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 اإلهداء
أْ يىٍّوٌا ِعوهحو   ألحود أبنواءه اخلّعوت     ً متنو   ٌوري أزاد اعٍي اٌودٌيّي (  إىل أبي ) زمحو اهلل ( اٌماضي ) 

) أِنيخوه   ٌوه   حمكظو   أًد أْ ألٌي ٌو ب ٔي ِٓ أكٍه , شيادة اٌبىاٌٌزيٌض يف اٌمأٌْ ً يناٌٌا  اٌمأٌٔيت

   .إْ شاء اهلل ( ً ظ حصً عٍ  ىره اٌشيادة 

 يل دلا ًصٍج دلا أٔا عٍيو اآلْ   ٌٌ  ا دعاهىااٌيت (ً أطاي عّسن أِي احلنٌٔت ) حفظه اهلل ٌنا  إىل

دلا أوٍّج دزاظت ً ِعأاهتا  ادلسيسة  يلِؤاشزهتا  عباض اٌشّسي ( اٌيت ٌٌ  ا دعّيا ًشًكيت اٌغاٌيت اٌماضي ) شيّاء  إىل

   ) حفظه اهلل (             حبيث أصبحج ىي األَ ً أألب ٌألطفاي يف غيابي, وٍيت اٌمأٌْ 

ٓ عأٌا وثهاً ً) غعك ( ً إبإبنيت  إىل ُ  ً إبخعادي عنيُ يف ِسحٍت طفٌٌخيُ ين ) عٍي ( اٌري ً حمصهي يف حمي

ْ  دزاظووووووووووووووووووتٌ إوّووووووووووووووووووايلٌغووووووووووووووووووس    ً أدعووووووووووووووووووٌا ِووووووووووووووووووٓ اهلل   وٍيووووووووووووووووووت اٌمووووووووووووووووووأٌ

 ) حفظىُ اهلل ( أْ أظخطي  حعٌيضىُ عّا  احىُ

) بوواوصة                                    اٌعوويدة  ّوويتعّووي ًاٌوود شًكوويت اٌعوويد ) عبوواض اٌشووّسي ( ً عاضٍخووو اٌىسعووت ً ادلخّثٍووت بع    إىل

)   ً اٌعوج                            إبنيا اٌعيد ) حمّد ( ً إبنخيا اٌعويدة اٌماضوي ) أءواء عبواض اٌشوّسي (      ً  اٌماضي (

ُ يل ً ٌعاضٍيت  الي ِدة اٌدزاظت ٌ  ا حتٍُّّى ٌ ً ُ ٓ ٌٌ او اٌيت أٔا  دلا ًصٍج ذلره ادلسحٍت ً ِا لبٍيا إظساء ( ً اٌري

  ) حفظىُ اهلل مجيعاً (  ييا اآلْ
ً احلصوٌي   اٌٌصوٌي  وا ت أظاحرة ً ٌِظفي وٍيت اٌمأٌْ ً اٌعٌٍَ اٌعياظيت / كاِعت دياىل ً اٌريٓ ٌٌ اوُ دلا أظخطعجُ إىل

 ) حفظىُ اهلل ( عٍ  شيادة اٌبىاٌٌزيٌض يف اٌمأٌْ
 إوّاي اٌدزاظتاجلٌٍض عٍ  ِماعد اٌدزاظت ً  اظخطعجا شيداء اٌعساق اٌريٓ ٌٌ اوُ دل إىل
   اٌمأٌْوٍيت ً ظأدٔي  ً أزاد أْ ألوًّ  وً ِٓ دعا يل إىل

 سة كيدي ادلخٌاض  ىرا .ألىدي ٌىُ مث                                                                                                                                       
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 شكر و تقدير
 

احلّوود هلل زب اٌعووادلا ً اٌصووالة ً اٌعووالَ عٍوو  ظوويدٔا حمّوود ظوويد ادللسظووٍا ً      

 ووال  ,بعوود أْ أتووصثُ حبثووي ادلخٌاضوو  ىوورا     ,عٍوو  آٌووو ً صووحبو اٌطوواىسيٓ   

 ادلعاعد اٌدوخٌز األظخاذ يععين إ ا أْ أحمدََّ جبصيً اٌشُىس ً اٌعِس اْ إىل 

 

 ديٓ حمّد محداْ   ()  عالء اٌ
 زضيط  لعُ اٌمأٌْ

 

ٌخفضٍو باإلشساف عٍ  ىرا اٌبحث ً دلا ِا أبداه ِٓ حٌكيياثٍ ليِّّوت ً إزشواداث ظوٍيّت ً     

اٌوويت ووواْ ذلووا األثووس اٌبوويِّٓ ً اٌبوواٌا يف إوّوواي ىوورا اٌبحووث ً ظيووٌزه عٍوو  اٌنحووٌ  

ٓ لخدَّ, اٌري ىٌ عٍيو اآلْ  َ باٌشىس ً اٌخمديس إىل وً ِ ََ يل يد اٌعٌْ وّا أحمدَّ

 إلوّاي ىرا اٌبحث .  ً ادللعاعدة

 باحوووووووثاٌ                                                                                                                                       
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 اؼبقدمة

 
و هــو الــاي يــتحكم دبصــَت ااتمــس و كــان األســلوب اؼبتــداول و منــا القــدم   كــان قــانون ) القــوة ( هــو الســائد  
 . ( البقاء لألقوى ) الغالب هو

 للمجتمعــات و تــوازن القــوى العصــور القةقــة  هــرت قــوانُت تُــنظ م هــام اؼبســ لة اؼبهمــة  و بعــد تطــور البشــرية و علــ  مــر  
يث أن اؼبلكية و خصوصاً العقارية منها مهمـة جـداً بالنسـبة لألفـراد ماديـاً و معنويـاً   لـاا سـعت هـام القـوانُت كافة   و ة

  و  و من خقل تعديقهتا و سباشيها مس متطلبات اغبياة اؼبتطورة و السريعة عل  ضباية هـاا اغبـق ) ةـق اؼبلكيـة العقاريـة (
ات و كيفيـــة نقـــل التســـجيل بالنســـبة للعقـــار  إجـــراءاتاؼبعـــدَّل  8978لســـنة  34قـــد بـــُتَّ  قـــانون التســـجيل العقـــاري اؼبـــرقم 

ملكيتها ... اخل   و كالك بعض القوانُت اليت ؽبا عققة باؼبوضوع   منها القانون اؼبدين العراقي و قـانون اإلثبـات و بعـض 
 األخرى ذات العققة باؼبلكية العقارية . القوانُت

مـــا   صـــحيحة والغـــَت خالفـــات القانونيـــة أو اؼبســـتندات بعـــض األخطـــاء أو اؼب للعقـــار يلو لكـــن قـــد يُرافـــق عمليـــة التســـج
يشــااها   و لكثـــرة هـــام اغبــاالت يف وقتنـــا اغباضـــر و لوجـــود الكثــَت مـــن ِضـــعاف النفـــوس و ارتفــاع أســـعار العقـــارات الـــيت 

 ظبــائهم أو بيعهــا بطــرق عديــدة و أســاليب ملتويــة و ـبالفــة للقــانون لغــره تســجيل هــام العقــارات ب إىلجعلــتهم يلجــ ون 
 . فقد زادت طلبات إبطال قيود التسجيل العقاري و بدون وجه ةقأخا أشباهنا 
يتنـاول    مطلبـُت إىلو يقسم مفهوم التسجيل العقاري مبحثُت   يتناول اؼببحث األول  إىل ي اؼبتواضس هااحبثلاا قسمت 

   تــــه القانونيــــة   و اؼبطلــــب الثــــاين التعريــــف بإبطــــال قيــــد التســــجيلاؼبطلــــب األول التعريــــف بقيــــد التســــجيل العقــــاري و قيم
  إىل مطلبــُت كــالك ي و يقســم  اآلثــار القانونيــة إلبطــال قيــد التســجيل العقــار فقــد تناولنــا اؼببحــث الثــاين  أمــا  العقــاري  

 اإلشـارة مـس عـن اإلبطـال   اذبـة ثـار اؼباليـة الناإلبطـال بالنسـبة لألشـخاص   و اؼبطلـب الثـاين اآل اؼبطلب األول آثـار  يتناول
 ذات العققة دبوضوع البحث .اؼبوقرة اإلربادية كمة التمييز قرارات ؿب منالعديد  إىل

   التوصيات مت تضمينها يف اػباسبة . بعض إىلو يف اػبتام توصلنا 
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 .اهلل ويل التوفيق و                                                                                                         
 

 اؼببحث األول
 مفهوم التسجيل العقاري

 
تثبيـت اغبقـوق العقاريـة و اظافظـة عليهـا مـن  إىلالقانونية اليت هتـدف  ظام التسجيل العقاري يعد من األنظمةن إن 

اؼبلكيـة  أنعقـد و ال إلبـرامو القبـول كافيـان وةـد ا  اإلجيـاب أناؼببدأ العام يف القـانون اؼبـدين العراقـي  أنالضياع   و ةيث 
) العقـد هــو  ذلـك ةيـث نـل علـ  أن و قـد بـُت القـانون اؼبـدين العراقــي آخـر إلجــراءالعقـد دون اغباجـة  إبـرامدبجـرد  تنتقـل

ع اؼبشـــر   أن إال    ( 8) الصـــادر مـــن اةـــد العاقـــدين بقبـــول اآلخـــر علـــ  وجـــه يثبـــت أثـــرم يف اؼبعقـــود عليـــه (  اإلجيـــابارتبـــا  
ــــدأ و أورد اســــتثناءات تقي ــــ ــــه  اإلرادةد العراقــــي خــــرج عــــن هــــاا اؼبب ــــث جــــاء في ــــة العقــــار   ةي            كمــــا يف العقــــود الناقلــــة ؼبلكي

