حمور
الدراسات القانونية
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حدود السلطة اإلدارية يف مواجهة ترك استغالل
األرض الزراعية
أ.م .د .زينب كريم سوادي

جامعة القادسية /كلية القانون /القسم العام
امللخص:

الباحث  /أحمد عبد األمري عبد الرب
طالب دراسات عليا \ ماجستري

زراعتهــا وتنبيــه أصحاهبــا إىل رضورة

الريــب ان لــأرض الزراعيــة

اســتغالهلا وبخالفــه يتــم إيقــاع اجلــزاء

لدورهــا يف حيــاة األنســان مــن

الترشيــع ،ففــي مــر اخــذ باجلــزاء

أمهيــة كــرى يف مجيــع الــدول نظــر ًا

الــازم والــذي خيتلــف باختــاف
اجلنائــي ومــع ذلــك تســاهم اإلدارة

الناحيتــن االقتصاديــة واالجتامعيــة،

يف إخطــار املحاكــم املختصــة بذلــك،

لذلــك حتــرص الترشيعــات ومنهــا

يف حــن تبنــى املــرع العراقــي اجلــزاء

العــراق ومــر عــى تقيــد ترصفــات

اإلداري وهــو حــل األرض ان كانــت

األفــراد هبــا ،فتوجــب اســتغالهلا

مملوكــة لالشــخاص أو مثقلــة بحقــوق

لألغــراض التــي تتفــق مــع طبيعتهــا،

ترصفيــة ،وإلغــاء التوزيــع بالنســبة

أي زراعتهــا وعــدم تركهــا بــدون

لــارايض املوزعــة ،وفســخ العقــود

معــذرة مرشوعــة ،ولضــان ذلــك

بالنســبة للعقــود الزراعيــة والتــي

متنــح الترشيعــات ســلطات لــإدارة

تكــون اإلدارة طرفــا فيهــا.

متكنهــا مــن رقابــة ترصفــات األفــراد،
إذ متــارس اإلدارة دورهــا الرقــايب

مــن خــال رصــد األرايض املــروك
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املقدمة:
أوالً -التعريف بالبحث:

حالــة اجلــزاءات اجلنائيــة التــي تلعــب

للمليكــة بشــكل عــام ،واألرض

اإلدارة دور ًا حموريــ ًا فيهــا مــن خــال

اجتامعيــة ،ومل تبتعــد الترشيعــات يف

وتقديــم مرتكبيهــا للمحاكــم املختصــة.

الزراعيــة بشــكل خــاص وظيفــة

كل مــن العــراق ومــر مــن تبنــي
هــذا املبــدأ ،ممــا حــدى هبــا أن تقيــد
ترصفــات األفــراد بــاالرض الزراعيــة،

وتوجــب اســتغالهلا زراعيــ ًا ،فــرك
اســتغالل األرض أو اســتغالهلا بشــكل

ال يتفــق مــع طبيعتهــا يعــود بالرضر عىل

كافــة أفــراد املجتمــع ،ويعــرض امنــه
الغذائــي للخطــر الشــديد ،ولضــان

التــزام األفــراد هبــذه القيــود ،عــاد ًة مــا

متنــح الترشيعــات لــإدارة ســلطات
معينــة متكنهــا مــن ممارســة دورهــا

الرقــايب ،وختتلــف هــذه الســلطات
باختــاف الترشيعــات يف الــدول،
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فتتمثــل ســلطات اإلدارة ملراقبــة
الترصفــات املاديــة يف تراخيــص إداريــة

قــد تكــون ســابقة عــى التــرف،
أو بشــكل متزامــن مــع التــرف
كســلطة إيقــاف البنــاء غــر اجلائــز

عــى األرض ،أو عــى شــكل جــزاءات

تفرضهــا اإلدارة بعــد وقــوع التــرف
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العــراق ،أو تســاهم يف فرضهــا كــا يف

كحــل األرض املــروك زراعتهــا يف

رصــد احلــاالت املخالفــة للقانــون
وســنبحث كل مــا تقــدم مــن خــال
بحثنــا املوســوم بـــ( حــدود الســلطة
اإلداريــة يف مواجهــة تــرك اســتغالل

األرض الزراعيــة).
ثاني ًا_ أمهية البحث:

تتجــى أمهيــة البحــث مــن خــال
تســليط الضــوء عــى دور اإلدارة

الرقــايب عــى رافــد مهــم مــن روافــد
الدولــة االقتصاديــة واالجتامعيــة وهــو
األرض الزراعيــة ،ونظــر ًا النعدام شــبه

التــام للتصــدي لدارســة املوضــوع مــن

الوجهــة القانونيــة اإلداريــة ،وندرهتــا
مــن الوجهــات القانونيــة األخــرى،

تــم اختيــار هــذا املوضــوع ،للتعريــف
باجلوانــب األساســية هلــذه الرقابــة،
وعســى ْ
أن يمهــد الطريــق أمــام
الباحثــن القانونــن ،الســيام املختصــن

بالقانــون اإلداري ،الســتكامل مــا
تــم دراســته ،ولبحــث نشــاط اإلدارة
يف هــذا املجــال مــن زوايــا متعــددة
وبشــكل معمــق ،وليضعــوا احللــول

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

املناســبة أمــام أنظــار املرشعــن

بعــض املشــركات بــن القانونــن ،كــا

وكشــف النقــاب عــن كل مــا يعــري

لبعــض النصــوص متــى مــا متكــن

واملعنــن بعــد بيــان مواطــن الضعــف

ويعيــق اإلدارة بفــرض رقابتهــا اهلادفــة

عــى املحافظــة عــى األرض الزراعيــة،

فالترشيعــات املتعلقــة بــاألرايض
الزراعيــة يف العــراق التــي اقــل يمكــن

ْ
أن توصــف بــه (بالعشــوائية) وهــي

بحاجــة ماســة جلهــود الباحثــن

القانونــن ،فــا شــك أن هــذا التشــتت
الترشيعــي ذو اثــر ملمــوس ســلبي
ألضعــاف دور اإلدارة يف محايــة األرض
الزراعيــة ورقابتهــا.

ثالثا_ إشكالية البحث:

ســتتبع بعــض اجلوانــب (التحليليــة)
الباحــث مــن ذلــك.

خامس ًا -هيكلية البحث:

لدارســة البحــث ،ارتئينــا تقســيمه
إىل أربعــة مطالــب :تســبقها مقدمــة

للتعريــف بالبحــث وأمهيتــه وإشــكاليته

وبيــان املنهــج الــذي ســيتم اعتــاده.

وســنتناول يف (املطلــب األول) مفهــوم

تــرك زراعــة األرض واملوقــف

الترشيعــي منــه ،وســنبحث ذلــك
مــن خــال تقســيمه إىل ثالثــة فــروع:
نتنــاول يف الفــرع األول التعريــف بــرك

تتجــى اإلشــكالية التــي نبحــث عنها يف

زراعــة األرايض الزراعيــة وأســبابه،

هــو الــدور الرقــايب لــإدارة ملواجهــة

موقــف املــرع املــري ثــم العراقــي

اإلجابــة عــى التســاؤل االيت وهــو :مــا

تــرك اســتغالل األرض الزراعيــة؟
والقانــون املقــارن؟ وهــل متلــك اإلدارة

ســلطة فــرض اجلــزاء اإلداري؟.
رابع ًا -منهجية البحث:

مــن تــرك زراعــة األرض الزراعيــة.

ويف (املطلــب الثــاين) ســنبحث الرصــد
اإلداري لــارايض الزراعيــة املــروك

زراعتهــا مقســمني املطلــب إىل فرعــن،
حيــث ســنخصص فــرع لــكل مــن

اعتمــد الباحــث يف دارســة البحــث

العــراق والقانــون املقــارن لبحــث

وتــم اختيــار القانــون املــري لعقــد

أمــا (املطلــب الثالــث) سنكرســه

بشــكل أســايس عــى (املنهــج املقــارن)،
املقارنــة مــع القانــون العراقــي ،لوجــود
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وكيــف نظمهــا املــرع يف العــراق

ونتحــدث يف الفرعــن الثــاين والثالــث

الرصــد اإلداري يف هــذا املجــال.

للحديــث عــن اجلــزاء اإلداري الناجــم
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عــن تــرك زراعــة األرض الزراعيــة

املطلب األول

إىل ثالثــة فــروع :ســنتكلم يف الفــرع

الترشيعي منه

اململوكــة واملثقلــة مــن خــال تقســيمه
األول عــن مفهــوم احلــل اإلداري

لــأرض الزراعيــة ومتيــزه عــن غــره
مــن أوضــاع مقاربــة ،ويف الفــرع الثــاين
نتحــدث عــن اجلهــة اإلداريــة املختصــة

بحــل األرض الزراعيــة ،أمــا الفــرع

الثالــث ســنبحث فيــه إجــراءات اإلدارة
بحــل األرايض الزراعيــة.

يتطلــب احلديــث عــن املوضوع تقســيم
املطلــب إىل ثالثــة فــروع ،نتنــاول يف

الفــرع األول التعريــف بــرك اســتغالل
األرض الزراعيــة وأســبابه ،ونخصــص

الفــرع الثــاين للحديــث عــن موقــف

املــرع املــري مــن تــرك األرض
الزراعيــة ،أمــا الفــرع الثالــث سنكرســه

وأخــر ًا ســنبحث يف (املطلــب الرابــع)

لبحــث موقــف املــرع العراقــي مــن

والعقــود الزراعيــة بســبب عــدم

الفرع األول

اإلهنــاء اإلداري للمســاحات املوزعــة

االســتغالل ،وسنقســم املطلــب إىل
ثالثــة فــروع :نتحــدث يف الفــرع
األول عــن الطبيعــة القانونيــة لــأرايض

املوزعــة واملتعاقــد عليهــا مــن قبــل
اإلدارة ،ويف الفــرع الثــاين نبحــث
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ســلطات اإلدارة وإجراءاهتــا بإلغــاء

التوزيــع ،أمــا الفــرع الثالــث سنكرســه
للحديــث ســلطات اإلدارة وإجراءاهتــا
بفســخ العقــود الزراعيــة املــروك

زراعتهــا .وننهــي البحــث بخامتــة،
تتضمــن اهــم االســتنتاجات التــي
توصلنــا إليهــا مــع بيــان مقرتحاتنــا
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مفهوم ترك زراعة األرض واملوقف

هبــذا الشــأن....واهلل ويل التوفيــق...

ذلــك.

التعريف برتك زراعة األرايض الزراعية
وأسبابه

أوالً -التعريــف بــرك زراعــة األرض
الزراعيــة  -الــرك يف املفهــوم اللغــوي
َــرك ًا و تركانــ ًا ،و أتركــه
َــر َك ت ْ
يعنــي :ت َ

ّ
خــاه ،أمهلــه أغفلــه(،)1
يعنــي:
ويقابلهــا يف القانــون املــري باإلضافة
إىل مصطلــح تــرك األرض  ،مصطلــح

(التبويــر) ،والتبويــر يف اللغــة :يعنــي
بــور فعــل :بــور يبــور تبويــر ًا فهــوم

ــور:
مبــور ،واملفعــول مبــور ،وال ُب ُ
ــع ال َب ِ
ــوار،
ُــز َر ُع ْ َ ،
األَرض ا َّلتِــي َل ْ ت ْ
ج ُ
ِ
ــي األَرض ْ
ُــز َر ْع
اب ا َّلتِــي َل ْ ت ْ
ــر ُ
الَ َ
َوه َ
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الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

ِ
توكَــ ٌة ِمــ ْن َأن
ــر ٌة َم ْ ُ
 ،فيقــالَ :أرض َبائ َ
ــز َر َع فِ َيهــا(.)2
َي ْ
وقــد اســتخدم املــرع املــري

أو العنايــة هبــا ،دون عــذر مــروع.»...

معــ ًا( :تــرك األرض غــر منزرعــة)

عــدة تعريفــات ملفهــوم تــرك زراعــة

يف قانــون الزراعــة املصطلحــن

و(التبويــر)»( ،)3ولكــن مــن دون
إيــراد تعريفــ ًا هلــا ،وكذلــك مل يــرد

املــرع العراقــي حتديــد ًا ملفهــوم
الــرك( ،)4رغــم معاجلتــه لظاهــرة

تــرك األرايض الزراعيــة بنصــوص
متعــددة ،أال انــه أورد صــور ًا هلــذا

الــرك أو اإلمهــال ،فاســتخدم املــرع

العراقــي عبــارات خمتلفــة تــدل عــى
الــرك ،مثــل كلمــة (انقطــع) ،ومثاهلــا
مــا ورد يف قانــون اإلصــاح الزراعــي،
إذ جــاء فيــهُ « :يعاقــب باحلبــس ...

كل مــن انقطــع بــدون عــذر صحيــح

قانونــ ًا عــن زراعــة األرض اخلاضعــة
لفــظ (مل يزرعهــا) كعبــارة دالــة عــى
تــرك األرض الزراعيــة بصــورة غــر
مبــارشة( .)6وكذلــك اســتخدم عبــارة
(امتنــع) و (امهــل) وهــذا مــا نصــت

عــى ذلــك الفقــرة (األوىل) مــن املــادة

( )4مــن قانــون محايــة اإلنتــاج بقوهلــا:
« اذا امهــل أو امتنــع صاحــب األرض

أدارهتــا ،عــن حراثــة األرض وزراعتهــا

أمــا مــن جانــب الفقــه ،فقــد وردت
األرض ،اســتخدم الفقــه فيهــا كال

املصطلحــن ،وقــد مجــع البعــض

بينهــا بنفــس التعريــف ،فهنــاك مــن

عــرف تــرك زراعــة األرض بقولــه« :

تــــــــرك األرض الزراعــية من ـدون
زراعـــــــة يعنــي تبويرهــا»( ،)7بينــا
يــرى آخــر التبويــر مــن زاويــة إجيابيــة
فيعرفــه «بأنــه تقســيم حيــدث لــأرض

وذلــك بتقســيمها إىل قســمني ،يــزرع

القســم األول منهــا ،ويــرك الثــاين
دون الزراعــة بقصــد الراحــة»(،)8

وذهــب البعــض إىل تعريــف تــرك

زراعــة األرض مــن زاويــة جنائيــة
فعــرف جريمــة تــرك األرض الزراعيــة

مــن دون زراعــة بأهنــا « :تأثــر
الــدور اإلنتاجــي لــأرض الزراعيــة
و إضعــاف كفاءهتــا اإلنتاجيــة مــن

خــال املســاس بخصوبتهــا بالرغــم
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لالســتيالء»( ،)5واســتخدم أيضــا

الزراعيــة أو البســتان ،أو املســؤول عــن

مــن صالحيتهــا للزراعــة و توافــر مجيــع
املســتلزمات الزراعيــة واإلرواء ومــن

دون عــذر قانــوين»(.)9
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وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه َّ
إن مصطلــح

القوانــن يــراوح بــن التجريــم وبــن

الــرر بــاألرض الزراعيــة ،بينــا ال

حــال يمكننــا إمجــال األســباب املؤديــة

التبويــر يف مــر يــدل عــى احلــاق
تــدل عــى ذلــك يف العــراق ،وإنــا

تعنــي تــرك جــزء مــن األرض بــدون
زراعــة للراحــة ،أمــا مصطلــح تــرك

الزراعــة فهــي ال تعنــي يف اغلــب
احلــاالت فعــا يســتوجب اجلــزاء،

فاجلــزاء عــى الــرك ال يمكــن َّ
إن
يتصــور إال مــع وجــود عنــر مــن

عنــارص اخلطــأ كاإلمهــال ،وعــى هــذا
األســاس يــرى الباحــث ْ
أن يصطلــح

عــى تــرك زراعــة األرض بــدون عــذر
مــروع ،ب (إمهــال زراعــة األرض)،
وهبــذا يمكننــا تعريــف إمهــال زراعــة
األرض بأنــه »:تــرك زراعــة األرض

كليــا أو جزئيــا بــدون معــذرة مرشوعــة

مــدة مــن الزمــن حيددهــا القانــون».

إىل الــرك يف النقــاط األتيــة:

 -1انقطــاع أو شــحة احلصــة املائيــة
املخصصــة لــارايض الزراعيــة

أو البســاتني( ،)10وضعــف املــورد
االقتصــادي لــأرض بالنســبة ألوجــه
الدخــول األخرى ،والســيام مــع ارتفاع

تكاليــف األســمدة واملبيــدات(.)11

 -2عــدم قــدرة أصحــاب األرض،
وخصوصــا مالكيهــا وأصحــاب حــق

التــرف فيهــا عــى اســتغالهلا مــن

جهــة ،والتخــوف مــن الدخــول يف

عالقــات زراعيــة مــع طــرف آخــر
يتــوىل زراعتهــا جتنبــ ًا للقيــود التــي

يفرضهــا القانــون ،كــا يف القانــون
الزراعــي املــري كاالمتــداد القانــوين
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ثانيــا – أســباب تــرك زراعــة األرض

للعالقــة الزراعيــة ،وحتديــد أنصبــة

املؤديــة إىل تــرك زراعــة األرض ،فهنــاك

قانونيــة أمــره مــن جهــة أخــرى(.)12

الزراعيــة  -تتعــدد وتتنــوع األســباب
أســباب غــر إراديــة (مرشوعــة)
يعدهــا القانــون أعــذار صحيحــة

تســتوجب عــدم املحاســبة عــى الــرك،
ومنهــا مــا هــو غــر مــروع ،يرتــب
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اجلــزاء املــدين أو اإلداري ،وعــى أي

عليــه القانــون أثــرا خيتلــف باختــاف

كل مــن الطرفــن يف احلاصــل بقواعــد
 -3وكذلــك يعتــر مــن األســباب

القويــة التــي تدفــع أصحــاب األرض
إىل تــرك زراعتهــا؛ هــو ارتفــاع قيمــة
األرايض الســتغالهلا ألغــراض غــر

زراعيــة عــى الرغــم مــن منــع القانــون

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

ذلــك ،حيــث ّ
أن أغلــب أصحــاب

يف تقريــر الطعــن بــأن مورثهــم تــرك

مهنـ ًا أخــرى غــر الزراعــة ،ويســكنون

بمرضــه وهــو امــرأ ال جيدهــم نفعــا يف

األرض وأوالدهــم مــن قــد يمتهنــون

األرض دون زراعــة ،متعللــن يف ذلــك

املــدن ،ومل تعــد األرض بالنســبة إليهــم
إالّ إدخــار ًا يلــوذون بــه ،كلــا ضاقــت

اجلمعيــة التعاونيــة هبــذا املــرض الــذي

 –4ظــروف شــخصية – فقــد يكــون

 -5مشــاكل أمنيــة وعشــائرية ،أدت

شــخصية حتيــط باملــزارع ،ومنهــا

والســيام يف املناطــق التــي احتلتهــا

هبــم الســبل(. )13

تــرك اســتغالل األرض بســبب ظــروف
عــى ســبيل املثــال مــرض صاحــب
األرض بالشــكل الــذي ال يســتطيع

معــه زراعــة األرض ،وجتــدر اإلشــارة
إىل ان املــرض وان كان يف الغالــب يعــد

مــن قبيــل األعــذار املرشوعــة التــي من

شــاهنا ْ
أن تعفــي تــارك زراعــة األرض
مــن املســؤولية املرتتبــة عــى الــرك،
إن األمــر جيــب ْ
أال َّ
أن ال حيمــل عــى

أطالقــه يف مجيــع احلــاالت ،فهنــاك
يف حالــة املــرض ،وهــذا مــا أكدتــه
املحكمــة اإلداريــة يف مــر يف احــدى

أحكامهــا( )14بقوهلــا ...« :وان املخالفــة
املنســوبة هلــذا املنتفع(املــوزع عليــه)
والتــي بنــي عليهــا قــرار اللجنــة ثابتــة

يف حقــه ،إذ اقــر ورثتــه يف صحيفــة

دعواهــم أمــام حمكمــة أول درجــة

امل بــه ،ليتســنى هلــا أجــراء الــازم .»...

