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 اإلهــــــــــــــــــــداء

 (شهداء انعزاق)جهً أجم انعزاق ومه أانطاهزج مه  مه ضحى تدمائهِ إىل

 (واندي انعشٌش) ,تً ومشىخًعشّ ,أٌامًووىر  ,ظالمًقندٌم  إىل

 (احلـثٍـثح واندتً) وثع احلنان  ,مهكح اننساء ,املعطاء انقـــــــهة  إىل

 وسند عىنٍ خري يل ىا سانوما ىاكاو ومه , أُسري هبم أشدد مه  إىل

 (وأخىاتً إخىتً)

 )سوجيت انغانٍح(اجلمٍم مصثاح درتً، حثاً ووفاءً، نقاء صربها  إىل

 ٌاسني( ,مزتضى ,مصطفى ) أوالدي فؤادي ومثزج  ، كثديفهذاخ   إىل

 اندراسٍح حٍاتً يف حبزف ونى ساهم مه كم  إىل

 خانصًا ٌتقثهه أن تعاىل اهلل أسال انذي ،اجلهد املتىاضع هذا أهدي

 انثاحث                                                                      

 

 )ب(



 
 

 

 شكر وعرفان

والشكر  الحمد ولك ,والشكر في اآلخرة الحمد والشكر في األولى, ولك الحمد لميم لكا
 والصالة والسالم عمى خير خمق اهلل محمد والو  , وفي كل حين ودائمًا وأبداً  ,من بعدو  من قبل

 .الطاىرين وصحبو المنتجبينبين الطي

الدكتورة الفاضمة  إلى والعرفانالشكر  آيات بأسمى أتقدم, يشرفني ويسعدني ان بعد أما
بداء ,عمى رسالتي اإلشرافلقبوليا  ؛(زينب كريم سوادي) وتذليل الصعوبات  ,واإلرشادالنصح  وا 

ا وصمت ولوال تمك الجيود الكريمة لم   ,كتابة البحث مدةطيمة  وأجيتنيالتي  كافة والمعوقات
 .خير الجزاء, فجزاىا اهلل عني اآلنعميو  ماىي   إلىالرسالة 

في السنة التحضيرية في  كمية  الكرام أساتذتي إلىبالشكر الجزيل واالمتنان  أتقدمو 
 وفالمادة العممية رغم الظر  إيصالمن جيود طيبة في  بذلوهلما  جميعيم القانون جامعة القادسية

 األوليةفي الدراسة  األفاضل أساتذتي إلىالدراسة, والشكر الموصول  ثناءأالتي مرت  الصعبة

 .رة وامتداد لتمك الجيود المباركةثم إالفمم تكن ىذه المرحمة  ,كافة

 ,في مكتبة كميتنا الحبيبة العاممين لجميع أتقدم بالشكر والثناءن أ سروري دواعي من
 ,األشرفوكذلك المكتبة الحيدرية في النجف  ,الحسينية والعباسية المطيرتينالروضتين  ومكتبتي

في توفير  ما قدموه لي من مساعدةل   ,ومكتبة معيد العممين ,ومكتبة كمية القانون جامعة بغداد
خالص تفان  وبكل  وبتعامل إنساني رائع المصادر    .فميم مني اسمى درجات الشكر والعرفان ,وا 

في مديرية  األراضيموظفي قسم  زمالئي إلىبالشكر واالمتنان  أتقدمن أ يفوتني وال
لما قدموا لي من مساعدة في الحصول عمى الوثائق الميمة  ؛ كافة الزراعة في محافظة الديوانية

 .عمى االستفسارات المتعمقة بالبحث واإلجابة ,التي تدعم البحث

 بذلتوسندي ورفيقة دربي زوجتي الحبيبة لما  إلىبالشكر الوفير  أتوجون أويقضي العدل 
  .طباعة البحث عمى الوجو المطموب إكمالجيود حثيثة  في  من

 وفق اهلل الجميع

 الباحث)ج(                                       
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  الملخص 

اأ ددددددرل ا البدددددد ال اةددددددد  اةدددددد  لر اا,ةهددددددةا جةمدددددد ال ت ةوةدددددد ا,تعدددددد الزراالة رلوةدددددد ا ددددددر  ا   ةدددددد 
و ددددد الةتدددددياتلددددد  ا ةددددد ا بدددددرل الةقة   ةددددد افدددددياه ةةتهدددددة,اا  دددددداندددددلدالزن ةددددد ا  ددددد ا ددددد ر الة لر دددددة ا

,اةدددددلةرال تر دددددةابه  دددددةالة   ددددد  الا لةر ةبددددد الإل لرةددددد او ددددد الةتلدددددرفة افددددديالة  دددددة لإل لر افدددددياندددددللا
 ته ةددددددد الة هدددددددة الإل لرةددددددد اا, دةمةددددددد ات جة هدددددددةندددددددلدالةر ةبددددددد ,اهددددددد   اةبهددددددد اا؛لزرلضددددددديالة رلوةددددددد  

 ددددددابعددددداالة  ل دددددلالةته ة ةددددد اةة  هجا لة قدددددةر ا لة  دددددةت الةتدددددياتتبعهدددددة,ا لةدددددرابدددددا,لة  تلددددد ابدددددلةر
اةةبهدددددد التضددددددوابددددددة الة  ددددددرو  ا دددددد ا فددددددر لا بالةقددددددة   الة لددددددرلاةعقدددددد انددددددلدالة قةر دددددد ,ال تةددددددرلا ا ,

لة دددددددد  ة االإل لر تمدددددددد ةااب  لرةدددددددد ااأ ه ةةدددددددد ا  ةتةدددددددد الةه ةةدددددددد الةض  دددددددد اةدددددددد راا دددددددد ل ادة دددددددد ا
 ت ت ددددد اا.ةضددددد ة اتهقةددددداا جةمتهدددددةالال ت ةوةددددد ا؛لةض  ددددد اة ر ةبددددد او ددددد الةتلدددددرفة الة ةرةددددد او ةهدددددة

 لدددددددرافمددددددياالزرا,   ا بدددددددة تض ا دددددد رالةتلدددددددر الة ددددددةرلاو ددددددد ابدددددددة تض الةددددددالإل لر  دددددد  ة ا
لة تع قددددد ابتدددددررااالماديةةةةة الزفدددددرل بدددددةة  ل الة  دددددةتياو ددددد اتلدددددرفة االزلددددد ل دددددلالة  دددددررا ددددد اهةددددد ا

ا  ددددددر رعاا دددددد الزرال ددددددت ض ا لةب ددددددة او ةهددددددةا دددددد ا   اتددددددر ة اةلدددددد رااأ ت رةمهددددددةااأ ا   اوددددددلرع
   ا دددددد الة  ةةمددددددة ااأ ددددددبةلة  دددددد اا دددددد  ة لإل لر ا ت   دددددد ابدددددد  ةرالة رلودددددد ا دددددد واا الإل لر ,ودددددد ا
 اةددددلة رلوالزرلضدددديةددددد  ايةةبةدددد اا  جددددرل افدددديالةعددددرلاااأ ددددةا. ددددت الة هددددةد الة  ةتةدددد ابهددددة لات,ا  لةتهددددة

ا,   وددددد او دددددةه ا ددددد الة  ةددددد اأ ا,فةهدددددةا اتدددددد  ا م ضددددد اةهددددد اهددددداالةتلدددددر فإ دددددةاأا:    دددددد اة   ةددددد 
ةدددددللاا؛ فدددددااأهددددددة ات ت ددددد ابدددددة تض الةقدددددة   اأ الةقدددددرلرالة ددددد ج اة عقددددد الإل لر  تعة ددددد او ةهدددددةا ددددددااأ 

ا  اف دددددقالةعقددددد ابعددددد اأاأ لة دددددة الةت  ةددددددااأ لة رلوةددددد االزرا نددددد اهددددد االإل لرلل دددددلالة  دددددررابدددددةة  ل ا
لةددددددللاة ددددددبقهةاالزراةةد دددددد فة الة ة ل ةدددددد او دددددد ابالة  تلدددددد ا دددددد الةددددددرالإل لرةدددددد تتهقدددددداالة  ددددددة ا

اا. ت م اأن هةالة ه ل الإل لرة ا لة علالة رلوة و  ة ارل ا  لرلات ةر ها هة ا 

فةتمددددددااددددددد ا دددددد الةقددددددة   الة لددددددرلا لةعرل ددددددياو دددددد اا,للتصةةةةةةلقان الةان نيةةةةةة بالنسةةةةةةب   أمةةةةةةا       
,اةر ةبددددددد ا  لتدددددددرالةت ددددددد ة الةعقدددددددةرلالز دددددددة ددددددددةةبةداابةة ر ددددددد ا  هدددددددةا ضددددددد رالةتلدددددددرفة الةعقةرةددددددد ا

لة هةفجددددد او ددددد ااة ددددرالةر ةبددددد الة ددددةبق الة ت   ددددد ابتدددد  ةاا فهددددد الةتلدددددر ا بدددد ات ددددد ة هااب ل دددد  
 ددددددددلةرالال ت دددددددةراوددددددد ات ددددددد ة الةتلدددددددر الة  دددددددةة االزرا,و ددددددد اا لة  ةددددددد ا عدددددددة االزفدددددددرل هقددددددد اا

افددددياو ةددددهالة  لدددد  ة   دةدددد الة رلوةدددد االزو دددد  ةددددة  الةهدددد اا ةدددد ة قددددة   ا   هددددةالةتلددددر الة دددد  لا
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  دددددد اا,و دددددد انددددددللالةهدددددد الإل لرةدددددد لة  ددددددة اب ل دددددد  االإل لر لات ددددددت ةيا ا,لة رلودددددديالإللددددددض ا ددددددة   
 ةدددد االة رلوةدددد الزراا ةدددد ات  تدددد ت ت دددددانددددلدالةدددد  لتراودددد ات دددد ة الةتلددددر الة دددد  لاا هدددد اأ ددددر ا

ت  تدددد اا ةدددد لةتددددياهدددد  نةالة  ددددررالة لددددرلابددددد اتلددددر اةدددد  لا اا   الةهدددد   الة ر دددد   ابةةقددددة   ,
فددددديااأ دددددةا, عةة ددددد اةهدددددلدالةهددددد   ا ددددد ا دددددض الة هدددددةد اأ  ددددد ا اأف  ددددد ل ددددد ا ددددد ا   ددددد اا ةددددد الزرا

 ا731ةدددددد راالة رلوةدددددد ار دددددد ا ة ددددددة ا ددددددة   الةهدددددد الال تلددددددة لالةعددددددرلاافةة ضدددددددا دددددد اتدددددد ن رابعدددددد ا 
لة رلوةددددددد ا ددددددد ا دددددددض االزرلضددددددديهدددددددةال الة دددددددة رافدددددددياابإة دددددددة لةدددددددللاددددددددة اةقضدددددددياا,7711ة ددددددد  ا
ودددد الةهدددد   الةدددد لر  اةقدددد ااتلددددر األ   دددددا  لتددددرالةت دددد ة الةعقددددةرلا دددد ات دددد ة االإل لرةدددد ,لة  ددددة ا
لةدددددللاودددددةةجاا7781 اة ددددد  ا681   ددددد ا ةدددددة  الة ددددد ر الة  هددددد ار ددددد ا  لال دددددتعة  او دددددهابقدددددرلرافةددددده,ا
ا  ددددددةاةتبدددددددالزراادتدددددد  ةرلةتلددددددرفة ايةددددددرالةعقةرةدددددد ااأ ددددددةالزرا.ا فددددددرل  تددددددرراالإلفددددددرل  ا  دددددد ة

بعدددد ااأ ضددددع ا,اللفدددديالةقددددة   الة لددددرلاضددددةق ا دددد ل االإل لر  ا دددد  ة افقدددد اتبددددة ابدددد او  ةدددد الةتعة دددد 
 فددددداالةق لوددددد االةقدددددة   الة ددددد  ياأهددددددة ا ةددددد ا دبةدددددراابلددددد ر ا7776 اة ددددد  ا71ر ددددد ا لددددد  رالةقدددددة   ا

فدددديالةقددددة   اار ةبدددد الإل لر اتت دددددافددددياهددددة الالتمة ةدددد الةتددددياتهد هددددةا ةودددد  الةعقدددد ا ددددرةع الة تعة دددد ة ,
ا  دددددةاةتدددددةواةهدددددةا رل بددددد الةتلدددددرفة اا  ةعهدددددةافدددددياوقددددد  الإلة دددددةرالة قددددد لا رفدددددة االإل لر لةعرل ددددديادددددد  ا