روعيــت فيــه الطريقــة  إذا إالو العقــد الناقــل ؼبلكيــة عقــار ال ينعقــد  – 7تنتقــل اؼبلكيــة بالعقــد يف اؼبنقــول و العقــار.  - 8) 
  . ( 7) ناً ( اؼبقررة قانو 

     باســتيفاء الشــكل الــاي نــل عليــه القــانون و هــو  التســجيل يف الــدائرة اؼبختصــة إالفالعقــد الناقــل ؼبلكيــة عقــار ال ينعقــد 
التسـجيل   و عليـه فـان  ) دائرة التسجيل العقاري ( و بالك تكون له قيمة و ةجة قانونيـة يف مواجهـة الكافـة مـن تـ ري  

يعتــ) ) تعهــد بنقــل ملكيــة ( و  نــاً   فــ ن الــراجً فقهــاً و قضــاءً الشــكلية اؼبقــررة قانو  توفِ مل يســ إذاعقــد نقــل ملكيــة العقــار 
 ليس عقداً . 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 

  . 8958( لسنة  31( من القانون اؼبدين العراقي رقم )  74نل اؼبادة )  ( 8) 

 . 8958( لسنة  31( من القانون اؼبدين العراقي رقم )  8876نل اؼبادة )  ( 7) 
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 اؼبطلب األول
 التعريف بقيد التسجيل العقاري و قيمته القانونية

 
مث  يف دائـــرة التســـجيل العقـــاري يـــودتوضـــيً مفهـــوم قيـــد التســـجيل العقـــاري و كيفيـــة توثيـــق هـــام القب بدايـــًة ســـنقوم 

 ول تعريــف قيــد التســجيل العقــاري ويتناول الفــرع األةيــث ســنبُت  القيمــة القانونيــة ؽبــا   و هــاا مــا ســنتناوله يف فــرعُت   ســ
ـــه ضـــمنياً أنظمـــة توثيـــق التصـــرفات العقاريـــس ـــاين القيمـــة ســـيف دائـــرة التســـجيل العقـــاري   مث  ةنوضـــً في نتناول يف الفـــرع الث
 .  تباعا ً نونية لقيد التسجيل العقاري القا
 

 الفرع األول
 تعريف قيد التسجيل العقاري

 
 . ( 4) دفًت   و اعبمس أقياد أو قيود  أويف ورقة رظبية  اإلثباتالقيد لغًة يعٍت التسجيل و  

ص القـــانون و ف اؼبشـــرع العراقـــي الســـجل العقـــاري ب نـــه ) الســـجل الـــاي تثبـــت فيـــه التســـجيقت العقاريـــة وفـــق نصـــو و عـــرَّ 
 . ( 3) السند (  إصداريف  إليهيستند 
َف ب نه ) ؾبموعة الصحائف اليت تبُت أوصاف كل عقار و تبُت ةالته القانونيـة و تـنل علـ  اغبقـوق اؼبًتتبـة لـه و كما ُعر  

 . ( 5) عليه و تبُت اؼبعامقت و التعديقت اؼبتعلقة به ( 
التعريــف األكثــر  ــوالً مــن بــاقي التعــاريف للســجل العقــاري و منهــا التعريــف هــو  أعــقمو لعــل القــول بــ ن التعريــف األخــَت 

 الاي أوردم قانون التسجيل العقاري النافا .
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معـامقت و طلبـات التسـجيل الـيت يباشـرها اؼبو فـون اؼبختصـون بشـ ن  األعمـالأما مصـطلً ) التسـجيل العقـاري ( فيعـٍت 
ةـُت درج و تنظـيم تلـك البيانـات الـيت تضـمنتها اؼبعـامقت يف السـجل العقـاري  إىلالدوائر اؼبختصـة  إىلمن تقدميها  إبتداءً 

 دائـرةالدائرة اليت يتم فيها تسجيل صبيس التصـرفات العقاريـة يف  ـل قـانون التسـجيل العقـاري هـي )  إنو  . ( 6) اػباص اا 
 التسجيل العقاري ( .

قت رظبيـة معـدة ؽبـاا الغـره و لـدى جهـات و دوائـر ُمشـكَّلة توثيق تلك التصرفات العقاريـة يف سـج أنو فبا ال ريب فيه 
ؽبـاا الغــره و دبوجـب تشــريعات خاصـة رظبــت آليـة تشــكيل تلـك الــدوائر و اختصاصـاهتا و طريقــة عملهـا   ُيضــفي عليهــا 

 يق تلك التصرفات .و الدوائر اليت تقوم بتوث اإلجراءاتاغبماية القانونية و عقنيَّتها للناس كافة   فبا يُعز ز الثقة بتلك 
ـــة ال ميكـــن تســـجيلها أو توثيقهـــا مـــن  أن إليـــه اإلشـــارةو فبـــا جيـــدر  ـــةالتصـــرفات العقاري غـــَت دائـــرة  أخـــرىدوائـــر  أوجهـــة  أي

متَّ ذلــك فــان تلــك التصــرفات تكــون باطلــة   فمــثقً ) ال جيــوز للكاتــب العــدل تنظــيم أو توثيــق  إنالتســجيل العقــاري   و 
 . ( 7) فات العقارية أو أي تصرف يفره القانون النعقادم شكقً معيناً ( العقود اليت تتعلق بالتصر 

و قـــد ازبـــا توثيـــق تلـــك التصـــرفات العقاريـــة يف دائـــرة التســـجيل العقـــاري نظامـــان تتـــوزع عليهمـــا أغلـــب التشـــريعات اػباصـــة 
 بالتسجيل العقاري يف العامل و  ا ) نظام التسجيل الشخصي و نظام التسجيل العيٍت ( .

 

 

 نظام التسجيل الشخصي  -أواًل :

تصــرفات القانونيــة   أي ) مــن لــه ةــق الــاين تصــدر عــنهم ال( األشــخاص ) و جيــري التســجيل فيــه علــ  أســاس 
 سـجقت   فـالع)ة يف هـاا و أصحاب اغبقوق العينية ( فهو يعتمد علـ  مسـك فهـارس ةسـب ةـروف اؽبجـاء يف اؼبلكية
التسـجيل      الشخل هو ؿبـور هـاا النظـام مـن أنظمـة إمناو ال ع)ة بالعقار و ) الشخل الصادر عنه التصرف (  النظام

قــانون التســجيل العقــاري و الــاي جــاء فيــه ) تقــوم دائــرة التســجيل العقــاري دبســك ســجقت شخصــية  إىل و ذلــك إســتنادً 
 . ( 8)  ألصحاب اغبقوق العقارية من األشخاص الطبيعية أو اؼبعنوية مرتبة ةسب ةروف اؽبجاء (

  يكـــون عارفـــاً ب ظبـــاء مـــالكي هـــام أنو يف  ـــل هـــاا النظـــام فـــان مـــن يرغـــب يف معرفـــة اغبقـــوق العينيـــة لعقـــار معـــُت جيـــب 
اغبقـــوق   وهـــاا أمـــٌر صـــعب اؼبنـــال   و هـــو مـــا يُعـــاب علـــ  الســـجقت الشخصـــية   وبـــالك يُعـــُد هـــاا النظـــام مـــن أنظمـــة 

و الـدوام   ألن ؿبـورم كمـا ذكرنـا ) الشـخل ( و الشـخل بطبيعتــه  التسـجيل األكثـر انتقـاداً ألنـه ال يبعـث علـ  االســتقرار
 االستقرار الاي تتطلبه اؼبعامقت . إىلقابل لقنتقال من ةيث اؼبكان و الزمان و بالتايل يفتقر 

 
   نظام التسجيل العيٍت -ثانياً :  
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ات تتعلــق بــرقم العقــار و و جيــري التســجيل فيــه علــ  أســاس ) العقــار (   ةيــث يتــوي الســجل العيــٍت علــ  بيانــ  
موقعــه و ةــدودم و مســاةته و أوصــافه و مــا ُســج َل فيــه مــن ةقــوق عقاريــة   و هــو الصــورة اغبقيقيــة للعقــار مــن النــاةيتُت 

قـــانون التســـجيل العقـــاري و الـــاي جـــاء فيـــه ) تعـــرف الوةـــدة العقاريـــة بالتسلســـل  إىل و ذلـــك إســـتنادً  اؼباديـــة و القانونيـــة .
 . ( 9) القطعة و اؼبقاطعة ألغراه التسجيل العقاري (  اػباص اا أو برقم

يقـدم علـ  التعامـل و هـو مطمـنن كونـه يتعامـل مـس اؼبالـك اغبقيقـي لـه  أنو بناءاً علـ  ذلـك يسـتطيس كـل متعامـل يف العقـار 
                                البيانات اؼبسجلة يف السجل العيٍت العقاري   لكون العقار ميتاز بالثبات و االستقرار . إىلباالستناد 

نظــام التســجيل العيــٍت هــو أفضــل مــن نظــام التســجيل الشخصــي كونــه يضــمن التصــرفات  إنو نــرى ةســب مــا تقــدم ذكــرم 
سـج ل خـاص تسـجل فيــه و العقاريـة و اغبقـوق الناشـنة عنهـا اسـتقراراً و ضبايـًة قانونيـًة أفضـل   و دبوجبـه يكـون لكـل عقـار 

بـــ ) العقـار ( بغـض النظـر عـن صـاةب ذلـك التصـرف   فـالع)ة هنـا  يت تـرد علـ  ذلـك العقـار بغـضرفات الـتوثق كـل التصـ
السـجل العقـاري ألي عقـار  إىلصادر من شخل طبيعي أو معنوي   و بـالك فانـه عنـد الرجـوع النظر عن كون التصرف 

النظـــام و قبـــدم واضـــحاً مـــن خـــقل  اعباريـــة عليـــه   و قـــد أخـــا اؼبشـــرع العراقـــي اـــاا تالتصـــرفاميكـــن الوقـــوف علـــ  صبيـــس 
 النصوص الواردة يف قانون التسجيل العقاري .