الظــروف األمنيــة املعروفــة يف العــراق،

عصابــات داعــش اإلجراميــة؛ إىل

تــرك العديــد مــن األرايض الزراعيــة
بــدون زراعــة ،والشــك بــأن الظــروف
األمنيــة تعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة،

وباإلضافــة إىل ذلــك هنــاك ظــروف

عشــائرية تتســبب يف تــرك زراعــة
األرض وختتلــف شــدهتا مــن حالــة

إىل أخــرى ،وهلــذا يقــع عــى عاتــق
اإلدارة التحقــق مــن وقوعهــا ومــدى

تأثريهــا عــى منــع صاحــب األرض

مــن زراعتهــا ،فقــد حيتــج هبــا كذرائــع

لعــدم الزراعــة ،يف حــن عــدم وجودها

عــى ارض الواقــع أو عــدم تأثريهــا .
-6امهــال وعــدم احلاجــة  -وحيــدث
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التزامــات تقــع عــى املــزارع حتــى

هــذا الصــدد ،إذ كان بوســعه إبــاغ

أحيانــ ًا تــرك األرض لعــدم حاجــة

صاحبهــا ،وإنــا يشــري األرض
بقصــد التفاخــر والتباهــي ال حلاجــة إىل
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مواردهــا ،إذ قــد يكــون لديــه مــوارد

املــادة مــدار البحــث ،إذ حظــر املــرع

الفرع الثاين

ملــدة ســنتني ،بعــد ْ
أن كانــت ســنة

أخــرى تطــل عليــه أرباحــ ًا طائلــة .
موقف املرشع املرصي من ترك زراعة

مــن تاريــخ آخــر زراعــة رغــم توافــر

تنــاول املــرع املــري ظاهــرة تــرك

حيــث صالحيــة األرض للزراعــة

( )151املضافــة إىل قانــون الزراعــة

النــص لتحديدهــا بقــرار يصــدر عــن

األرض الزراعية

زراعــة األرض الزراعيــة يف املــادة

بموجــب القانــون ( )116لســنة
 ،1983والتــي نصــت عــى انــه« :

حيظــر عــى املالــك أو نائبــه أو املســتأجر
أو احلائــز لــأرض الزراعيــة بــأي
صفــة تــرك األرض غــر منزرعــة ملــدة

ســنتني مــن تاريــخ آخــر زراعــة رغــم
توافــر مقومــات صالحيتهــا للزراعــة
ومســتلزمات اإلنتــاج التــي حتــدد

بقــرار مــن وزيــر الزراعــة .كــا حيظــر
عليهــم ارتــكاب أي عمــل أو االمتنــاع
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عــن أي عمــل مــن شــانه تبويــر األرض

املقومــات الالزمــة للزراعــة ،مــن
ومســتلزمات إنتاجهــا ،التــي أحــال

وزيــر الزراعــة ،ويــراد بــرك األرض

هنــا الــرك اإلرادي أو العمــدي ،وهبــذا

خيــرج مــن هــذا النطــاق الــرك الناجــم

عــن إمهــال أو عــن ســبب اجنبــي
دون مرتبــة القــوة القاهــرة كاملــرض
أو الســفر خــارج البــاد مــع تعــذر

ْ
أن يعهــد بــاألرض إىل آخــر لزراعتهــا
أو أدارهتــا( ،)16ويــري هــذا احلظــر

بدرجــات متســاوية عــى املالــك ونائبــه

وكذلــك املســتأجر أو حائــز األرض
الزراعيــة بــاي صفــة كانــت حتــى ولــو

الزراعيــة أو املســاس بخصوبتهــا «(. )15

كان غاصبــا لــأرض( .)17ومــن جانــب

بــأن املــرع املــري أورد صورتــن

الــرك بســنتني مــن تاريــخ آخــر زراعــة

ويتضــح جليــا مــن النــص املذكــور

هلــذا احلظــر ومهــا:

آخــر فقــد رأى املــرع بــأن حتديــد مــدة
بعــد ْ
أن كانــت ســنة قبــل التعديــل

أوال -تــرك زراعــة األرض ملــدة

كافيــة الســتبانة النيــة احلقيقــة وراء

تتجــى باملعنــى املنتــزع مــن صــدر

وال يــري احلظــر يف حالــة توفــر العذر

ســنتني بــدون عــذر ،وهــذه الصــورة
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املــري تــرك األرض بــدون زراعــة

هــذا الــرك(. )18

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

املــروع ،والــذي أورده املــرع مــن

تبويــر األرض الزراعيــة ،أو مــن

وهــو عــدم توافــر مقومــات وصالحيــة

والشــك َّ
إن هــذه األفعــال املحظــورة

مفهــوم املخالفــة للنــص ســالف الذكر،
األرض للزراعــة ومســتلزمات اإلنتــاج

التــي حيددهــا وزيــر الزراعــة ،فــاذا
انتفــت هــذه املقومــات أو تلــك
املســتلزمات فــا جمــال للمســئولية،

و يرتبــط مدلــول مقومــات األرض

الزراعيــة ،بنــوع هــذه األرض وطبيعتها
ومقــدار مســاحتها ،فضــا عــن

موقعهــا وغريهــا مــن األمــور التــي
تعــد مــن املســائل الفنيــة البحتــة التــي
يتوقــف الفصــل فيهــا غالبــا عــى أهــل
اخلربة(.)19أمــا مســتلزمات األرض،

فتعنــي املــواد الرضوريــة لزراعتهــا
وانضــاج حماصيلهــا ،وختتلــف تبعــا

الختــاف نــوع األرض وطبيعتهــا

وموقعهــا ،والعلــة مــن إيرادهــا بالنــص
لســد الطريــق أمــام مــن يــرك األرض
بدعــوى عــدم توافرهــا(.)20

كثــرة ومتباينــة وختتلــف باختــاف
املواصفــات الفنيــة لــأرض ،فقــد

ترتكــب بنشــاط ســلبي ،ومــن ذلــك
عــى ســبيل املثــال امتنــاع املالــك أو
احلائــز عــن اســتخدام مــادة كيامويــة

رضوريــة ملعاجلــة األرض واملحافظــة

عــى خصوبتهــا( .)22وقــد تتحقــق هــذه
الصــورة مــن ناحيــة أخــرى بنشــاط

إجيــايب ومــن ذلــك قيــام املالــك أو
احلائــز باســتعامل مــواد ضــارة بالرتبــة

ماســة بخصوبتهــا ،أو أقامــة ورشــة
إلصــاح الســيارات ممــا يــؤدي إىل

تــرب الزيــوت والشــحوم الضــارة
بخصوبــة الرتبــة.

وعــى خمالفــة أحــكام املــادة املتقدمــة،

رتــب املــرع املــري يف املــادة ()155
مــن قانــون الزراعــة ،جــزاء ًا جنائيــ ًا،

وهــو احلبــس وغرامــة تتناســب طرديــا

ثانيــا  -الفعــل أو االمتنــاع املــؤدي إىل

مــع مقــدار مســاحة األرض ،وفــرق

ويف هــذه الصــورة حظــر املــرع عــى

بــن املالــك أو نائبــه مــن جهــة ،وبــن

تبويــر األرض أو املســاس بخصوبتهــا،

مــن تقــدم ذكرهــم ،إتيــان أي فعــل
أو االمتنــاع عنــه ،اذا كان مــن شــانه

املــرع يف املــادة املشــار إليهــا أنفــا

العدد  50 /آذار 2022م

كعــذر موجــب لعــدم املســائلة؛ هــي

ناحيــة أخــرى املســاس بخصوبتهــا(،)21

املســتأجر أو احلائــز ،ففــي حالــة املالــك

أوجــب ْ
أن ينــص احلكــم الصــادر
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باإلدانــة تكليــف اإلدارة الزراعيــة

املــري ،بــل جــاءت بنصــوص

زراعتهــا حلســاب املالــك ملــدة ســنتني،

املــرع العراقــي بموجــب الفقــرات

بتأجــر األرض املرتوكــة ملــن يتــوىل

بينــا يف حالــة املســتأجر أوجــب النــص

تضمــن احلكــم أهنــاء عقــد اإلجيــار
اخلــاص بــاألرض املرتوكــة وأعادهتــا

للاملــك لزراعتهــا ،وختامــا خــول
النــص لوزيــر الزراعــة ســلطة تقديريــة

بــأن يأمــر بوقــف أســباب املخالفــة،

وأزالتهــا بالطريــق اإلداري ،وعــى
نفقــة املخالــف(.)23

الفرع الثالث

التاليــة:
أوالً -معاجلــة القانــون املــدين املتعلقــة
بــرك األرض الزراعيــة ،تطــرق

القانــون املــدين إىل هــذا املوضــوع
وذلــك بموجــب الفقــرة (األوىل) مــن
املــادة ( )1233منــه ،والتــي قضــت

بــأن يفقــد املتــرف بــاألرض األمريية
حــق التــرف فيهــا ،اذا تــرك زراعــة
األرض ملــدة ثالثــة ســنوات متتاليــة،

موقف املرشع العراقي من ترك زراعة

وبــدون عــذر مــروع ،وســاق املــرع

تبنــى املــرع العراقــي جــزاء ًا إداريــ ًا

صحيحــا موقفــا ملــدة الثــاث ســنوات

األرض الزراعيــة ،اذ أوجــب حــل

وطاملــا َّ
إن هــذه النصــوص باتــت

األرض الزراعية

صارمــ ًا ملواجهــة ظاهــرة تــرك زراعــة
األرض الزراعيــة املــروك زراعتهــا

العدد  50 /آذار 2022م

بالنســبة لــاريض اململوكــة لألفــراد
واألريض املثقلــة بحقــوق ترصفيــة،

والفســخ أو اإللغــاء بالنســبة لــاريض

اململوكــة للدولــة املشــغولة بعالقــات

تعاقديــة أو موزعــة عــى األفــراد،
وبالرغــم مــن رصامــة اجلــزاء ،فــأن
املعاجلــة مل تكــن بالشــكل املنظــم
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متفرقــة ومتشــابكة ،وســنعرض ملوقــف

والواضــح الــذي جــاء بــه املــرع

بعــض احلــاالت التــي عدهــا عــذر ًا
املنصــوص عليهــا يف املــادة أنفــا(،)24

منســوخة ومعطلــة بصــدور نصــوص

القوانــن الزراعيــة اخلاصــة( )25التــي
جــاءات بأحــكام خمتلفــة ،عليــه نكتفــي

هبــذه اإلشــارة املوجــزة لعــدم احلاجــة

إىل التفصيــل يف ضــوء القانــون املــدين.

ثانيــا -موقــف الترشيــع الزراعــي مــن

مســالة تــرك زراعــة األرض الزراعيــة،
ِ
تــر الترشيعــات الزراعيــة عــى
مل
وتــرة واحــدة ،بــل أهنــا جــاءت

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

بمعاجلــات مشــتتة ،فقــد تنــاول قانــون

يــرك زراعتهــا دون معــذرة مرشوعــة

(ب) مــن املــادة ( )13منــه مشــكلة

وتنــاط أدارهتــا باإلصــاح الزراعــي

اإلصــاح الزراعــي بمقتــى الفقــرة

تــرك زراعــة األرض ،فقــى بموجبهــا

باعتبــار األرض حملولــة ،اذا ثبــت َّ
إن
صاحبهــا مل يقــم بزراعتهــا بنفســه أو

بغــره موســمني متتالــن دون عــذر

قانــوين صحيــح ،وأوجبــت املــادة
أنفــة الذكــر تســجيل األرض أمرييــة
رصفــة (مملوكــة للدولــة) ،بعــد قيــام

اللجنــة املختصــة بأجــراء التحقيــق

باملوضــوع والفصــل فيــه واكتســاب
قراراهتــا الدرجــة النهائيــة ،أال َّ
إن
املعاجلــة جــاءت قــارصة عــى األرايض

صنــف اململوكــة للدولــة كــا هــو
حــال القانــون املــدين ،فلــم يتطــرق

إىل األرايض اململوكــة ُملــك ًا رصفــ ًا

لالشــخاص واألرايض املوقوفــة وقفــا
هــذا الفــراغ الترشيعــي بموجــب

قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل

رقــم ( )854لســنة  ،1978فجــاءت
الفقــرة (األوىل) منــه لتقــي بــأن كل
ارض زراعيــة مملوكــة ُملــك ًا رصفــ ًا

لألشــخاص الطبيعيــة أو املعنويــة
اخلاصــة أو موقوفــة وقفــ ًا صحيحــا

وفقــا ألحــكام القوانــن املرعيــة،
ويالحــظ بــأن املــرع زاد مــن فــرة

الــرك يف هــذا الصنــف لتصبــح ســنتني

متتالتــن بــدال مــن موســمني.

وبصــدور قانــون محايــة اإلنتــاج

الزراعــي رقــم ( )71لســنة 1978
النافــذ ،أضــاف املــرع معاجلــة
جديــدة بالشــكل الــذي ال خيــل

بإجــراءات احلــل املنصــوص عليهــا

يف قانــون اإلصــاح ،وهــذه املعاجلــة
اجلديــدة تقــي بتخويــل املجلــس

الزراعــي (امللغــى) باملحافظــة يف حالــة

إمهــال صاحــب األرض أو امتناعــه

عــن زراعتهــا بــان يعهــد إىل مديريــات
الزراعــة باختــاذ اإلجــراءات الالزمــة

الســتثامرها عــى ان تعــاد لصاحبهــا
يف هنايــة املوســم اذا تعهــد باســتغالهلا
واالهتــام هبــا(.)26

وألســباب ،يبــدو أهنــا تســتهدف

توحيــد األصنــاف املتقدمــة ،مــن
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صحيحــا ،ممــا حــدى باملــرع تــدارك

ســنتني متتالتــن تعتــر ملــكا للدولــة

حيــث إجــراءات احلــل ،تدخــل املرشع
بتعديــل الفقــرة (ب) مــن املــادة ()13

مــن قانــون اإلصــاح ســالفة الذكــر
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بموجــب الفقــرة (الثانيــة) مــن قــرار

اإلمهــال هنــا العــرف املحــي ،وحســب

( )1253لســنة  (1985امللغــى)(،)27

بــن األشــجار ،ومكافحــة اآلفــات

جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم

وقــى التعديــل بشــمول األرايض
اململوكــة ُملــك ًا رصفــ ًا لألشــخاص
الطبيعيــة أو املعنويــة اخلاصــة واألرايض

الزراعيــة املوقوفــة وقفــ ًا صحيحــا

باحلــل ،والتــي مل تتطــرق إليهــا الفقــرة

(ب) مــن املــادة ( )13مــن قانــون
اإلصــاح إىل جانــب األرايض اململوكة

للدولــة املثقلــة واملوقوفــة وقفــا غــر
صحيــح ،فضــا عــن تعديلــه ملــدة

الــرك املوجبــة للحــل لتصبــح ســنتني

بــدال مــن موســمني ،إال أن هــذا القــرار
قــد ألغــي بموجــب القانــون رقــم

( )28لســنة  )28(2007بدعــوى عــدم
وجــود عــذر مــروع يــرر القــرار

امللغــى حســب مــا جــاء باألســباب
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املوجبــة للقانــون .

وغريهــا مــن األمــور املعروفــة( ،)31أمــا

مــدة اإلمهــال فهــي ســنتني متتاليتــن
مــن تاريــخ صــدور بيــان هبــذا الشــأن
مــن وزيــر الزراعــة( ،)32وليــس مــن

تاريــخ اخــر زراعــة كــا تقــدم بنــا

بأحــكام إمهــال األرض .

وتنفيــذ ًا إلحــكام القوانــن والقــرارات
املشــار إليهــا صــدرت التعليــات رقــم

( )9لســنة  1988بشــأن حــل األرايض
الزراعيــة املرتوكــة ،والتعليــات

رقــم( )10لســنة  1988بشــان حــل

البســاتني املهملــة ،والتــي جــاءت

بأحــكام مفصلــة بإجــراءات حــل
األرض وحتديــد اجلهــات املختصــة،

وهــذا مــا ســنراه عنــد احلديــث عــن
موضــوع احلــل الحقــا.

وفيــا خيــص البســاتني ،صــدر القــرار

ويالحــظ ممــا تقــدم ،وبــرف النظــر

والــذي يــري عــى كافــة صنــوف

األرض ،بــأن تنظيــم املــرع املــري

رقــم ( )634لســنة  )29(1981النافــذ،
األرايض املذكــورة ،فقــى باعتبــار

البســاتني املهملــة حملولــة ،والــزم
تســجيلها مملوكــة للدولــة خاليــة
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مــا تتطلــب ظــروف البســتنة كاحلراثــة

مــن احلقــوق الترصفيــة( ،)30ومعيــار

عــن اجلــزاء املرتتــب عــى تــرك زراعــة
ملســألة تــرك زراعــة األرض كان اكثــر

دقــة ،إذ عالــج املوضــوع بموجــب
مادتــن مــن قانــون واحــد ،بينــا تنــاول
املــرع العراقــي املوضــوع بنصــوص

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

متعــددة ،واســتعمل مصطلحــات

وعــى نفقــة املخالــف ،ويــراد بأزالــة

مبــارشة تنفيذهــا عــى ارض الواقــع.

عليــه ،والعلــة مــن هــذا التخويــل ،هــي

الرصد اإلداري لالرايض الزراعية

خــال فــرة الفصــل بالدعــوى(.)33

يــراد بالرصــد اإلداري هنــا :التحــري

القــرار الــوزاري عــن وزيــر الزراعــة

لغــرض إخطــار اجلهــات املختصــة

 ،)34(1992وأنــاط مهمــة الرقابــة

متفاوتــة مــن شــأهنا أربــاك اإلدارة عنــد
املطلب الثاين

املرتوك زراعتها

عــن األرايض التــي تركــت زراعتهــا،

باختــاذ اإلجــراءات القانونيــة بشــأهنا،
بمعنــى أهنــا عمليــة ســابقة عــى إيقــاع
اجلــزاء الناجــم عــن تــرك زراعــة
األرض ،ولبيــان ذلــك سنقســم املطلب

إىل فرعــن :نتنــاول يف الفــرع األول

الرصــد اإلداري لــارايض الزراعيــة
املــروك زراعتهــا يف مــر ،ونخصــص
الفــرع الثــاين للحديــث عــن ذلــك يف

العــراق.

لضــان عــدم تأثــر اإلنتــاج الزراعــي
واســتناد ًا إىل هــذه الصالحيــة ،صــدر

املــري رقــم ( )1167لســنة
اإلداريــة عــى تــرك االســتغالل

الزراعــي إىل اإلدارات الزراعيــة

الواقعــة ضمــن املراكــز اإلداريــة يف
املحافظــات ،لتتــوىل هــذه اإلدارات كل

يف نطــاق اختصاصهــا مهمــة حــر
األرايض املــروك زراعتهــا ،وعليهــا ْ
أن

تثبــت يف حمــارض أثبــات كل حالــة تــرك

تالحظهــا ،تتضمــن هــذه املحــارض:
اســم حائز األرض ســواء أكان مالك ًا أو
نائبــه أو مســتأجر ًا أو حائــز ًا بأيــة صفــة،

الرصد اإلداري لالرايض الزراعية

وتثبيــت املســاحة وحدودهــا واحلــوض

خولــت املــادة ( )151مــن قانــون

اإلدارة الزراعيــة ْ
أن ختطــر ممــن تــم

املرتوك زراعتها يف مرص

والناحية(.)35كــا أوجــب القــرار عــى

الزراعــة رقــم ( )53لســنة 1966

اإلشــارة اليهــم بخطــاب مــوىص عليــه

وقــف أســباب خمالفــة تــرك زراعــة

ختطرهــم بالطريــق اإلداري مــن خــال

املعــدل ،وزيــر الزراعــة صالحيــة
األرض ،وأزالتهــا بالطريــق اإلداري،

العدد  50 /آذار 2022م

الفرع األول

املخالفــة ،رد احلــال إىل مــا كانــت

مصحــوب بعلــم الوصــول ،أو ْ
أن
الرشطــة أو العمــدة أومــن خــال
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شــيخ الناحيــة املختــص للمبــادرة

أيــة مبــاين أو منشــآت أو مرشوعــات

احلائــز إىل زراعــة األرض ،يتــم حتريــر

وتتــوىل اإلدارة الزراعيــة يف حالــة

بزراعــة األرض( ،)36فــاذا مل يبــادر

حمــر خمالفــة تــرك زراعــة األرض

اســتنادا ألحــكام قانــون الزراعــة رقــم

( )53لســنة  ،1966يثبــت فيــه تاريــخ
األخطــار والتنبيــه بالزراعــة ،وتاريــخ
االمتنــاع عنهــا رغــم توافــر املقومــات

الالزمــة للزراعــة ومســتلزمات
اإلنتــاج(.)37

صــدور احلكــم ضــد املالــك باإلدانــة
وفقــا للــادة ( )155مــن قانــون

الزراعــة أنفــا ،تأجــر األرض الزراعيــة
إىل الغــر وحتريــر عقــد إجيــار( مؤقــت)

مدتــه ســنتني بطريــق املزارعــة ملــن
يرغــب زراعتهــا بنفســه( ،)40ويتــم
حتريــر العقــد بثــاث نســخ يوقــع

فــاذا اســتمر حائــز األرض بــرك

عليهــا مديــر اإلدارة الزراعيــة املعنيــة

والتنبيــه ،فعــى اإلدارة الزراعيــة ،ان

كــا يوقعهــا املســتأجر باملزارعــة

زراعتهــا بالرغــم مــن األخطــار
حتــرر لــه حمــر ،يؤكــد اســتمرار تــرك
زراعــة األرض عــن كل موســم زراعــي
حســب األحــوال ،يشــار يف هــذا
املحــر إىل تاريــخ إخطــاره بالزراعــة،
وتاريــخ املحــارض الســابقة( ،)38واذا قام

العدد  50 /آذار 2022م

احلائــز بــأي فعــل مــن شــأنه ان يغــر

طبيعــة األرض؛ حيــرر لــه حمــر تبويــر
جديــد باألفعــال املرتكبــة ،ولــإدارة

الزراعيــة ان تتخــذ إجــراءات أزالتهــا
إداريــ ًا ،عمــا بأحــكام املــادة ()155

مــن قانــون الزراعــة انــف الذكــر.