و ددددد الةتلدددددر الة  دددددةة اا  لرلتمدددددراا ددددد ل ااأ ةهدددددةا اا,لة ر ددددد ا ةددددد لة قددددد ااأ لةت  ةدددددرااأ دةةت دددددة  ا
  دددددالةددددرافإ هددددةاا,الاتددددد  الإل لر ا رفددددة افددددياوقدددد  الة  لرودددد افددددياهددددة ,اة قددددة   ادةة تددددة ر ابددددةةعق  

ا ةب اة   افاالة  ة وة الة رلوة .ت ضدااةرا
ا
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 لمقدمةا
 التعريف بالبحث  -أولا 

؛ الذي ال يحيا من دونيا, فقد األنسان بحياة الصمة وثيق ارتباطاً  الزراعية األرضترتبط 
َرأُض  َلُهمُ  :))َوآَية  تجسدت ىذه الحقيقة في بعض اآليات القرآنية المباركة, ومنيا قولو تعالى  الأَميأَتةُ  اْلأ

َييأَناَها َنا َأحأ َرجأ األرض الحنيف عمى عمارة  اإلسالميالدين لذلك حث ,(1)َيأأُكُموَن(( َفِمنأهُ  َحبًّا ِمنأَها َوَأخأ
فان  ,أحدكم فسيمةوفي يد  ,قامت الساعة ن  في الحديث الشريف انو:))إ ذكرحتى قيام الساعة, فقد 

تعد  اإلسالميوعمارتيا في المنظور  األرض((, فزراعة , فميغرسياحتى يغرسيا ,ال تقوم ن  استطاع أ
 .مى المسممين بمجموعيم القيام بيامن فروض الكفاية التي يجب ع

ن أقرت أذ اإلسالمي, إولم تبتعد التشريعات في كل من العراق ومصر من تبني ىذا النيج 
 تقيد نا أمما حدى بي ,وظيفة اجتماعية ةخاص بصفةالزراعية  واألرض, ةعام بصورةلممميكة 
 استغالليا أو األرضاستغالل  فترك قانونية, مأ مادية أكانتالزراعية, سواء  باالرض األفراد تصرفات
 لمخطر الغذائي امنو , ويعرضكافة المجتمع أفراد عمى بالضرر يعود طبيعتيا مع تتفق ال بصورة
عينة تمكنيا من بيذه القيود, عادةً  ما تمنح التشريعات لإلدارة سمطات م األفرادولضمان التزام  ,الشديد

, وتختمف ىذه السمطات باختالف التشريعات في الدول, وكذلك باختالف نوع الرقابي عممياممارسة 
سابقة عمى  إدارية قد تكونلمراقبة التصرفات المادية في تراخيص  اإلدارةالتصرف, فتتمثل سمطات 

عمى  أو, األرضى بشكل متزامن مع التصرف كسمطة إيقاف البناء غير الجائز عم أوالتصرف, 
تساىم  أو, األرض المتروك زراعتيا في العراقبعد وقوع التصرف كحل  اإلدارةجزاءات تفرضيا  صورة

رصد الحاالت فييا من ب محورياً  عمالً  اإلدارة تؤديفي فرضيا كما في حالة الجزاءات الجنائية التي 
. وكذلك الحال فأن التصرفات القانونية الجارية عمى وتقديم مرتكبييا لممحاكم المختصةالمخالفة لمقانون 

من  قميل  تجميعيا  بيد عدد إلى قطع صغيرة أويا تفتيتك باالرض مادية أضراراً تمحق  الزراعية األرض
 مما يستمزم تدخل اإلدارة وفقًا لما يتيح ليا المشرع من نصوص ,باإلقطاع كما كان يعرف سابقاً  األفراد

االمتناع عن تسجيل أي تصرف يؤدي إلى تجزئة األرض  عن طريقت األرض تسعفيا في منع تفتي
حينما تمارس  األقطاعمنع عودة  أوإلى حدود معينة يراىا المشرع تضعف القدرة اإلنتاجية لألرض, 

                                                           

 .(33) اآلية ,سي سورة  (1)
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, ارتئينا أحكام ىذه الرقابةولتناول لمممكية الزراعية,  األعمىفي االستيالء عمى ما جاوز الحد  عمميا
  .(الزراعية اْلراضي في التصرفات عمى اإلدارية الرقابة)ب سالتنا الموسومة بحثيا بر 

 وأهدافهالبحث  أهمية -ثانيا

الرقابي عمى رافد ميم من روافد الدولة  اإلدارة عملتسميط الضوء عمى بالبحث  أىميةتتجمى 
لمسألة رقابة اإلدارة لندرة الدراسات التي تعرضت , ونظرًا الزراعية األرضاالقتصادية واالجتماعية وىو 

لتعريف بالجوانب امن اجل  ,ىذا الموضوع اختير, عمى ما يجري من تصرفات عمى األراضي الزراعية
السيما المختصين بالقانون و  الباحثين القانونين, أماميميد الطريق  ن  أعسى األساسية ليذه الرقابة, و 

, ةمعمق وبصورةمجال من زوايا متعددة في ىذا ال اإلدارةلبحث نشاط , و درسالستكمال ما  ,اإلداري
المشرعين والمعنين بعد بيان مواطن الضعف وكشف النقاب عن  أنظار أمامليضعوا الحمول المناسبة و 

, فالتشريعات الزراعية األرضبفرض رقابتيا اليادفة عمى المحافظة عمى  اإلدارةكل ما يعتري ويعيق 
بحاجة وىي توصف بو )بالعشوائية(  ن  أيمكن  ما اقلراق التي اضي الزراعية في العالمتعمقة باألر 

ن ىذا التشتت التشريعي ذو اثر ممموس سمبي ألضعاف أفال شك , ماسة لجيود الباحثين القانونين
 . ورقابتيا الزراعية األرضفي حماية  اإلدارة عمل

 البحث إشكالية -ثالثا

كيف نظم المشرع الرقابة  اآلتية:عن التساؤالت  اإلجابة إلى ىذه الدراسةيسعى الباحث في 
وىل تسري عمى وأساسيا؟ ؟ وماىي حدود ىذه الرقابة الزراعية األراضيعمى التصرفات في  اإلدارية
وما ىي المختصة بذلك  اإلداريةومن ىي الجيات ؟  بوتيرة واحدةو  كافة الزراعية األراضي أنواع

 ؟.وسائميا

 البحث  منهج -رابعا

القانون اختار )المنيج المقارن(, و عمى  ةأساسي بصورةاعتمد الباحث في دارسة البحث 
بعض ستتبع و المصري لعقد المقارنة مع القانون العراقي, لوجود بعض المشتركات بين القانونين, 

  عانةالجوانب )التحميمية( لبعض النصوص متى ما تمكن الباحث من ذلك , وال يخمو البحث من االست
 ببعض القرارات القضائية الالزمة التي تدعم البحث.
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 هيكمية البحث -خامسا

 وأىميتوتسبقيا مقدمة لمتعريف بالبحث , ثالثة فصول عمىارتئينا تقسيمو  ,لدارسة البحث
شكاليتو  . وبيان المنيج الذي يسمكو الباحث وا 

 األراضيعمى التصرفات في  اإلداريةرقابة ماالطار القانوني ل (اْلولفي )الفصل  وسندرس 
الزراعية  األراضيعن مفيوم  األولنتحدث في المبحث  :مبحثين عمىالزراعية, مقسمين الفصل 

المبحث الثاني سيخصص  , أماالزراعية األراضينبين فيو مراحل التطور القانوني الدارة و  ,وأقساميا
فيو مفيوم  دارسينالزراعية,  األراضيعمى التصرفات في  اإلداريةلمحديث عن ماىية الرقابة 

الفمسفي  وأساسيا, مفيوم وعناصر وخصائص ىذه الرقابةالتصرفات في ىذا المجال, ثم بيان 
 ثم بيان وسائميا. ومن ,والقانوني

عمى )التصرفات المادية( في  اإلدارةلمحديث عن رقابة  سيخصص, وفي )الفصل الثاني(
المتعمقة  اإلدارةعن سمطات  األولنتكمم في المبحث : مبحثين عمى, مقسمين الفصل الزراعية األراضي

ونفيض بالحديث عن موقف كل من المشرع المصري والعراقي, من ترك  ,الزراعية األرضباستغالل 
)حل  كافة الزراعية األراضي أنواعالمترتبة عمى ىذا الترك في  و الجزاءات الزراعية األرضاستغالل 
الرقابية عمى  اإلدارةفيو سمطات  سندرس ,المبحث الثاني أما .فسخ العقود( أو التوزيع الغاء أو األرض

 .بيا األضرار أوالزراعية  األرضوكذلك سمطاتيا لمواجية تجريف  ,الزراعية األرضالبناء في 

عمى )التصرفات القانونية( في  اإلدارةرقابة  فيو , سنبحثواْلخير(الفصل الثالث )في  أما
 اإلدارة, رقابة األولفي المبحث  ندرس: مبحثين عمىسنقسم الفصل  وأيضاً الزراعية,  األراضي
ضع (عمى التصرف القانوني, مسمطين الضوء عمى التصرفات القانونية )العقارية( التي تخ)السابقة

 رسوسند, التي تخضع لرقابة دوائر الزراعة غير العقارية(التصرفات , )و لرقابة دوائر التسجيل العقاري
ونختم الفصل بالحديث عن )الرقابة الالحقة( وذلك  .الزراعية األرضفي منع تفتيت  اإلدارةسمطات 

لمممكية  األعمىعمى ما زاد عن الحد  اإلداريبالمبحث الثاني, الذي سنستعرض فيو االستيالء 
 الزراعية.  األرضلتصرف المخالف لمقانون في ا اإلداري عمىوالجزاء  األبطال نتحدث عن و, الزراعية

مع بيان احث, لييا البإىم االستنتاجات التي توصل أتضمن , تبخاتمة سننيي بحثنابعون اهلل و 
 .التوفيق ولي واهلل. ةالمقترحات الالزمىم أ
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 األولالفصل 
 الزراعيةاألراضي  عمى التصرفات فياإلدارية  القانوني لمرقابة اإلطار

لذلؾ , في المنظكر السياسي كاالقتصادم كاالجتماعيبالغة  أىميةلؤلرض الزراعية  فٌ أالشؾ  
 إذ ,في مصر أـالمختمفة التي تكلت مقاليد الحكـ سكاء في العراؽ  األنظمةكانت حاضرة في ايدلكجية 

أحكاـ  كيقكم مف دعائـ سمطاتيا كنفكذىا, كبيذا تطكرت, بما ينسجـ مع تكجياتياأحكاـ األرض مت نظ
كترتب لؤلفراد  ,األرض ةعائدي تقرارسمرحمة اإلى  كصمت نكعا ما فٍ أإلى  ,الزراعية تدريجيان  األرض
اعتراؼ ف إ أالما تناكلتيا متكف القكانيف المدنية كالتشريعات الزراعية المتفرقة بالتنظيـ, د بع عمييا حقكقان 

بالشكؿ الذم تراه يـ كال ييدر حقيا مف تقيد تصرفاتيا ال يمنع الدكلة لؤلفراد ببعض الحقكؽ عمى األرض
 أجيزتيابتسعى الدكلة  فٍ ألؾ البد مف كلمتأكد مف ذ, لتحقيؽ الكظيفة االجتماعية لؤلرض الزراعية ضركريان 
عمى  . كتأسيسان المتاحةاإلدارية  الكسائؿ عف طريؽكمشركعيتيا  المختصة بمراقبة تمؾ التصرفاتاإلدارية 

الزراعية كمراحؿ األراضي  مفيكـ, األكؿفي المبحث  ندرس :مبحثيف عمى ذلؾ ارتئينا تقسيـ ىذا الفصؿ
 ما يجرم عمييا مفعمى اإلدارية  ماىية الرقابة الثاني لمحديث عفكنخصص المبحث , كأقسامياتطكرىا 

 .ياككسائم كأساسياتصرفات 
 األولالمبحث 

 إدارتياومراحل تطور  وأقسامياالزراعية األراضي  مفيوم
باختبلؼ الزاكية التي ينظر مف خبلليا, فقد تككف اقتصادية أك الزراعية  يختمؼ مفيكـ األرض

كمف  ,أك قانكنية, كما ييمنا في ىذا المجاؿ ىك المفيكـ القانكني لؤلرض الزراعيةسياسية أك اجتماعية 
مما  المتعاقبة, األنظمةقانكنية خبلؿ تطكرات بالزراعية قد مرت  األرض أحكاـالناحية القانكنية فاف 

نتناكؿ في  :مطالب ةثبلث عمى نقسـ المبحثأٍف لذا نرل مف المناسب يقتضي بحث ىذه التطكرات, 
مراحؿ التطكر القانكني  الثاني المطمب في كنبحث ,الزراعية لبلراضي القانكني المفيكـ األكؿالمطمب 