 

 

 الفرع الثاين 
 القيمة القانونية لقيد التسجيل العقاري 

 
مت تسجيل العقار يف دائرة التسجيل العقاري اؼبختصة و اكتسـب هـاا التسـجيل الشـكل النهـائي وفقـاً للقـانون  إذا 

متمثقً جبملة مـن اآلثـار القانونيـة   و هـو مـا نـل عليـه قـانون التسـجيل العقـاري ةيـث جـاء  فانه سيصبً ذو قيمة قانونية
ةــق اؼبلكيــة و اغبقــوق العقاريــة األخــرى و  إلثبــاتفيــه ) تعتمــد الســجقت العقاريــة و صــورها اؼبصــدقة و ســنداهتا أساســاً 
ُســجَّلة تعتــ) ةجــة علــ  النــاس كافــة دبــا ُدون فيهــا مــا مل يطعــن فيهــا بــالتزوير   

و ال يُقبــل الطعــن بالصــورية يف التصــرفات اؼب
 . ( 81) فيها ( 

نســتنتم مــن الــنل أعــقم القيمــة القانونيــة مــن خــقل اآلثــار القانونيــة و كــالك هنــاك أثــر آخــر و هــو أن التســجيل العقــاري 
 -: كما يلي  يف ثقثة نقا  و هي ه أثر رجعي   و بالك ميكن توضيً اآلثارليس ل

 التسجيل العقاري ِةجَّة عل  الناس كافة و ال جيوز الطعن اا إال بالتزوير . سجقت إن  -8
لقد جعل اؼبشرع العراقي االختصاص لدائرة التسجيل العقـاري دون سـواها مـن اعبهـات الرظبيـة لتسـجيل و تثبيـت 

لك ب نه يف ةـال عـدم التسـجيل صبيس التصرفات العقارية سواًء كانت واردة عل  اغبقوق األصلية أم التبعية . و يُقصد من ذ
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فــان اغبقــوق العقاريــة باقيــة و ال تنتقــل و ال يطــرأ عليهــا أي تغيــَت بالنســبة لــاوي العققــة أو غــَتهم و ةيــث أن ) الســندات 
ـــة علـــ  النـــاس كافـــة دبـــا ُدون فيهـــا مـــن أمـــور قـــام اـــا مو ـــف عـــام أو شـــخل ُمكلـــف خبدمـــة عامـــة يف ةـــدود  الرظبيـــة ةجَّ

  و كالك تعت) مـن قبيـل  ( 88) من ذوي الش ن يف ةضورم ما مل يتبُت تزويرها بالطرق اؼبقررة قانوناً (  إختصاصه أو ُوق عت
الســندات الرظبيــة شــهادات اعبنســية و بــراءة االخــًتاع و أةكــام اظــاكم و ســجقت التســجيل العقــاري و مــا هــو يف ةكــم 

 . ( 87) ذلك ( 
ــ ة ُمطلقــة يف اإلثبــات و ال جيــوز الطعــن فيهــا إال بــالتزوير   و بــالك فــإن و هــاا يعــٍت بــ ن لســجقت التســجيل العقــاري ةجَّ

 . ليه و عل  الغَتالسند الرظبي يُعُد ةجًّة عل  اؼبوقعُت ع
 التصرفات العقارية اؼبسجَّلة ال جيوز الطعن اا بالصورية . -7
يُــراد بــه تعــديل االتفــاق  الصــورية تعــٍت اتفــاق شخصــُت علــ  عقــد  ــاهرم كــاب و باطنــه ةقيقــي و لكنــه ُمســتًت  

الظــاهر . مــثقً اتفــاق شــخل مــس شــخل آخــر علــ  بيــس دارم دببلــش معــُت و للــتخلل مــن الُشــفعة  فيــان عقــد البيــس ربــت 
إسـم اؽببـة   و لكنهمـا يكتبـان ورقـة مسـتًتة ) سـرية ( اـام اغبقيقــة   فاالتفـاق الظـاهري علـ  عقـد اؽببـة هـو عقـد كــاذب و 

وري ( أمـا االتفـاق اآلخـر و الـاي هـو عقـد البيـس فُيقـال لـه العقـد ) اغبقيقـي (   و بـالك ) ال جيـوز يُقال لـه العقـد   ) الصـ
 . ( 84) الطعن بالصورية يف التصرفات الواقعة عل  العقار بعد تسجيلها يف دائرة التسجيل العقاري (

 
 التسجيل يف السجل العقاري ليس له أثر رجعي . -4
س العراقـي تقضـي ب نـه لـيس للسـجل يف دائـرة التسـجيل العقـاري أثـر رجعـي سـواًء بالنســبة القاعـدة العامـة يف التشـري  

مـــن تـــ ري  تســـجيل هـــام  إالالتصـــرفات الـــواردة علـــ  العقـــار ال تنشـــ  و ال تتغـــَت و ال تنتقـــل  أنللمتعاقـــدين أم الغـــَت   أي 
التسـجيل العقـاري انعقـد البيـس و انتقلـت ملكيـة  التصرفات يف دائرة التسجيل العقاري   فإذا مت تسـجيل بيـس العقـار يف دائـرة

 اؼبشًتي من ت ري  التسجيل و ليس قبل ذلك . إىلالعقار 
إال إن هناك استثناء عل  عدم الرجعية و هو ) يف القسمة فيعت) كل متقاسم إنه كان دائماً مالكـاً للحصـة اؼبفـرزة الـيت آلـت 

كـون ؽبـا أثـراً رجعيـاً   فاغبصـة الـيت تـاول إىل الشـريك تعتـ) ُملـك لـه ال مـن   و بالك فإن قسمة اؼبال الشـائس ي ( 83) (  إليه
 وقت القسمة و إمنا منا بدأ الشيوع .
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 اؼبطلب الثاين
 لتسجيل العقاريالتعريف بإبطال قيد ا
 

هيــــة طُـــرق إبطـــال قيـــد التســـجيل العقـــاري و أســـباب هـــاا اإلبطـــال   جيـــب علينـــا توضـــيً ما إىلقبـــل أن نتطـــرق  
  و هــاا مــا سـنتناوله يف هــاا اؼبطلـب   ةيــث سنوضــً  و مــاذا يُقصـد بــه يف القــوانُت ذات العققـة دبوضــوع حبثنـا  اإلبطـال

بدايـًة تعريـف إبطـال قيـد التسـجيل العقــاري يف الفـرع األول منـه   مث بعـد ذلـك سنوض ــً طُـرق إبطالـه يف الفـرع الثـاين منــه   
   لثالث منه .مث أسباب هاا اإلبطال يف الفرع ا

 
 الفرع األول 

 تعريف إبطال قيد التسجيل العقاري 
 

 ء  و اإلبطـال إصـطقةاً يعـٍت إلغـاء ُةكـم الشـي ( 85) اإلبطال لغًة يعٍت اإللغـاء أو سـقو  ُةكـم الشـيء الباطـل 
 . ( 86) و َعدَُّم ك ن مل يكن 

لغاء ُةكـم التسـجيل و َعـدَُّم كـ ن مل يكـن و إعـادة و بالتايل نستنتم أن تعريف قيد التسجيل العقاري بصورة عامة يعٍت ) إ
أي عمــقً بالقاعــدة القانونيــة ) مــا بُــٍت علــ  باطــل فهــو  اغبالــة الــيت كــان عليهــا قبــل التســجيل ( إىلالوضــس القــانوين للعقــار 

 باطل (  
العقـد الباطـل هـو مـا ال  -8يف ةُت بـُتَّ القـانون اؼبـدين العراقـي معـٌت الـبطقن عنـد تعريفـه للعقـد الباطـل ةيـث جـاء فيـه ) 

فاةشـة   ت بعض أوصافه ك ن يكون اؼبعقـود عليـه ؾبهـوالً جهالـة و يكون باطقً أيضاً إذا إختلَّ  -4يصً أصًق ... اخل . 
 . ( 87) للشكل الاي فرضه القانون (  أو يكون العقد غَت مستوفٍ 

                                                 

 .  7118لعاتك لطباعة الكتاب   القاهرة   مصطف  ؾبيد   شرح قانون التسجيل العقاري   اعبزء الثاين   ا(  85) 
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منــا بــُتَّ الكيفيــة الــيت يــتم إبطــال قيــد التســجيل العقــاري يف ةــُت مل يُعــر ف قــانون التســجيل العقــاري النافــا ) اإلبطــال ( و إ
سواءاً باإلبطال اإلداري الاي يكون قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي أو عن طريق اإلبطـال القضـائي و الـاي يكـون 

 . يف الفرع الثاين من هاا اؼبطلبكله النهائي و سيتم توضيحه بشيء من التفصيل ب التسجيل شبعد إكتسا
 
 
 

 لفرع الثاين ا
 ق إبطال قيد التسجيل العقاريطرائ 

 
م ) يـت قانون التسجيل العقاري النافا و الاي بـُتَّ كيفيـة إبطـال قيـد التسـجيل العقـاري ةيـث جـاء فيـه إىل إستنادً 

ن   أمـا قرار من الوزير قبل إكتساب التسجيل شكله النهائي ُوفقاً ألةكـام هـاا القـانو  إىل إبطال التسجيل العقاري إستنادً 
 . ( 88) إذا كان التسجيل قد إكتسب الشكل النهائي فق جيوز إبطاله إال حُبكم قضائي ةائز عل  درجة البتات ( 

 -و من إستقراء النل أعقم فإن إبطال قيد التسجيل العقاري يتم بطريقتُت :
   اإلبطال اإلداري -:أواًل 

تسـجيل شـكله النهـائي   ةيـث أعطـ  قـانون التسـجيل و يعٍت إبطال قيد التسجيل العقـاري ) قبـل ( إكتسـاب ال
( 19)  العقاري النافا لوزير العدل صقةية إبطال قيد التسجيل العقاري

 . 