وقــد حظــر القــرار الــوزاري ســالف
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عــى األرض املرتوكــة زراعتهــا(،)39

الذكــر النظــر يف طلبــات احلائــز القامــة

بالنيابــة عــن املالــك املحكــوم عليــه،
وتســلم نســخة لــه ..أمــا النســختان
األخريــان فتحفــظ إحدامهــا مــن

صــورة احلكــم الصــادر باإلدانــة
وبالتأجــر لــدى اإلدارة الزراعيــة

املعنيــة ،وتــودع األخــرى يف اجلمعيــة
التعاونيــة الزراعيــة املختصــة .وتــرى

عــى عقــد اإلجيــار األحــكام املنظمــة

لعقــود اإلجيــار يف األرايض الزراعيــة
املنصــوص عليهــا يف القانــون املــدين.

وينتهــي عقــد اإلجيــار مــن تلقــاء ذاتــه

بنهايــة املــدة ،وتعــاد األرض إىل املالــك
بموجــب حمــر تســليم أصــويل وفــق
اإلجــراءات املرســومة بالقــرار(.)41

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الفرع الثاين

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

املــادة ( )34مــن التعليــات رقــم ()4

الرصد اإلداري لالرايض الزراعية

لســنة  1970التــي نصــت عــى انــه:

بالرغــم مــن َّ
إن املــرع العراقــي قــد

بــكل أو بعــض االلتزامــات املنصــوص

عــى األرايض الزراعيــة ،ورصــد

مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي رقــم

املرتوك زراعتها يف العراق

حــدد اجلهــات التــي تتــوىل الرقابــة
األرايض املرتوكــة منهــا ،أال انــه مل ينظــم

آليــة موحــدة أو وســيلة معينــة للرقابــة

عــى اســتغالل األرايض الزراعيــة ،واذا

كان هنــاك مــا يــرر ذلــك كــون املــرع
يف القوانــن ال يتدخــل عــادة يف بيــان

تفاصيــل األمــور ،فــا نجــد مــرر ًا

لعــدم وجــود هــذه األليــة يف التعليــات
التــي تصــدر تنفيــذا هلــذه القوانــن.

« -1اذا ختلــف املــوزع عليــه عــن الوفاء
عليهــا يف املــادة الرابعــة والعرشيــن
( )117لســنة  1970وهــذه التعليــات

تقــوم مديريــة الزراعــة يف املحافظــة
بتوجيــه إنــذار إليــه وفــق طــرق التبليــغ
املنصــوص عليهــا -2 ،...اذا مل يقــم

املــوزع عليــه باإليفــاء بااللتزامــات
املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )1مــن

هــذه التعليــات دون عــذر مــروع

تقــوم املديريــة بإحالــة املوضــوع إىل

فقانــون اإلصــاح الزراعــي النافــذ مل

جلنــة شــؤون املــوزع عليهــم للتحقيــق

ختتــص بمراقبــة ورصــد مجيــع األرايض

يف ضــوء النتيجــة».

ينظــم آليــة شــاملة أو جهــة موحــدة
املــروك زراعتهــا ،فقــد اقتــرت

فأوكلــت مهمــة التحقيــق بمخالفــات

املــوزع عليهــم إىل جلنــة خاصــة(،)42

أال َّ
إن مهــام هــذه اللجنــة تبــدأ بعــد
اكتشــاف املخالفــة ،ومــا هيمنــا يف

هــذا املطلــب هــو اجلهــة التــي ترصــد
وتكتشــف املخالفــة ،ويســتدل عــى

ذلــك مــن منطــوق الفقــرة (ب) مــن

ويتضــح مــن خــال هــذه املــادة،

َّ
إن اجلهــة املختصــة برصــد األرايض
الزراعيــة (املوزعــة) املــروك زراعتهــا

هــي مديريــة الزراعــة ،والتــي تبــارش
دورهــا مــن خــال الشــعب الزراعيــة
املنتــرة يف كل وحــدة إداريــة ،والتــي

العدد  50 /آذار 2022م

نصوصــه عــى األرايض املوزعــة،

يف املوضــوع وإصــدار القــرار املناســب

يقــع عاتقهــا مســؤوليات كبــرة
ومبــارشة يف الرقابــة عــى االســتغالل

الزراعــي باعتبارهــا العــن البــارصة
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لــوزارة الزراعــة ،كوهنــا اجلهــة القريبــة

إليهــا يف حقيقتهــا انتقاليــة ،كان اهلــدف

يتحتــم عليهــا إخبــار اجلهــات العليــا

خــال فــرة االنتقــال بــن االســتيالء

واملبــارشة الدارة األرض ،وبالتــايل

بــكل مشــاكل األرض ،وكل مــا يتعلــق

هبــا بشــكل دقيــق ،وخالفــه تتحمــل
كامــل املســؤولية القانونيــة ،وتوجــد
يف كل شــعبة زراعيــة جلنــة تســمى
ب (جلنــة إدارة األرايض والتعاقــد)،

شــكلت بمقتــى املــادة (الثانيــة) مــن
التعليــات رقــم ( )6لســنة،)43(1970
التــي نصــت عــى انــه « تشــكل

جلــان إدارة األرايض والتعاقــد يف كل
ناحيــة أو قضــاء بقــرار مــن املجلــس

الزراعي(امللغــى) يف املحافظــة عــى
الشــكل اآليت :آ  -موظــف زراعــي

مــن اإلصــاح الزراعــي – رئيســا
 ممثــل دائــرة الــري (يف األرايضاملرويــة ) عضــوا  -الناظــر التعــاوين

والتوزيــع( ،)45وهلــذا خولــت هــذه

اللجــان صالحيــات واســعة تصــل
إىل حــد فســخ العقــود الزراعيــة

التــي أبرمــت بموجبهــا كــا ســيتبني

لنــا الحقــا عنــد احلديــث عــن أهنــاء

العقــود الزراعيــة ،أال ان دورهــا
الرقــايب يف الوقــت احلــارض ال يقتــر
عــى إدارة هــذه العقــود فحســب ،وإنــا
يمتــد ليشــمل معظــم العقــود الزراعيــة
واألرايض التــي مل تــوكل مهمــة الرقابــة

عليهــا إىل جهــة أخــرى( ،)46وال توجــد

آليــة حمــددة تنظــم عملهــا الرقــايب
برصــد األرايض املــروك زراعتهــا،

ولكــن العمــل جيــري يف الغالــب
مــن خــال ممارســة نشــاطها بالنظــر

العدد  50 /آذار 2022م

– ْ
أن وجــد – عضــو ًا .د  -مســاح –

بطلبــات املزارعــن املتعلقــة بتجديــد

– عضــو ًا ،».وتضطلــع هــذه اللجنــة يف

القانــون ( )35لســنة  ،)47(1983أو

عضــو ًا .ه  -ممثــل اجلمعيــات الفالحيــة
الوقــت احلــارض يف الــدور األســاس يف
إجــراءات الكشــوفات امليدانيــة عــى

كافــة األرايض الزراعيــة(.)44

وجتــدر اإلشــارة إىل َّ
إن هــذه التعليــات،
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منهــا هــو إدارة األرايض الزراعيــة

وبالتــايل جلــان إدارة األرايض املشــار

العقــود اخلاضعــة للتجديــد كعقــود
نقلهــا إىل الورثــة ،أو التنــازل عنهــا إىل

الغــر ،أو النظــر يف طلبــات التمليــك
بالنســبة للعقــود التــي جتيــز ذلــك،
وغريهــا مــن النشــاطات التــي متارســها

بنــاء عــى طلــب ذوي الشــأن ،أو

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

بنــاء عــى شــكوى تتعلــق بــاألرض

بيــان صحــة مــا تضمنتــه التقاريــر،

أجــراء الكشــف امليــداين عــى األرض

فيهــا األرض الزراعيــة حمــل شــكوى

والتــي تتطلــب مجيعهــا بالــرورة
الزراعيــة ،وبالتــايل تتمكــن اإلدارة مــن

رصــد األرايض املرتوكــة منهــا .

والســيام يف احلــاالت التــي تكــون
أو اعــراض عــى تقاريــر اإلدارة

لــدى اجلهــات العليــا .وبالرغــم مــن

وقــد تبــارش هــذه اللجــان والشــعب

َّ
إن اللجــان مــدار البحــث والشــعب

باالســتناد إىل التعليــات والتوجيهــات

عــن رصــد املخالفــات الــواردة عــى

مهامهــا املذكــورة بشــكل تلقائــي ،أو
الصــادرة إليهــا مــن اجلهــات العليــا،
وامههــا وزارة الزراعــة التــي متــارس

رقابتهــا مــن خــال إصــدار التعليــات
والتوجيهــات ،إمــا عــن طريــق دائــرة
األرايض الزراعيــة والتــي بدورهــا

تعمــم مــا يــرد إليهــا إىل مديريــات
الزراعــة يف املحافظــات ،أو إىل
مديريــات الزراعــة يف املحافظــات

بشــكل مبــارش ،وقــد تقــي هــذه
املخاطبــات بــرورة الــزام املزارعــن
واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق

املخالفــن منهــم ،وتتابــع الــوزارة ذلك
مــن خــال التقاريــر املرســلة إليهــا مــن
اجلهــات اإلداريــة الدنيــا كمديريــات

الزراعــة( ،)48واحيانــا ال تكتفــي هبــذه

التقاريــر وإنــا حتقــق بنفســها مــن
خــال إرســال جلــان تشــكلها لغــرض

األرايض الزراعيــة ،وامهــا تــرك زراعــة

األرض ،لكنهــا ليســت اجلهــات

الوحيــدة ،فقــد يــوكل القانــون هــذه
املهمــة إىل جهــات أخــرى كالوحــدات
اإلداريــة أو جلــان خاصــة.

وعنــد إمعــان النظــر يف بعــض نصوص

القوانــن التــي أشــارت إىل حــق اإلدارة

بالرقابــة عــى األرايض الزراعيــة ،نجــد
مثــا َّ
إن الفقــرة (رابعــا) مــن املــادة

(الثانيــة) مــن قانــون توحيــد أصنــاف
األرايض رقم ( )53لســنة  1976النافذ

أحالــت إىل التعليــات ،لغــرض تنظيــم

ســلطات وزارة الزراعــة بالرقابــة عــى
التزامــات أصحــاب احلقــوق الترصفيــة

بقوهلــا« :تتــوىل وزارة الزراعــة

العدد  50 /آذار 2022م

أو حتفيزهــم عــى اســتغالل أراضيهــم

الزراعيــة هــي املســؤول املبــارش

واإلصــاح الزراعــي مراقبــة التزامات

أصحــاب حقــوق التــرف يف األرايض
الزراعيــة اململوكــة للدولــة ،وفقــا
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حدود السلطة اإلدارية يف مواجهة ترك استغالل األرض الزراعية

ألحــكام القوانــن واألنظمــة املرعيــة،

رسيــان هــذه التعليــات وأمهيتهــا كوهنا

التعليــات املقتضيــة هبــذا اخلصــوص

حلقــوق والتزامــات أصحــاب احلقــوق

ويصــدر املجلــس الزراعــي األعــى

 ،« ...وبنــاء عــى ذلــك اصــدر املجلس
الزراعــي األعىل(امللغــى) التعليــات

رقــم ( )132لســنة  ،1976ونصــت
هــذه التعليــات عــى تشــكيل
جلــان( )49تتــوىل التحقيــق بمخالفــات

أصحــاب احلقــوق الترصفيــة بنــاء

عــى التقاريــر الــواردة إليهــا مــن
املجالــس الزراعيــة يف املحافظــات
واألقضيــة

والنواحي(امللغــاة)(،)50

التــي أوكلــت إليهــا املراقبــة بموجــب

الفقــرة (األوىل) مــن املادة(السادســة)

مــن التعليــات ،والتــي نصــت عــى
انــه« :تقــوم املجالــس الزراعيــة يف
املحافظــات واألقضيــة والنواحــي

بمســاعدة األجهــزة اإلداريــة واملاليــة
العدد  50 /آذار 2022م

والزراعيــة واحتــاد التعاونيــات الزراعية

واحتــاد اجلمعيــات الفالحيــة بمراقبــة

التــزام أصحــاب احلقــوق الترصفيــة يف
األرايض اململوكــة للدولــة باســتغالل
األرايض التــي حتــت ترصفهــم وفــق

أحكام  قانــون توحيــد أصنــاف أرايض
الدولــة رقــم ( )53لســنة  1976وهــذه
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التعليــات» ،ولكــن بالرغــم مــن

الوحيــدة املنظمــة بشــكل تفصيــي
الترصفيــة ،أال َّ
إن املــواد املشــار إليهــا

باتــت شــبه معطلــة ،وال يمكــن العمــل

هبــا يف الوقــت احلــارض ،ألســباب

أمههــا :الغــاء املجالــس الزراعيــة يف
املحافظــات واألقضيــة والنواحــي
املختصــة باملراقبــة ،وبالتــايل ال قيمــة

للجنــة املشــكلة املشــار إليهــا التــي

تتحــرك بنــاء عــى مــا يــرد مــن هــذه
املجالــس مــن تقاريــر عــن األرض
املرتوكــة ،فضــا عــن أهنــا باتــت

متناقضــة مــع التعليــات الالحقــة التــي
أوجــدت آليــة خمتلفــة ،كالتعليــات

رقــم ( )9لســنة  1988كــا ســنرى يف

موضــوع حــل األرض.

أمــا بالنســبة لرقابــة اجلهــات غــر
الزراعيــة ،فنجــد َّ
إن التعليــات رقــم

( )9لســنة  1988أوجبــت عــى
الوحــدات اإلداريــة رصــد األرايض
املــروك زراعتهــا بقوهلــا« :عــى
اإلدارات املحليــة يف املحافظــات

مراقبــة األرايض الزراعيــة الواقعــة

ضمــن منطقــة عملهــا وأشــعار اللجــان
املشــكلة بمقتــى هــذه التعليــات عــن

أ.م .د .زينب كريم سوادي
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أي ارض زراعيــة تركــت زراعتهــا «،

املطلــب عــى الوضــع يف العــراق.

اإلداريــة يف هــذا املجــال ،أال َّ
إن

األصــل باجلــزاء اإلداري ،ومــن اهــم

وبالرغــم مــن أمهيــة دور الوحــدات
املالحــظ َّ
إن تعــدد اجلهــات الرقابيــة

وتعــدد النصــوص لــه آثــار ســلبية يف

تشــتيت هــذه الرقابــة ،وبالتــايل ضيــاع
املســؤولية وعــدم معرفــة املقــر
احلقيقــي ،وارض الواقــع خــر شــاهد

عــى ذلــك.

املطلب الثالث

ففــي العــراق اخــذ املــرع حســب

اجلــزاءات اإلداريــة التــي تفرضهــا

اإلدارة يف العــراق بحــق خمالفــات

حائــزي األرض الزراعيــة اللتزاماهتــم

باســتغالل األرض هــو حــل األرض
الزراعيــة ،وهــو مــن املبــادئ القديمــة

التــي يســتعملها املــرع جتــاه أصحــاب
األرايض الزراعية ( )52والســيام األرايض

اجلزاء اإلداري الناجم عن ترك زراعة

اململوكــة أو املثقلــة ،وللحديــث عــن

اجلــزاء اإلداري شــأنه شــأن أي جــزاء

إىل ثالثــة فــروع :نتنــاول يف الفــرع

العقــاب عــى التقصــر يف أداء التــزام

الزراعيــة ،ونخصــص الفــرع الثــاين

األرض الزراعية اململوكة واملثقلة

آخــر لــه طابــع عقــايب ،طاملــا َّ
إن غايتــه

مــا ،وهــو يرتكــز عــى األخطــاء
املنســوبة ،ويتســم مــن حيــث املبــدأ

بطابــع شــخيص( ،)51وقــد تقــدم بنــا بأن
ملواجهــة مشــكلة تــرك زراعــة األرض

بــدون عــذر مــروع ،ويقتــر دور
اإلدارة بوقــف وإزالــة أســباب املخالفــة

حلــن الفصــل يف الدعــوى ،وقــد بينــا

ذلــك عنــد احلديــث عــن موقــف

املــرع املــري مــن تــرك زراعــة
األرض ،لــذا ســيقترص البحــث يف هــذا

األول مفهــوم احلــل اإلداري لــأرض

لبحــث اجلهــة اإلداريــة املختصــة بحــل
األرض الزراعيــة ،أمــا الفــرع الثالــث

سنكرســه للحديــث عــن إجــراءات
اإلدارة بحــل األرايض الزراعيــة.
الفرع األول

مفهوم احلل اإلداري لألرض الزراعية

ومتيزه عن غريه من أوضاع مقاربة
أوالً – مفهــوم احلــل اإلداري لــأرض

العدد  50 /آذار 2022م

املــرع املــري اخــذ باجلــزاء اجلنائــي

احلــل اإلداري ،ارتئينــا تقســيم املطلــب

الزراعيــة

مل يــرد يف الترشيــع العراقــي تعريفــا

للحــل اإلداري ،بالرغــم مــن ان املرشع
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تنــاول أحكامــه بنصــوص عديــدة

اململوكــة لألفــراد ،ويــراه البعــض

اإلدارة عــى األرض الزراعيــة اململوكــة

فيعــرف األرايض املحلولــة (املنحلــة)

كــا مــر بنــا ســابقا كجــزاء تفرضــه
لالشــخاص أو املثقلــة بحقــوق ترصفية
املــروك زراعتهــا بــدون عذر مــروع،

وقــد أورد املــرع تســميات خمتلفــة
مرادفــة للحــل كمصطلح (االســرداد)

أو (االســرجاع) ،وال ســيام بالنســبة

لــارايض التــي يتــم تفويــض حــق
التــرف فيهــا ( )53ومــن دون إيــراد

تعريفــا هلــا ،ويف أحيــان أخــرى اكتفــى
بعبــارة تفيــد بــأن األرايض املــروك
زراعتهــا تعتــر مملوكــة للدولــة( )54مــن
دون اإلشــارة إىل أي مــن املصطلحــات
املشــار إليهــا.