مف  الزراعيةاألراضي  أقساـالمطمب الثالث سنخصصو لمحديث عف  أما, الزراعيةاألراضي  إلدارة
 .حيث ممكية رقبة األرض
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 األولالمطمب 
 الزراعيةالمفيوم القانوني لالراضي 

ف نحدد المفيكـ المغكم أفيكـ القانكني لبلراضي الزراعية البد لنا قبؿ التكغؿ بالبحث عف الم
مىٍييىا الًَّتياألرض " :المفيوم المغوي تعني فاألرض في, ليا , عى ـي  كىًىيى  أينثى النَّاسي ٍمعي  ,ًجٍنسو  اٍس  كىاٍلجى
كض آراضه : كف كأيري مىى أىيضان  األراضي ,كأىرىضي ٍيرً  عى مىعيكا كأىنيـ ًقيىاسو  غى آريضان  جى

, أما زراعية فتعني (ُ)
رىعى : زرع ٍرعان  يىٍزرىعيو الحىبَّ  زى ـي  بىذىره,: كًزراعةن  زى ٍرعي  كىااًلٍس قىدٍ  الزَّ مىبى  كى مىى غى ٍمعيوي  كالشًَّعير, البيرٌ  عى كع, كىجى ري  زي
ًقيؿى  ٍرعي : كى , شىٍيءو  كيؿ   نىبىاتي  الزَّ ًقيؿى  ييٍحرىثي  .(ِ)" الزٍرع: كى

 ندرس :ثبلث فركع عمى لتحديد المفيكـ القانكني لبلراضي الزراعية, ارتئينا تقسيـ المطمب أما
لمدلكؿ الفقيي لبحث ا, كنخصص الفرع الثاني الزراعيةلؤلراضي  المدلكؿ التشريعي األكؿفي الفرع 

 الفرع الثالث نبحث فيو مدلكليا القضائي.  أما, ليا

 األولالفرع 
 الزراعيةلألراضي  المدلول التشريعي

( لسنة ُٖٕالزراعي المصرم رقـ ) اإلصبلحالزراعية في قانكف لؤلراضي  لـ يرد تعريفان 
انيما عمى الرغـ مف , النافذ ُٔٔٗ( لسنة ّٓكلـ يرد كذلؾ في قانكف الزراعة رقـ ), النافذ ُِٓٗ

الزراعية األراضي  نو قد كرد مصطمحأ الإ, الزراعية كحمايتيااألرض  العماد القانكني المنظـ ألحكاـ
المجنة العميا لبلصبلح الزراعي  أكدتوكىذا ما , (ّ)دكف تحديد مدلكليا مف انكنية متفرقةفي نصكص ق
بذاتو سكاء كاف  قائمان  محددان  ف القانكف لـ يحدد معياران أ إلى (ْ)في احدل قراراتيا أشارت إذفي مصر, 

ترؾ كؿ حالة يكشؼ عنيا مكقفيا  إنماالزراعية عف غيرىا, األرض  يميز نيان ـ قانك أ ىذا المعيار كاقعيان 
بناء.  أراضيـ أزراعية  أراضيكما يكتنفيا مف معالـ تجعؿ ليا مظير  ,كتفصح عنيا حقيقة ظركفيا

                                                           
, ّ,ط السابع المجمد , العرب لساف األنصارم, منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ, أبك عمى, بف مكـر بف محمد ينظر (ُ)

 .ُُِ-ُُُص, قُُْْ , بيركت صادر دار
 .ُُْالثامف, ص المجمد ,المصدر نفسو منظكر, ابف مكـر بف محمدينظر  (ِ)
 عمى تمنشآ أك مباف إقامة بحظر العاـ العسكرم الحاكـ نائب امر قانكنية مدل, عمراف محمد فارس. دينظر  (3)

 .ِٖص . ََِٔ, ُط, القانكنية لئلصدارات القكمي المركز, زراعية أراضي
 نفسو, المصدر , عمراف محمد فارس. عف د نقبلن  ,ُّٓٗلسنة ( ْ)مف قرار المجنة رقـ )الثالثة( المادة ينظر  (4)

 .ُّص
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( منو التي نصت األكلىبمقتضى المادة ) تعريفان  أكرد َُُِ( لسنة ُّٖٔف القرار الكزارم رقـ )أ الإ
المنزرعة بالفعؿ كما عمييا األراضي  ىذا القرارأحكاـ  " يقصد باألراضي الزراعية في تطبيؽ :عمى انو

خارجو كأينا كانت طريقة أك  مف منافع )كاألجراف كالمخازف كالحظائر كغيرىا( سكاء كانت داخؿ الزماـ
غير  أك ةالضريبة المفركضة عمييا سكاء كانت مدرجة في بطاقة حيازة زراعيأك  صرفياأك  رييا

 . األراضي البكر القابمة لمزراعة" الزراعيةاألراضي  مدرجة, كيعتبر في حكـ
)الممغى(,  ُٖٓٗ( لسنة َّالزراعي رقـ ) اإلصبلحككذلؾ الحاؿ في العراؽ بالنسبة لقانكني 

, الزراعيةاألراضي  لمصطمح تعريفان  تكردلـ  األخرلفيي , )النافذ( َُٕٗ( لسنة ُُٕكالقانكف رقـ )
الزراعية األراضي  مدلكؿإلى  اإلشارةع ذلؾ لـ تخمك التشريعات الزراعية العراقية النافذة كالممغاة مف كم

التعميمات أك  القراراتأك  ذ كرد ذلؾ في القكانيفإما,  في نصكص متفرقة كبتعاريؼ متباينة نكعان 
( لسنة ُُِتطرقت التعميمات رقـ ) فقد .أك كزارة العدؿ الصادرة مف جيات مختمفة ككزارة الزراعة

إلى  ( منيااألكلىالزراعية المكقكفة بمقتضى المادة )األرض  ف استبداؿأالصادرة بش (ُ))الممغاة(ُٕٓٗ
 تستغؿ صحيحان  زراعية مكقكفة كقفان  أراضي أيةالزراعية: األراضي  ".. :الزراعية بقكليااألرض  مفيكـ
يمكف اف تصبح قابمة لبلستغبلؿ الزراعي أك  غراض الزراعيةتصمح عند االستبداؿ الستغبلليا لؤلأك 

 كيسرم ىذا التعريؼ عمى, "عما ىك مدكف في سجميا العقارم ظربعد استصبلحيا بصرؼ الن
الممحقة,   ـأ المضبكطة األكقاؼسكاء كانت مف , مشتركان أك  خيريان أك  المكقكفة كقفا ذريان األراضي 

كيعني , الزراعية بككنيا قابمة لبلستغبلؿ الزراعي مع استصبلحيااألرض  كمف ثـ عبر عف مفيكـ
ككف  ـأ ان جزئي ـأ ان كمي استصبلحان غير الصالحة لمزراعة زراعية سكاء كاف األرض  االستصبلح جعؿ

( أك)المادة حرؼ االختيار كاستعممتة, بجيكد الدكلاألرض أك  االستصبلح جرل بجيكد صاحب
رغـ أىميتو األرض  ف المادة ال تعتد بسندأ أيضاكيبلحظ , (ِ)األرضؼ في كص ليككف التعريؼ كاسعان 
( ُّٕ)رقـ ( مف قانكف الحد االقتصادماألكلىكعرفت المادة ) .األرضفي تحديد جنس 

: " يقصد باألرض الزراعية ألغراض ىذا القانكف كؿ األرض الزراعية بقكليا )الممغى(,ُٕٔٗلسنة
                                                           

)الممغى( المنشكر ُٕٓٗ( لسنة ُٗٗقرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ )إلى  صدرت ىذه التعميمات استنادان  (1)
 .ُّٖٗلسنة  (ّْٗكالغي بالقرار), ُٕٓٗ/ِ/ ِْ( في ِْْٓبجريدة الكقائع العراقية بالعدد )

 ,َُِٕدار الكتب كالكثائؽ, بغداد,, اإلصبلح الزراعي ألحكاـالمرشد الكافي  ضياء عمي عبد العبيدم, ينظر (2)
 .ْٗص
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غير  األشجارأك  العمفيةأك  كاقع حاليا إلنتاج المحاصيؿ الحقميةتصمح في أك  ارض تستغؿ بالفعؿ
 لتنمية الثكرة الحيكانية ".أك  التمرية

( ّٓالدكلة رقـ ) أراضي أصناؼالمادة )الثانية( مف قانكف تكحيد  كفي مكضع اخر تطرقت
 ىذا القانكفزراعية ألغراض  أرضان بقكليا: " تعتبر  الزراعية األرض مفيـك إلى النافذ ُٕٔٗلسنة 

ما أك  بغض النظر عف مكقعيا, لبلستغبلؿ الزراعي اإلطفاءالتي تصمح بكضعيا المادم عند األرض 
األرض  , كيقصد باالستغبلؿ الزراعي ألغراض ىذا القانكف استغبلؿ(ُ)مثبت في سجبلتيا العقارية

تعد زراعية اذا األرض  فأالمعنى المنتزع مف النص المذككر ك , النباتي كالحيكاني" اإلنتاجألغراض 
كانت تصمح بكضعيا المادم لبلستغبلؿ الزراعي بشقيو النباتي كالحيكاني, كالمقصكد بالكضع المادم 

سكاء  جميعيا النبتة أجزاءالنباتي  اإلنتاجكيعني النباتي,  كاإلنتاجىك مدل صبلحية تربتيا لبلستغبلؿ 
كسكاء كانت تمؾ  ,حالة كانت عمييا أيةفي  ثماران  أـ أزىاران  أـ أكراقان  أـ سيقانان  أـ جذكران  أـ كانت بذكران 

 ف ىذا التعريؼ ال ينطبؽ عمىأكالمبلحظ  ,(ِ)الحيكاني أـ اإلنسانيالنباتات صالحة لبلستعماؿ 
كىذه , ككف المشرع حصره بأغراض القانكف صحيحان  المكقكفة كقفان أك  صرفان  المممككة ممكان األراضي 
كانت متعددة أف مممككة لمدكلة بعد  أصبحتالدكلة التي  أراضي أصناؼىي تكحيد  األغراض
 فادةاإل إمكانية( الكاردة في التعريؼ تدؿ عمى عدـ اإلطفاءكمف جانب اخر فعبارة )عند  ,(ّ)األصناؼ

 . اإلطفاءمف التعريؼ في غير حاالت 
( مف األكلىالمادة )الزراعية كىك ما كرد في األرض  يتبنى مفيكـ يان أكاف لكزارة العدؿ ر 
" كؿ ارض تستغؿ  :الزراعيةاألرض  فأكرد فييا ب إذ, (ْ)ُٕٕٗ( لسنة ُتعميمات كزير العدؿ رقـ )

مية نلتأك  مريةثغير ال األشجارأك  العمفيةأك  تصمح في كاقع حاليا إلنتاج المحاصيؿ الحقميةأك  بالفعؿ
كيبلحظ , "ُٕٔٗلسنة  ُّٕرر في القانكف رقـ المق األدنىالثركة الحيكانية كال تقؿ مساحتيا عف الحد 

                                                           
 السجؿ" :بقكليا العقارم السجؿ المعدؿ ُُٕٗ لسنة (ّْ) رقـ العقارم التسجيؿ قانكف مف (األكلى) المادة عرفت (1)

 ."السند إصدار في إليو كيستند القانكف نصكص كفؽ العقارية التسجيبلت فيو تثبت الذم
 .ْٖص,مصدر سابؽ, العبيدم عبد عمي ضياء ينظر (2)
 كالممنكحة بالطابك كالمفكضة الصرفة األميريةاألراضي  جميع تعتبر " انو عمى )األكلى( مف القانكف المادة نصت (3)

 ."....لمدكلة المممككةاألراضي  صنؼ مف المترككة كاألراضي صحيح غير كقفا كالمكقكفة بالمزمة
بشاف فرز األراضي المنشكر ُٕٕٗ لسنة (ِِِمجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ ) فيذ قرارنصدرت ىذه التعميمات لت (4)

 .ُٕٕٗ/ّ/ٕ( في ِْٕٓفي جريدة الكقائع العراقية بالعدد )
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المعايير السابقة عندما إلى  جديدان  شرطان  أضاؼباستثناء انو قد , ىذا التعريؼ ال يختمؼ عما سبقوأف 
 . األرض بانيا زراعية البلـز لكصؼ األدنىاشترط الحد 

( ُّالمادة )بمكجب  الزراعيةاألراضي  عرفت ُُٖٗلسنة ( ُِفي قانكف االستمبلؾ رقـ )
اذا كانت تستغؿ ألغراض الزراعة , زراعية ألغراض ىذا القانكفاألرض  :" تعتبرعمى النحك االتيمنو 
بكاقع حاليا كقت طمب االستمبلؾ بصرؼ النظر عف أك  اذا كانت قابمة لبلستغبلؿ بطبيعتياأك  عادةن 