 

أي أن هاا النوع يكون من صـميم عمـل اإلدارة يف ةالـة إكتشـاف األخطـاء أو نـواقل قانونيـة رافقـت عمليـة التسـجيل و 
إن اؼبعاملـة قـد سبـت  ة مـن قبـل هيـ ة التـدقيق   و هـاا يعـٍتتصديق اؼبعاملـ قبل إكتساب التسجيل شكله النهائي   أي قبل

بيانــات و وثــائق ـبالفــة ألةكــام القــوانُت و القــرارات و أألنظمــة اؼبتعلقــة بتنظــيم  إىلبــإجراءات ـبالفــة للقــانون و باإلســتناد 
تســــجيل العقــــاري النافــــا فحســــب   ألن اؼبلكيــــة العقاريــــة أو اغبقــــوق العينيــــة العقاريــــة و ليســــت ـبالفــــة ألةكــــام قــــانون ال
 التسجيل الاي مل تُراَع فيه الشرو  القانونية يكون باطقً و بالتايل ك ن مل يكن .

التسجيل مير دبراةل ؿبددة قانوناً تبدأ مـن تقـدمي الطلـب و تنتهـي بالتـدقيق مـن قبـل هيـ ة التـدقيق   أي إنـه لـيس  أنو دبا  
نـه ال يكـون قـد إنقضـ  و إكتمـل دبجـرد تـدوين البيانـات اؼبطلوبـة وةدة واةدة   لـالك فإراةل تعت) بعمل منفرد بل ميُر دب

يف السجل العقاري   بل ال بد من أن يكون ساؼباً من األخطاء و العيوب يف صبيس مراةـل التسـجيل   ففـي ةالـة ةصـول 
ل التسـجيل و تعـاََّر إصـقح هـاا اػبطـ  إلجراءات أو ـبالفـة قانونيـة يف أّي مرةلـة مـن مراةـأو اخط  أو نقل يف البيانات 
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بطريقة قانونية   فتعت) كافـة اإلجـراءات األخـرى للتسـجيل باطلـة تبعـاً لـالك عمـقً بالقاعـدة القانونيـة ) مـا بُـٍت علـ  باطـل 
 فهو باطل ( .

لتسـجيل و لـيس و يف العراق ال يكتسب التسجيل شكله النهائي إال بعد اؼبصادقة عليه من جهات التدقيق و يكون بعد ا
 قبله .

التسجيل   الوكالة اليت مض  عل  تنظيمها أكثر مـن طبـس عشـرة  إليهاد نقانونية اليت يستالغَت و من األمثلة عل  الوثائق 
 و غَت ذلك من األسباب اليت تعد ـبالفة للقانون . الاي مت عزله و اؼبوك ل اؼبتوىف سنة و الوكيل

  اإلبطال القضائي  -:اً ثاني

ٍت إبطــال قيــد التســجيل العقــاري ) بعــد ( إكتســاب التســجيل شــكله النهــائي   ةيــث بــُتَّ قــانون التســجيل و يعــ
إذا كـان التســجيل العقــاري قــد إكتسـب الشــكل النهــائي فــق جيــوز العقـاري النافــا هــاا النــوع مـن اإلبطــال ةيــث جــاء فيــه )

( 71) إبطاله إال حُبكم قضائي ةائز عل  درجة البتات ( 
  . 

قــس العقــار ضــمن اؼبتضــرر أمــام اظكمــة اؼبختصــة و هــي ؿبكمــة البــداءة الــيت ي هــام اغبالــة يكــون بإقامــة دعــوى مــن و يف 
ؿبكمـة التمييـز اإلرباديـة يف قـرار ؽبـا ةيـث جـاء فيـه ) لـدى التـدقيق و اؼبداولـة  إليـهإختصاصها اؼبكـاين   و هـاا مـا ذهبـت 

ز وجــد انــه علــ  اغبكــم اؼبميــ عطــف النظــر ة قــرر قبولــه شــكقً و لــدىلقانونيــالطعــن التمييــزي مقــدم ضــمن اؼبــدة ا أنوجــد 
كـــــاطون   49م  7/87556ةيـــــث أجـــــرت اظكمـــــة ربقيقاهتـــــا و تبـــــُت ؽبـــــا ان القطعـــــة اؼبرقمـــــة لقـــــانون صـــــحيً و موافـــــق ل

 القانونيـة اػباصـة بضـوابط التخصـيل كـون مشـيد عليهـا دارا تعـود اىل اؼبـواطن خالـد لإلجـراءاتخصصت للمدعي خقفا 
مل زبصــل دبحضــر أصــويل مــن قبــل عبنــة  أهنــاكشــفاً عليهــا عنــد التخصــيل كمــا   بــإجراءصبــال ةيــث مل يثبــت واقــس ةاؽبــا 

ذلـك توجيـه العقوبـات االنضـباطية ؼبـو في مديريـة  إىلجنة ) اظـاف  ( يضـاف لمصادق عليها من قبل رئيس الالتخصيل 
الصـــادر مـــن  8/81/7185يف  87578اؼبـــرقم  اإلداري األمـــربلديـــة بعقوبـــة مـــن قبـــل اللجنـــة التحقيقيـــة اؼبشـــكلة دبوجـــب 

مديريـــة بلديـــة بعقوبـــة اؼبركـــز بســـبب تقصـــَتهم الـــو يفي كـــل ةســـب اختصاصـــه يف زبصـــيل القطعـــة موضـــوع الـــدعوى لـــاا 
تســجيل القطعــة موضــوع الــدعوى مــن اســم اؼبــدعي عليــه ؿبمــد ضبيــد ؾبيــد و  إبطــالاغبكــم اؼبميــز مــن  إليــهيكــون مــا انتهــ  

لو يفتـه و ةســب قيـدها الســابق مســتندا و ةكـم القــانون قـرر تصــديقه و رد الطعــن  إضــافةســجيلها ب سـم اؼبــدعي أعـادة ت
ـــــــــــــــ  8347/ذي اغبجــــــــــــــة /8التمييــــــــــــــزي و ربميــــــــــــــل اؼبميــــــــــــــز رســــــــــــــم التمييــــــــــــــز . و صــــــــــــــدر القــــــــــــــرار باالتفــــــــــــــاق يف                         هــــــ

   . ( 78) ( . 3/9/7186اؼبوافق 

 -إصبال الشرو  الواجب توفرها لكي يكون إبطال التسجيل العقاري عن طريق القضاء و اليت هي  :ميكن  يف تقديرنا  و
 

 أن تكون هناك ـبالفة أو خط  قانوين أو نواقل قانونية ماثرة يف جوهر اغبق أو اؼبركز القانوين ألطراف العققة . -8
 إكتساب التسجيل شكله النهائي. أن يتم إكتشاف تلك األخطاء ) بعد ( -7
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 ألخطاء أو اؼبخالفات بالطرق األصولية و القانونية .أن يتعاَّر إصقح تلك ا -4

أن تقــام دعــوى اإلبطــال مــن الشــخل أو اعبهــة الــيت تضــررت ةقوقهــا أمــام القضــاء اؼبخــتل   و بــالك ال جيــوز  -3
 القانونية .لدائرة التسجيل العقاري أن تقيم الدعوى إلبطال التسجيل العقاري لكوهنا ليست طرفاً يف العققة 

أن يصـدر ُةكــم مـن القضــاء يقضـي بــبطقن تســجيل قيـد العقــار ) و يكتسـب درجــة البتـات ( و ذلــك إلســتقرار  -5
األوضـــاع القانونيـــة و اؼبعـــامقت و إعطـــاء الثقـــة لقيـــود التســـجيل العقـــاري و يعتـــ) ضـــمانة أوجـــدها اؼبشـــرع لقيـــد 

 ياة األفراد .التسجيل العقاري ؼبا للعقار من قيمة مادية و معنوية يف ة

 الفرع الثالث 
 أسباب إبطال قيد التسجيل العقاري 

 
إن اؼبشر ع العراقي قد ةدد األسباب اؼبوجبة لإلبطال اإلداري الاي يصـدرم وزيـر العـدل و هـي ) ـبالفـة التسـجيل 

ــــة (  إىلألةكــــام القــــانون أو إســــتنادم  ــــات غــــَت قانوني ــــائق أو بيان ( 77) وث
ــــة لإلبطــــال يف ةــــُت مل يــــدد األســــباب ,   اؼبوجب

 القضائي عل  سبيل اغبصر .