بأنــا« :األرايض األمرييــة أو املوقوفــة
ّ
التــي كانــت يف تــرف األشــخاص،

ثــم لســبب مــن األســباب القانونيــة

عــاد حــق التــرف هبــا إىل الدولــة،
وأصبحــت بحكــم األرايض األمرييــة

الرصفــة»( ،)56ويؤخــذ عــى هــذا

التعريــف مــا يؤخــذ عــى التعريــف

الســابق ،وعــرف مــن زاويــة أخــرى

عــى انــه « مصــادرة ملكيــة األرض أو
حــق التــرف فيهــا لعــدم زراعتهــا

ملــدة معينــة «( ،)57وبالرغــم مــن هــذا

التعريف أوســع مــن التعاريف الســابقة

أمــا مــن جانــب الفقــه ،فقــد وردت

حيــث شــمل األرض اململوكــة لألفراد،

فقــد عــرف عنــد البعــض بأنــه «زوال

احلــل .وممــا تقــدم يمكننــا وضــع

تعريفــات متباينــة ملفهــوم احلــل،
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حــق التــرف الثابــت لالشــخاص

عــى األرايض األمرييــة بســبب وفــاة
صاحــب هــذا احلــق مــن غــر أن
يــرك أحــد ًا مــن أصحــاب حــق

االنتقــال أو بســبب تــرك زراعــة هــذه
األرض األمرييــة ملــدة معينــة»(،)55
ويالحــظ ان هــذا التعريــف قــارص عــى
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مــن زاويــة األرض موضــوع احلــل،

األرايض املثقلــة وال يشــمل األرايض

أال انــه مل يضــع تعريف ـ ًا جامع ـ ًا ملفهــوم

تعريفــا مناســب ًا حلــل األرايض الزراعيــة

فنعرفــه بأنه(:عمليــة انتــزاع ملكيــة
األرض أو اســرداد حــق التــرف
فيهــا ،اذا تركــت زراعتهــا املــدة املحددة
قانونــا ،دون عــذر ًا مرشوع ،وتســجيلها

باســم الدولــة بعــد اكتســاب قــرارات

اجلهــات املختصــة الدرجــة النهائيــة) .
ثانيــا -متييــز احلــل اإلداري عــن

أ.م .د .زينب كريم سوادي

اإلطفــاء

واالســتمالك

يتشــابه احلــل مــع كل مــن االســتمالك

أو إطفــاء حــق التــرف( )58باعتبارهــا

طــرق تنهــي وتنقــي بموجبهــا
ســلطات صاحــب األرض عليهــا،

ســواء أكان مالــك ًا هلــا أو صاحــب
حــق تــرف فيهــا ،إال أن هنــاك فروقـ ًا

جوهريــة فيــا بينهــا ،يمكننــا بيــان

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

الــواردة يف قانــون توحيــد أصنــاف

أرايض الدولــة رقــم ( )53لســنة 1976

املعــدّ ل(. )63
إن ّ
جَّ -
حــل األرض الزراعيــة يشــمل
مجيــع مســاحتها ،إمــا اإلطفــاء فأنــه قــد

يــرد عــى عمــوم مســاحة األرض أو

عــى جــزء ًا منهــا(.)64
دَّ -
إن إجــراءات احلـ ّـل هــي إجــراءات

أمههــا بالنقــاط التاليــة:
ّ
حــل األرض عــى إرادة
أ -يتوقــف

اإلطفــاء أو االســتمالك بالنســبة

بــرك زراعــة األرض( ،)59بينــا ال

بعدمــا كانــت إداريــة أيضــا(. )65

صاحبهــا ،وهــي إرادة ســلبية متمثلــة
يتصــور اإلطفــاء أو االســتمالك مــن
دون إرادة احــد أجهــزة اإلدارة وفقــ ًا

ملقتضيــات املصلحــة العامــة ،وال دخــل

إداريــة كــا ســنرى  ،بينــا إجــراءات

لــارايض الزراعيــة أصبحــت قضائيــة
هـــ -تســجل األرض املحلولــة باســم
وزارة املاليــة حــر ًا( ، )66أمــا األرايض
املســتملكة أو املطفــأة حقوقهــا

إلرادة املتــرف فيــه(.)60
ّ
حــل األرض جــزاء ًا عــى
ب -يعــد

طلبــت األرض وفــق القانــون(.)67

التعويــض عنــه( ،)61بينــا يقابــل

اجلهة اإلدارية املختصة بحل األرض

تــرك زراعتهــا ،وهلــذا ال يســتوجب

الترصفيــة ،فتســجل باســم اجلهــة التــي
الفرع الثاين

تذبــذب املــرع العراقــي بتحديــد

األرض بالنســبة الســتمالك األرايض

الزراعيــة كــا ســيتضح لنــا ،فنجــد

األرض ،فهــو يســاوي قيمــة كامــل

اململوكــة( ،)62بينــا يســاوي مــا يقابــل
حصــة املتــرف مــن األرض اململوكــة
املثقلــة بحقــوق ترصفيــة وفــق النســب

اجلهــة التــي تتــوىل مهمــة حــل األرايض
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اإلطفــاء أو االســتمالك تعويضـ ًا ماديـ ًا
عــادالً ،خيتلــف باختــاف صنــف

الزراعية

َّ
إن قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل

رقــم ( ) 296لســنة  1970خــول

()68

وزيــر املاليــة ســلطة حــل األرايض

177

حدود السلطة اإلدارية يف مواجهة ترك استغالل األرض الزراعية

املثقلــة عنــد ثبــوت تــرك زراعتهــا مــدة

وبصــدور القــرار رقــم ( )634لســنة

وبصــدور قانــون اإلصــاح الزراعــي

البســاتني املهملــة مل يتــم حتديــد اجلهــة

تزيــد عــن ثــاث ســنوات متتاليــة(،)69
رقــم ( )117لســنة  ،1970أشــار
بموجــب الفقــرة (ب) مــن املــادة
( )13منــه إىل قيــام اللجــان املختصــة

بالتحقيــق ،دون حتديــد ماهيــة هــذه
اللجــان ،وبالرغــم مــن ان املــادة ()15

مــن القانــون آنفــا نصــت عــى تشــكيل

جلــان إداريــة بقــرارات مــن وزيــر
الزراعــة ،اســاها جلــان االســتيالء
والتوزيــع وحــر األرايض ،وجلــان

أخــرى مل يســميها لتنفيــذ مهــات

القانــون حســب احلاجــة ،أال انــه مل يكن
احلــل مــن ضمــن مهامهــا ،وفيــا بعــد

وبموجــب املــادة ( )4مــن التعليــات

رقــم ( )62لســنة  )70(1973تــم إضافــة
الفصــل الثامــن إىل التعليــات رقــم
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( )3لســنة  1970بعنــوان «إجــراءات
حــل األرايض األمرييــة» ،وأصبحــت
جلــان األرايض واالســتيالء هــي اجلهــة
اإلداريــة التــي تتــوىل احلــل( ،)71ثــم

صــدر القــرار( )854لســنة 1978

 1981الــذي تنــاول موضــوع حــل
املختصــة باحلــل ،أال َّ
إن تعليامتــه رقــم

( )45لســنة 1981

()73

أشــارت إىل

حتديــد اجلهــة اإلداريــة املختصــة باحلــل

وهــي غــر جلــان األرايض واالســتيالء،

حيــث شــكلت بموجــب املــادة

(الثانيــة) برئاســة نائــب املحافظــة،
وعضويــة معــاون اهليئــة العامــة
للزراعــة يف املحافظــة ،ورئيــس االحتــاد
املحــي للجمعيــات الفالحيــة تنســبه
اهليئــة العامــة للزراعــة ،أمــا القــرار

( )1253لســنة  (1985امللغــى) الــذي
تنــاول أيضــا موضــوع تــرك زراعــة
األرايض الزراعيــة ،أشــار إىل اللجــان

املختصــة دون تســميتها.

أمــا بالنســبة للتعليــات رقــم ( )9لســنة
 1988النافــذة بشــأن حــل األرايض
الزراعيــة

املرتوكــة

والتعليــات

رقــم( )10لســنة  1988النافــذة
املتعلقــة بالبســاتني املهملــة ،فأهنــا

()72

نصــت عــى تشــكيل جلــان فرعيــة

األرض ،ومل حيــدد اجلهــة اإلداريــة

القائمقاميــة أو مديــر الناحيــة(،)74

الــذي تنــاول مســألة تــرك زراعــة

ضمــن كل وحــدة إداريــة ،برئاســة

املختصــة باحلــل.

وجلــان رئيســية برئاســة املحافــظ

()75

أ.م .د .زينب كريم سوادي
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تتــوىل تدقيــق حمــارض اللجــان الفرعيــة

( )5لســنة (199امللغــاة) بالتعليــات

األرض مــن خــال جلــان األرايض

عــى تشــكيل جلنــة رئيســية برئاســة

والطلــب إىل دوائــر الزراعــة بحــل

واالســتيالء( ،)76ومفــاد ذلــك َّ
إن هــذه

اللجــان هــي صاحبــة القــرار النهائــي

رقــم ( 1991 )8وكالمهــا نصــت
املحافــظ وعضويــة مديــري الزراعــة

والــري ومســؤول االحتــاد املحــي

اخلاضــع للطعــن ،ويــرى الباحــث

للجمعيــات الفالحيــة( ،)78وبالتــايل

ومفصلــة ،إذ وزعــت املســؤولية عــى

لســنة  1988املشــار إليهــا ،ممــا ادئ إىل

َّ
إن هــذه التعليــات جــاءت دقيقــة
كل املعنــن ،فضــا عــن إهنــا أحاطــت
إجــراءات احلــل بضامنــات كافيــة

لألفــراد مــن خــال السلســلة اإلداريــة
التــي متــر هبــا اإلجــراءات كــا ســنبني

ذلــك باحلديــث عــن إجــراءات احلــل
يف الفــرع الالحــق.

تعطلــت التعليــات رقــم ( )9و()10
الغــاء دور جلــان األرايض واالســتيالء

ضمننــا ،أال ان القــرار املذكــور
وتعليامتــه ُألغيــت بالقــرار( )133لســنة
 ،2001وكذلــك ُألغيــت آثــاره ،كــا
أوجــب هــذا القــرار بإعــادة األرايض

اململوكــة للدولــة املثقلــة بحقــوق

ونتيجــة لظــروف احلصــار االقتصــادي

ترصفيــة إىل أصحاهبــا مــامل تكــن

ســنة( ،)1990تزايــدت أمهيــة األرض

تســجيل العقــاري( ،)79ممــا اســتوجب

الــذي جــار عــى العــراق مــا بعــد

الزراعيــة ،فاقتــى احلــال صــدور

( )367لســنة (1990امللغــى) ،والــذي
اعتــر مجيــع األرايض بكافــة أصنافهــا

مملوكــة للدولــة ،دون تعويــض،
وتســجل باســم وزارة الزراعــة
والــري( ،)77دون ْ
أن يشــر القــرار إىل
اجلهــة املختصــة التــي تتــوىل احلــل ،أال

ان تعليــات تنفيــذ هــذا القــرار رقــم

العــودة إىل العمــل بالتعليــات رقم ()9

والتعليــات رقــم ( )10لســنة .1988

وممــا تقــدم ،يمكننــا القــول بــأن اجلهــة
اإلداريــة املختصــة باحلــل هــي جلــان

األرايض واالســتيالء ،اذ متــارس

مهامهــا بنــاء عــى طلــب اللجنــة

العدد  50 /آذار 2022م

قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم

ســجلت باســم وزارة املاليــة يف دائــرة

الرئيســة املشــكلة وفــق التعليــات

ســالفة الذكــر بعــد حتــري اللجــان
الفرعيــة العاملــة يف الوحــدات اإلداريــة
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التــي ارشنــا إليهــا فيــا تقــدم.

زراعتهــا ،أو البســتان املهمــل ملــدة

إجراءات اإلدارة بحل األرايض الزراعية

البيــان أوصــاف األرض :مــن حيــث

الفرع الثالث

الحظنــا ممــا تقــدم بــأن ســلطات

املوقــع ،واملســاحة ،واحلــدود ،وغريهــا

ســلطات مقيــدة بنصــوص القانــون،

أو البســتان(.)83

اإلدارة بإصــدار قــرار احلــل هــي

بمعنــى ان القانــون حــدد لــإدارة
مســلكها الواجــب عليهــا اتباعهــا

بقواعــد قانونيــة ،واال وقعــت
ترصفاهتــا باطلــة( ،)80فال متتلــك اإلدارة

يف هــذا املجــال ســلطة تقديريــة ،والتــي

تعــرف بأهنــا «متتــع اإلدارة بقســط
مــن احلريــة عنــد تقديــر ترصفاهتــا

القانونيــة واملاديــة فــا يفــرض عليهــا
املــرع ســلوكا معينــا تلتــزم بــه وال

ختــرج عليــه»( ،)81فــاإلدارة وبحــدود
هــذه الســلطة املقيــدة تبــارش مجلــة مــن

الفعاليــات املرســومة يف القانــون لتصــل
العدد  50 /آذار 2022م

إىل حــل األرض مــن خــال أجهزهتــا

واللجــان املختصــة ســالفة الذكــر،
ويمكننــا إمجــال هــذه اإلجــراءات بــا

مــن األمــور الالزمــة لوصــف األرض
ثانيــ ًا – إجــراءات اللجــان اإلداريــة

الفرعيــة  -وعنــد وصــول األشــعار
املتضمــن بيــان عــن األرض املرتوكــة

مــن اإلدارات املحليــة تبــارش اللجــان

الفرعيــة دورهــا باختــاذ اإلجــراءات
الالزمــة ،فيجــب عليهــا أوالً ان تطلــب
صــورة قيد(ســند) لــأرض أو البســتان
حســب األحــوال مــن دائــرة التســجيل

العقــاري املختصــة وكل مالــه عالقــة
بإثبــات عائدتيهــا ،ومــن ثــم توجيــه
إنــذار لصاحــب األرض يطلــب منــه
املبــارشة باســتغالل األرض أو رعايــة

البســتان خــال مــدة ( )30يومــا مــن

تاريــخ اإلنــذار ،والــذي يبلــغ خطيــ ًا

عــن رئيــس اللجنــة وهــو رئيــس

يــي:
أوالً -إجــراءات الوحــدات اإلداريــة -

مديــر الناحيــة) ،ويف حالــة تعــذر

املحليــة بأشــعار اللجنــة املختصــة

التبليــغ عــن طريــق احــدى الصحــف

تبــدأ إجــراءات احلــل بقيــام اإلدارات
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تزيــد عــن املــدة القانونيــة( ،)82يتضمــن

الفرعيــة ببيــان عــن األرض املــروك

الوحــدة اإلداريــة (القائمقاميــة أو
التبليــغ ملجهوليــة حمــل اإلقامــة ،يتــم

املحليــة وتعلــق نســخة مــن اإلعــان يف

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

مركــز الوحــدة اإلداريــة ،فضــا عــن

املاليــة( ،)86واعتــر القانــون طلــب

الفالحيــة(.)84

احلــل دون أي إجــراءات أخــرى.

مقــرات االحتــاد املحــي للجمعيــات

اللجنــة املركزيــة قرينــة كافيــة إلصــدار

وبعــد انتهــاء مــدة اإلنــذار ،تقــوم

رابعــا -إجــراءات مديريــة الزراعــة يف

املوقعــي عــى األرض ،وذلــك لتثبــت

مديريــات الزراعــة بعــد تلقــي طلــب

اللجنــة الفرعيــة بأجــراء الكشــف

مــن مــدى تنفيــذ أصحــاب األرض
اللتزاماهتــم القانونيــة ،فــاذا تبــن
للجنــة ان األرض أو البســتان الزالــت
مرتوكــة أو مهملــة ،تقــوم بالتحقــق من

األســباب الفعليــة للــرك أو اإلمهــال
ومقــدار املســاحة املرتوكــة ومــدة

الــرك ومــدى توافــر العــذر املــروع،
وتدويــن إفــادات أصحــاب العالقــة
واخلــراء ان وجــدو ،وتنظــم حمــر

كشــف أصــويل باإلجــراءات املتخــذة،

يوقــع مــن قبــل أعضائــه واحلارضيــن

مــن أصحــاب العالقــة ويرفــع إىل

احلــل مــن اللجنــة املركزيــة إيداعهــا

لــدى جلــان األرايض واالســتيالء
لغــرض إصــدار قــرارات احلــل وفــق
القانــون(.)87

خامســا_ إجــراءات جلــان األرايض
واالســتيالء _ بعــد ْ
أن تســتلم جلــان

االســتيالء طلبــات احلــل عليهــا إصدار

قــرار احلــل الــذي يكــون خاضعــا
للنــر واالعــراض ،وبعدهــا يرســل

القــرار بعــد انتهــاء مــدة االعــراض
إىل دائــرة األرايض الزراعيــة مــع كافــة

أولياتــه واالعرتاضــات املقدمــة هلــا
لغــرض التدقيــق واملصادقــة(.)88

ثالثــا -إجــراءات اللجــان اإلداري

سادســا  -إجــراءات دائــرة األرايض

الكشــوفات مــن اللجنــة الفرعيــة،

الدائــرة القــرار تتخــذ اإلجــراءات

ة املركزيــة – وبعــد ورود حمــارض

تتــوىل اللجنــة املركزيــة مهمــة تدقيــق
هــذه املحــارض ،وبعدهــا تطلــب إىل
مديريــة الزراعــة املعنيــة إصــدار قرارها

بحــل األرض وتســجيلها باســم وزارة

الزراعيــة -ومــا ْ
أن تســتلم هــذه
الالزمــة وفــق القانــون للمصادقــة عــى

العدد  50 /آذار 2022م

اللجنــة املركزيــة يف املحافظــة(.)85

املحافظــة -أوجبــت التعليــات عــى

احلــل وإشــعار دائــرة تســجيل العقــاري
املختصــة بتســجيل األرض باســم وزارة
املاليــة خاليــة مــن احلقــوق الترصفيــة،
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عــدا احلقــوق املجــردة وبــدون

التــي بحوزهتــم ولألغــراض املوزعــة

الدرجــة النهائيــة(.)89

أجلهــا ،وبخالفــه فــان القانــون قــد

تعويــض ،وذلــك بعــد اكتســاب احلــل
وهبــذا تنتهــي عمليــة حــل األرض،

منــح اإلدارة ســلطة إلغــاء التوزيــع،

اللجــان إىل مديريــات الزراعــة لتترصف

والســيام يف العــراق ،اذ تكــون اإلدارة

بتســليم األرض املحلولــة مــن قبــل

هبــا وفــق القانــون( .)90وبالرغــم مــن
رصاحــة التعليــات وتشــديد املــرع

عــى حــل األريض الزراعيــة املــروك
زراعتهــا ،أال َّ
إن الواقــع يشــر إىل عــدم
اســتخدام هــذه الوســيلة إال مــا نــدر،

وألســباب خمتلفــة سياســية واقتصاديــة،

ممــا تســبب ذلــك يف تبويــر العديــد
مــن األرايض الزراعيــة ،األمــر الــذي
يتطلــب قيــام املســؤولني عــن إدارة
األرايض الزراعيــة بتفعيــل النصــوص

ســالفة الذكــر.

املطلب الرابع

العدد  50 /آذار 2022م

اإلهناء اإلداري للمساحات املوزعة

والعقود الزراعية بسبب عدم االستغالل

وكذلــك ســلطة أهنــاء هــذه العقــود،

طرفــا يف هــذه العقــود ،خالفــا للوضــع
القائــم يف مــر .ولبيــان حــدود هــذه
الســلطة يقتــي تقســيم املطلــب إىل

ثالثــة فــروع :نتنــاول يف الفــرع األول
الطبيعــة القانونيــة لــارايض املوزعــة
واملتعاقــد عليهــا مــن قبــل اإلدارة،

ونخصــص الفــرع الثــاين لبحــث

ســلطات اإلدارة وإجراءاهتــا بإلغــاء

التوزيــع ،أمــا الفــرع األخــر نكرســه
للحديــث عــن ســلطات اإلدارة بفســخ

العقــود الزراعيــة .

الفرع األول

الطبيعة القانونية لالرايض املوزعة
واملتعاقد عليها من قبل اإلدارة

ســبق ْ
أن اتضــح لنــا مــن خــال

أوالً -الطبيعــة القانونيــة لــارايض

والقــرارات والتعليــات تلــزم مجيــع

يطلــق عــى املســاحات املوزعــة وفــق

البحــث ،بــأن مجيــع القوانــن
املزارعــن ومنهــم املــوزع عليهــم اريض
زراعيــة مــن الدولــة ،واملتعاقديــن أو
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مــن أجلهــا األرض ،أو املتعاقــد مــن

املســتأجرين باســتغالل املســاحات

الزراعيــة املوزعــة مــن قبــل الدولــة

قانــون اإلصــاح الزراعــي ســواء
يف العــراق أو مــر باملســاحات

(املوزعــة) ،ويســمى مــن وزعــت عليــه

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

األرض (باملــوزع عليهــم) ،ولذلــك

اذ ان املــرع املــري كــا مــر بنــا تــرك

قبيــل العقــود ،بينــا اطلــق املــرع

وأخضعهــا بعــد مرحلــة مــن القيــود

توحــي التســمية بأهنــا ليســت مــن
العراقــي عــى املســاحات املتعاقــد
عليهــا بموجــب التعليــات رقــم

( )6لســنة  1970مــن نفــس قانــون
اإلصــاح بالعقــود .وعــى أي حــال

أشــارت املحكمــة اإلداريــة( )91يف مــر

يف بعــض أحكامهــا إىل َّ
إن املســاحات
املوزعــة هــي عقــود معلقــة عــى رشط

فاســخ ،وهــو عــدم زراعــة األرض

طاملــا ،مل يــرم عقــد متليــك هنائــي،
ويف حالــة إبــرام عقــد هنائــي تصبــح
ملكيــة خاصــة ،أمــا يف العــراق فلــم

نجــد مــا يشــر إىل بيــان طبيعتهــا،

ويــرى الباحــث بأهنــا ليســت مــن
قبيــل العقــود كــون الدولــة ال تلتــزم
بــأي التــزام جتــاه املــوزع عليهــم ،وإنــا

لتحقيــق أهــداف اجتامعيــة ،أال إهنــا
تصبــح بحكــم املثقلــة بحقــوق ترصفيــة
بعــد التمليــك(.)92

القانونيــة إىل القانــون املــدين ،ولكــن
الوضــع خمتلــف متامـ ًا يف العــراق ،اذ ان
اإلدارة طرفــا يف مجيــع عقــود اإلجيــار

النقــدي ،بــل ذهــب املــرع إىل ابعــد

مــن ذلــك حينــا منــع تأجــر األرض
الزراعيــة مــن قبــل مالكيهــا ،والســيام

أصحــاب احلقــوق الترصفيــة(.)93

َّ
إن العقــود التــي تربمهــا اإلدارة عــى

نوعــن :فأمــا ْ
إن تكــون عقــود مدنيــة
تظهــر هبــا اإلدارة مظهــر األفــراد ،أو
إهنــا عقــود إداريــة تتمتــع هبــا اإلدارة

ســلطات اســتثنائية غــر موجــودة

لــدى األفــراد ،وبحــدود اطالعنــا عــى
بعــض مؤلفــات الــراح يف القانــون
اإلداري التــي تعرضــت إىل أنــواع

العقــود اإلداريــة مل نجــد مــا يشــر إىل
عقــد إجيــار أمــوال الدولــة مــن ضمنهــا

يف معظــم هــذه املؤلفــات ،رغــم إهنــا

تعرضــت اغلبهــا إىل بعــض األنــواع

ثانيــا -الطبيعــة القانونيــة للعقــود

وامههــا عقــد التــزام املرافــق العامــة

ال خيتلــف اثنــان عــى َّ
إن العقــود

والقــرض العــام ،ونــادرا مــا نجــد

الزراعيــة املربمــة مــع اإلدارة

الزراعيــة يف مــر ذات طبيعــة مدنيــة،
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تــم توزيعهــا بــاإلرادة املنفــردة للدولــة

هــذه العقــود بــن متنــاول األفــراد،

وعقــد التوريــد واألشــغال العامــة

مــن يشــر إىل عقــد بيــع وإجيــار أمــوال
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الدولــة مــن ضمنهــا ،إذ يشــر هــذا

العــام بقصــد أنشــاء أو تســيري مرفــق

قــد هجــر التفرقــة بــن مــا يســمى

العــام» ،ويتضــح مــن هــذا التعريــف

االجتــاه األخــر إىل َّ
إن الفقــه والقضــاء

(بالدومــن العــام) لــإدارة (والدومــن
اخلــاص) ،ويــرى َّ
إن كل بيــع يــرد عــى

مــال مــن األمــوال العامــة جيــب ْ
أن
يتــم بالطريــق اإلداري( .)94وهــذا مــا
نالحظــه يف عقــود اإلجيــار الزراعيــة،

إذ تتبــع اإلجــراءات املعروفــة للتعاقــد

بالقانــون اإلداري ،ومنهــا التأجــر
عــن طريــق املزايــدة العلنيــة يف بعــض

العقــود ،كالعقــود املربمــة وفــق

القانــون ( )35لســنة ،)95(1983
والعقــود املربمــة وفــق القانــون ()24

لســنة  )96(2013وغريهــا.