المغركسة األراضي  ـ عمىمساحتيا كمكقعيا كجنسيا المثبت في التسجيؿ العقارم كيطبؽ ىذا الحك
كمف الكاضح اف , (ُ)"الزراعي اإلصبلحكالتي ال تتكفر فييا شركط البستنة المنصكص عمييا في قانكف 

دكف غيرىا  مف  صرفان  المممككة ممكان األراضي  أيضان ىذا القانكف ىك االستمبلؾ, كلذلؾ يشمؿ  أغراض
)صكرة األرضقيمة سند  أىدرتنفا آكما اف المادة  ,مبلؾ غالبا ما يقع عمى ىذا الصنؼككف االست

نص البند ك . األرض الزراعية  في ممارسة مياميا الرقابية عمى كثيران  اإلدارةالقيد( الذم تعكؿ عميو 
حكؿ تعديؿ  ُٖٔٗ( لسنة ُٕٖمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ )( مف قرار مجاألكلى( مف الفقرة )ِ)

اذا كانت  ,زراعية ألغراض ىذا القراراألرض  " تعد :يأتيما عمى ُٕٕٗلسنة  (ِِِ)القرار رقـ 
بكاقع حاليا كقت طمب التمميؾ بصرؼ أك  كانت قابمة لبلستغبلؿ الزراعي بطبيعتياأك  تستغؿ بالزراعة

النخيؿ أك  كؿ ارض مغركسة باألشجار ان ؿ في السجؿ العقارم, كتعد بستانالنظر عف جنسيا المسج
 الزراعي". اإلصبلحمف المادة الثانية مف قانكف  (ج)نصكص عمييا في الفقرة كتتكفر فييا الشركط الم

ت ( مف تعميمااألكلىنصت المادة ), كالى جانب التعميمات الصادرة عف كزارتي الزراعة كالعدؿ
 " يقصد باألرض الزراعية ألغراض ىذه التعميمات ىي : عمى انو (ِ)ُٓٗٗلسنة  (ٕكزير المالية رقـ )

                                                           
اف  أال, أعبلهحكؿ قانكف االستمبلؾ  ُُٖٗ/ُمف تعميمات كزير العدؿ  (التاسعة)المادة  مشابو في تعريؼ كرد قد ك (1)

اف في حيف كحاضرىا مف حيث االستغبلؿ,  األرضبيف ماضي  )أك( الفرؽ اف القانكف استعمؿ حرؼ االختيار
د رة بكاقع حاليا, كققابمة لبلستغبلؿ الزراعي كمازالت مستم األرضبيف ككف )ك( الجمع التعميمات استعممت حرؼ

كانت قابمة لبلستغبلؿ الزراعي  أكزراعية اذا كانت تستغؿ بالزراعة عادة  األرضتعد  " :نفا عمى انوآنصت المادة 
 ضياء ينظر . "جنسيا المسجؿ في السجؿ العقارم بطبيعتيا كبكاقع حاليا كقت طمب االستمبلؾ بصرؼ النظر عف

 .ْٗ ص, السابؽ المصدر, العبيدم عبد عمي
 بحقكؽ المثقمةاألراضي  تمميؾ طمب حكؿُٓٗٗ لسنة (ُٕ) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار لتنفيذ الصادرة (ِ)

 .ُٓٗٗ\ّ\ٔ(في  ّّٓٓالمنشكر بجريدة الكقائع العراقية بالعدد ) المشمكلة أك التصرؼ
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مف قانكف (ُ)األكلىالزراعي المعرفة بالمادة  اإلصبلح كأراضيالزراعية المممككة لمدكلة األرض 
األراضي  عمى ف ىذا التعريؼ قاصران أ,  كيبلحظ بالمعدؿ " َُٕٗلسنة  ُُٕالزراعي رقـ  اإلصبلح

ىذا لييا تشير إلى إالمشار  اإلصبلح( مف قانكف األكلىذ اف المادة )إ, دكف غيرىا مف المممككة لمدكلة
 دكف سكاه. مف الصنؼ

قد  َُِِ( لسنة ٗٓقانكف القرل العصرية رقـ ) اف نجد بيان كمف التشريعات الحديثة نس  
كزارة الزراعة لؤلغراض المخصصة مف األرض  " ىي: عرفيا بانيافإلى األرض الزراعية  أشار

التعريؼ يختمؼ عف كؿ التعاريؼ السابقة كاف كاف ىذا , (ِ)المستفيديف منيا "إلى  التي تؤجرالزراعية 
غير زراعية طالما لـ األرض  فيؿ يعني افاألرض  الخصائص المتعمقة بطبيعةإلى  نو ال يشيرأ الإ,

 تخصص مف كزارة الزراعة ؟.
إذ عدـ كجكد تعريؼ مانع جامع لؤلرض الزراعية في التشريعات العراقية,  ,يتضح مما تتقدـ

 تكبللمشىذا التعدد كالتبايف يخمؽ العديد مف اك تعددت كاختمفت بتعدد التشريعات, تباينت التعريفات ك 
مف تشريع مف التشريعات  كحاالت التعارض في مجاؿ التطبيؽ العممي, فقد تخضع قطعة معينة ألكثر

الزراعية األرض  كاقعي الفأك  عممي أساسإلى  ىذا التبايف ال يستندأف  بعضيـكيرل , (ّ)المذككرة
كلذا فبل , الزراعي كفؽ مكاصفات معينة اإلنتاجمد ىذه الصفة مف طبيعتيا كمف طبيعة عممية تست

كعميو يرل ىذا الجانب مف الضركرم فات باختبلؼ التشريعات كتعددىا, يصح اف تختمؼ ىذه المكاص
 جميعيا, النظر في ىذه التعاريؼ كالخركج منيا في تعريؼ كاحد يسرم عمى ىذه الحاالت إعادة

                                                           

ف تعريؼ المصطمحات بشأ  المعدؿ َُٕٗ لسنة (ُُٕ) رقـ الزراعياإلصبلح  قانكف مف (األكلى) لمادةتنص ا (ُ)
 الصرفة كاألميرية لمدكلة كالمممككة عمييا المستكلى الزراعيةاألراضي  :ىي الزراعياإلصبلح  أراضي عمى اف 
 .اخر قانكني طريؽ أم مف أك الزراعي المصرؼ مف ليوإ لتآ التي كاألراضي كالمحمكلة

 الحد قانكف مف (األكلى) المادة في كرد ما  كمنيا الممغاة القكانيف بعض في الزراعيةاألراضي  تعريؼ كرد كقد (ِ)
 ىذا ألغراض الزراعية باألرض يقصد " :انو عمى نصتاذ  ,الممغى ُٕٔٗ لسنة (ُّٕ) رقـ الممغى االقتصادم

 مريةالث غير األشجار أك العمفية أك الحقمية المحاصيؿ إلنتاج حاليا كاقع في تصمح أك بالفعؿ تستغؿ رضأ كؿ القانكف
 ." الحيكانية ةرك الث ميةنلت أك

 المػػػػػػػدني القػػػػػػػانكف فػػػػػػي كالمزارعػػػػػػػة الزراعيػػػػػػةاألراضػػػػػػػي  إيجػػػػػػار شػػػػػػػرح فػػػػػػػي الػػػػػػكجيز, ياسػػػػػػػيف حسػػػػػػيف عػػػػػػػكادينظػػػػػػر  (3)
 .ْٕص .َُِٓ, بيركت ,السنيكرم دار ,الزراعية كالتشريعات
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كيؤيد الباحث , (ُ)لؤلرض الزراعية األساسيةكيحكم عمى المكاصفات  ,كافة عمؿ بو في التشريعاتكي
 م.أىذا الر 

 الفرع الثاني
 الزراعية لألراضي  المدلول الفقيي

 نو  لـأ الإ ,ذم اتضحت معالمو في الفرع السابؽالفراغ التشريعي ال ؿءحاكؿ الفقو المصرم م
فقد عرفت عند , (ِ)الزراعيةاألرض  فأكرد لنا تعريفات مختمفة لمدلكؿتتفؽ كممة الفقياء حكؿ معناىا, 

يستكم في ذلؾ , صالحة لئلنبات دكف استصبلح أمالقابمة لمزراعة بحالتيا األراضي  " :نياأب بعضيـ
صبلح فيي ارض قابمة لمزراعة دكف استاألرض  ليست كذلؾ فما دامتأك  اف تككف مزركعة بالفعؿ

التي تستغؿ عف طريؽ األرض  "ىي :المقصكد باالرض الزراعيةأف  بعضيـكيرل , (ّ)زراعية "
زراعية اف تككف صالحة  أرضان األرض  عتبارفيكفي ال ,كانت المحاصيؿ التي تزرع فييا أيان زراعتيا 
 اذأ إالتككف كاقعة في نطاؽ الحيز العمراني,  أالشريطة , لـ يتـ زراعتيا بالفعؿلك حتى ك  ,لمزراعة

 .(ْ)" الزراع اإلصبلحكبالتالي تخضع لمقيكد الكاردة في قانكف  ,غير ذلؾإلى  كاف كاقع الحاؿ يفضي
بالصفة الزراعية األرض  خر مف الفقو المصرم ثبلثة شركط لكي تتصؼآكيضع جانب  

تككف صالحة لبلستغبلؿ الزراعي أف كيقصد بذلؾ , تككف صالحة لمزراعة بحالتياأف بطبيعتيا, كىي: 
بغير األرض  كانت المحاصيؿ التي يمكف زراعتيا بيا كلك تركت كأيان , دكف سبؽ استصبلحيامف 

 كيمحؽ بيا, (ٓ)ةدكف زراعة ال ينفي عنيا الصفة الزراعيمف األرض  ترؾأف ذ إأك زراعة,  استغبلؿ
تككف داخمة بزماـ المدف أف كالشرط الثاني, ىك , ؿبالفع استصمحتالبكر الصحراكية التي األرض 
الكاقعة بالنطاؽ الجغرافي لممدف كالقرل كالتي تـ مسحيا كتحديد  األراضي" :كيقصد بالزماـ, كالقرل

اف تككف  أم, " األطيافمساحتيا تفصيبل في سجبلت خاصة كقررت عمييا الضريبة العقارية عمى 
داخؿ الزماـ في أك  كيمك متريف في المحافظات غير الصحراكيةخارجو حتى مسافة أك  داخؿ الزماـ

                                                           
 .ْٕص, السابؽ المصدر, ياسيف حسيف عكاد ينظر (ُ)
 .ّْص, مصدر سابؽ, د. فارس محمد عمرافينظر   (ِ)
 .ِّص بدكف مكاف لمطبع أك النشر, ,ُْٗٗالقانكف الزراعي,, حمدم عبد الرحمف ينظر (3)
 .ّْص, نفسو مصدرال, عمراف محمد فارس. دينظر  (4)
, العربيػػػػػػػػة النيضػػػػػػػػة دار,  ّط, ُج, الزراعػػػػػػػػي القػػػػػػػػانكف شػػػػػػػػرح, بيجػػػػػػػػت محمػػػػػػػػد التػػػػػػػػكاب عبػػػػػػػػد احمػػػػػػػػد. د ينظػػػػػػػػر (5)

 .ٔٓ _ٓٓص,  ََِٓ
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 يسمحالزراعية األراضي  ذ اف بعضإ, ال تككف معدة لمبناء عميياأف  كأخيران , (ُ)المحافظات الصحراكية
أك  البناء أراضيمف  يعدككضع جانب مف الفقو المصرم معاير لتحديد ما فكقيا,  ابنيوبإقامة 

 .(ِ)الزراعيةاألراضي 
ذ إ ,الصحراكية كاألراضيالزراعية األراضي  بيف ميز المشرع المصرم أفكمف الجدير بالذكر  

المممككة  األراضي" :إنياعمى  ُُٖٗ( لسنة ُّْ( مف القانكف )األكلىفي المادة ) األخيرةعرفت ىذه 
 األراضي استبعاد, كىذا ما يستدعي لمدكلة ممكية خاصة كالكاقعة خارج الزماـ بعد مسافة كيمك متريف"

 مف ىذه الدراسة. الصحراكية
التشريعات الزراعية لـ تحظ باىتماـ ممحكظ مف حيث الدراسة أف فالمبلحظ  ,في العراق أما

 كلعؿٌ , ما ندر الإالزراعية باىتماـ الشراح, األرض  كبيذا لـ يحظ تعريؼ, (ّ)القانكنية في العراؽ
كالذم  ,كما مر بنا في التشريعات الزراعية المختمفة كركد التعريؼإلى  أيضان السبب في ذلؾ يعكد 