فـإن اؼبش ـرع العراقـي كـان موفقـاً يف  اإلنصـافالعدالـة و  مبـاد اؼبنطق القـانوين و  إىل نرى ةسب ما تقدم ذكرم و إستنادً  و
علـ  عدم ربديـد األسـباب علـ  سـبيل اغبصـر ألن الواقـس العملـي و تطـور اغبيـاة تسـتلزم أن ال تكـون اغبـاالت و األسـباب 

سبيل اغبصر   لالك سناكر بعض األسباب و اغباالت اليت نعتقد من وجهة نظرنا ب هنا األكثـر شـيوعاً خـقل هـام الفـًتة 
 -من ةياتنا العملية :

 قسام شرعي أو نظامي معيب  إىل التسجيل إستنادً  -أواًل :
كـان ) شـرعياً أم نظاميـاً ( أن ُ فـي   كثَتاً ما يصل يف اغبياة العملية فبن يكون له مصـلحة يف إصـدار قسـام سـواء 

ـــة ســـهواً أو عمـــداً   فبـــا يـــادي  إصـــدار قســـام معيـــب يســـتخدم يف  إىلمعلومـــات لعـــدم ذكـــر أســـم أةـــد أو قســـم مـــن الورث
معاملة انتقال اإلرث بالنسبة للعقار اؼبسجَّل بإسم اؼبور ث   و يف هام اغبالة يقوم الوريث اؼبتضرر الـاي مل يُـاكر  إجراءات

النظــامي اؼبعيــب   و يعــٍت ذلــك ب نــه ال جيــوز لــه مراجعــة دائــرة التســجيل  أوإقامــة دعــوى لتصــحيً القســام الشــرعي  إظبــه
يُراجــس القضــاء و يقــيم  أنالقســام اؼبعيــب   بــل عليــه  إىل العقــاري اؼبعيــب الــاي صــدر إســتنادً العقــاري لتصــحيً الســج ل 
ن ضـمن الورثـة و يُعـاد تسـجيل العقـار بإسـم الورثـة صبـيعهم و هـو و تصحيً القسام ليصبً مـدعوى إلبطال القيد قضائياً 

     من ضمنهم .

 التسجيل نتيجة التزوير  -نياً  :ثا
معينــة كــ ن  و هــو أكثــر اغبــاالت شــيوعاً يف وقتنــا اغباضــر   فمــثقً يــتم توزيــس قطــس أراضــي أو سبليــك دور لشــرية 

تـاب زبصـيل أو تزويـر يف وثـائق رظبيـة كهويـة اؼبـو فُت أو إسـتمرارية يقـوم الشـخل اؼبـزو ر بتزويـر كتكون شـرية اؼبـو فُت ف
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باػبدمـــة الو يفيـــة ... اخل . ففـــي هـــام اغبالـــة للمتضـــرر اغبـــق بإقامـــة دعـــوى أمـــام ؿبكمـــة البـــداءة الـــيت يقـــس العقـــار ضـــمن 
 اختصاصها اؼبكاين إلبطال قيد التسجيل العقاري الاي متَّ بناءاً عل  هاا التزوير .

 

 

 

 

 

 

 لثاينبحث ااؼب
 التسجيل العقاري آلثار القانونية إلبطال قيدا

 
إن لكل تصرف قانوين آثاراً تًتتب عليه   فإذا كان التصرف القانوين مستوفياً كافـة الشـرو  و األركـان و مسـتوفياً  

نــه ســوف تنتقــل ن العقــد يكــون صــحيحاً و ينــتم آثــارم   فمــثقً يف عقــد البيــس لعقــار فإإللشــكل الــاي يتطلبــه القــانون   فــ
 اؼبشًتي و يتم التسجيل يف دائرة التسجيل العقاري اؼبختصة وفقاً للقانون . إىلملكية العقار من البائس 

 أما إذا رافقت عملية التسجيل أخطاء أو ـبالفات قانونية يتعار إصـقةها   فقـد بيَّنـا يف اؼبطلـب الثـاين مـن اؼببحـث األول
إلداري ( و ) اإلبطال القضائي (   و إن قـرار اإلبطـال جيل العقاري و  ا ) اإلبطال اب ن هناك طريقتُت إلبطال قيد التس

  ةيـث نـل قـانون التسـجيل العقـار  يًتتب عليه صُبلة من اآلثار اؼبهمة و اليت تتعلق باغبقوق العينية ) أألصلية و التبعية (
اغبقـــوق   و كـــالك ) عنـــد إبطـــال التســـجيل العيـــٍت تُعـــاد  ( 74) النافـــا علـــ  ) إذا أُبِطـــَل التســـجيل يبطـــل الســـند تبعـــاً لـــه ( 

  و كــالك ) تعتــ) صبيــس اغبقــوق العينيــة  ( 73) اغبالــة الــيت كانــت عليهــا قبــل التســجيل ... (  إىلالعينيــة األصــلية يف العقــار 
 . ( 75) اؼبتبعة و آثار اغبجز الواقعة بعد التسجيل باطلة تبعاً إلبطال التسجيل العيٍت ( 
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 اؼبطلب األول
 ر أإلبطال بالنسبة لألشخاصاثآ

 

و قــد تكــون هنــاك بعــض التصــرفات مــن هــاالء    أو  الغــَتد  اؼبتعاقــدين أنفســهم األشــخاص يف العقــ قــد يكــون
    شخاص   لاا سنوضً ذلك يف فرعُت .األ

 
 الفرع األول 

 آثار أإلبطال بالنسبة للمتعاقدين 
 

د إنعــدام أثــرم منــا تــ ري  إبرامــه أي ) بــ ثر رجعــي (   و نتيجــًة لــالك جيــب إعــادة ةالــة يًتتــب علــ  إبطــال العقــ
اغبالــة الــيت كانــا عليهــا قبــل التعاقــد و قــد نــل القــانون اؼبــدين العراقــي علــ  ) إذا أُبِطــَل العقــد يُعــاد اؼبتعاقــدين  إىلاؼبتعاقــدين 

( 76)  جاز اغُبكم بتعويض عادل ( اغبالة اليت كانا عليها قبل العقد   فإذا كان مستحيقً  إىل
 . 

  فمـثقً إذا كـان ن ذلك   أنه إذا أُبِطَل العقد ف ن آثارم كلها تزول ب ثر رجعي و يرجـس كـل شـيء غبالتـه األصـلية و يُفهم م
بُـٍت  ) مـا القاعـدة القانونيـة إىل إسـتنادً   عقد بيس عقـار و مت تسـجيله وفـق القـانون مث أُبِطـل فيعتـ) هـاا العقـد كـ ن مل يكـن 

عـاد ادة اغبـال علـ  مـا كـان عليـه ( و يُ اغبالة اليت كانا عليها قبل التعاقد ) إعـ إىلعل  باطل فهو باطل (   و يُعاد الطرفان 
   تسجيل العقار بإسم مالكه السابق .

ـــة الـــيت كانـــت عليهـــا قبـــل  إىلفبالنســـبة للحقـــوق العينيـــة األصـــلية   فإهنـــا عنـــد إبطـــال قيـــد التســـجيل العقـــاري   تعـــود  اغبال
لية يف العقـار التسجيل   ةيث نل قانون التسجيل العقاري عل  ) عند إبطال التسجيل العيـٍت تُعـاد اغبقـوق العينيـة األصـ

  و اغبقـوق العينيـة األصـلية وردت يف القـانون اؼبـدين العراقـي و هـي  ( 77) اغبالة اليت كانت عليهـا قبـل التسـجيل ... (  إىل
اؼبلكيــة و ةــق التصــرف و ةــق العقــر و ةقــوق اؼبنفعــة و االســتعمال و الســكٌت و اؼبســاطحة و ةقــوق االرتفــاق و ) ةــق 
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       و هــاا مــا ذهبــت إليــه ؿبكمــة التمييــز اإلرباديــة يف قــرار ؽبــا ةيــث جــاء فيــه ( 78) الطويلــة (  اإلجــارةةــق الوقــف و ةــق 
دم ضــمن اؼبــدة القانونيــة لــاا قــرر قبولــه شــكقً و عنــد عطــف النظــر ) لــدى التــدقيق و اؼبداولــة وجــد أن الطعــن التمييــزي مقــ

علــ  اغبكــم اؼبميــز وجــد انــه صــحيً و موافــق ألةكــام القــانون لألســباب الــيت اســتند إليهــا ذلــك أن الثابــت مــن الوقــائس و 
ن تســـجيل القطعـــة اؼبســـتندات اؼبـــ)زة و توصـــيات اللجنـــة التحقيقيـــة اؼبشـــكلة يف مكتـــب اؼبفـــت  العـــام يف وزارة البلـــديات إ

العثمانيــة باســم اؼبــدع  عليــه ) اؼبميــز ( خقفــاً لضــوابط التخصــيل لقطــس األراضــي الســكنية فبــا  88م  9/8837اؼبرقمــة 
يقتضي إبطال قيد تسجيلها بإسم اؼبميز و إعادة تسجيلها بإسم البلدية و هاا ما انته  إليه اغبكـم اؼبميـز قـرر تصـديقه و 

هـــــــــــ اؼبوافــــق  8348/ ربيــــس الثــــاين / 8ميــــل اؼبميــــز رســــم التمييــــز و صــــدر القــــرار باالتفــــاق يف رد العريضــــة التمييزيــــة مــــس رب
 . ( 79)  م . ( 9/8/7187

إىل القاعــدة القانونيــة ) مــا بُــٍت علــ  باطــل فهــو باطــل ( و كــالك نــل القــانون اؼبــدين العراقــي علــ  ) إذا أُبِطــَل  و إســتنادً 
  و نــل قــانون التســجيل العقــاري ) عنــد إبطــال  ( 41) ة الــيت كانــا عليهــا قبــل العقــد ... ( العقــد يُعــاد اؼبتعاقــدين إىل اغبالــ