اخلصائــص التــي متيــز العقــد اإلداري

عــن عقــود القانــون اخلــاص وهــي:
أوالً -تربمــه اإلدارة أو شــخص مــن

أشــخاص القانــون العــام ،وثانيــ ًاْ -
أن
يتصــل بنشــاط مرفــق عــام ،وثالثــا-

ْ
أن تســتعمل فيــه أســاليب القانــون

العــام(.)98

واملالحــظ َّ
إن هــذه اخلصائــص

تنطبــق عــى العقــود الزراعيــة التــي

تربمهــا اإلدارة مــع األفــراد ،فهــذه

العقــود تربمهــا اإلدارة مــن خــال
اتبــاع اإلجــراءات اإلداريــة املرســومة

َّ
إن موضــوع التمييــز بــن العقــود

بالقانــون ،واألجــرة تقــدر مــن قبــل

يف العــراق ســواء عــى صعيــد الفقــه

مناقشــتها ،ومــن جهــة أخــرى تتصــل

اإلداريــة واملدنيــة يأخــذ أمهيــة كبــرة
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أو القضــاء ،فهــو مــا يــزال غــر

متكامــل اجلوانــب ،ومل توضــع بصــدده

دراســات كافيــة ،وال توجــد نصــوص

ترشيعيــة تســاعد الباحــث للقيــام
بجهــد فقهــي هبــذا املجــال( ،)97وعــى
أي حــال يعــرف العقــد اإلداري عــى
انــه «ذلــك العقــد الــذي تربمــه اإلدارة
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عــام وتســتعمل فيــه أســاليب القانــون

أو شــخص مــن أشــخاص القانــون

جلــان إداريــة الجمــال لألفــراد يف
هــذه العقــود بنشــاط مرفــق عــام وهــو
مرفــق اقتصــادي مهــم وهــو الزراعــة،

والــذي تســعى اإلدارة ألدامتــه ،إذ إهنــا

ال هتــدف إىل الربــح مــن هــذه العقــود،
وإنــا هتــدف إىل ديمومــة اســتغالل
األرض الزراعيــة هبــدف إشــباع
احلاجــات العامــة ،وحتقيــق املصلحــة

العامــة( ،)99ومــا يدلــل عــى ذلــك

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

القيمــة الرمزيــة لبــدل اإلجيــار(،)100

الفرع الثاين

مقابــل نقــدي( ،)101ومــن جهــة أخــرى

التوزيع

ناهيــك عــن العقــود املربمــة بــدون

تســتخدم اإلدارة أســاليب واســعة ال
نظــر هلــا يف عقــود القانــون اخلــاص،
إذ منحهــا القانــون ســلطة أهنــاء العقــد
إداريــ ًا يف حالــة أخــال املســتأجر

بالــروط القانونيــة والعقديــة ،دون
حاجــة ْ
أن تلجــا إىل القضــاء وســنرى

ذلــك الحقــا ،وكذلــك ســلطة تعديلها
وختفيضهــا مــن دون أي تعويــض،

وكذلــك تتمتــع اإلدارة بســلطة أهنــاء

العقــد ملقتضيــات املصلحــة العامــة أو
اســتقطاع جــزء منــه هلــذا الغــرض،
فضــا عــن ســلطاهتا الواســعة بالرقابــة
واألرشاف والتوجيــه(.)102

سلطات اإلدارة وإجراءاهتا بإلغاء
أوالً -اجلهــة اإلداريــة املختصــة بإلغــاء
التوزيــع وإجراءاهتــا يف مــر

أنــاط قانــون اإلصــاح الزراعــي
املــري رقــم ( )178لســنة

1952املعــدل مهمــة التحقيــق بالتــزام
املــوزع عليــه بزراعــة األرض إىل اللجنة

املشــكلة بمقتــى املــادة ( )14مــن

القانــون املذكــور ،واملشــكلة برئاســة

نائــب بمجلــس الدولــة ،وعضويــة
اثنــن مــن مديــري اإلدارات الزراعيــة

باهليئــة التنفيذيــة لالصــاح الزراعــي،
وهلــذه اللجنــة بعــد ســاع أقــوال

أصحــاب الشــأن ْ
أن تصــدر قــرار ًا

وممــا تقــدم ،يــرى الباحــث بــأن هــذه

مســبب ًا بتوزيــع األرض واســردادها

الدقيــق ،فــأن اقــل مــا يمكــن ْ
أن

تاريــخ تســليمه عليــه ،بــرط ْ
أن ال

العقــود ْ
إن مل تكــن إداريــة باملعنــى

خمتلطــة مــع ترجيــح اجلانــب اإلداري،

ولعــل الســبب يف عــدم تكيفهــا

بالوصــف املذكــور هــو أغفــال
دراســتها مــن قبــل املختصــن.

يمــي عليــه مخســة ســنوات عــى إبرام

العقــد النهائــي معــه ،ويبلــغ بالقــرار
الصــادر عــن اللجنــة بالطريــق اإلداري

قبــل ْ
أن يتــم عرضــه عــى اللجنــة العليا
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توصــف بــه بأهنــا عقــود ذات طبيعــة

منــه ،واعتبــاره كان مســتأجر ًا هلــا مــن

بمــدة ال تقــل عــن مخســة عــر يومــا،
حيــث ال يصبــح القــرار هنائيــا ،إال بعــد

مصادقــة اللجنــة العليــا عليــه ،والتــي
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هلــا تعديلــه أو الغــاءه ،وينفــذ قرارهــا

فــان القانــون أنــاط مهمــة الغــاء

أحــكام قانــون جملــس الدولــة ،ال جيــوز

األخــال بالتزاماهتــم القانونيــة وامههــا

بالطريــق اإلداري( ،)103واســتثناء مــن
الطعــن بقــرارات اللجنــة العليــا يف هــذا
املجــال أو وقــف تنفيذهــا أو التعويــض

عنهــا( ،)104ويالحــظ بــأن املــرع
املــري حــدد ســقف زمنــي جيــب ْ
أن

تتقيــد بــه اللجنــة ،إذ ال جيــوز هلــا الغــاء
التوزيــع بعــد مــرور مخســة ســنوات

عــى إبــرام العقــد النهائــي مــع املــوزع
عليــه ،وبدهيــي َّ
إن الفــرة املشــار إليهــا

قــد نفــذت ومــى ســنوات طويلــة
عــى إبــرام العقــود النهائيــة ،وبالتــايل
ينحــر عمــل اللجنــة بمجــال ضيــق

جــدا.

اســتغالل األرض املوزعــة( )107إىل جلنــة

تدعــى ب» جلنــة شــؤون املــوزع عليهم

« ،تشــكل بأمــر مــن وزيــر الزراعــة
أو مــن خيولــه يف كل حمافظــة ،برئاســة

مســؤول شــعبة التوزيــع يف مديريــات

الزراعــة أو مــن يقــوم مقامــه،
وعضويــة مســاح وموظــف ترشــحهام
مديريــة الزراعــة يف املحافظــة ،وممثــل

يرشــحه احتــاد اجلمعيــات الفالحيــة
يف املحافظــة( ،)108فــاذا ختلــف املــوزع

عليــه التزامــه بزراعــة األرض ينــذر

مــن قبــل مديريــة الزراعــة بــأن

ثانيــا -اجلهــة اإلداريــة املختصــة بإلغــاء

يســتغل األرض خــال مــدة ال تقــل

أمــا يف العــراق ،فعــى العكــس مــن

باإلنــذار ،ومل حتــدد التعليــات طريق ـ ًة،

الزالــت هبــذه الصفــة ،فلــم حتســم

يكــون أصوليــ ًا( ،)109ويف حالــة عــدم

التوزيــع وإجراءاهتــا يف العــراق

العدد  50 /آذار 2022م

ذلــك فــان اغلــب املســاحات املوزعــة
مــن خــال تســجيلها بدوائر التســجيل

العقــاري ،بالرغــم مــن ان القانــون
نــص عــى تســجيلها بعــد مــرور مخســة

ســنوات عــى تســلمها بقــرار مــن
املجلــس( ،)105والــزم دوائــر التســجيل
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التوزيــع عــى املــوزع عليهــم يف حالــة

العقــاري بذلــك( ،)106وعــى أي حــال

عن(ثالثــون) يومـ ًا ،ويبلــغ املــوزع عليه
للتبليــغ باإلنــذار ،وهــذا يســتوجب ْ
أن

االســتجابة لإلنــذار ،تقــوم املديريــة

بإحالــة اإلنــذار إىل جلنــة شــؤون املــوزع

عليهــم(.)110

إال انــه ،وبصــدور التعليــات رقــم

( )14لســنة  ،1992مل تعــد هنــاك
حاجــة إىل اإلنــذار ،وإنــا يكفــي ختلفــه

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

عــن زراعــة األرض ســنتني متتاليتــن،

قبــل مديريــة اإلصــاح الزراعــي أو

مــن ذلــك ،وهــذا مــا قضــت بــه

اللجنــة قراراهتــا إىل دائــرة األرايض

وتتحقــق جلنــة شــؤون املــوزع عليهــم

حمكمــة التمييــز يف قــرار ًا هلــا( ،)111إذ
جــاء فيــه ... « :وان التعليــات رقــم

( )14لســنة  1992والتــي عدلــت
التعليــات رقــم ( )4لســنة  1970قــد

نصــت الفقــرة(ب) منهــا عــى انــه اذا
تأييــد لفــرع الزراعــة والــري( مديريــة
الزراعــة حاليــا) يف املحافظــة َّ
إن املــوزع

عليــه قــد ختلــف بالتــزام جوهــري
يقــي بــه القانــون أو التعليــات بــرك

الزراعــة لــأرض املــوزع عليهــم أو
ارحتــل عــن املنطقــة ســنتني دون بيــان

عــذر مــروع ،فعــى الفــرع دون إنــذار
املــوزع عليــه الطلــب مــن جلنــة شــؤون
املــوزع عليهــم التحقيــق يف املوضــوع

.»...

املــوزع عليــه( .)112وبعــد ذلــك ترســل

الزراعيــة ،وهلــذه الدائــرة إعــادة القــرار
إىل اللجنــة لتصحيــح األخطــاء املاديــة

والقانونيــة إن وجــدت ،وعــى اللجنــة
تنفيذهــا ،وهلــا ْ
أن تصــادق عليــه يف

حالــة عــدم اعــراض ذوي الشــأن
عــى القــرار ،أمــا يف حالــة االعــراض
فيجــب عــى القســم املعنــي يف دائــرة
األرايض الزراعيــة ،وهــو قســم التوزيع

ْ
أن يرفــع قــرارات اللجنــة ومــا يتعلــق

هبــا مشــفوعا بالــراي إىل حمكمــة التميــز
االحتاديــة للبــت بــه(.)113

الفرع الثالث

سلطات اإلدارة وإجراءاهتا بفسخ
العقود الزراعية املرتوك زراعتها

أبــاح املــرع املــري لألفــراد بــأن

أقــوال ذوي العالقــة ،وجتــري الكشــف

ولذلــك ال تكــون اإلدارة يف مــر طرفا

باملوضــوع ،وتقــوم بالتحقيــق وســاع
امليــداين وتطلــع عــى الســجالت

واملخابــرات الرســمية ،وهلــا أن تصــدر

قــرار ًا مســبب ًا بإلغــاء توزيــع األرض

عــى املــوزع عليــه واســردادها منــه.
وهلــا أن تقــرر رد الطلــب املقــدم مــن

أو املزارعــة كــا مــر بنــا يف هــذا البحث،

يف عقــود اإلجيــار الزراعيــة أو طرفــا يف
مزارعــة ،أمــا يف العــراق ،فــان املــرع

العدد  50 /آذار 2022م

تنظــر جلنــة شــؤون املــوزع عليهــم

يســتغلوا أراضيهــم عــن طريــق التأجري

العراقــي أبــاح لألفــراد بــأن يســتغلوا
أراضيهــم عــن طريــق (املزارعــة) بينــا

مل جيــز هلــم اســتغالهلا عــن طريــق
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التأجــر؛ لذلــك اســتأثرت اإلدارة

املختصــة(.)116

طرفــا يف مجيــع العقــود الزراعيــة ،وعــى

رقــم ( )178لســنة  ،1984خــول

بتأجــر األرايض الزراعيــة ،ممــا جعلهــا

هــذا األســاس منحهــا املــرع ســلطات
واســعة يف إدارة هــذه العقــود ،ومنهــا

ســلطة أهنــاء العقــود الزراعيــة إداريــ ًا
يف حالــة أخــال املســتأجر أو املتعاقــد
بالتزامــه بزراعــة األرض ،أال َّ
إن املــرع
العراقــي ،مل ينظــم آليــة حمــددة أو جهــة
واحــدة خمتصــة كــا هــو احلــال يف

املســاحات املوزعــة ،وإنــا وضــع آليــة

ختتلــف باختــاف العقــود.

املــرع وزيــر الزراعــة صالحيــة
أهنــاء عقــد اإلجيــار يف حالــة األخــال

بالــروط القانونيــة أو العقديــة(،)117
وبصــدور التعليــات رقــم ()88

لســنة 1984املعدلــة( ،)118نصــت

عــى تشــكيل جلنــة إداريــة ،برئاســة
مهنــدس زراعــي ،وعضويــة موظــف
أداري ينســبه مديــر الزراعــة ،وممثــل

عــن االحتــاد املحــي للجمعيــات

ففــي املســاحات املتعاقــد عليهــا وفــق

الفالحيــة ،تتــوىل أجــراء الكشــف

أنيطــت مهمــة فســخ العقــود املــروك

مــن تنفيــذ املســتأجر اللتزاماتــه

التعليــات رقــم ( )6لســنة ،1970
زراعتهــا ب جلنــة إدارة األرايض
والتعاقــد ســالفة الذكــر( ،)114فــاذا

تبــن هلــا مــن خــال الكشــف املوقعــي
العدد  50 /آذار 2022م

أخــال

املتعاقديــن

بالتزاماهتــم

القانونيــة ،فعليهــا فســخ العقــد(،)115
أال َّ
إن قرارهــا قابــل لالعــراض عليــه

أمــام مديريــة الزراعــة املعنيــة خــال
مــدة عــرة أيــام مــن تاريــخ تبليــغ

ذوي العالقــة بــه ،وال تعتــر القــرارات

الصــادرة مــن اللجنــة هبــذا الصــدد
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ويف العقــود املربمــة وفــق القــرار

هنائيــة ،إال بتصديــق مديريــة الزراعــة

املوقعــي عــى هــذه العقــود ،للتأكــد
القانونيــة والعقديــة( ،)119واذا تبــن
هلــا عــدم قيامــه باالســتغالل هنائيــ ًا أو

كان اســتغالله ال يتفــق مــع الغــرض
املؤجــرة مــن أجلــه ،تــويص بفســخ

العقــد وترفــع توصياهتــا إىل وزارة
الزراعــة الســتحصال موافقــة الوزيــر

عــى الفســخ( ،)120وال تكــون قــرارات
هــذه اللجــان هنائيــة ،إال بموافقــة

الوزيــر ،وتكــون قابلــة لالعــراض
لديــه خــال مــدة ( )15يومــا مــن
تاريــخ التبليــغ هبــا( .)121كــا أوجــب

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

القانــون عــى مديريــات الزراعــة إنــذار

أنظــار وزيــر الزراعــة ،وجتــدر اإلشــارة

مــدة شــهر ،ويف حالــة عــدم االمتثــال

عليــه أمــام حمكمــة البــداءة املختصــة

املخالفــن إلزالــة املخالفــة خــال
حيــال املوضــوع إىل اللجنــة املشــار
إليهــا للتحقيــق واختــاذا اإلجــراءات

القانونيــة( .)122وجتــدر اإلشــارة َّ
إن
هــذه األحــكام املشــار إليهــا التــي جــاء

إىل َّ
إن قــرار الفســخ قابــا لالعــراض

خــال مــدة ســبعة أيــام مــن تاريــخ
التبليــغ(.)125

أمــا بالنســبة لســلطة اإلدارة يف عقــود

التفــرغ الزراعــي( ،)126فــأن ســلطة

هبــا القــرار رقــم ( )178لســنة 1984

فســخها منحــت إىل وزيــر الزراعــة،

املربمــة والقانــون رقــم ( )1لســنة

الســابقة ،إذ نــص القانــون ()24

وتعليامتــه ،تنطبــق متامــ ًا عــى العقــود
(1974امللغــى) ،والقــرار رقــم ()220

لســنة  ،1974والقانــون ( )115لســنة
( 1980امللغــى)(.)123

ولكــن بآليــة خمتلفــة عــن اآلليــات
لســنة  2013عــى تشــكيل جلنــة تضــم

بعضويتهــا ممثلــن عــن دوائــر قطاعيــة
متعــددة :وهــي الزراعــة ،واملحافظــة،

أمــا بالنســبة لســلطة اإلدارة يف أهنــاء

والتســجيل العقــاري ،واملــوارد املائيــة،

لســنة  ،1983فقــد خولــت املــادة

التحقيــق يف حالــة إخــال املســتفيدين

العقــود املربمــة وفــق القانــون ()35
(السادســة) منــه وزيــر الزراعــة ســلطة
إهنــاء العقــد يف حالــة أخــال املســتأجر

االســتجابة إىل اإلنــذار املوجــه إليــه
خــال مــدة ال تزيــد عــن ثالثــة

اشــه( ،)124وجيــري توجيــه اإلنــذار

أصوليــ ًا مــن خــال مديريــات
الزراعــة ،أمــا الكشــف والتحقيــق
فتقــوم بــه الشــعبة الزراعيــة املختصــة.

حلــن وصــول معاملــة الفســخ حتــت

بالتزاماهتــم التعاقديــة( ،)128فــاذا تبــن

هلــا إخــال املســتأجر بالتزاماتــه
باســتغالل األرض ،تــويص بفســخ
العقــد وترفــع توصيتهــا لوزيــر
الزراعــة للبــت بــه ،وأعطــت املــادة

(السادســة) للمتــرر حــق التظلــم
خــال مــدة ( )30يومــا مــن تاريــخ
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بالتزاماتــه القانونيــة والتعاقديــة وعــدم

وعقــارات الدولــة( ،)127تتــوىل إجــراء

التبليــغ بقــرار الفســخ أو قــرار اللجنــة،
ويقصــد بالتظلــم بأنــه «طلــب يتقــدم

بــه صاحــب الشــأن إىل اإلدارة إلعــادة
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النظــر يف قــرار أداري يدعــي خمالفتــه

(الســابعة) مــن قانــون جملــس الدولــة

الفصــل بالنــزاع بــن اإلدارة واألفــراد

باختصــاص حمكمــة القضــاء اإلداري

للقانــون»(. )129وينتقــد البعــض تــرك
إىل اإلدارة ذاهتــا ،كــون العدالــة تقــي

بــأن ال يكــون احلكــم خصــا يف
النــزاع( ،)130ويــرى الباحــث العكــس
مــن ذلــك فــان التظلــم يرفــع احلــرج

عــن اإلدارة اذ يعطيهــا الفرصــة
ملراجعــة قراراهتــا قبــل تدخــل القضــاء،

ولذلــك اشــرط القانــون التظلــم أمــام
اإلدارة قبــل رفــع دعــوى أمــام القضــاء

اإلداري (.)131

بنظــر القــرارات اإلداريــة التــي مل حيــدد

القانــون فيهــا مرجع ـ ًا للطعــن .ولكــن
يــرى البعــض اآلخــر ،بــأن عبــارة
مرجــع للطعــن الــواردة يف املــادة آنفــا

ال تنــرف إىل الدعــوى القضائيــة ،اذ
يمكــن رد الدعــوى بمجــرد وجــود

هيئــة أو جلنــة إداريــة ال متــت للقضــاء
بصلــة( ،)133ويفهــم مــن ذلــك عــدم
اختصــاص حمكمــة القضــاء اإلداري

والســؤال املطــروح هنــا هــو مــن هــي

كــون القانــون حــدد مرجــع للطعــن

فيــا لــو رفــض التظلــم وخصوصــا َّ
إن

وهــو الوزيــر ،ومــا يزيــد األمــر تعقيد ًا،

اجلهــة املختصــة بنظــر قــرار الوزيــر

املــادة (السادســة) مــن القانــون آنفــا

مل تفصــح عــن هــذه اجلهــة ؟؟ ،يــرى

البعــض(َّ )132
إن املنطــق القانــوين يقــي

العدد  50 /آذار 2022م

بالطعــن بقــرار الوزيــر أمــام حمكمــة
القضــاء اإلداري ،ويســتند بذلــك إىل
امريــن :أوهلــا نــص املــادة ()100

مــن دســتور العــراق لســنة 2005
والتــي تنــص عــى انــه« :حيظــر النــص

يف القوانــن عــى حتصــن أي عمــل أو
قــرار أداري مــن الطعــن « ،واألمــر
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رقــم ( )65لســنة 1979؛ والتــي تقيض

الثــاين إىل الفقــرة (الرابعــة) مــن املــادة

بالنســبة للقانــون ( )24لســنة 2013
ان حمكمــة التميــز االحتاديــة أشــارت

يف قــرار حديــث هلــا( )134إىل خــروج
املوضــوع عــن واليــة املحاكــم املدنيــة،
معللــة ذلــك إىل اختصــاص اللجنــة

مــدار البحــث اخلاضعــة قرارهتــا إىل

مصادقــة الوزيــر .