رفت عند بعض فقد عي  ,األمريكف  كأيان غرض مف التشريع فقد يغني عف بحثو, يختمؼ باختبلؼ ال
عدة بطبيعتيا ككاقع حاليا لبلستغبلؿ المي  أك بالزراعة المستغمة فعبلن األرض  "ىي: نيابأالشراح 
 .(ْ)الزراعي"

 الفرع الثالث
 الزراعيةلألراضي  المدلول القضائي

إلى  لـ يتطرؽما افمني, الزراعيةاألراضي  ف مدلكؿأتباينت مكاقؼ القضاء في مصر بش
 فبعضيـالزراعية, األرض  نو اختمؼ بتحديد المعايير الدالة عمىأ الإ, حاكؿ ذلؾ ما اكمني ,تعريفيا

فضؿ  اآلخرك زراعية اذا كانت مستغمة بالفعؿ, األرض  تككف إذ ,اعتمد معيار االستغبلؿ الزراعي
 .(ٓ)بحث كؿ حالة في حالتيا

                                                           
, المعػػػػػػػػػارؼ ةمنشػػػػػػػػػأ ,ِط ,المعاصػػػػػػػػػرة لمتعػػػػػػػػػديبلت طبقػػػػػػػػػان  الزراعػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػانكف, سػػػػػػػػػميـ أنػػػػػػػػػكر عصػػػػػػػػػاـ. د ينظػػػػػػػػػر (1)

 .ُٕٖك صّٗ ص, ََِٔ ,اإلسكندرية
 .كمابعدىا ْٔ ص, السابؽ المصدر, بيجت محمد التكاب عبد احمد. دينظر  (2)
 المػػػػػػػدني القػػػػػػػانكف فػػػػػػي كالمزارعػػػػػػػة الزراعيػػػػػػةاألراضػػػػػػػي  إيجػػػػػػار شػػػػػػػرح فػػػػػػػي الػػػػػػكجيز, ياسػػػػػػػيف حسػػػػػػيف عػػػػػػػكادينظػػػػػػر  (3)

 .ٓ صمصدر سابؽ,  , الزراعية كالتشريعات
 .ْٖص, نفسو مصدرال, ياسيف حسيف عكادينظر  (4)
 .ّْص, سابؽال مصدرال, عمراف محمد فارس. دينظر  (5)
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 بمكغ االمتداد العمراني لؤلرض خاصةن أف عمى (ُ)العميا في مصراإلدارية  فقد ذىبت المحكمة
ىي أف األرض العمرانية كمزكدة بالمرافؽ ىي قرينة قضائية عمى  اذا كانت محصكرة بيف المنشآت

عارض ك مؤقت  زراعتيا ىك امر يعداألراضي الزراعية كلك كانت تزرع بالفعؿ, حيف  ليست مف قبيؿ
ف اتجاه القضاء في أ, كيرل جانب الفقو بلـ تقسـ بالفعؿ بعد بصكرة رسميةاألرض  كما لك كانت

الزراعية كالتكسع في الرقعة السكانية عمى حسابيا يأتي مف منطمؽ زيادة األراضي  التضيؽ مف رقعة
العميا في اإلدارية  ذىبت المحكمةك . (ِ)البناء الكافية بزماـ المدف كالقرل أراضيف كعدـ تكافر السكا

الزراعية عف  ضيااألر لتميز و مف الصعب كضع معيار جامع مانع نأ, إلى اخر مصر في قرار
نماالبناء,  أراضي  ف ثمةكم, لمظركؼ كالمبلبسات المحيطة بيا يجب بحث كؿ حالة في حالتيا كفقان  كا 

مف طبيعة استغبلليا كمف خضكعيا  , كذلؾمكضكع الطعف زراعيةأف األرض استدلت المحكمة 
 .(ّ)األرض الزراعية ضريبةل

 الذم يعتمده لتحديد مدلكؿ األساسفالمبلحظ انو تردد في  ,بالنسبة لمكقؼ القضاء العراقيأما 
كاقع حاليا مف ك كبيف طبيعتيا , جية: قيدىا في التسجيؿ العقارم مف األرض الزراعية بيف امريف ىما

زراعية في األرض  فأيتعيف تحديد  :نوأإلى  ففي قرار لمحكمة التمييز االتحادية ذىبت, (ْ)أخرلجية 
األرض  كبينت انو ال يجكز ألصحاب ,قيدىا في التسجيؿ العقارم أساستقدير اجر المثؿ عمى 

 م اخر لـ تعر اىتماما لسندأفي ر  إنيا الإ, (ٓ)لمقانكفاستغبلليا بغير الزراعة مالـ يصحح جنسيا كفقا 
سكنية ليس في أك  زراعيةاألرض  عدالعبرة في أف ذ ترل الييئة المكسعة في محكمة التميز إاألرض, 

نما, جنسيا المثبت في دائرة التسجيؿ العقارم ,  كبررت (ٔ)في طبيعة استغبلليا ككاقع حاليا العبرة كا 
                                                           

 التاسعة السنة ,العميا اإلدارية المحكمة أقرتيا التي المبادئ مجمكعة, ُّٗٗ لسنة (ْٗ) رقـحكـ المحكمة اإلدارية  (1)
  .ٖٕ ص المصدر السابؽ, ,بيجت محمد التكاب عبد احمد. د  عف نقبل, ِّٗ-ُّٕ ص, كالعشركف

  . َٖص, نفسو المصدر, بيجت محمد التكاب عبد احمد. دينظر  (2)

ؽ ّٔ( لسنة ْٖٔ, كبنفس المعنى الطعف رقـ)ُّٗٗ/ٓ/ْجمسة–ؽ غميا  َّ( لسنة َُّٔالطعف رقـ )ينظر  (3)
 ّٖص, سابؽال مصدرال, عمراف محمد فارس. يراجع دالحكميف القضائييف لمتفاصيؿ  , ُّٗٗ/ٕ/ُّجمسة –عميا 

 كما بعدىا.
 .َٓص ,ََِِ, , بيركتالسنيكرم دار, ِ,طالزراعية ضيااألر  دعاكل أحكاـ, العجيمي ىامؿ لفتةينظر  (4)
المختار مف قضاء , المشاىدمإبراىيـ نقبلن عف , ُٕٖٗ/ُ/ُّفي  ٖٔ-ٖٓ/ مكسعة مدنية أكلى/ َّٗالقرار رقـ  (5)

 .ّْ, ص ُٗٗٗ, بغداد, , مطبعة الزمافُج , محكمة التمييز
, المشػػػػػػػػػاىدم إبػػػػػػػػػراىيـ نقػػػػػػػػػبلن عػػػػػػػػػف  ,ُٖٖٗ/ فػػػػػػػػػي ٖ/ ُ فػػػػػػػػػي ٖٖ-ٕٖ/  أكلػػػػػػػػػى مكسػػػػػػػػػعة/  ُِِ رقػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػرار (ٔ)

 .ِٔ ص المصدر نفسو, 
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 قطع سكنية كمع ذلؾ يبقى جنسيا المسجؿإلى  تفرزالزراعية األراضي  مف ف كثيرأذلؾ بالمحكمة 
تستغؿ أف ذ يصادؼ , إكقد يحصؿ العكس, زراعية أرضان في دائرة التسجيؿ العقارم عمى حالو ككنيا 

مستشيدة بالفقرة  ,ىذا المبدأ اخذ بو قانكف االستمبلؾإلى أف  المحكمة كأشارت ,قطعة سكنية بالزراعة
 .مف ىذا المطمب األكؿلييا في الفرع إ اإلشارةالتي سبؽ  القانكف آنفا,( مف ُّ( مف المادة ))رابعان 

 
 الثانيالمطمب 

 الزراعيةاألراضي  مراحل التطور القانوني إلدارة
نظاـ أك  ـ في مصر كليدة مرحمة محددةأالزراعية سكاء في العراؽ  ضيااألر أحكاـ  لـ تكف

نما ,معيف في كؿ مرحمة منيا تغيرات جكىرية ابتداء األرض  عمى تطرأذ إمرت بمراحؿ مختمفة,  كا 
 األساسية األحكاـالنظاـ الجميكرم. كلبحث إلى  كصكالن  ,بالعيد الممكي مف العيد العثماني, مركران 

عا لكؿ نخصص فر  :ثبلثة فركع عمى المطمب سنقسـ ,عية في كؿ مرحمةلبلراضي الزرا
 لييا. إمرحمة مف المراحؿ المشار 

 األولالفرع 
 مرحمة العيد العثماني

ية لؤلرض الزراعية في مصر لـ تكف الممكية الفرد -الوضع في مصر -أولا 
كبيف حؽ الرقبة الزراعية مقسمة بيف حؽ االنتفاع لصاحبيا األرض  كانتإذ  ,معركفة

الخراجية(, كعندما احتؿ األراضي  نظاـ) كىذا ما يطمؽ عميو لجميكر المسمميف,
 كالذم بمقتضاه كاف يعيد, ( ـ حؿ محمو ) نظاـ االلتزاـ(ُُٕٓالعثمانيكف مصر سنة )

األراضي  ففعدكا أ, (ُ)الزراعيةاألرض  بجباية الخراج مف حائزم األعيافاحد إلى 
عمى حجج بممكيتيـ ليا, ك  أصحابيالمدكلة عدا تمؾ التي يبرز  ممكان  جميعيا الزراعية

الزراعية عمى األراضي  ف العثمانييف استطاعكا اف يكزعكا مساحات شاسعة مفأالرغـ مف 
 للـ يمنحكا سك  ككنيـبقيت بيد الدكلة, األرض  ف رقبةأ الإ, جنكدىـ كقادتيـ مف المماليؾ

 اآلباءمف األرض  كبمركر الزمف تكارث الفبلحكف ,المكزع عمييـاألراضي  حؽ استغبلؿ
ف أ, كىكذا استقر العرؼ باألرضحتى اصبح لمفبلح المصرم حؽ بيع  األبناءإلى 

حدث ممكا لمدكلة العثمانية, كلـ يالفبلحيف ىـ بمثابة المالككف لؤلرض, مع بقاء رقبتيا 
                                                           

 .بعدىا كما ْٔ  ص ,المصدر السابؽ, بيجت محمد التكاب عبد احمد. دينظر  (ُ)
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الممؾ محمد عمي انفصالو عف الدكلة العثمانية  إعبلفعمى ىذا الحاؿ لغاية  كثيران  تغيران 
 .(ُ)(ـُُِٖعاـ )

بعد قياـ الدكلة العثمانية في القرف الثامف اليجرم  - الوضع في العرق -ثانيا
ـ لـ (ُّْٓ, كعندما دخمت العراؽ سنة )(ِ)األراضيف أالشرعية بش األحكاـاتبعت 

حكؿ كيفية  األصكليةجديدة  لؤلراضي الزراعية, عدا بعض القكاعد  أحكاماتستحدث 
إلى  الزراعيةاألراضي  إقطاعىك  الحقبةىـ ما حدث في ىذه أكاف , (ّ)التصرؼ باألراضي

 فقد احتفظ السبلطيف ألنفسيـ  بأجكد , بعض الفئات مف الناس كتصنيفيا تبعا لذلؾ
كالقادة كالجند, فما كاقطعكا المساحات الكبيرة لمحاشية كالكزراء  أكسعياك األراضي 

 القادة سميإلى  خصصكما , (خصص لؤلمراء كالكزراء سمي )باألراضي الخاصة
في بداياتو  اإلقطاع, كىكذا كاف (ْ)تيمار(الجنكد سمي ب)إلى النكع الثالث المخصص  كأما, )زعامة(
كما يقكـ بو  ,بما يقدمو المقطع لو مف ماؿ كجنكد كثيقان  يرتبط ارتباطان  عسكريان  إقطاعان  األكلىبالدرجة 

كاف  اإلقطاعالجانب المدني مف  أماة الحدكد كالقبلع كمرافؽ الجيش, كحماي ,مف خدمات عسكرية
الدكلة كدعـ سيطرتو  أمكرلتعاكنو في تصريؼ  ؛تككيف طبقة ترتبط مصالحيا بالسمطافإلى  يرمي
السابقة التي ساىمت في تككيف  األنظمةبسبب سكء التصرؼ في  ,(ـُّٖٗكفي سنة ) . (ٓ)كتأييده
 ,كافة السابؽ اإلقطاع أشكاؿالغيت بمكجبو  (ٔ)المسمى )تنظيميات خيرية(الفرماف صدر  اإلقطاع

 كخصصت ليـ عكضان ليـ, مف المقطع  ياجميع األراضيكاستعادت الدكلة  ,الخاصة كالزعامة كالتيمار
                                                           

 كسكرية العراؽ في الزراعياإلصبلح  لقكانيف مقارنة دراسة, الزراعي اإلصبلح في, كـر الكاحد عبد. دينظر   (ُ)
 .ّٓص, ُِٕٗ, األشرؼ النجؼ في اآلداب مطبعة, كمصر