   ( 48) اغبالة اليت كانت عليها قبل التسجيل ... (  إىلالتسجيل العيٍت تُعاد اغبقوق العينية األصلية يف العقار 
ذا مت نقـــل ملكيـــة عقـــار عـــن طريـــق ث إ  ةيـــمـــثقً بالنســـبة للتصـــرفات الصـــادرة مـــن جانـــب واةـــد   كالوصـــية  نســـتنتم أنـــه

الوصـية مث أُبطـل التسـجيل بقــرار قـانوين أو ةكـم قضــائي مكتسـب الدرجـة القطعيــة   فـإن العقـار اؼبوصــ  بـه يُعـاد تســجيله 
 بإسم اؼبوصي و باغبالة اليت كان عليها قبل تسجيل الوصية .
 إىلطَـل   فإهنـا زبضـس لـنفس اغُبكـم   فـإذا أُفـرز عقـار مـثقً و كالك اغبال بالنسبة للتصرفات اؼبادية الواقعة عل  العقار اؼبب
كـم قضـائي ةـائز علـ  ر صـادر مـن جهـة ـبتصـة قانونـاً أو ةعدة عقارات و كان اإلفراز ـبالفـاً للقـانون مث أُبِطـَل قيـدم بقـرا

و تًعـاد اغبقـوق العينيـة  درجة البتات   فإن التصرف اؼبـادي الـاي يتمثـل بـإفراز العقـار اىل عـدة عقـارات يعتـ) كـ ن مل يكـن
ةالتها قبل قبل اإلفراز   فإذا كان اؼبالك قد باع أةد األجزاء اؼبفرزة اىل الغَت و ُسـج َل ذلـك البيـس يف الـدائرة  إىليف العقار 

 ما كانت عليه قبل اإلفراز .  إىلاؼبختصة   فإن عقد البيس يبطل تبعاً إلبطال القيد األول و تعاد اغبالة 
   

  الثاينالفرع 
 آثار أإلبطال بالنسبة للغَت 
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و    ) ةسـن النيـة ( الغـَت إىلو قد ال يقتصر أثر البطقن عل  العققة بـُت اؼبتعاقـدين فيمـا بيـنهم بـل قـد يتعـداها 
أثر البطقن ال  تلف من ةيث ترتيب آثارم القانونية يف ةق اؼبتعاقدين عنـه يف ةـق الغـَت   أي جيـب علـ  هـاا الغـَت كمـا 

أصـحااا  إىلغي عل  طريف العقد عند إبطال التصرف الوارد عل  عقـار بـرد و إرجـاع كـل مـا تسـلموم مـن أعيـان و أشبـان ينب
مـا كانـت عليـه قبـل إبـرام العقــد   أي  إىلاألصـليُت و إلغـاء كافـة اإللتزامـات و اغبقـوق و ذلـك لـزوال العقـد و إعـادة اغبالـة 

  و قاعـدة   القاعـدة الـيت تقـول ) فاقـد الشـيء ال يعطيـه (   إىل و إسـتنادً دين   ب ثر رجعـي يف ةـق الغـَت شـ نه شـ ن اؼبتعاقـ
عقــد بـُت اؼبالــك األصـلي ) البـائس ( و اؼبشــًتي األول   فلـو بــاع   ان هنـاكفمـثقً لــو كـ  ) مـا بُـٍت علــ  باطـل فهـو باطــل (  

صــــلي إبطــــال العقــــد فعليــــه أن يـُـــدخل يف مشــــًتي ثــــاين ) بعقــــد ثــــاين ( و طلـــب اؼبالــــك األ إىلهـــاا اؼبشــــًتي األول العقــــار 
الــدعوى اؼبشــًتي الثــاين ) شخصــاً ثالثــاً ( باإلضــافة إىل اؼبشــًتي األول    و بــالك عنــد صــدور قــرار بإبطــال قيــد التســجيل 

ت و هـاا مـا ذهبـ العقاري فُيبطل العقد األول و يُبطل العقد الثـاين تبعـاً لـه   ويُعـاد تسـجيل العقـار بإسـم اؼبالـك األصـلي  
ؿبكمــة التمييــز اإلرباديــة يف قــرار ؽبــا ةيــث جــاء فيــه ) لــدى التــدقيق و اؼبداولــة وجــد أن الطعــن التمييــزي مقــدم ضــمن  إليــه

اؼبـدة القانونيـة قـرر قبولـه شـكقً . و لـدى عطـف النظـر علـ  اغبكـم اؼبميـز وجـد ب نـه صـحيً و موافـق للقـانون ةيـث ت يــد 
خــان اللوالــوة و ســجلت باظبــه  89مقاطعــة  4/7331القطعــة اؼبرقمــة  للمحكمــة أن اؼبــدع  عليــه األول قــد خصصــت لــه

ان اؼبــاكور كــان يف ةينهــا يشــغل منصــب ؿبــاف  ديــاىل و قــد صــادق علــ  ؿبضــر بــه ان قــام بــدفس البــدل و ةيــث قــد تبــُت 
وال الدولـه و ةيـث ان قـانون بيـس و اجيـار امـ راضـياللجنة اليت قامت بتخصيل العقارات باعتبـارم رئيسـاً عبنـة زبصـيل اال

( ال جيــوز ؼبنتســو الــوزارت او اعبهــات غــَت اؼبرتبطــة بــوزارة   او القطــاع العــام  3)   قــد نــل باؼبــادة 7184لســنة  78رقــم 
الاين ازباوا قراراً ببيس أو اجيار اموال اعبهة اليت ينتسبون اليها و كـالك اعفـاء عبنـيت التقـدير و البيـس مـن شـراء او اسـتنجار 

ق اؼبزايـدة العلنيـة و يسـري ذلـك علـ  ازواجهـم و اقـارام اىل الدرجـة الرابعـة و عليـه فـان زبصـيل العقــار هـام االمـوال بطريـ
للمـــدع  عليـــه االول و الـــاي بــــدورم قـــام ببيعـــه اىل اؼبـــدع  عليــــه الثـــاين و ســـجل باســـم االخــــَت كـــان خقفـــاً للضــــوابط و 

دائـــرة اؼبـــدعي / اضـــافة لو يفتـــه و ةيـــث ان ؿبكمـــة التعليمـــات فبـــا يســـتوجب ابطـــال قيـــد العقـــار و اعـــادة تســـجيله باســـم 
قـرر تصـديقه و رد  اؼبوضوع التزمت بوجهة النظر اؼبتقدمة فيكون ما انتهـ  اليـه اغبكـم اؼبميـز قـد جـاء موافقـاً غبكـم القـانون

ــــــــزين رســــــــم التمييــــــــز و صــــــــدر القــــــــرار باالتفــــــــاق  ــــــــزي و ربميــــــــل اؼبمي ــــــــس االول /  /79يف الطعــــــــن التميي ـــــــــ 8348ربي              هــــــ
 . ( 47) م . (  79/87/7186اؼبوافق 

    شخصــاً ثالثـــاً يف الــدعوى باعتبـــارم  إدخــال اؼبشـــًتي الثــاين أو الثالـــث أو ... اخل للمحكمــة مــن تلقـــاء نفســها أن تقـــرر و 
ــة (  ل قيــد لكــي يكــون عنــدم ِعلــم باؼبوضــوع و بالــدعوى و يقــوم بالــدفاع عــن نفســه و ال يكــون إبطــاو ) الغــَت ةســن النّي

وقــاً أخــرى لغــَتم علــ  ب ةقيقــوم بًتتيــقــد  أيضــاً  التســجيل العقــاري الــاي بإظبــه مفاجــ ًة لــه و بــدون ســابق إنــاار   ألنــه
   .  فبا يتسبب ب ضرار ألشخاص آخرين العقار
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 اؼبطلب الثاين
 آلثار اؼبالية الناذبة عن اإلبطالا

 

قاري سواء كان ) إبطال إداري ( أو ) إبطال قضـائي ( يـادي بالنتيجـة إن القرار الصادر بإبطال قيد التسجيل الع
   تسـجيل العقــاري الـاي كــان قــد صـدر دبوجــب القيـد اؼببطَــل   ةيــث نـل قــانون التسـجيل العقــاري علــ إبطـال ســند ال إىل

قـاري و هـو يصـدر إسـتناداً    ألن السـند هـو الصـورة اؼبطابقـة للسـجل الع ( 44)  ) إذا أُبِطَل التسجيل يبطل السند تبعـاً لـه (
إبطــال الســند الصــادر دبوجبــه  إىل  و بعبــارة أخــرى إذا صــدر قــرار يقضــي بإبطــال قيــد التســجيل العقــاري فيــادي ذلــك  إليــه

 ةكم إلبطال السند   ألنه يبطل تبعاً له . إصدار إىلتلقائياً و دون اغباجة 
( و الـاي مُيـنً  74العقاري   أألول هو السـند اؼباقـت منـوذج ) أن هناك منوذجُت لسند التسجيل  إليهو فبا ذبدر اإلشارة 

( و الـاي مُيــنً ) بعــد (  75إكتســاب التسـجيل العقــاري لشــكله النهـائي   و الثــاين هــو السـند الــدائمي منــوذج ) ) قبـل ( 
 ي لشكله النهائي .التسجيل العقار  إكتساب

    . ( 74تماً سقو  الفرع و الاي هو منوذج ) ( يتبعه ة 75و عليه فإذا سقط األصل و الاي هو منوذج ) 
اإلبطـال  اغبالـة الـيت كانـت عليهـا قبـل  إىلإعـادة اغبقـوق العينيـة األصـلية  إىلقيد التسـجيل العقـاري يـادي ةتمـاً  إبطالإن 