أ.م .د .زينب كريم سوادي

اخلامتة:

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

للقانــون أو جتريــف تربتهــا أو ونقلهــا
تنظي ـ ًا دقيق ـ ًا ،وذلــك بموجــب قانــون

االستنتاجات
أوالً -مل يــرد تعريفــ ًا ملصطلــح تــرك

واحــد وهــو قانــون الزراعة رقــم ()53

كل مــن العــراق ومــر ،فقــد اســتخدم

العكــس مــن ذلــك املــرع العراقــي ،إذ

زراعــة األرض أو تبويــر األرض ،يف

املــرع املــري يف قانــون الزراعــة
املصطلحــن مع ـ ًا( :تــرك األرض غــر

منزرعــة) و(التبويــر)» ،ولكــن مــن
دون إيــراد تعريفــ ًا هلــا ،وكذلــك مل

يــرد املــرع العراقــي حتديــد ًا ملفهــوم
الــرك ،أال انــه أورد صــور ًا هلــذا

الــرك أو اإلمهــال ،فاســتخدم املــرع

العراقــي عبــارات خمتلفــة تــدل عــى
الــرك ،مثــل :كلمــة (انقطــع)و امتنــع

عــن زراعتهــا ،و امهــل ،و مل يزرعهــا،
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه َّ
إن مصطلــح

التبويــر يف مــر يــدل عــى احلــاق

الــرر بــاألرض الزراعيــة ،بينــا ال
تعنــي تــرك جــزء مــن األرض بــدون
زراعــة للراحــة.

كان تنظيمــه للموضــوع مبعثــر ًا وغــر
منتظ ـ ًا ،فلــم يعالــج املســألة بموجــب

ترشيــع موحــد ،وإنــا بموجــب فيــض
مــن نصــوص القوانــن والقــرارات
والتعليــات املتعــددة واملتداخلــة فيــا

بينهــا والصــادرة عــن جهــات خمتلفــة

كــوزارة الزراعــة أو املاليــة أو العــدل أو
املجلــس الزراعــي (امللغــى) أو جملــس

قيــادة الثــورة املنحــل.

ثالثـ ًا – خيتلــف تنظيــم الرقابــة اإلداريــة

عــى اســتغالل األرض الزراعيــة يف
مــر عــن تنظيمهــا يف العــراق ،ففــي

مــر يملــك وزيــر الزراعــة صالحيــة

وقــف أســباب خمالفــة تــرك زراعــة
األرض وإزالتهــا بالطريــق اإلداري،

والــذي أنــاط بــدوره مهمــة رصــد

ثانيــ ًا - -اتضــح لنــا بــأن املــرع

االســتغالل الزراعــي إىل اإلدارات

مســألة الرقابــة اإلداريــة عــى التعديات

اجلنائــي بموجــب املــادة ( )155مــن

املــري نظــم مــن الناحيــة الشــكلية
املاديــة عــى األرايض الزراعيــة كــرك

اســتغالهلا أو البنــاء فيهــا خالفــ ًا

الزراعيــة املختصــة ،كــا اخــذ باجلــزاء

العدد  50 /آذار 2022م

تــدل عــى ذلــك يف العــراق ،وإنــا

لســنة  1966املعــدل ،و ســار عــى

قانــون الزراعــة كجــزاء عــى تــرك
زراعــة األرض الزراعيــة (تبورهيــا)،
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وليــس لــإدارة هبــذه احلالــة إيقــاع

إداريــة ،وهــي جلــان فرعيــة برئاســة

األرض إىل الغــر بطريقــة املزارعــة ملــدة

برئاســة املحافــظ و جلــان األرايض

أي جــزاء إداري عــدا قيامهــا بتأجــر

ســنتني خــال فــرة اإلدانــة.

واالســتيالء.

رابعـ ًا  -اتضــح بالنســبة ملوقــف املــرع

أمــا بالنســبة لــارايض اململوكــة

املــرع املــري ،فرصــد تــرك زراعــة

فالنســبة للمســاحات املوزعــة يلغــى

العراقــي فهــو خيتلــف عــن موقــف
األرض غــر قــارص عــى الدوائــر

الزراعيــة وجلاهنــا اإلداريــة ،فقــد
أوجــب املــرع إىل جانــب اجلهــات

الزراعيــة بموجــب نصــوص متعــددة

ومتفرقــة عــى رؤســاء الوحــدات
اإلداريــة برصــد األرايض الزراعيــة

املشــغولة بعالقــات قانونيــة أو تعاقدية،

توزيــع املــوزع عليــه إذ مــا تــرك زراعــة
األرض بقــرار يصــدر عــن جلنة شــؤون

املــوزع عليهــم ســواء يف العــراق أم يف

مــر  ،أمــا فســخ العقــود الزراعيــة
فــا ســلطات لــإدارة يف مــر كــون

العقــود الزراعيــة ختضــع للقانــون املدين

املــروك زراعتهــا وإشــعار الدوائــر
الزراعيــة ،كــا تبنــى مــن جهــة ُأخــرى

كــا اخــذ املــرع املــري باجلــزاء

الزراعيــة ســواء أكانــت مملوكــة لألفراد

اســتغالل العقــود يتــم مــن قبــل جلــان

جــزاء ًا إداريــ ًا يقــي بحــل األرايض

أو مثقلــة بحقــوق ترصفيــة.

ولألفــراد حريــة يف التعاقــد عليهــا
اجلنائــي أيضــ ًا ،أمــا يف العــراق فــرك
إدارة األرايض والتعاقــد وجلــان إداريــة

العدد  50 /آذار 2022م

خامس ـ ًا -ومل تنظــم إجــراءات احلــل أو

أخــرى ختتلــف باختــاف نــوع العقــد

موحــد ،وإنــا بشــكل عشــوائي ،ولكــن

العقــود الزراعيــة ذات اإلجيــار النقدي.

اجلهــات املختصــة بــه بموجــب ترشيــع

اتضــح لنــا بــأن التعليــات رقــم ()9

لســنة  1988والتعليــات رقــم ()10
لســنة  1988هــي الواجبــة التطبيــق
دون غريهــا ،و وفقــ ًا ملــا ورد هبــا فــأن
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رئيــس الوحــدة اإلدارة وجلــان رئيســية

إجــراءات احلــل متــر مــن خــال جلــان

الزراعــي ،اذ ان اإلدارة طرفــ ًا يف مجيــع

املقرتحات
أوالً  -اإلبقــاء عــى موقــف املــرع
العراقــي يف تبنــي اجلــزاء اإلداري عــى

تــرك زراعــة األرض بــدون معــذرة
مرشوعــة ،كــون ذلــك اكثــر انســجام ًا

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

مــع الوضــع القائــم يف العــراق،

( )634لســنة ( 1981املتعلقــة بحــل

فيــه مــن صنــف اململوكــة للدولــة ،ممــا

ســواها كالقــرار ( )296لســنة ،1970

والســيام أن اغلــب األرايض الزراعيــة

جيعــل اجلــزاء اإلداري ايــر مــن ناحيــة
التطبيــق العمــي ،مــع إعــادة تنظيــم

املوضــوع مــن خــال تضمــن قانــون
اإلصــاح الزراعــي رقــم ( )117لســنة

 1970مــادة قانونيــة يقــرح الباحــث

أن تكــون بالشــكل االيت  « :كل أرض
زراعيــة مملوكــة لالشــخاص أو مملوكــة

للدولــة تُركــت زراعتهــا ثالث ســنوات
متتاليــة بــدون عــذر ًا مرشوعــ ًا تعتــر

حملولــة وتســجل باســم وزارة املاليــة
خاليــة مــن كافــة احلقــوق ،وذلــك بعــد

صــدور القــرار الــازم مــن اللجــان
املختصــة واكتســابه الدرجــة النهائيــة،

ولوزيــر الزراعــة إصــدار التعليــات
الالزمــة بذلــك» ،كــا نقــرح عــى

رقــم ( )9لســنة  1988ورقــم ()10
لســنة  1988بعــد دجمهــا لتشــاهبام يف
األحــكام واإلجــراءات ،ليكّونــا معــ ًا

التعليــات اجلديــدة وبرقــم جديــد

لتنفيــذ أحــكام املــادة املقرتحــة ،وإلغــاء

الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )13مــن

قانــون اإلصــاح الزراعــي ،والقــرار

وكل مــا يتعــارض مــع املــادة اجلديــدة،

لتفــادي اإلربــاك يف العمــل اإلداري
وتداخــل الصالحيــات هبــذا الشــأن.

ثانيــا -إعــادة تنظيــم الرقابــة اإلداريــة

عــى الترصفــات بالعقــود الزراعيــة
التــي تدخــل اإلدارة طرفــ ًا فيهــا ،مــن

خــال دمــج كافــة القوانني والقــرارات
املنظمــة ،كالقانون ( )35لســنة ،1983

والقــرار ( )178لســنة  ،1984والقــرار

( )455لســنة  ،1983والقانــون ()24
لســنة  ...2013الــخ ،بقانــون موحــد
نقــرح تســميته (بقانــون تأجــر أرايض

الدولــة الزراعيــة) ،وتضمــن القانــون
املقــرح النــص االيت -1 (:عــى

الشــعب الزراعيــة مراقبــة اســتغالل
األرايض الزراعيــة التــي تقــع ضمــن

منطقــة عملهــا ،وتوجيــه إنــذار حتريري

مــن قبل مســؤول الشــعبة ينبه املســتأجر
إىل رضورة اســتغالل األرض للغــرض

املؤجــرة مــن أجلــه خــال مــدة ال

العدد  50 /آذار 2022م

وزارة الزراعــة أن تتبنــى التعليــات

البســاتني املهملــة ) ،وكذلــك إلغــاء مــا

تزيــد عــن ثالثــة اشــهر ،ويف حالــة
عــدم االســتجابة يتــم إشــعار مديريــة
الزراعــة عــن ذلــك بموجــب حمــر
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كشــف أصــويل مقــرن بالتوصيــات

هوامش البحث:

إحالــة مــا يــرد مــن الشــعبة الزراعيــة

املنجد يف اللغــة  ،ص .61

واإلنــذار  -2عــى مديــر الزراعــة

إىل جلنــة تتشــكل وفــق أحــكام

هــذا القانــون برئاســة رئيــس قســم
األرايض ،وعضويــة مســؤول الشــعبة

القانونيــة ،ومســؤول الشــعبة الفنيــة،

 -1ينظــر كــرم البســتاين و آخــرون  ،القاموس
 -2ينظــر حممــد بــن مكــرم بــن عــى،

أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن منظــور
األنصــاري ،لســان العــرب ،املجلــد الرابــع

،ط ،3دار صــادر ،بــروت 1414 ،ه،ص-86
.8 7

ومســؤول شــعبة التعاقــدات ،وممثــل

 -3ينظــر يف ذلــك املــادة ( )151مــن قانــون

دراســة املوضــع وإصــدار قــرار بفســخ

«حيظــر عــى املالــك أو نائبــه أو املســتأجر أو

عــن اجلمعيــات الفالحيــة ،تتــوىل

الزراعــة املــري التــي تنــص عــى انــه:

العقــد اذا تبــن هلــا عــدم وجــود عــذر

احلائــز لــأرض الزراعيــة بــأي صفــة تــرك

مــروع يــرر تــرك زراعــة األرض.
 -3يكتســب قــرار اللجنــة الدرجــة
النهائيــة بعــد مصادقــة مديــر الزراعــة،
وهــو قابــل لالعــراض عليــه خــال

مــدة ( )15مــن تاريــخ التبليــغ بــه).

األرض غــر منزرعــة ......كــا حيظــر عليهــم
ارتــكاب أي عمــل أو االمتنــاع عــن أي عمــل
مــن شــانه تبويــر األرض الزراعيــة أو املســاس

بخصوبتهــا».

 -4مــن اجلديــر التنويــه بــأن املقصــود بالــرك

هــو تــرك زراعــة األرض ،وال يدخــل ضمنهــا
مصطلــح (األرايض املرتوكــة) ،وهــي صنــف

عرفهــا املــرع
مــن أصنــاف األرايض التــي ّ

العدد  50 /آذار 2022م

عــى أهنــا « هــي العقــارات العائــدة للدولــة و
املخصصــة ألغــراض املنفعــة العامــة أو ملنفعــة

أهــايل قريــة أو قصبــة معينــة «.

 -5ينظــر الفقــرة (الثالثــة) مــن املــادة ()47

مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي العراقــي رقــم

( )117لســنة  1970النافــذ .

 -6تنــص الفقــرة (ب) مــن املــادة ()13

مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي العراقــي
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الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

النافــذ عــى انــه« :كل أرض زراعيــة مفوضــة

 -13ينظــر د .نبيــل إبراهيــم ســعد ،القانــون

غــر صحيــح يثبــت أن صاحبهــا مل يزرعهــا

 -14حكــم املحمــة اإلداريــة العليــا يف مــر

هــذا القانــون دون عــذر قانــوين تعتــر حملولــة

جلســة _19ينايــر_ ،1993جملــس الدولــة،

 -7ينظــر حمســن عبــد احلميــد البيــه ،القانــون

التــي قررهتــا املحكمــة اإلداريــة ،الســنة ،38

اجلالء اجلديــدة ،القاهــرة ،2006 ،ص .456

موقــع بوابــة مــر للقانــون والقضــاء وعــى

املوقــع  ujeeb.comيف \ 25فربايــر\ 2009

تاريــخ اخــر زيــارة .2021/2/20

 -9ينظــر ثامــر رمضــان أمــن ،احلاميــة

لســنة  1985وكانــت املــدة يف النــص قبــل

مقارنــة) ،رســالة مقدمــة إىل جملــس كُل ّيــة

 -16ينظــر د .حممــد حســن منصــور ،مصــدر

بالطابــو أو ممنوحــة باللزمــة أو موقوفــة وقف ـ ًا
بنفســه أو بغــره موســمني متتاليــن بعــد نفــاذ

.»...

الزراعــي و محايــة البيئــة الزراعيــة ،مكتبــة

 -8ينظــر أيــاد العقربــاوي ،راي منشــور عــى
تاريــخ آخــر زيــارة .2021\1\16

اجلنائيــة مللكيــة األرايض الزراعيــة (دراســة

الزراعي ،منشــأة املعــارف ،1985 ،ص.307

يف الطعــن رقــم ( ،)3084لســنة  35ق،
املكتــب الفنــي ، ،جمموعــة املبــادئ القانونيــة

ج ،1ص  ،542منشــور عــى األنرتنيــت يف

املوقــع اإللكــروين،net.laweg.www ،
 -15اســتبدلت املــادة بالقانــون رقــم ()2
التعديــل ســنتني .

القانــون /جامعــة بابــل ،2014،ص.79

سابق ،ص.270

األرايض الزراعيــة مــن التجــاوز عليهــا

والتبويــر وقامئــن الطــوب والبنــاء يف األرايض

 -10ينظــر ريــاض ســامي بريــر ،محايــة

بالتعــدي والتفتيــت ،دراســة مقارنــة ،رســالة
مقدمــة إىل جملــس كليــة احلقــوق  /جامعــة

 -11ينظــر د .حممــد حســن منصــور،

أصــول القانــون الزراعــي ،منشــأة املعــارف،
االســكندرية،1996،

ص.268

الزراعيــة ،ط ،4دار الثقافــة للطباعــة والنــر،

 ،1989ص  ،48وجتــدر اإلشــارة إىل النــص

بعــد التعديــل أضــاف نائــب املالك واملســتأجر
بعــد ْ
أن كان النــص يشــمل فقــط املالــك أو
احلائــز ،علــا َّ
إن املســتأجر يدخــل ضمــن

مدلــول احلائــز ،ينظــر نفــس املصــدر ونفــس

 -12ينظــر عدنــان أمحــد ويل العــزاوي ،يف

الصفحــة.

 ،1990 ،ص .90وينظــر كذلــك د .حممــد

الزراعــة يف املجلــس عــى مداخلــة احــد

القانــون الزراعــي ،مطابــع جامعــة املوصــل
حســن منصــور ،مصــدر ســابق ،ص.269

العدد  50 /آذار 2022م

النهريــن ،2017 ،ص.109

 -17ينظــر حممــد عزمــي البكــري ،التجريــف

 -18ويمثــل الــراي املذكــور :إجابــة وزيــر
أعضائــه عنــد مناقشــة مــروع القانــون رقــم
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حدود السلطة اإلدارية يف مواجهة ترك استغالل األرض الزراعية

( )116لســنة  ،1983ينظــر :مضبطــة جملــس

خدمــة املتــرف يف اجليــش ...د-نقــص أهلية

بتاريــخ  ،1983/7/16ص 15و  ،18نقــا

 -25ينظــر ريــاض ســامي بريــر ،مصــدر

الشــعب ،الطبعــة املؤقتــة ،اجللســة ،79
عــن حممــد عزمــي البكــري ،مصــدر ســابق،
ص .47

ســابق ،ص.120

 -26نصــت عــى ذلــك الفقــرة (األوىل) مــن

 -19ينظــر رشيــف كامــل ،أحــكام التجريف

املــادة ( )4مــن قانــون محايــة اإلنتــاج الزراعــي

مــكان نــر أو طبــع ،ص  36ومــا بعدهــا .

الزراعيــة أو البســتان ،أو املســؤول عــن

والبنــاء عــى األرض الزراعيــة 1983 ،بــدون

بقوهلــا « اذا امهــل أو امتنــع صاحــب األرض

 -20ينظــر د .ســعيد عبــد الســام ،الوجيــز

أدارهتــا ،عــن حراثــة األرض وزراعتهــا أو

بــدون مــكان نــر ،2005 ،ص .50

الزراعــي يف املحافظــة ْ
أن يعهــد إىل رئاســة

يف أحــكام إجيــار األرايض الزراعيــة ،ط،1

العنايــة هبــا ،دون عــذر مــروع ،فللمجلــس

 -21ينظــر عجــز املــادة ( )151مــن قانــون

املنطقــة الزراعيــة اختــاذ مــا يلــزم لزراعتهــا

حيظــر عليهــم ارتــكاب أي عمــل أو االمتنــاع

بغلتهــا وأثامرهــا وأحطاهبــا دون ْ
أن يكــون

الزراعــة التــي نصــت عــى انــه .... « :كــا

عــن أي عمــل مــن شــانه تبويــر األرض

الزراعيــة أو املســاس بخصوبتهــا «.

بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة والتــرف
لصاحبهــا املطالبــة بأجــر املثــل ،وتعــاد لــه
األرض أو البســتان يف هنايــة املوســم عنــد

 -22ينظــر حممــد عزمــي البكــري ،مصــدر

تعهــده باســتغالهلا والعنايــة هبــا عــى الوجــه

 -23ينظــر نــص املــادة ( )155مــن قانــون

املنصــوص عليهــا بقانــون اإلصــاح

ســابق ،ص.52

الصحيــح دون األخــال بأحــكام االنحــال

العدد  50 /آذار 2022م

الزراعــة املــري رقــم ( )53لســنة 1966

الزراعــي».

 -24تنــص املــادة ( )1234مــن القانــون

العــدد ( )3070يف .1985/11/4

صحيحــ ًا يوقــف مــدة الســنوات الثــاث

العــدد(  ) 4044يف .2007/7/30

املعــدل.

املــدين العراقــي عــى انــه ،يعتــر عــذر ًا
املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة احلــاالت

التالي��ة« :ا -انغــار األرض بامليــاه أو وجــوب
أراحتهــا مــن الزراعــة ب -وقــوع املتــرف

يف األرس أو تركــه قريتــه لســبب قهــري...ج-
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املتــرف.»....