 دار, الزراعيػػػػػػػػػةاألراضػػػػػػػػػي  منازعػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي القضػػػػػػػػػائي االختصػػػػػػػػػاص ,عػػػػػػػػػكاد حسػػػػػػػػػيف ياسػػػػػػػػػيف العبيػػػػػػػػػدم ينظػػػػػػػػػر  (ِ)
 .ّْص, ََِِ, السنيكرم

 الثقافػػػػػػػػػة كزارة منشػػػػػػػػػكرات ,األراضػػػػػػػػػي أحكػػػػػػػػػاـ تػػػػػػػػػاري  ,األزرم محمػػػػػػػػػد ميػػػػػػػػػدم ك الخالػػػػػػػػػد إبػػػػػػػػػراىيـ خميػػػػػػػػػؿينظػػػػػػػػػر  (ّ)
 .ْٗص.َُٖٗ, لمطباعة الحرية دار, العراقية كاإلعبلـ

 الحربإلى  يذىب اف صاحبو يمـز ,التركي اإلقطاع مف نكع دؽأ بعبارة أك, حربية خدمة نظير منح يعني كالتيمار (ْ)
 نفسو, مصدرال, ياسيف حسيف عكاد ينظر, الدكلةإلى  اإلقطاعي دخؿ يناسب بشكؿ الجند مف عددان  يقدـ كاف ,راكبان 
  .ّْص

 .َٓص, نفسو المصدر, األزرم محمد ميدم ك الخالد إبراىيـ خميؿينظر   (ٓ)
بغػػػػػداد , مطبعػػػػػة اإلرشػػػػػاد, ُ, جُُٕٗلسػػػػػنة  (ّْ)مصػػػػػطفى مجيػػػػػد, شػػػػػرح قػػػػػانكف التسػػػػػجيؿ العقػػػػػارم رقػػػػػـ  ينظػػػػػر (ٔ)

   .ُٗ, صََِٖ, الناشر مكتبة السنيكرم, ُّٕٗ
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 كتعرؼ بأراضي الحكز ,لبيت الماؿ المفتكحة ممكان األراضي  مف األعظـالقسـ  عدعنيا ركاتب, كبيذا 
 .(ُ) األميريةاألراضي أك 

(, الذم عيدت بمكجبو في األراضيالحككمة ما يعرؼ ب ) قانكف  أصدرتـ  ُٖٖٓفي سنة 
بمكظؼ الطابك(, مكر المعيف مف الدكلة المسمى)المأإلى  في التصرؼ فييا كاإلذفاألراضي  تفكيض

, (ّ)كلو اف يمنح سندات تفكيض لممتصرفيف بيا  ,(ِ)أم الدكلةاألرض  بحكـ صاحب كيعد)المأمكر(
, كمف القكانيف كالشرائع المدنية األكلىبالدرجة  اإلسبلميةىذا القانكف مف الشريعة أحكاـ  كقد استمدت

ف أكالمبلحظ , (ْ)كما جرل بو العرؼ اإلنكميزمكالقانكف الفرنسي كالقانكف  األلمانيكالقانكف  ,األكربية
بيف ما كاف الغرض منو لمفصؿ  إذ ,كما يتعمؽ بيا األميريةالقانكف الجديد خاص باألراضي 

المممككة لؤلفراد فقد األراضي  أما, (ٓ)كما لمحككمة مف حقكؽاألراضي  ألصحاب تمؾ
كحدىا,  اإلسبلميةكىي مستمدة مف الشريعة , العدلية األحكاـفي مجمة  أحكامياكردت 
ىذا القانكف بداية العمؿ التشريعي الذم قامت بو الدكلة العثمانية إلرساء قكاعد  كيعد

تعديبلت الكثيرة التي ال عمى الرغـ مفالذم بقى في  جكىره يؤكد  بشكمو الجديد, اإلقطاع
كقسـ  ىذا , (ٔ)ض ىك حؽ التصرؼف ما يفك أك , لمدكلةاألرض  ف رقبةأطرأت عميو 

, (ٗ)األميرية كاألراضي, (ٖ)المممككةاألراضي  :كىي(ٕ)أصناؼخمسة األراضي إلى  القانكف 
                                                           

 .ِٓك  َٓص, السابؽ المصدر, األزرم محمد ميدم ك الخالد إبراىيـ خميؿينظر  (ُ)
 . ُِالمصدر السابؽ, ص, مجيد مصطفى ينظر (ِ)
بسػػػػجبلت عينيػػػػة كبيػػػػذا بػػػػدء تطبيػػػػؽ  رفات العقاريػػػػة الجاريػػػػة عمػػػػى األرضكسػػػػجمت مػػػػف ىػػػػذا التػػػػاري  جميػػػػع التصػػػػ (ّ)

 .ُِص , المصدر السابؽ, ينظر في ذلؾ مصطفى مجيد, نظاـ التسجيؿ العيني الصحيح
 .ِٓص, السابؽ المصدر, األزرم محمد ميدم ك الخالد إبراىيـ خميؿينظر  (ْ)
 العممي كالبحث العالي التعميـ كزارة ,العقارية الممكية قكانيف, سمطاف شجاع كريـ ك سمطاف شجاع فؤاد. د ينظر (ٓ)
 . ٓٗ, صُِٗٗ, العراؽ, الفنية المعاىد ىيئة,
 .بعدىا كما ِٓص, نفسو المصدر, األزرم محمد ميدم ك الخالد إبراىيـ خميؿينظر  (ٔ)
 .ٖٗالمصدر السابؽ, ص ,سمطاف شجاع كريـ ك سمطاف شجاع فؤاد. د ينظر (ٕ)
مصدر سابؽ,  ,كـر الكاحد عبد. د ينظركىي األراضي التي يمتمكيا األفراد ممكان صرفان,  – الممموكةاألراضي  (ٖ)

 .ُْص
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 .(ْ)المكاتاألراضي  كأخيران , (ّ)المترككة األراضيك , (ِ)المكقكفة األراضي  ك, (ُ)األميرية
 .(ْ)المكات

كبمكجبو , (ٓ)المسمى نظاـ الطابك, ك نظاـ لمتسجيؿ أكؿرع , شي ـُْٖٓكفي سنة 
ثـ صدر بعد ذلؾ نظاـ الطابك لسنة  ,(ٔ)ت التصرؼ مف دكائر) الدفتر خانة(سندا عطيتٍ أي 

إلى  الزراعية ببدؿاألراضي  كالذم جكز تفكيض ,األميريةخاص باألراضي  كىك ,(ـُٖٗٓلسنة )
فكانت المعامبلت  ,الصرفة األمبلؾ أماالرقبة لبيت الماؿ,  إبقاءالمتصرفيف بيا مع  األشخاص

ف صدر قانكف أ إلى ,حجة شرعيةاكـ الشرعية كتصدر بيا التصرفية الجارية عمييا تسجؿ في المح
                                                           

 الدكلة طرؼ مف كتفكيضيا إحالتيا امر كيجرم ,الماؿ بيتإلى  رقبتيا تعكد التياألراضي  كىي - ضي األميريةااألر (ُ)
 (.ُٖٖٓ) لسنة العثماني األراضي قانكف مف( الثالثة)ينظر المادة  .العثمانياألراضي  قانكف ألحكاـ طبقا

 مف لجية مالكيا أكقفيا التي كىي ,صحيحان  كقفان  المكقكفةاألراضي  األكؿ :نكعيف عمى كىي – الموقوفة األراضي(ِ)
 أم ,الغير نحك بيا التصرؼ بكيفية يتعمؽ فيما كالمجمة الشرعية لؤلحكاـ تخضع كالتي ,الشرعية األحكاـ كفؽ الجيات

 المكقكفةاألراضي  فيي الثاني النكع أما, المنقكلة غير باألمكاؿ التصرؼ كقانكفاألراضي  لقانكف خاضعة تكف لـ إنيا
 حؽ تخصيص حيث مف السبلطيف أكقفيا كقد ,األميريةاألراضي  مف اصميا التياألراضي  كىي ,صحيح غير كقفان 

...,  القضائي االختصاص, ياسيف حسيف عكاد ينظر .األراضي لقانكف كتخضع الماؿ لبيت رقبتيا بقاء مع التصرؼ
 .ّٖ-ّٗ ص, سابؽ مصدر

 قرل أك قصبة أك قرية ألىالي أك كاألنير كالطرؽ الناس لعمـك بيا االنتفاع حؽ ترؾ التي كىي -المتروكةاألراضي  (ّ)
 .الماؿ لبيتاألراضي  ىذه رقبة تبقى اف عمى كالمراعي معينة قصبات أك قرل

 كتبعد ,كالقصبات القرل ألىالي تخصص كلـ ,تترؾ كلـ, احد بتصرؼ ليس التياألراضي  ىي - المواتاألراضي  (4)
 كتضؿ قانكنان  المقررة الحدكد في بيا التصرؼ حؽ لو ثبت ميتة أرضا أحيا فمف, الميؿ كنصؼ ميبل العمراف اقصى عف

 حؽ عف المتفرعة العينية بالحقكؽ الخاصة المكاد" المدني القانكف شرح خضر, الرحمف عبد ينظر ,الماؿ لبيت رقبتيا
 .ُْ,صُّٓٗ بغداد, العاني, مطبعة ,ُط", الممكية

أك إنيا , الطاعة كاالنقياد كالتي تعني ,محرفة مف كممة) طابكؽ( في المغة التركية القديمة (الطابك) ف كممةكقد كرد بأ (5)
 كقد كردت في شركحات احد الكتاب عمى, كىي العبادة التي تأتي بمعنى االنقياد أيضان  ,إنيا مأخكذة مف كممة )طابمؽ(

كلذلؾ سمي السند  ,ألرض األميرية أك أجرة كتابة السنداتعني سند التفكيض لمتصرؼ في  ,كممة تركية أك فارسية إنيا
كلككنيا كممة غير عربية كال يعرؼ مصدرىا كال تنسجـ مع العمؿ الذم تقـك بو دائرة التسجيؿ , باسميا )سند الطابك(

المصدر السابؽ, , ينظر في كؿ ذلؾ مصطفى مجيد إلى دائرة التسجيؿ العقارم, (؛ فقد تـ تغير ) دائرة الطابكالعقارم
 .ِّص 

بدائرة أيضا  ,كالتي كانت تسمى ىي التسمية الرسمية العثمانية لدكائر التسجيؿ العقارم حاليان  - خانة الدفتر  (6)
االسـ الحالي لؤلسباب إلى  كمف ثـ تـ تغيرىا ,بصدكر أكؿ حكـ كطنيؽ افي العر  الطابك, كتبنى ىذا المسمى األخير

 .كما بعدىا  ِِص  نفسوالمصدر , ينظر مصطفى مجيد, التي ذكرت باليامش السابؽ
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 اإلشارة. كتجدر (ُ)معامبلت تسجيميا محصكرة بدائرة الطابك أصبحتالتصرؼ باألمكاؿ غير المنقكلة 
عثماني كقانكف الاألراضي  قانكفإلى  ترجع ياجميع القكانيف المتعمقة باألراضي في العراؽ أسساف إلى 

 .(ِ)رالذك سابؽالطابك 
 الفرع الثاني

 العيد الممكي مرحمة
 عندما اعمف ,ـُُِٖفي سنة  انتيت الحقبة العثمانية في مصر -الوضع في مصر -أولا 

 اإلشارةفألغى نظاـ الممتـز العثماني الذم سبؽ , (ّ)ثمانيةالممؾ محمد عمي انفصالو عف الدكلة الع
حؽ االنتفاع بيا مقابؿ مبمغ لمدكلة يسمى  إالالتي في يد المزارع ليس لو األرض  كلكف بقيت, ليوإ

رضاءن  ,(ْ)الخراجية( األراضيالتي تحت يد المزارعيف تسمى ) األرض فكانت ىذه ,)الخراج(  كا 
التي كاسى بيا األرض  أم ,(ٓ)تسمى )بالكسيات( أخرلزراعية  أراضيلمممتزميف السابقيف اقتطع ليـ 

خصص لممكاليف لو ارض سميت  أخرلكمف ناحية  عمي الممتـز المخمكع ككسب كده, محمد
كمف ىنا , (ٔ)اطمؽ عمييا )الشفالؾ( كأقاربو أسرتوألفراد  كأخرل)باالبعاديات( كتسمـ ليـ ببل مقابؿ, 

مثؿ السماح بتنازؿ المزارع الحائز , بدءت تظير فكرة الممكية الخاصة لؤلراضي الزراعية بأساليب شتى
أك  األرض السماح ببيعأك  كانتقاؿ ممكيتيا لمدائف المرتيف,األرض  فرىأك  ,لآلخرعمى حؽ االنتفاع 