كـ ن مل ه يعتـ)  سواءاً كان التسجيل قد إكتسب شكله النهائي أم مل يكتسبه   فمثقً يف عقد البيس فإذا أُبِطَل التسجيل فإن
إىل القاعــدة القانونيــة ) مــا بـُـٍت علــ  باطــل  و إســتناداً قبــل عقــد البيــس  يكــن و يــتم إعــادة الطــرفُت اىل اغبالــة الــيت كانــا عليهــا

 فهو باطل ( .
فـإذا كـان  اغبالـة الـيت كانـا عليهـا قبـل العقـد   إىلو قد نل القانون اؼبـدين العراقـي علـ  ) فـإذا أُبِطـَل العقـد يُعـاد اؼبتعاقـدان 

 . ( 43) هاا مستحيًق جاز اغُبكم بتعويض معادل ( 
ف ثر اإلبطال هو إلغاء العقد ب ثر رجعي من ت ري  إبرامه   فيزول العقد بالنسبة للماضي و اغباضـر و اؼبسـتقبل   فـإذا كـان 

ال إذا كــان اؼبشــًتي قــد دفــس اؼبشــًتي فإنــه جيــب علــ  أألخــَت إرجاعــه إىل البــائس   و كــالك اغبــ إىلالبــائس قــد َســلَّم العقــار 
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مــا كــان عليــه قبــل إبــرام العقــد   و  إىلاؼبشــًتي   و هــاا هــو معــٌت إعــادة اغبــال  إىلالبــائس فيلتــزم األخــَت بإرجاعــه  إىلالــثمن 
 هاا هو األصل   

ث نـل القـانون عل  هاا األصل و هو يف ةالة كون أةد اؼبتعاقدين ناقل األهليـة   ةيـ لكن اؼبشر ع العراقي أورد إستثناءً 
اؼبـدين العراقـي علــ  ) و مـس ذلــك ال يلـزم نــاقل األهليـة إذا أُبِطــَل العقـد لــنقل أهليتـه أن يــرد غـَت مــا عـاد عليــه مـن منفعــة 

  . ( 45) بسبب تنفيا العقد ( 
مـاً بـالرد أو نقل أهلية أةد اؼبتعاقدين فإن القاصر أو ناقل األهليـة ال يكـون ُملز  إىله إذا كان سبب البطقن راجعاً أي إن

إال يف ةدود ما عاد عليه شبن العقار من منفعة أو إذا كان الـثمن مـا يـزال موجـوداً ربـت ةيازتـه و مل  ةسب رأينا التعويض
به   فمثقً إذا تصرََّف يف جزء مـن الـثمن لسـداد ديـن عليـه أو شـراء مـا يلزمـه مـن ةاجـات فإنـه ُملـزم بـردم يف هـام  يتصرف

   أما إذا تصرََّف يف الثمن وأنفقه يف أوجه اإلنفاق الغَت نافعة فإنه ال يُلزم بردم .اغبالة ألهنا منفعة له 
ما كانت عليـه قبـل التعاقـد ) مسـتحيلة ( كمـا يف هـقك العقـار ؿبـل العقـد   فإنـه جيـوز  إىلإذا كانت إعادة اغبال  و كالك

فـإذا كـان هـاا  ... ون اؼبـدين العراقـي و الـاي جـاء فيـه )نـل القـان إىليف هام اغبالة اؼبطالبة بالتعويض اؼبناسـب و إسـتناداً 
القضــاء للمطالبــة بــالتعويض عــن  إىل  ةيــث يلجــ  اؼبتضــرر مــن اإلبطــال  ( 46) مســتحيقً جــاز اغبكــم بتعــويض معــادل ( 

سـند  الضرر الاي غبق به من جرَّاءم   و عل  اظكمة اغُبكم بالتعويض العادل اؼبناسب إذا وجـدت إن طلـب التعـويض لـه
 من القانون .

  و للمحكمـة أن تقضـي بـه  ) إذا كان العقـد بـاطق جـاز لكـل ذي مصـلحة أن يتمسـك بـالبطقن إليهو فبا ذبدر اإلشارة 
لــاي عــن الضــرر ا  فيحــق للعاقــدين أو الغــَت اؼبطالبــة بــالتعويض  ( 47) (  مــن تلقــاء نفســها   و ال يــزول الــبطقن باإلجــازة

ساولية التعاقدية أو اؼبساولية التقصَتية و ةسـب األةـوال عنـد ربقـق و يكون عل  أساس اؼب ن  غبق ام جرَّاء هاا البطق
و بالك فإن بطقن القيد العقـاري قـد يتسـبب بضـرر ألةـد العاقـدين أو الغـَت   فعنـد ثبـوت هـاا الضـرر أركان أياً منهما   

القضـــاء و مطالبــــة الطـــرف اآلخــــر بــــالتعويض  ىلإســـتتحقق اؼبســــاولية يف التعـــويض و يــــق للمتضـــرر مــــن الـــبطقن اللجــــوء 
 اغبالة اليت كان عليها قبل وقوع الضرر   إعادةالًتضية و إجبار الضرر الاي غبق بالطرف اؼبتضرر و  إىلللوصول 

خــقل ) االتفــاق ( أو ) القضــاء (   ففــي ةالــة اإلتفــاق يكــون مــن خــقل اتفــاق   و يــتم تقــدير التعــويض عــن الــبطقن مــن
القضـاء فقـد نـل القـانون اؼبـدين العراقـي  إىلعل  مقدار التعويض و دون اللجوء إىل القضاء   أما يف ةالة اللجوء الطرفُت 

 . ( 48) عل  ) إذا مل يكن التعويض مقدراً يف العقد أو بنل يف القانون   فاظكمة هي اليت تقدرم ( 
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أي نقــــدياً (   فقــــد يكـــون عينيــــاً   إال إن التعــــويض و قـــد ال يكــــون التعـــويض الــــاي يســــتحقه أو يطلبـــه اؼبتضــــرر ماديـــ  ) 
ألن الضرر الاي يـنجم عـن الـبطقن هـو ضـرر مـادي يصـيب الامـة اؼباليـة للمتعاقـد اؼبتضـرر يف النقدي هو الغالب دائماً   

 إىلارات العقـــد الباطـــل   و أيضـــاً إن التعـــويض العيـــٍت هـــو مـــن اختصـــاص اعبهـــات اإلداريـــة ذات العققـــة لتخصـــيل العقـــ
 أو أمانة بغداد أو ... اخل . اؼبواطنُت   مثًق مديريات البلديات

 -: رق إىل ) أنواع التعويض ( بشيء من التفصيل و ؽباا فسنقوم بالتط
 
 

 التعويض العيٍت -:أواًل 
يقصد بالتعويض العيـٍت إزالـة الضـرر الـاي أصـاب اؼبتضـرر و ؿبـو آثـارم عينـاً مـن خـقل إعـادة اغبـال اىل مـا كانـت  

عليـه قبــل وقــوع الضــرر و بشــكل ُيقــق للمتضــرر ترضــيًة مـن جــنس مــا أصــابه مــن الضــرر و بطريقــة مباشــرة دون اللجــوء اىل 
التعويض النقدي ) أي اغُبكم له دببلش من اؼبال (   و ليس هناك ما مينـس مـن اسـتخدام طريقـة التعـويض العيـٍت عبـ) الضـرر 

راقي عل  ) و يقدَّر التعويض بالنقد عل  أنـه جيـوز للمحكمـة تبعـاً للظـروف و   ةيث نل القانون اؼبدين العأياً كان نوعه 
بـ داء أمـر معـُت أو بـرد اؼبثـل يف اؼبثليـات   و ما كانت عليه أو أن ربكم  إىلبناءاً عل  طلب اؼبتضرر أن ت مر بإعادة اغبالة 

 . ( 49) ذلك عل  سبيل التعويض ( 
التعــويض غــَت فبكــن كونــه يــدخل مــن ضــمن إختصــاص اعبهــات اإلداريــة ذات إل أن هنــاك ةــاالت اســتثنائية يكــون فيهــا 

العققة بالنسبة ؼبوضوع اغبقوق العينية العقارية كحق اؼبلكية   و هو أمـر خـارج عـن واليـة القضـاء   ألن إسـتبدال عقـارات 
.. اخل (   الـيت يقـس أو زبصيصها يدخل من ضـمن إختصـاص اعبهـات ذات العققـة ) مـديريات البلـديات و أمانـة بغـداد .
مــن قبـل مديريـة البلديــة العقـار ضـمن منطقتهـا اإلداريــة   فمـثقً لـو أصــرَّ اؼبتضـرر مـن إبطــال قيـد العقـار علــ  تعويضـه عينيـاً 
( مــن ةيــث  أو خطــ   بقطعــة أره فباثلــة للقطعــة اؼبخصصــة لــه ســابقاً ) و الــيت مت إبطــال قيــدها دون ذنــب منــه أو تقصــَت

ق تسـتطيس ؿبكمـة اؼبوضـوع إجبـار مديريـة البلديـة علـ  ذلـك   ألن ذلـك يتطلـب ةصـول موافقـات مـن فاؼبوقس و اؼبساةة 
قبـــل اعبهـــات ذات العققـــة وفقـــاً إلجـــراءات قانونيـــة و دبوجـــب الضـــوابط األصـــولية و الـــيت ليســـت مـــن إختصـــاص ؿبكمـــة 

 اؼبوضوع .
اؼبطالبـة بـه إال انـه يتعـاَّر علـ  اظكمـة اغُبكـم بـه و  كـان مـن ةـق اؼبـواطن اؼبتضـرر  إنالتعـويض العيـٍت و  أنيتضً فبا تقدم 