-27املنشــور يف جريــدة الوقائــع العراقيــة يف
 -28املنشــور يف جريــدة الوقائــع العراقيــة يف
 -29املنشــور يف جريــدة الوقائــع العراقيــة يف

العــدد ( ) 2832يف .1981/6/1

 -30تنــص الفقــرة (األوىل) مــن القــرار رقــم

( )634لســنة 1981عــى انــه « :كل بســتان
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مملوكــة ملــكا رصفــا أو مملوكــة للدولــة

بغــداد ،،2017،ص .308-307

موقوفــة وقفــا صحيحــا أو غــر صحيــح،

ســابق ،ص.122-121

ومثقلــة بحــق تــرف لالشــخاص أو كانــت

تركــت العنايــة هبــا حســب العــرف املحــي،
وحســب مــا تفتضيــه أمــور البســتنه يف كل

ســنة ،كاحلراثــة بــن األشــجار وتســويتها
وشــق الســواقي الالزمــة وتطهريها والتســميد
وعــزق الرتبــة وتنظيفهــا ورعايــة األشــجار
والعنايــة هبــا وغــرس الفســائل واألشــجار
وفــق مــا تفتضيــه عمليــة ( األخــاف )
ومكافحــة اآلفــات الزراعيــة ،وذلــك ملــدة

ســنتني متتاليتــن دون عــذر قانــوين صحيــح
اعتبــار ًا مــن تاريــخ صــدور بيــان مــن لــدن
وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي هبــذا

الشــأن ،تعتــر حملولــة وتســجل مملوكــة
للدولــة خاليــة مــن حــق التــرف دون

تعويــض «.

 -33ينظــر حممــد عزمــي البكــري ،مصــدر
 -34املنشــور يف جريــدة الوقائــع املرصيــة

يف العــدد  268يف  24نوفمــر ســنة ،1992
والــذي صــدر تنفيــذا لقانــون الزراعــة رقــم

( )53لســنة .1966

 -35ينظــر الفقــرة (األوىل) مــن املــادة
(األوىل) مــن القــرار الــوزاري رقــم ()1167

لســنة .1992

 -36ينظــر الفقــرة (الثانيــة) مــن املــادة
(األوىل) مــن القــرار الــوزاري ،املصــدر
الســابق.

 -37ينظــر حممــد عزمــي البكــري ،مصــدر

ســابق ،ص  ،116وكذلــك ينظــر الفقــرة

(الثالثــة ) مــن املــادة (األوىل) مــن القــرار
الــوزاري ،املصــدر الســابق.

 -31أوردت الفقــرة (األوىل) مــن القــرار

 -38ينظــر الفقــرة (الرابعــة) مــن املــادة

الصــور عــى ســبيل املثــال ال احلــر،

الســابق.

رقــم ( )634لســنة  1981جمموعــة مــن

أمــور البســتنة يف كل ســنة كاحلراثــة بــن
األشــجار وتســويتها وشــق الســواقي الالزمــة
وتطهريهــا والتســميد .»....

 -39ينظــر املــادة (الثالثــة) مــن القــرار

الــوزاري ،املصــدر نفســه.

 -40ينظــر حممــد عزمــي البكــري ،مصــدر

ســابق ،ص .113

 -32وقــد صــدر بيــان الوزيــر بالعــدد ()3

 -41ينظــر املــادة (الرابعــة) مــن القــرار

عبــد العبيــدي ،املرشــد الــوايف إلحــكام

 -42ينظــر الفقــرة (األوىل) مــن املــادة ()25

لســنة  ،1981ينظــر يف ذلــك ضيــاء عــي
اإلصــاح الزراعــي ،دار الكتــب والوثائــق،

العدد  50 /آذار 2022م

ويتضــح ذلــك مــن عبــارة «...ومــا تفتضيــه

(األوىل) مــن القــرار الــوزاري ،املصــدر

الــوزاري ،املصــدر نفســه.

مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي التــي نصــت
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عــى انــه »:اذا ختلــف املــوزع عليــه وفــق

 -48تنــص املــادة (الثامنــة) مــن التعليــات

املبينــة يف املــادة الرابعــة والعرشيــن حيقــق

ألحــكام القانــون رقــم ( )35لســنة 1983

املادتــن ()19،18عــن الوفــاء بالتزاماتــه
األمــر مــن قبــل جلنــة خمتصــة.« ...

املعدلــة عــى انــه « :تتــوىل اهليئــات واملنشــآت

العامــة الزراعيــة يف املحافظــات متابعــة تنفيــذ

 -43نــرت هــذه التعليــات يف جريــدة

االلتزامــات القانونيــة والتعاقديــة والفنيــة مــن

.1970 / 8

إىل دائــرة التخطيــط واملتابعــة يف الــوزارة «.

الوقائــع العراقيــة يف العــدد(  )1912يف / 23

قبــل املســتأجرين وتقديــم التقاريــر الفصليــة

 -44مقابلــة جــرت بتاريــخ 2020/2/24

 -49تنــص الفقــرة (األوىل) مــن املــادة()6

شــاكر عزيــز ،مســؤول األرايض يف شــعبة

أو اكثــر يف كل حمافظــة إلطفــاء وتقديــر

الســاعة العــارشة صباحــا مــع الســيد عــاد

زراعــة الشــافعية التابعــة إىل مديريــة زراعــة
حمافظــة القادســية.

مــن التعليــات آنفــا عــى انــه « تشــكل جلنــة
احلقــوق الترصفيــة بأمــر مــن وزيــر الزراعــة

والــري ،برئاســة رئيــس فــرع الزراعــة

 -45صــدرت التعليــات باالســتناد إىل

والــري ،وعضويــة موظــف زراعــي ينســبه

اإلصــاح الزراعــي التــي نصــت عــى انــه:

ومســاحا ينســبه رئيــس الفــرع وممثــا

الفقــرة (الثالثــة) مــن املــادة ( )34مــن قانــون
« يصــدر املجلــس الزراعــي األعــى تعليــات
بشــان إدارة األرايض املذكــورة خــال فــرة
االنتقــال بــن االســتيالء والتوزيــع».

رئيــس الفــرع وموظفــا ماليــا تنســبه املحافظــة
عــن االحتــاد العــام للجمعيــات الفالحيــة
التعاونيــة ،تتــوىل التحقيــق يف خمالفــات

أصحــاب احلقــوق الترصفيــة يف األرض
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 -46كعقــود التفــرغ الزراعــي وفــق القانــون

اململوكــة للدولــة وتقديــر قيمــة األرض

اللجنــة املشــكلة وفــق املــادة (الرابعــة) مــن

يطلــب إطفــاء حــق التــرف فيهــا .»..
ُ -50ألغيــت هــذه املجالــس بموجــب قــرار

( )24لســنة  ،2013التــي أوكلــت الرقابــة إىل
القانــون.

واملغروســات واملنشــآت يف األرض التــي

 -47جتــدر اإلشــارة إىل َّ
إن مــدة عقــد إجيــار

جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم ()359

ســنوات ،وتعــد هــذه املــدة األقــل بــن عقــود

تعليــات.

القانــون ( )35لســنة  1983تبلــغ (مخســة)
اإلجيــار الزراعيــة األخــرى التــي تصــل إىل

( )25ســنة.
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رقــم ( )78لســنة  1983الصــادرة تنفيــذا

لســنة  ،1987والغــي كل مــا يتعلــق هبــا مــن
 -51ينظــر د .حممــد ســامي الشــوا ،القانــون
اإلداري اجلزائــي ،دار النهضــة العربيــة،

أ.م .د .زينب كريم سوادي

القاهــرة ،1996 ،ص .43

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

( )53لســنة  ،1976مصــدر ســابق ،ص .71

 -52ينظــر ضيــاء عــي عبــد العبيــدي،

 -59ينظــر النصــوص التــي تعاقــب عــى

 -53ورد مصطلــح ( إعــادة اســرجاع)

والتــي ســنواصل احلديــث عنهــا بالفرعــن

بشــأن حــل األرايض األمرييــة ،وكذلــك ورد

 -60ينظــر حممــد نجــم ســلطان ،حــق

قانــون اإلصــاح الزراعــي النافــذ كجــزاء

مقارنــة ،رســالة مقدمــة إىل كليــة القانــون/

مصــدر ســابق ،ص.307

يف القــرار ( ) 269لســنة ( 1970امللغــى)

مصطلــح (االســرداد) يف املــادة ( )25مــن

تفرضــه اللجنــة املختصــة عــى مــن اكتســب
حــق التــرف عــن طريــق التوزيــع إذ مــا
اخــل بالتزاماتــه القانونيــة.

تــرك األرض الزراعيــة التــي ارشنــا إليهــا،
القادمــن.

التــرف يف األرايض األمرييــة ،دراســة

جامعــة كربــاء ،2016 ،ص.92

 -61ومــن ذلــك مــا تنــص عليــه رصاحــة

بعــض النصــوص ومنهــا الفقــرة (ب) مــن

 -54ينظــر الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )13مــن

املــادة ( )13مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي

كذلــك القــرار ( )854لســنة .1978

زراعيــة  ...تركــت زراعتهــا ...تعتــر ملــك ًا

قانــون اإلصــاح الزراعــي النافــذ ،وينظــر

النافــذ ،اذ نصــت عــى انــه..« :كل ارض

 -55ينظــر د .ســعيد عبــد الكريــم مبــارك،

للدولــة دون تعويــض.»...

للطباعــة والنــر ،1973 ،ص.265

الســابق ،ص .71

رشح القانــون املــدين العراقــي ،دار احلريــة

 -62ينظــر لفتــة هامــل العجيــي ،املصــدر

 -56ينظــر شــاكر نــارص حيــدر ،أحــكام

 -63تنــص الفقــرة (األوىل) مــن املــادة

مطبعــة االعتــاد ،بغــداد ،1947 ،ص.246

األرايض عــى انــه« :يســتحق أصحــاب حــق

األرايض واألمــوال الغــر املنقولــة ،ط،1

الزراعــي ،مصــدر ســابق ،ص.90

 -58يقــع االســتمالك عــى األرايض اململوكة

لألفــراد ،بينــا يقــع إطفــاء حــق التــرف عىل
األرايض اململوكــة للدولــة املثقلــة بحقــوق

التــرف املطفــأ وفقـ ًا ألحــكام هــذا القانــون

مــن قيمــة األرض املقــدرة ،باعتبارهــا ملــكا

رصفــ ًا ،النســب املعينــة يف اجلــدول التــايل-:
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 -57ينظــر د .عدنــان العــزاوي ،يف القانــون

(اخلامســة) مــن قانــون توحيــد أصنــاف

ترصفيــة ،ينظــر يف ذلــك لفتــة هامــل العجييل،

إطفــاء احلقــوق الترصفيــة ،دراســة يف ضــوء

قانــون توحيــد أصنــاف أرايض الدولــة رقــم
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صنف األرض

مساحة األرض

حصة احلكومة من البدل

ممنوحة باللزمة تزيد عىل مخسة دونامت

ممنوحة باللزمة ال تزيد عىل مخسة دونامت

مفوضة بالطابو تزيد عىل مخسة دونامت

4/3

حصة صاحب حق الترصف

3/2

3/1

2/1

2/1

مفوضة بالطابو ال تزيد عىل مخسة دونامت 3/1

3/2

 -64ينظــر حممــد نجــم ســلطان ،املصــدر

 -68املنشــور بجريــدة الوقائــع العراقيــة يف

 -65ينظــر عــي حمســن الدفاعــي ،الترصفــات

 -69تعدلــت أحــكام هــذا القــرار بموجــب

بغــداد ،ورشكــة العاتــك ،بــروت،2019 ،

 1970املعــدل.

الســابق ،ص.92

العقاريــة وإجراءاهتــا ،ط ،1املكتبــة القانونيــة،
ص ، 90وكذلــك ينظــر الفقرتــن(األوىل
والثانيــة) مــن قــرار جملــس قيــادة الثــورة

املنحــل رقــم ( )184لســنة .2002

 -66ينظــر عــى ســبيل املثــال املــادة (الثامنــة)

العــدد ( )1860يف .1970/3/30

قانــون اإلصــاح الزراعــي ( )117لســنة
 -70صــدرت هــذه التعليــات عــن املجلــس
الزراعــي األعــى (امللغــى ) اســتنادا إىل املــادة

( )15مــن قانــون اإلصــاح ســالفة الذكــر،

مــن التعليــات رقــم ( )9لســنة 1988

ونــرت بجريــدة الوقائــع العراقيــة بالعــدد
()2225يف  ،1973/2/28/و ُألغيــت

لــارايض الزراعيــة بأشــعار دائــرة التســجيل

( )9لســنة  1988النافــذة حاليــا .

التــي تنــص عــى انــه« :تقــوم اهليئــة العامــة

العقــاري املختصــة بعــد اكتســاب القــرار
الدرجــة النهائيــة لتســجل األرض باســم
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وزارة املاليــة مملوكــة للدولــة خاليــة مــن
احلقــوق الترصفيــة عــدا احلقــوق املجــردة
وبــدون تعويــض».

 -67ينظــر املــادة ( )16مــن قانــون

االســتمالك رقــم ( )12لســنة  1981املعــدل
التــي نصــت عــى انــه « يســجل العقــار
املســتملك باســم املســتملك حمــررا مــن

احلقــوق املرتتبــة عليــه « .
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4/1

بموجــب املــادة (الثامنــة) مــن التعليــات رقــم
 -71ينظــر الفقــرة (الثانيــة) مــن املــادة

(الرابعــة ) مــن التعليــات رقــم ( )62لســنة
.1973

 -72صــدرت التعليــات رقــم ( ) 168لســنة
 1978لتســهيل تنفيــذ القــرار آنفــا.
ُ -73ألغيــت هــذه التعليــات بموجــب املــادة

(الثامنــة) مــن التعليــات رقــم ( )10لســنة

.1988

 -74ينظــر املــادة (الثالثــة) مــن تعليــات رقــم

( )9لســنة  ،1988ويقابلهــا املــادة (الثانيــة)

أ.م .د .زينب كريم سوادي

مــن التعليــات رقــم ( )10لســنة .1988

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

التــي تــزرع بشــكل متنــاوب( نــر ونــر)

 -75ينظــر الفقــرة (الســابعة) مــن املــادة

حســب املــادة ( األوىل) مــن التعليــات رقــم

 ،1988ويقابلهــا الفقــرة (خلامســة) مــن

ســنتني متواليتــن حســب الفقــرة (األوىل) مــن

(الرابعــة) مــن التعليــات رقــم ( )9لســنة
املــادة (الثالثــة ) مــن التعليــات رقــم ()10

لســنة .1988

( )9لســنة  ،1988أمــا يف البســاتني فاملــدة
املــادة (األوىل ) مــن التعليــات رقــم ()10

لســنة .1988

 -76ينظــر املــادة (اخلامســة) مــن التعليــات

 -83ينظــر ضيــاء عــي عبــد العبيــدي،

(الرابعــة ) مــن التعليــات رقــم ( )10لســنة

الفقــرة (األوىل) مــن املــادة (الثانيــة) مــن

رقــم ( )9لســنة  ،1988ويقابلهــا املــادة
.1988

 -77ينظر الفقرة (األوىل) من هذا القرار.

مصــدر ســابق،ص ،308وينظــر كذلــك

التعليــات رقــم ( )9لســنة .1988

 -84ينظــر املــادة (الرابعــة) مــن التعليــات

 -78ينظــر الفقــرة (األوىل) مــن املــادة

رقــم ( )9لســنة  ،1988ويقابلهــا املــادة

( 1990امللغــاة) ،وكذلــك الفقــرة (األوىل)

.1988

(الثامنــة) مــن التعليــات رقــم ( )5لســنة
مــن املــادة (الثامنــة) مــن التعليــات رقــم ()8

لســنة .1991

(الثالثــة) مــن التعليــات رقــم ( )10لســنة
 -85ينظــر الفقــرة (الرابعــة) مــن املــادة

(الرابعــة) مــن التعليــات رقــم ( )9لســنة

 -79ينظــر البنــد ( )1مــن الفقــرة (ثانيــا) مــن

 ،1988ويقابلهــا الفقــرة (الرابعــة) مــن املــادة

 -80ينظــر د .حممــد أبــو زيــد حممــد عــي،

.1988

للطباعــة والنــر ،القاهــرة،2008-2007 ،

(الرابعــة) مــن التعليــات رقــم ( )9لســنة

القــرار رقــم ( )133لســنة .2001
القضــاء اإلداري،

مؤسســة الطوبجــي

 -86ينظــر الفقــرة (الســابعة) مــن املــادة
 ،1988ويقابلهــا الفقــرة (اخلامســة) مــن

 -81ينظــر نجــوم غانــم هديــب احلجــري،

املــادة (الثالثــة ) مــن التعليــات رقــم ()10

مقارنــة ،املركــز العــريب للنــر والتوزيــع،

 -87ينظــر الفقــرة (األوىل) مــن املــادة

الســلطة التقديريــة يف القــرار اإلداري ،دراســة

ط ،2019 ،1ص .133

 -82املــدة القانونيــة يف األرايض ســنتني

متوالتــن أو ثــاث ســنوات بالنســبة لالرايض

لســنة .1988
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ص .108

(الثالثــة ) مــن التعليــات رقــم ( )10لســنة

(اخلامســة ) مــن التعليــات رقــم ( )9لســنة

 ،1988ويقابلهــا الفقــرة (األوىل) مــن املــادة

(الرابعــة ) مــن التعليــات رقــم ( )10لســنة
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.1988

 -88ينظــر الفقرتــن ( )2و( )3مــن املــادة

.1976

ويقابلهــا الفقرتــن ( )2و( )3مــن املــادة

اجلبــوري ،العقــود اإلداريــة ،دار الثقافــة

(اخلامســة) مــن التعليــات رقــم (،)9
(الرابعــة) مــن التعليــات رقــم ( )10لســنة
.1988

 -94ينظــر يف ذلــك د .حممــود خلــف
للنــر والتوزيــع ،األردن ،2010 ،ص.29
 -95تنــص الفقــرة (األوىل) مــن املــادة

 -89ينظــر املــادة (السادســة) مــن التعليــات

(اخلامســة) مــن القــرار رقــم ( )44لســنة

(اخلامســة) مــن التعليــات رقــم ( )10لســنة

وفــق اإلجــراءات املرســومة هلــا بموجــب

رقــم ( )9لســنة  ،1988ويقابلهــا املــادة
.1988

 1997عــى انــه « :تعتمــد طريقــة املزايــدة

قانــون بيــع وإجيــار أمــوال الدولــة رقــم ()32

 -90وجتــدر اإلشــارة إىل َّ
إن األرايض

لســنة  1986عــى األرايض املؤجــرة وفــق

تــدار مــن قبــل وزارة الزراعــة.

فســخ عقــود إجيارهــا بســبب األخــال

املحلولــة تســجل باســم وزارة املاليــة ،بينــا

القانــون ذي الرقــم ( )35لســنة 1983عنــد

 -91ينظــر الطعــن ( ،)2360لســنة 31ق

بااللتزامــات القانونيــة أو العقديــة أو تنــازل

عــن رشيــف الصبــاغ ،الوســيط اإلداري يف

 -96تنــص الفقــرة (األوىل) مــن املــادة

إداريــة عليــا ،جلســة  ،1988/5/7نقــا

موســوعة املســؤولية اإلداريــة ،2015 ،ص

 .239-238وكذلــك ينظــر الطعــن رقــم(
 ،)1463لســنة  33القضائيــة ،جملــس الدولــة
 -املكتــب الفنــي  -جمموعــة املبــادئ القانونيــة
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التــي قررهتــا املحكمــة اإلداريــة العليــا ،الســنة
 - 37العــدد األول ،ســنة ،1992 – 1991
ص.5

املتعاقــد عنهــا برغبتــه إىل الدولــة «.

(الثانيــة) مــن القانــون ( )24لســنة 2013
عــى انــه« :يســعى هــذا القانــون إىل حتقيــق
أهدافــه بالوســائل اآلتيــة :أوالـ هتيئــة
مســاحات األرايض الزراعيــة الالزمــة وحتديد

مواقعهــا واإلعــان عنهــا يف املزايــدة العلنيــة
بــن املشــمولني باملــادة ( )1مــن هــذا القانــون

إلجيارهــا وفــق أحــكام قانــون بيــع وإجيــار

 -92تنــص الفقــرة (الثالثــة) مــن املــادة ()23

أمــوال الدولــة رقــم ( )32لســنة  1986أو أي

انــه »:تســجل كافــة األرايض املوزعــة مفوضــة

الزراعــة يف اإلقليــم واملحافظــة غــر املنتظمــة

مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي النافــذ عــى
بالطابــو .»...

 -93ينظــر الفقــرة (ثالثــا/ا )2/مــن املــادة

202

(الثانيــة) مــن التعليــات رقــم ( )132لســنة

قانــون آخــر حيــل حملــه مــن خــال مديريــة
يف إقليــم».