 كتكارثيا لمف يدفع خراج ست سنكات متتالية مقدما. اإليصاء أكاليبة 
أك  (ـ منح الفبلحكف حؽ التصرؼ باألرض بالرىفُْٖٔسنة )األراضي  كبصدكر قانكف

 تأجيرىااألرض  لمستغؿ أقرت( ـ صدر ما يعرؼ )بالبلئحة السعيدية( التي ُٖٖٓكفي عاـ ), اإلفراغ
 مدة ال تقؿ خمس سنكات مع بقاء أرضوبيعيا بعد دفع رسـ محدد لمدكلة كاستغبلؿ الفبلح أك  رىنياأك 

كلظركؼ اقتصادية (ـ كما بعدىا ُِٖٖمصر عاـ ) اإلنكميزلمدكلة, كعندما احتؿ  ممكان األرض 
خزانتيا  إفبلسلؤلقطاعيف ككبار المبلؾ بسبب األراضي  سياسية اضطرت الحككمة المصرية بيعك 

                                                           
 . ُٔ-َٔص, السابؽ المصدر, األزرم محمد ميدم ك الخالد إبراىيـ خميؿينظر  (ُ)
 .ٓٗمصدر سابؽ ,ص , ينظر د. فؤاد شجاع سمطاف ك كريـ شجاع سمطاف (ِ)
 .ّٓ ص, السابؽ المصدر, كـر الكاحد عبد. دينظر  (ّ)
 .بعدىا كما ْٔ ص, سابؽ مصدر, بيجت محمد التكاب عبد احمد. دينظر  (4)
 .ّٓ ص, نفسو المصدر, كـر الكاحد عبد. د ينظر  (5)
 .بعدىا كما ْٔ ص, نفسو المصدر, بيجت محمد التكاب عبد احمد. دينظر   (6)
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تأكدت , (ُّٖٖ. فمما صدر القانكف المدني المصرم  القديـ عاـ )(ُ)في مصر اإلقطاع,كبيذا ظير 
الحر  الممكية الخاصة لؤلرض لتأثر كاضعكا المجمكعة المدنية بمجمكعة نابميكف التي اعتنقنت المذىب

(  تبنى المشرع المفيـك االجتماعي لمممكية, ُْٖٗالفردم, كعند صدكر القانكف المدني الجديد عاـ )
كتغميب  ,باف قيد الممكية الفردية لمعقارات بعدة قيكد بتغميب الصالح العاـ عمى الصالح الخاص

 .(ِ)األرضبالرعاية عمى مصمحة مالؾ  األكلىالمصمحة الخاصة 
, احتمت األكلىبعد انييار الدكلة العثمانية نتيجة الحرب العالمية  -العراق  الوضع في -ثانيا

االتفاقيات كالمؤتمرات التي  بكاسطةكثبتت كجكدىا فيو , ـ (ُُٕٗلعراؽ بدخكليا بغداد سنة )بريطانيا ا
, كنتيجة لذلؾ  (ّ)اليندية كاألنظمةالعراؽ لحزمة مف القكانيف  كأخضعت, عقدت عشية االحتبلؿ

ت ىذه المرحمة, كقد اشتمؿ ىذا أكبيذا بد, (ْ)ُُِٗ/ /ابِّيطانيا ممكا عمى العراؽ في نصبت بر 
, كالتحضير األعداد مدةكىي  مرحمة ما قبؿ صدكر قانكف التسكية أكليا :متميزتيف حقبتيفالعيد عمى 

 :يأتيد صدكر القانكف المذككر ككما ما بع مدةكالثانية 
استمر العمؿ  المدةكفي ىذه  -ُِّٗ ( لسنة55قانون التسوية رقم ) إصدارقبل  مرحمة

العثماني كنظاـ الطابك األراضي  استمر العمؿ بقانكفك بالبيانات الصادرة عف االحتبلؿ البريطاني, 
إلى أحكاـ  ككاف ذلؾ استنادان  , (ٓ)كتعميماتو كغيرىا مف القكانيف كالقرارات الصادرة في العيد العثماني

كصدرت في  ,(ٔ)ُِٓٗ( لسنة األساسي( مف الدستكر العراقي ) القانكف ُُْك) ( ُُّالمادتيف )
كقانكف , ُُِٗعدة قكانيف نذكر منيا: قانكف البيكع غير المسجمة في لكاء كرككؾ لسنة  المدةىذه 

, كقانكف البيكع كاالفراغات غير ُُِٗلسنة  األميريةتسجيؿ البيكع غير المسجمة المتعمقة  باألراضي 
                                                           

 .ّٕ-ّٔ ص, السابؽ المصدر, كـر الكاحد عبد. دينظر  (1)
 .بعدىا كما ْٔ ص, السابؽ المصدر, بيجت محمد التكاب عبد احمد. د ينظر (2)
 دار,ِط, العػػػػػػراؽ فػػػػػػي الدسػػػػػػتكرم كالنظػػػػػػاـ العامػػػػػػة النظريػػػػػة, الدسػػػػػػتكرم القػػػػػػانكف, عبيػػػػػػد عاجػػػػػػؿ عػػػػػػدناف. د ينظػػػػػر (3)

 .ُِٖكُُٖ ص, ََُِ, بغداد, الكطنية المكتبة في كالكتب الكثائؽ
 .ُْٖص, نفسو المصدر, عبيد عاجؿ عدناف. دينظر  (4)
 .َُّصالمصدر السابؽ, , األزرم محمد ميدم ك الخالد إبراىيـ خميؿينظر  (5)
 نشػػػػػػرت قػػػػػػد كانػػػػػػت التػػػػػػي العثمانيػػػػػػة القػػػػػػكانيف " انػػػػػػو عمػػػػػػى ُِٓٗ لسػػػػػػنة العراقػػػػػػي الدسػػػػػػتكر( ُُّ) المػػػػػػادة نصػػػػػػت (6)

 العػػػػراؽ فػػػػي مرعيػػػػة بقيػػػػت كالتػػػػي بعػػػػده أك التػػػػاري  ذلػػػػؾ فػػػػي نشػػػػرت التػػػػي كالقػػػػكانيف, ُُْٗ سػػػػنة الثػػػػاني تشػػػػريف قبػػػػؿ
 جميػػػػع " انػػػػو عمػػػػى نصػػػػت فقػػػػد الدسػػػػتكر مػػػػف(  ُُْ) المػػػػادة أمػػػػا,  ".... نافػػػػذة تبقػػػػى القػػػػانكف ىػػػػذا نشػػػػر حػػػػيفإلػػػػى 

 كالمنػػػػػدكب الممكػػػػي كالحػػػػػاكـ العػػػػراؽ فػػػػي البريطانيػػػػػة لمقػػػػكات العػػػػاـ القائػػػػػد أصػػػػدرىا التػػػػي كالقػػػػػكانيف كالنظامػػػػات البينػػػػات
 ".......تنفيذىا تاري  مف صحيحة تعتبر...  السامي



 الزراعية األراضي يف التصرفات على اإلدارية للرقابة القانوني االطار الفصل األول........

 

 
19 

في القرل كالقصبات  األميريةاألراضي  كمف ثـ صدر قانكف تمميؾ كتحديد,ُِِٗالمسجمة لسنة 
غير  , ككذلؾ صدر قانكف تحديد اجؿ تسجيؿ البيكع كاالفراغاتُِٔٗ( لسنة ْٖكالمدف رقـ )
أحكاـ  بحقيقتيا جكىر تدرسلـ  الحقبةه ف القكانيف الصادرة بيذأ .ُِٖٗ( لسنة ّٓالمسجمة رقـ )

نمامبادئ جديدة, أك  أسسان كلـ تستحدث , األراضي في العيد  لما كاف سائدان  تشذيبان أك  كاف تعديبلن  كا 
 .  (ُ)االحتبلؿأك  العثماني

اتجو االستعمار  -1932 ( لسنة55انون التسوية رقم )ق إصدارمرحمة ما بعد  -ثانياا 
تخدـ مصالحو,   إقطاعيةيكفؿ تككيف طبقة  جديدان  ليضع ليا نظامان  ؛األرض مسألةإلى  البريطاني

كالذم , داكسف( لدارسة كيفية التصرؼ باألراضي بالعراؽ كالمسائؿ المتعمقة بيا أرنستفكمؼ المستر )
رقـ األراضي  قانكف تسكية حقكؽ الممكي ىذا التقرير اصدر الحكـ ةكتحت كطئ, عف ذلؾ قدـ تقريران 

ليككف , (ِ)ُّٖٗ( لسنة ِٗخر بالرقـ )آكحؿ محمو قانكف تسكية , )الممغى(ُِّٗسنة ( لَٓ)
, كعائدتييا, كتثبيت الحقكؽ األراضيتناكؿ تعيف صنكؼ  إذ, القانكني لمتصرؼ باألراضي األساس

كحؽ العقر كحؽ المركر كحؽ المسيؿ كالمجرل, ككذلؾ العبلقات الخاصة بالتصرؼ  ,المتعمقة بيا
 مسحان األراضي  كميد الطريؽ لمسح, (ّ)الحقكؽ أماكفكالمزمة كالمغارسة, كتعيف مساحتيا كتثبيت 

نشاء جديدان  القانكف  أقرهالتفكيض الذم  أاقر ىذا القانكف مبدك  ,(ْ)ضيااألر جديد لتسجيؿ حقكؽ  نظامان  كا 
ف المراد منو أ إذ عف التفكيض في القانكف العثماني,لكف التفكيض ىنا يختمؼ القانكف العثماني, 

عند تكافر  ف يككف كجكبيان أك  ,جميعيا األراضيتسجؿ ف أك  ية الفردية محؿ الممكية العامة,الممك إحبلؿ
المساحات الكاسعة تجميع إلى  االنطبلؽ مف ىذا المبدأ في نياية المطاؼ أدلمما , شركط معينة

 .(ٓ)أيدم نفر قميؿ عف طريؽ التفكيضب
                                                           

 .ٓٗص ,سابؽال مصدرال, سمطاف شجاع كريـ ك سمطاف شجاع فؤاد. د ينظر (1)
كيبلحػػػػػػظ , كالمكقكفػػػػػػة,كاألميريػػػػػػة  ,كالمترككػػػػػػة ,كىػػػػػػي المممككػػػػػػة :أربعػػػػػػة أقسػػػػػػاـاألراضػػػػػػي إلػػػػػػى  قسػػػػػػـ ىػػػػػػذا القػػػػػػانكف (2)

قػػػػد الغػػػػى نفػػػػا لػػػػذكر باسػػػػتثناء اف قػػػػانكف التسػػػػكية آالعثمػػػػاني سػػػػالؼ ااألراضػػػػي  تبناىػػػػا قػػػػانكفأنيػػػػا ذات األقسػػػػاـ التػػػػي 
 الفقػػػػػو فػػػػي األميريػػػػة األراضػػػػي فػػػػي التصػػػػرؼ حػػػػؽ كراثػػػػة, الجبػػػػكرم سػػػػاجر. د ينظرررررمػػػػا يعػػػػرؼ باألراضػػػػي المػػػػكات, 

  . ٕٔٗ, صََِٗ(, ُِ) العدد, تكريت جامعة, اإلسبلمية العمـك كمية مجمة, الكضعي كالقانكف اإلسبلمي
 . ُِٓكَُِص  ,السابؽ المصدر, األزرم محمد ميدم ك الخالد إبراىيـ خميؿينظر  (3)
 .ٕٗص, نفسو مصدرال, سمطاف شجاع كريـ ك سمطاف شجاع فؤاد. د ينظر (4)
 .ُِٔكُِٓص ,السابؽ المصدر, األزرم محمد ميدم ك الخالد إبراىيـ خميؿ ينظر (5)
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, ُِّٗ( لسنة ُٓ: قانكف منح المزمة رقـ )أىميافي ىذه المرحمة قكانيف  أيضان قد صدرت ك 
مما فسح المجاؿ لتممؾ اكثر مف , صفة قانكنية لتصرفات االحتبلؿ باالرض الزراعية أعطىكالذم 
في األراضي  مقابؿ مف بعض شيكخ العشائر كمالكيدكف مف المكضكعة اليد( ) األراضينصؼ 
كصدر كذلؾ  قانكف  ,(ِ)عمى العرؼ كالعادة مرتكزان  تحت عنكاف )حؽ المزمة( الذم كاف شائعان (ُ)المدف

. ُِّٗ( لسنة ِٖكاجبات الزراع( رقـ )كقانكف )تحديد حقكؽ ك , ُِّٗ( لسنة ٓٓرقـ )(ّ)()حؽ العقر
كالذم احتكل عمى  ُُٓٗ, ( لسنةَْصدكر القانكف المدني رقـ ) كالحدث البارز في ىذه المرحمة ىك