إلــزام أو إجبــار الــدائرة اؼبختصــة ) مــديريات البلــديات أو أمانــة بغــداد أو ... اخل ( عليــه   ألنــه خــارج عــن واليــة القضــاء و 
متضــرر أن يُطالــب هــو مــن إختصــاص اعبهــات اإلداريــة ذات العققــة و وفــق مــا تقــرام القــوانُت اػباصــة اــا و بــالك يــق لل

   بالتعويض النقدي مىت كان ذلك فبكناً و توافرت شروطه . 
 التعويض النقدي -:اً ثاني
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يقصــد بــالتعويض العيــٍت إزالــة الضــرر الــاي أصــاب اؼبتضــرر و ؿبــو آثــارم نقــداً   أي يكــون مبلــش مــن النقــود يدفعــه  
غالبـاً لكـون هنـاك إسـتحالة يف التعـويض  إليـهاللجـوء  و يـتم للمتضرر بـدالً عـن الضـرر الـاي سـببه لـه   اؼبساول عن الضرر
  و إن الضــرر يــاثر يف الامــة اؼباليــة   فــالنقود وســيلة ســهلة و مقبولــة غالبــاً يف تقيــيم  توضــيحه ســابقاً و مت العيــٍت كمــا تقــدم 
 ب سرع وقت .مقدارم و إعطاء اغبقوق ألصحااا  إىلالضرر و الوصول 

لألسباب الـيت مت ذكرهـا مـن ةيـث السـهولة و تقـدير  الوسيلة األمثل للتعويض عن الضررو نعتقد أن التعويض النقدي هو 
 الضرر و السرعة و اختصار الوقت .

ؿبكمـــة التمييـــز اإلرباديـــة يف قـــرار ؽبـــا ةيـــث جـــاء فيـــه ) لـــدى التـــدقيق و اؼبداولـــة وجـــد أن الطعـــن  إليـــهو هـــاا مـــا ذهبـــت  
عطف النظر عل  اغبكم اؼبميز وجد أنه صـحيً و موافـق قبوله شكقً  و عند  التمييزي مقدم ضمن اؼبدة القانونية لاا قرر

/ اؽبينـــة 866الصـــادر عـــن هـــام اظكمـــة بالعـــدد  األخـــَتذلـــك أن ؿبكمـــة اؼبوضـــوع اتبعـــت قـــرار الـــنقض  لقـــانونألةكـــام ا
 9/6/7186ؼبرافعـة ليـوم ئرة اؼبميز دفس يف جلسـة ااؼبمثل القانوين لدا إنو  87/8/7186يف  7186االستننافية العقار / 

لســـنة  585رقـــم قـــرار ؾبلـــس الـــوزراء بـــان دائـــرة موكلـــه غـــَت مســـتعدة لتعـــويض اؼبميـــز عليـــه بقطعـــة أره بديلـــة وفـــق أةكـــام 
و ةيــث ان ؿبكمــة اؼبوضــوع اجــرت ربقيقاهتــا القزمــة يف الــدعوى و قــد اثبتــت مقصــرية دائــرة اؼبميــز يف زبصــيل  7184

قيـدها  بإبطـالاالول ) خليفة ابراهيم مبارك ( و الاي استحصل عل  ةكـم يقضـي القطعة موضوع الدعوى اىل الشخل 
التعـويض اؼبطالـب بـه قـدر  أنقيدها اؼبسـجل باظبـه و ةيـث  إبقاءباسم اؼبدعي الاي خصصت له القطعة ثانيا و اؼبسجل 

ا يصلً ان يكـون سـببا للحكـم و الاي جاء معتدال ال مغاالة فيه فب 7/3/7184دبعرفة طبسة خ)اء يف تقريرهم اؼبارخ يف 
لـاا قـرر تصـديق اغبكـم اؼبميـز و رد العريضـة التمييزيـة مـس ربميـل / اوال من قانون االثبـات  831طبقا ؼبا نصت عليه اؼبادة 

 . ( 31) . (  48/81/7186اؼبوافق هــــــــ   8348/ؿبرم/ 41تفاق يف اؼبميز رسم التمييز و صدر القرار باال
 

وائر ذات العققــة أن ه إن علــ  اؼبــواطن اؼبســتفيد مــن زبصــيل قطعــة األره مــن قبــل الــدة إليــو فبــا ذبــدر اإلشــار 
ةالــة  هــور يف د لكــي يــتم تســجيل العقــار بإظبــه   و الــدوائر ذات العققــة و هــو مبلــش مــن النقــو  إىل) رســم (  يقــوم بــدفس

لــه   فيحــق لــه اؼبطالبــة باؼببــالش النقديــة و  إبطــال قيــد التســجيل العقــاري لقطعــة األره اؼبخصصــة ـبالفــة يف التســجيل و مت
 الرسوم اليت دفعها إىل تلك الدوائر كمقابل ؽباا العقار مس الفوائد القانونية اؼبستحقة من ت ري  اؼبطالبة القضائية . 

     

و يف هنايــة حبثنــا هــاا نــود أن نبـــُت  أن علــ  ؿبكمــة اؼبوضــوع و مــن واجـــب القضــاء عنــد اللجــوء إليــه البحـــث و 
إةقــاق اغبــق و إدخــال الطم نينــة يف  إىللتحــري إليصــال اغبــق إىل أصــحابه   و علــ  اظكمــة التوساــس يف ربقيقاهتــا وصــوالً ا

نفــوس أألفــراد و تعزيــز دور القضــاء و مــا يتمتــس بــه القضــاء مــن إســتقرار يف األةكــام و القواعــد القانونيــة و دبــا يتماشــ  و 
مـــن قيمـــة ماديـــة و معنويـــة يف ةيـــاة األفـــراد فعلـــ  اظكمـــة أن تقـــوم بتـــدقيق كافـــة  الوضـــس الســـائد يف ؾبتمعنـــا و ؼبـــا للعقـــار
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ل و إليصــال اغبــق إىل اغُبكــم العــاد إىلقبــل إصــدار القــرار الفاصــل غــي الــدعوى   بغيــة الوصــول اإلجــراءات و اؼبعلومــات 
يف قـرار ؽبـا ةيـث جـاء فيـه ) لـدى ؿبكمة التمييز اإلرباديـة  إليهو هاا ما ذهبت    و إال تعّره ةكمها للنقض مستحقيه

التـدقيق و اؼبداولــة وجــد أن الطعــن التمييــزي واقــس ضــمن اؼبــدة القانونيـة قــرر قبولــه شــكقً  و بعــد عطــف النظــر علــ  اغبكــم 
اظكمــة مل تتبــس القــرار التمييــزي الصــادر عــن هــام اظكمــة بالعــدد  أناؼبميــز وجــد أنــه غــَت صــحيً و ـبــالف للقــانون ذلــك 

 للمحكمــة تــاري  زبصــيل القطعــة اؼبــاكورة للمــدعي علــ  وجــه الدقــة ةيــث مل يتبــُت 7186/  س ع 81ـــــــــــ / هـ 7461
اظكمة مل تتحقق من انطباق الضوابط اػباصة بالتخصيل عل  ةالة اؼبدعي  و هل انـه مسـتفيد مـن قطعـة  أن إىلإضافة 
 إىلضـبارة الـدعوى إعـادة إاؼبميـز و  قـرر نقـض اغبكـم اغبكم اؼبقتض  عل  ضـوء النتيجـة   عليـه إصدارمن عدمه و  أخرى
هـــــــ  8348/ ؿبــرم / 79يبقــ  رســـم التمييــز تابعـــاً للنتيجــة و صـــدر القــرار باالتفـــاق يف  أنمـــا تقــدم علـــ   إلتبــاعتهــا مؿبك

 . ( 38)  (م .  7186/  81/ 41اؼبوافق 
اظكمـة قبـل إصــدار القـرار الفاصــل  هــا مـن قبــلذيتضـً مـن خــقل هـاا القـرار التمييــزي مـدى دقــة اإلجـراءات الواجـب إزبا

 أل ية العقار بالنسبة لألفراد كما ذكرنا سابقاً   و إليصال اغبقوق إىل أصحااا . بالدعوى 
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 ةاػباسب
 

العقــاري و اآلثــار مفهــوم التســجيل العقــاري و كــالك وضــحنا اؼبقصــود بإبطــال قيــد التســجيل  ستعرضــنابعــد أن ا 
 -: بعض التوصيات نوردها كما يلي إىلؼبًتتبة عل  هاا اإلبطال    توصلنا ا
  أن يــتم إتبــاع األســاليب العلميــة اغبديثــة و تقنيــات اغباســوب يف ةفــ  و توثيــق الســجقت و القيــود العقاريــة و ؼبنــس  – 8

 . تغلون الناس و  الفون القانونسو غلق كافة الطرق أمام ِضعاف النفوس الاين يالتقعب و الضياع 
أن يــتم تعــديل نصــوص قــانون التســجيل العقــاري و نصــوص القــوانُت ذات العققــة باؼبلكيــة العقاريــة سباشــياً مــس تطــور  -7

 ااتمس و التكنلوجيا اغبديثة .
 أن يتم توفَت ضباية أك) لألشخاص ةسٍت النية . -4
 ن كافة جوانبها قبل اإلصدار و ذلك توفَتاً للجهد و الوقت و اؼبصاريف . أن يتم تدقيق قيود التسجيل العقاري و م -3
 

أرجو أن أكون قد ُوفقـت يف طـرح هـاا اؼبوضـوع اؼبهـم  و لكن   اػبتام ال أدَّعي الكمال ؽباا اعبهد اؼبتواضسو يف  
 و بصورة ـبتصرة ؼبا له من أ ية يف وقتنا اغباضر .
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