 -97ينظــر يف ذلــك د .حممــود خلــف

أ.م .د .زينب كريم سوادي

اجلبــوري ،املصــدر الســابق ،ص .12

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

( )6لســنة  1970الصــادرة بموجــب القانــون

 -98ينظــر يف ذلــك د .حممــود خلــف

رقــم ( )117لســنة .1970

 -99وتأكــد ذلــك يف بعــض القوانــن املنظمــة

( )35لســنة  1983عــى انــه « :تتــوىل وزارة

املوجبــة لقانــون التفــرغ الزراعــي رقــم

الــركات واألفــراد املســتأجرين بمقتــى

اجلبــوري ،املصــدر الســابق ،ص .35

لعقــود اإلجيــار ،ومنهــا مــا جــاء باألســباب
( )24لســنة  ،2013إذ نصــت عــى انــه« :

لغــرض حتقيــق التنميــة الزراعيــة بشــقيها
النبــايت واحليــواين ونــر أســاليب الزراعــة
احلديثــة وتطويــر القــدرة اإلنتاجيــة لــارايض
الزراعيــة ،وإلجيــاد فــرص عمــل متطــورة

لغــر املعينــن مــن اخلرجيــن الزراعيــن
والبيطريــن ومســامهة القطــاع اخلــاص

بتطويــر القطــاع الزراعــي وتوظيــف اخلــرات
العلميــة وتطبيقهــا عمليــا عــى األرايض
الزراعيــة بــا حيقــق تطويــر الزراعــة يف العــراق

رشع هــذا القانــون».

 -102تنــص املــادة (السادســة) مــن القانــون

الزراعــة واإلصــاح الزراعــي الرقابــة عــى

أحــكام هــذا القانــون بــا ال خيــل بااللتزامــات
العقديــة «.

 -103ينظــر املــادة ( )14مــن قانــون
اإلصــاح الزراعــي املــري رقــم ()178

لســنة .1952

 -104ينظــر يف ذلــك أنــور العمــرويس،
مصــدر ســابق ،ص.58

 -105تنــص الفقــرة (األوىل) مــن املــادة

( )23مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي
النافــذ عــى انــه « :تســجل األرض املوزعــة

بموجــب أحــكام املادتــن  18و 19مــن هــذا

 -100تــراوح القيمــة املقــدرة لبــدل اإلجيــار

القانــون املكتســب قــرار توزيعهــا الدرجــة

قبــل اهليئــة العامــة لالســتثامرات الزراعيــة

مخســة ســنوات عــى اســتالمه هلــا بقــرار مــن

وفــق برنامــج املصفوفــة الفنيــة املعــد مــن

الواحــد ســنويا بالنســبة لعقــود القانــون ()35

لســنة  1983وذلــك قبــل أجــراء املزايــدة وال
يرتفــع الســعر املقــدر عــى الضعــف يف اغلــب
األحــوال إال مــا نــدر ،واهلــدف مــن املزايــدة

باألصــل هــو حلحلــة املنازعــات عــى األرض
وليــس اهلــدف رفــع الســعر.

 -101كالعقــود املربمــة وفــق التعليــات رقــم

املجلــس «.

 -106ينظــر نــص الفقــرة (الثالثــة ) مــن
املــادة ( )23مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي

النافــذ.

 -107تنــص الفقــرة (األوىل) مــن املــادة
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مــن ( )6000 - 1500دينــار عراقــي للدونــم

النهائيــة باســم املــوزع عليــه بعــد مــرور

( )24مــن قانــون اإلصــاح الزراعــي رقــم
( )117لســنة 1970عــى انــه« :جيــب عــى

املــوزع عليــه ْ
أن يلتــزم بــا ييل-1:القيــام
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بزراعــة األرض املوزعــة عليــه وغرســها

 -115تنــص الفقــرة (الرابعــة) مــن املــادة

يضعــف كفاءهتــا اإلنتاجيــة .»....

«تقــوم اللجنــة بفســخ عقــود إجيــار األرايض

وبــذل العنايــة الواجبــة هبــا وجتنــب كل مــا

 -108ينظــر املــادة ( )33مــن التعليــات رقــم

اذا تبــن هلــا َّ
إن املســتأجر ال تتوفــر فيــه رشوط

قانــون اإلصــاح الزراعــي النافــذ.

القانونيــة وهلــا تعديــل العقــود اذا اقتــى

( )4لســنة  1970الصــادرة بموجــب أحــكام

التعاقــد أو أخــل بــروط العقــد أو بالتزاماتــه

 -109ينظــر لفتــة هامــل العجيــي ،أحــكام

األمــر ذلــك».

ص .207

مصــدر ســابق ،ص  ،254وينظــر كذلــك

دعــاوى األرايض الزراعيــة ،مصــدر ســابق،
 -110ينظــر الفقــرات (1و2و )3مــن املــادة

 -116ينظــر ضيــاء عبــد عــي العبيــدي،
الفقــرة (اخلامســة) مــن املــادة (السادســة) مــن

( )34مــن التعليــات رقــم ( )4لســنة 1970

التعليــات رقــم ( )6لســنة .1970

الزراعــي النافــذ.

مــن القــرار رقــم ( )178لســنة  1984عــى

الصــادرة بموجــب أحــكام قانــون اإلصــاح

 -117تنــص الفقــرة(ب) مــن البند(ثالثــا)

 -111القــرار رقــم (/ )1342هيئــة مدنيــة،

انــه« :لوزيــر الزراعــة واإلصــاح الزراعــي

منشــور) ،نقــا عــن لفتــة هامــل العجيــي،

املســتأجر رشوط العقــد وختلــف عــن اإليفــاء

عــام  2019يف ( 2019/5/17غــر
أحــكام دعــاوى األرايض الزراعيــة ،مصــدر

ســابق ،ص .208-207

الغــاء العقــد دون تعويــض ،اذا خالــف

بالتزاماتــه القانونيــة».

 -118صــدر حديثــا تعديــل هلــذه التعليــات

 -112ينظــر الفقــرة (ا) مــن املــادة ( )37مــن

وهــو التعديــل الســادس ذو العــدد( )1لســنة

بموجــب أحــكام قانــون اإلصــاح الزراعــي

( )4510يف .2018/10/8

التعليــات رقــم ()4لســنة  1970الصــادرة
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النافــذ.

 2018املنشــور بالوقائــع العراقيــة بالعــدد

 -119ينظــر الفقــرة (ب) مــن املــادة (

 -113ينظــر لفتــة هامــل العجيــي ،أحــكام

الثامنــة) مــن التعليــات رقــم ( )88لســنة

ص .211-210

 -120ينظــر الفقــرة (ج) مــن املــادة ( الثامنــة)

دعــاوى األرايض الزراعيــة ،مصــدر ســابق،

 1984املعدلــة.

 -114تــم اإلشــارة إىل تفاصيــل تشــكيل

مــن التعليــات رقــم ( )88لســنة 1984

الرصــد اإلداري.

 -121ينظــر الفقــرة (ج) مــن املــادة ()12

هــذه اللجنــة عنــد احلديــث عــن موضــوع
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(السادســة) مــن هــذه التعليــات عــى انــه:

املعدلــة.

أ.م .د .زينب كريم سوادي

مــن التعليــات( )88لســنة  1984املعدلــة،
املضافــة بموجــب املــادة (الثالثــة ) مــن

التعليــات رقــم ( )7لســنة .1988

 -122ينظــر املــادة (الثالثــة) مــن التعليــات

رقــم ( )7لســنة  ،1988املعدلــة للتعليــات
رقــم ( )88لســنة  1984املعدلــة.

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

اجلامعية،االســكندرية،1985 ،ص .325

 -130ينظــر ضامــن حســن العبيــدي،

املجالــس

واللجــان

اإلداريــة

ذات

االختصــاص القضائــي يف العــراق ،رســالة

ماجســتري مقدمــة إىل كليــة القانــون /جامعــة
بغــداد،

،1984ص.167

 -123ينظــر الفقــرات (ا) و(ب) و (ج) مــن

 -131ينظــر د .غــازي فيصــل مهــدي و د

 1984املعدلــة والفقــرة (ا) مــن املــادة ()12

الوثائــق والكتــب يف املكتبــة الوطنيــة ،بغــداد،

املــادة ( الثامنــة) مــن التعليــات ( )88لســنة

مــن نفــس التعليــات ،املضافــة بالتعليــات

رقــم ( )7لســنة .1988

عدنــان عاجــل عبيــد ،القضــاء اإلداري ،دار
ص.145

 -132ينظــر عــواد حســن ياســن العبيــدي،

 -124ينظــر عــواد حســن ياســن العبيــدي،

الوجيــز يف رشح إجيــار األرايض الزراعيــة

واملزارعــة يف القانــون املــدين والترشيعــات

الزراعيــة ،مصــدر ســابق.184-183 ،

الوجيــز يف رشح إجيــار األرايض الزراعيــة
الزراعيــة ،مصــدر ســابق . 132 ،وينظــر

كذلــك املــادة (السادســة) مــن القانــون ()35
لســنة . 1983

واملزارعــة يف القانــون املــدين والترشيعــات

 -133ينظــر د .غــازي فيصــل مهــدي و

د .عدنــان عاجــل عبيــد ،القضــاء اإلداري،
املصــدر الســابق ،ص.159

 -125ينظــر املــادة (الســابعة) مــن القانــون

 -134قــرار حمكمــة التميــز االحتاديــة  ،ذو

 -126وهــي العقــود املربمــة مــع اخلرجيــن

منشــور).

( )35لســنة .1983

 -127ينظــر يف تشــكيل اللجنــة الفقــرة

(األوىل) مــن املــادة (الرابعــة) مــن القانــون

( )24لســنة .2013

 -128ينظــر الفقــرة (الثانيــة ) مــن املــادة

العدد  50 /آذار 2022م

الزراعيــن والبيطريــن .

العــدد (/)967اهليئــة املدنية(2020/غــر

(الرابعــة) مــن القانــون ( )24لســنة .2013
 -129ينظــر د .ماجــد راغــب احللــو،

القضــاء

اإلداري،

دار

املطبوعــات
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قائمة املصادر:
أوالً -معاجم اللغة

1 -1كــرم البســتاين و آخــرون ،القامــوس
املنجــد يف اللغــة.

2 -2حممــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضل،

مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري ،لســان

العــرب ،املجلــد الرابــع  ،ط ،3دار صــادر،
بــروت 1414 ،ه.

ثاني ًا -الكتب القانونية

1.1أنــور العمــرويس ،رشح قانــون
اإلصــاح الزراعــي رقــم ( )178لســنة

 1952املعــدل ،دار الفكــر احلديــث للطبــع
والنــر.1963 ،

2.2د .ســعيد عبــد الســام ،الوجيــز يف

أحــكام إجيــار األرايض الزراعيــة ،ط ،1بــدون

مــكان نــر.2005 ،

3.3د .ســعيد عبــد الكريــم مبــارك ،رشح

القانــون املــدين العراقــي ،دار احلريــة للطباعــة
والنــر.1973 ،

4.4شــاكر نــارص حيــدر ،أحــكام األرايض
العدد  50 /آذار 2022م

واألمــوال الغــر املنقولــة ،ط ،1مطبعــة

االعتــاد ،بغــداد.1947 ،

5.5رشيــف الصبــاغ ،الوســيط اإلداري يف
موســوعة املســؤولية اإلداريــة ،بــا مــكان

طبــع.2015 ،

6.6رشيــف كامــل ،أحــكام التجريــف
والبنــاء عــى األرض الزراعيــة ،بــدون مــكان

نــر أو طبــع.1983 ،
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7.7ضيــاء عــي عبــد العبيــدي ،املرشــد

الــوايف إلحــكام اإلصــاح الزراعــي ،دار
الكتــب والوثائــق ،بغــداد.2017،

8.8د .عدنــان أمحــد ويل العــزاوي ،يف
القانــون الزراعــي  ،مطابــع جامعــة املوصــل

. 1990 ،

9.9عــي حمســن الدفاعــي ،الترصفــات

العقاريــة وإجراءاهتــا ،ط ،1املكتبــة القانونيــة،

بغــداد ،ورشكــة العاتــك ،بــروت.2019 ،
1010عــواد حســن ياســن ،الوجيــز يف

رشح إجيــار األرايض الزراعيــة واملزارعــة يف

القانــون املــدين والترشيعــات الزراعيــة ،دار

الســنهوري ،بــروت.2015 ،

1111غــازي فيصــل مهــدي و د .عدنــان

عاجــل عبيــد ،القضــاء اإلداري ،دار الوثائــق
والكتــب يف املكتبــة الوطنيــة ،بغــداد.

1212لفتــة هامــل العجيــي ،أحــكام دعــاوى
األرايض الزراعيــة ،ط ،2دار الســنهوري،

بــروت.2020 ،

1313لفتــة هامــل العجيــي ،إطفــاء احلقــوق
الترصفيــة ،دراســة يف ضــوء قانــون توحيــد

أصنــاف أرايض الدولــة رقــم ( )53لســنة
 1976وقانــون االســتمالك رقــم ()12

لســنة  ،1981ط ،2املكتبــة القانونيــة ،بغــداد،
. 2012

1414د .ماجــد راغــب احللــو ،القضــاء
اإلداري،

دار

اإلســكندرية،

املطبوعــات
.1985

اجلامعيــة،

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

1515حمســن عبــد احلميــد البيــه ،القانــون

والتفتيــت ،دراســة مقارنــة ،رســالة مقدمــة

اجلــاء اجلديــدة ،القاهــرة.2006 ،

.2017

الزراعــي ومحايــة البيئــة الزراعيــة ،مكتبــة

إىل جملــس كليــة احلقــوق  /جامعــة النهريــن،

1616د .حممــد أبــو زيــد حممــد عــي ،القضــاء

3 -3ضامــن حســن العبيــدي ،املجالــس

والنــر ،القاهــرة.2008-2007 ،

القضائــي يف العــراق ،رســالة ماجســتري مقدمة

اإلداري ،مؤسســة الطوبجــي للطباعــة

واللجــان اإلداريــة ذات االختصــاص

1717د .حممــد حســن منصــور ،أصــول

إىل كليــة القانــون /جامعــة بغــداد.1984،

ا ال ســكند ر ية .1 9 9 6 ،

حــق التــرف يف األرايض األمرييــة «دراســة

القانــون الزراعــي ،منشــأة املعــارف،

4 -4حممــد نجــم ســلطان عيســى الشــمري،

1818د .حممــد ســامي الشــوا ،القانــون

مقارنــة» ،رســالة مقدمــة إىل جملــس كليــة

القاهــرة.1996 ،

ثالث ًا-القوانني والقرارات

اإلداري اجلزائــي ،دار النهضــة العربيــة،

1919حممــد عزمــي البكــري ،التجريــف
والتبويــر وقامئــن الطــوب والبنــاء يف األرايض

الزراعيــة ،ط ،4دار الثقافــة للطباعــة والنــر،

.1989

	 20.د .نبيــل إبراهيــم ســعد ،القانــون
الزراعــي ،منشــأة املعــارف.1985 ،

2121نجــوم غانــم هديــب احلجــري ،الســلطة
التقديريــة يف القــرار اإلداري ،دراســة مقارنــة،

ثاني ًا -الرسائل واالطاريح

أ -القوانني

• القوانني العراقية

 .1القانــون املــدين العراقــي رقــم ()40

لســنة  1951املعــدل النافــذ.

 .2قانــون اإلصــاح الزراعــي رقــم ()30

لســنة ( 1958امللغــى).

 .3قانــون اإلصــاح الزراعــي رقــم ()117

لســنة  1970النافــذ.

 .4قانــون توحيــد أصنــاف األرايض رقــم

( )53لســنة . 1976

1 -1ثامــر رمضــان أمــن ،احلاميــة اجلنائيــة

 .5قانــون محايــة اإلنتــاج الزراعــي رقــم

رســالة ماجســتري مقدمــة إىل جملــس كُل ّيــة

 .6قانــون محايــة اإلنتــاج الزراعــي رقــم

2 -2ريــاض ســامي بريــر ،محايــة األرايض

 .7قانــون االســتمالك رقــم ( )14لســنة

مللكيــة األرايض الزراعية(،دراســة مقارنــة)،

( )71لســنة  1978النافــذ.

القانــون /جامعــة بابــل.2014 ،

( )71لســنة  1978النافــذ.

الزراعيــة مــن التجــاوز عليهــا بالتعــدي

1980النافــذ.

العدد  50 /آذار 2022م

ط ،1املركــز العريب للنــر والتوزيــع.2019 ،

القانــون  /جامعــة كربــاء.2017،
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 .8قانــون إجيــار األرايض الزراعيــة لألفــراد

والــركات رقــم ( )35لســنة  1983النافــذ.

1-1التعليــات رقــم ( )4لســنة  1970بشــأن

الزراعيــن والبيطريــن رقــم ( )24لســنة

2-2التعليــات رقــم ( )6لســنة  1970بشــأن

 .9قانــون متليــك حــق التــرف للخرجيــن
. 2013

• القوانني املرصية

تنظيــم عمليــة توزيــع األرايض الزراعيــة.
إدارة األرايض املســتوىل عليهــا.

3-3التعليــات رقــم ( )62لســنة 1973

 .1قانــون اإلصــاح الزراعــي رقــم ()178

(امللغــاة).

 .2قانــون الزراعــة رقــم ( )53لســنة 1966

قانــون توحيــد أصنــاف األرايض.

لســنة  1952املعــدل.
املعــدل.

ب-

القرارات

 .1القرارات العراقية

 .1قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم

( ) 269لســنة ( 1970امللغــى).

 .2قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم

( )854لســنة 1978

 .3قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم

( )359لســنة 1987

 .4قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم

( )44لســنة .1997
العدد  50 /آذار 2022م

 .5قــرار جملــس قيــادة الثــورة املنحــل رقــم

( )133لســنة .2001

•القرارات املرصية

 .1القــرار الــوزاري الصــادر عــن وزيــر

الزراعــة املــري رقــم ( )1167لســنة

.1 9 9 2
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رابعا -األنظمة والتعليامت

4-4التعليــات ( )132لســنة  1976بشــأن
5-5التعليــات

رقــم

()78

لســنة

(1983املعدلــة) بشــأن إجيــار األرايض
الزراعيــة

لألفــراد

والــركات.

6-6التعليــات رقــم ( )88لســنة  1984بشــأن
إنشــاء مشــاريع تربيــة الدجــاج إلنتــاج بيــض
املائــدة.

7-7التعليــات رقــم ( )9لســنة  1988بشــأن
حــل األرايض الزراعيــة املرتوكــة.

8-8التعليــات رقــم ( )10لســنة  1988بشــأن
حــل البســاتني املهملــة.

9-9التعليــات رقــم ( )5لســنة 1990

(امللغــاة) بشــأن القــرار ( )367لســنة
 (1 9 9 0ا مللغــى ) .

1010التعليــات رقــم ( )8لســنة 1991

(امللغــاة) بشــأن القــرار ( )367لســنة
 (1 9 9 0ا مللغــى ) .

1111التعليامت رقم ( )1لسنة .2018

أ.م .د .زينب كريم سوادي

الباحث  /أمحد عبد األمري عبد الرب

خامســا -املجموعــات القضائيــة

الطعــن ( ،)2360لســنة 31ق إداريــة عليــا،

 -1رشيــف الصبــاغ ،الوســيط اإلداري يف

2.2حكــم املحمــة اإلداريــة العليــا يف مــر يف

والقانونيــة

موســوعة املســؤولية اإلداريــة.2015 ،

 -2جملــس الدولــة املــري -املكتــب الفنــي

 جمموعــة املبــادئ القانونيــة التــي قررهتــااملحكمــة اإلداريــة العليــا ،الســنة  - 37العــدد
األول ،ســنة .1992 – 1991

 -3جملــس الدولــة املــري  ،املكتــب الفنــي،

جمموعــة املبــادئ القانونيــة التــي قررهتــا
املحكمــة اإلداريــة ،الســنة  ،38ج.1

سادسا  -األحكام القضائية

1.1حكــم املحكمــة اإلداريــة املرصيــة يف

جلســة  ( 1988/5/7منشــور).

الطعــن رقــم ( ،)3084لســنة  35ق ،جلســة
_19ينايــر_ 1993منشــور عــى موقــع

بوابــة مــر للقانــون والقضــاء وعــى املوقــع
اإللكــروين ،net.laweg.www ،تاريــخ
اخــر زيــارة .2021/2/20

3.3قــرار حمكمــة التميــز االحتاديــة  ،ذو العــدد

(/)967اهليئــة املدنية(2020/غــر منشــور).

سابعا الصحف

جريدة الوقائع العراقية
جريدة الوقائع املرصية

العدد  50 /آذار 2022م
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the need to exploit them and otherwise the
necessary punishment is imposed. This varies
according to the legislation، in Egypt it has
been sanctioned by criminal sanctions، yet
the administration contributes to notifying
the competent courts، while the Iraqi
legislator adopted the administrative penalty،
which is the dissolution of the land، whether
it is owned by the persons or burdened with
the rights of the persons، the cancellation of
the distribution for the distributed land، and
the avoidance of contracts for agricultural
contracts to which the administration is a
party.

م2022  آذار50 / العدد

Abstract
Because agricultural land is of great
importance in all countries due to its role
in human life in economic and social terms،
therefore legislation، including Iraq and Egypt،
is keen to restrict the actions of individuals،
so it has to be exploited for purposes
consistent with its nature، i.e. cultivating it
and not leaving it without legitimate excuse،
and to ensure that legislation gives powers to
the administration to control the actions of
individuals، as the administration exercises
its supervisory role by monitoring the
abandoned land and alerting its owners to
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