 -ُُٗٔفي المكاد) األميريةاألراضي  فأبش أحكامان كتضمف , الزراعيةاألراضي  إدارةمكاد عديدة تنظـ 
قامةاالنتفاع بيا  األميريةفأجاز لممتصرؼ باألراضي , (ُِْٖ الخاصة بالزراعة كالتصرؼ  األبنية كا 

الزراعية كالتزاـ البساتيف كالمزارعة األراضي  إيجارنظـ ك , (ْ)يرىنياأك  يؤجرىاأك  كاف يفرغيا
  .(ٓ)كالمغارسة

 الفرع الثالث
 مرحمة العيد الجميوري

حد كبير في إلى  ثكرتاف تتشابياف( ُٖٓٗ( كفي العراؽ سنة )ُِٓٗاندلعت في مصر سنة )
كتمخض عنيما القضاء عمى النظاـ الممكي , رغـ اختبلؼ الظركؼ التي مرت بكؿ منيما ,غاياتيما

                                                           
 مطبعػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػادية, كالتنميػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػراؽ فػػػػػػػػػي الزراعػػػػػػػػػياإلصػػػػػػػػػبلح  :العطيػػػػػػػػػة كادم الحسػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػػد. دينظػػػػػػػػػر  (1)

 .ْٖ, ُٓٔٗ بغداد, المعارؼ,
 .ٖٗص, سابؽال مصدرال, سمطاف شجاع كريـ ك سمطاف شجاع فؤاد. د ينظر (ِ)
األرض منو إلىمالو استثمارىا  الحككمة الحؽ الذم يبقى لصاحب األرض األصمي اذا نزعت ( بحؽ العقر)يقصد  (ّ)

, غيره ليتصرؼ بيا بشرط اف يبقى لصاحبيا األصمي جزء مف الغمةإلى  كسممتيا, خرلسبب آ بنفسو أك بالكاسطة أك
 .ٖٗص ,نفسو مصدرال, سمطاف شجاع كريـ ك سمطاف شجاع فؤاد. د ينظر

 بيا ينتفع اف األميريةاألراضي  في لممتصرؼ  -ُ ": انو عمى العراقي المدني القانكف مف( ُُٗٔ) المادة نصت (ْ)
 يرىف كاف يعيرىا كاف يؤجرىا كاف يفرغيا اف كلو  -ِ..... بالزراعة الخاصة األبنية فييا كيقيـ يزرعيا كاف كزكائدىا ىي
 بحدكد  عمييا حقو في يتصرؼ كاف يستغميا كاف باألرض ينتفع اف عاـ بكجو كلو -ّ..... فييا التصرؼ في حقو

 ." لمدكلة مممككة األرض رقبة األحكاؿ كؿ في كتبقى القانكف
 المػػػػػدني القػػػػػانكف مػػػػػف ( الثػػػػػاني البػػػػػاب) مػػػػػف (األكؿ الفصػػػػػؿ) مػػػػػف (الثػػػػػاني الفػػػػػرع)  ضػػػػػمف المػػػػػكاد ىػػػػػذه كردت كقػػػػػد (5)

 عػػػػػف تتحػػػػػدث كاحػػػػػدة  فقػػػػػرة باسػػػػػتثناء الزراعيػػػػػة األرض تمػػػػػس جميعيػػػػػا كالتػػػػػي, اإليجػػػػػار مػػػػػف خاصػػػػػة أحكػػػػػاـ بعنػػػػػكاف
-َٖٓ) بػػػػػػالمكاد المزارعػػػػػػة ك ,(َْٖ-ٕٓٗ) المػػػػػػكاد فػػػػػػي الزراعيػػػػػػةاألراضػػػػػػي  إيجػػػػػػار فػػػػػػنظـ , النقػػػػػػؿ كسػػػػػػائط إجػػػػػػارة
 .(َْٖ-ِْٖ)  بالمكاد البساتيف كالتزاـ كالمغارسة, (ِّٖ-ُٖٔ) المكادفي  كالمساقاة ,(ُٖٓ
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فصدر في  ,(ُ)الزراعي اإلصبلحكقد صدر في بدايتيما ما يصطمح عميو بقانكف , اإلقطاعيشبو 
, األرض شامؿ لتنظيـ حيازة إصبلحيبرنامج  أكؿكىك المعدؿ ُِٓٗ( لسنة ُٖٕمصر القانكف رقـ )

كيشترؾ , َُٕٗ( لسنة ُُٕبالقانكف ) )الممغى( ُٖٓٗ( لسنة َّكمثمو في العراؽ صدر القانكف )
 القانكنيف بالمبادئ التالية :

عمى لمممكية الزراعية احد  اإلصبلحففي مصر كضع قانكف  -عمى لمممكية الزراعيةأتحديد حد  – أولا 
حددت كقت صدكر القانكف )بمائتي فداف(, كمف ثـ تحددت )بمائة فداف( بمكجب القانكف  إذالفردية, 

 في العراؽ فقد حددت المميكة الزراعية بمساحة )الفي( دكنـ في أما, (ِ)ُُٔٗ( لسنة ُِٕرقـ )
كيرل احد  ,(ّ)التي تسقى بالكاسطةأك  السيحيةاألراضي  )كالؼ( دكنـ لمفرد في, الديميةاألراضي 

ف الذم حمؿ المشرع عمى تحديد الممكية بالمقدار المذككر ىك انو تراءل لممسؤكليف أتاب العراقييف الك
اذا ىـ احسنكا  ,لمطبقة المتكسطة محترمان  ف ىذا المقدار يؤمف دخبلن أطكيؿ  كالخبراء بعد كقت

متكسطة  أسرة إعالةإلى  مائتي فدانا تكفي عٌدتذ إ ,األساسكجرت مصر عمى ىذا  ,(ْ)استغبلليا
مئة فداف إلى  اف المشرع خفض ىذا الحد الحقا أال ,األرض في اإسرافكما زاد عف ذلؾ  ,الحاؿ
 .(ٓ)لمفرد

                                                           

 التػػػػػي التشػػػػػريعات مػػػػػف مجمكعػػػػػة انػػػػػو الػػػػػبعض يػػػػػرل حيػػػػػث,  الزراعػػػػػياإلصػػػػػبلح  ماىيػػػػػة فػػػػػي اآلراء تعػػػػػددت لقػػػػػد (ُ)
 فػػػػي الرأسػػػػمالية أك اإلقطاعيػػػػة بالعبلقػػػػات المػػػػس دكف باسػػػػمو تسػػػػجؿ ارض عمػػػػى كعائمتػػػػو الفػػػػبلح إسػػػػكافإلػػػػى  تيػػػػدؼ
 متشػػػػابكة عكامػػػػؿ عػػػػف عبػػػػارة بانػػػػو "خػػػػرآ فقيػػػػو كعرفػػػػو, كاقتصػػػػاديان  اجتماعيػػػػان  لمريػػػػؼ إصػػػػبلح انػػػػو خػػػػرآ كيػػػػرل, القريػػػػة

 سػػػػػػػكاف مػػػػػػف يشػػػػػػممو بمػػػػػػا الزراعػػػػػػػي القطػػػػػػاع خػػػػػػاص كبكجػػػػػػو عمكمػػػػػػا لمدكلػػػػػػػة كالرخػػػػػػاء النيػػػػػػكض تسػػػػػػتيدؼ كأسػػػػػػاليب
 الممكيػػػػػػػة تفتيػػػػػػػتإلػػػػػػػى  يرمػػػػػػػي كقػػػػػػػانكف الزراعػػػػػػػياإلصػػػػػػػبلح  بػػػػػػػيف الػػػػػػػبعض كيفػػػػػػػرؽ ", كمنقكلػػػػػػػة ثابتػػػػػػػة أمػػػػػػػكاؿ كرؤكس
, سػػػػػػابؽ مصػػػػػػدر, كػػػػػـر الكاحػػػػػػد عبػػػػػػد. د ذلػػػػػؾ فػػػػػػي ينظررررررر.  ضاألر  إنتػػػػػاج زيػػػػػػادةإلػػػػػػى  تيػػػػػدؼ ككػػػػػػإجراءات,  الكبيػػػػػرة

 .ْٕكصِْ-َْص
الزراعػػػػػػي رقػػػػػػـ  اإلصػػػػػػبلح قػػػػػػانكف مػػػػػػف(  األكلػػػػػػى) المػػػػػػادة اسػػػػػػتبداؿ عمػػػػػػى منػػػػػػو (األكلػػػػػػى) المػػػػػػادة نصػػػػػػت كالػػػػػػذم (2)
 .ُِٓٗ( لسنة ُٖٕ)
 .ُٖٓٗ( لسنة َّمف قانكف اإلصبلح الزراعي الممغى رقـ ) (األكلى ) المادة ينظر  (3)
 مطبعػػػػػػػػة, ُط, ُٖٓٗ لسػػػػػػػنة(  َّ) رقػػػػػػػػـ الزراعػػػػػػػياإلصػػػػػػػػبلح  قػػػػػػػانكف شػػػػػػػػرح ,نكرجػػػػػػػاف الػػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػدينظػػػػػػػر   (4)

 .ِْص, ُٗٓٗ, بغداد, المعارؼ
 .ِٔ ص, السابؽ المصدر, نكرجاف الرحمف عبدينظر  (5)
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كيتفؽ كؿ مف  –المسموح بو قانونا األعمىتزيد عن الحد  الستيالء عمى المساحات التي –ثانيا
مف  األعمىتستكلي الحككمة عمى ما يجاكز الحد  الزراعي في العراؽ كمصر عمى اف اإلصبلحقانكني 

 . (ُ)التالية لتاري  العمؿ بالقانكفالممكية الزراعية عمى مدل الخمس سنكات 
األرض  اتفؽ المشرعكف في العراؽ كمصر عمى مصير كأيضان  -الفالحيناألراضي إلى  توزيع –ثالثا 

ف حدكد التكزيع ىي ال تقؿ إففي مصر ف, المستحقيفذ تقرر تكزيعيا عمى الفبلحيف إ, المستكلى عمييا
كبالشركط  اكالمحتاج لي (ِ)اإلنتاجتكزع عمى الشخص القادر عمى  أفدنةتزيد عف خمسة  العف فدانيف ك 

الممغى( بمساحات ) اإلصبلحفي العراؽ فقد تحدد مقدار التكزيع في قانكف  أما.(ّ)المحددة بالقانكف
( دكنـ َُِ -َٔأك) ,التي تسقى بالكاسطةأك  السيحيةاألراضي  مف ( دكنـَٔ -َّ)تتراكح ما بيف 

 .(ٓ) كقد حدد القانكف شركط التكزيع كضكابطو, (ْ)التي تسقى باألمطار أمالديمية األرض  في
 ميمة االستيبلء كالتكزيع بييئة تعرؼ باسـ )الييئة العميا لبلصبلح الزراعي(, نيطتأي كقد  

)الممغى( عمى ُٖٓٗ( لسنة َّراعي العراقي رقـ )الز  اإلصبلح( مف قانكف ُٓنصت المادة )كبيذا 
تتكلى عممية االستيبلء كالتكزيع , ة العميا لبلصبلح الزراعية (أباسـ )اليي أة تنشأانو:" تمثؿ الحككمة ىي

دارة فرعية تشكؿ  إداريةالتي ينفذ قرارتيا لجاف , (ٔ)اف يتـ تكزيعيا ...."إلى  المستكلى عمييااألراضي  كا 
 .(ٕ)كجب قرارات تصدر عف كزير الزراعةتشكؿ بم

                                                           
 كيقابميػػػػػا, )الممغػػػػػى( ُٖٓٗ( لسػػػػػنة َّرقػػػػػـ ) العراقػػػػػي الزراعػػػػػياإلصػػػػػبلح  قػػػػػانكف مػػػػػف( الرابعػػػػػة ) المػػػػػادةينظػػػػػر  (1)

 .ُِٓٗ( لسنة ُٖٕرقـ ) المصرماإلصبلح  قانكف مف( الثالثة) المادةكبنفس المعنى 
 كػػػػػؿ فػػػػػي عمييػػػػػا المسػػػػػتكلى األرض كتػػػػػكزع " :انػػػػػو عمػػػػػى المصػػػػػرماإلصػػػػػبلح  قػػػػػانكف مػػػػػف( التاسػػػػػعة) المػػػػػادة تػػػػػنص (2)

 أفدنػػػػة خمسػػػػة عػػػػف تزيػػػػد كال فػػػػدانيف عػػػػف تقػػػػؿ ال صػػػػغيرة ممكيػػػػة مػػػػنيـ لكػػػػؿ يكػػػػكف بحيػػػػث الفبلحػػػػيف صػػػػغار عمػػػػى قريػػػػة
 .".... األرض لجكدة تبعان 

 مصػػػػػػريا يكػػػػػػكف اف -أ األرض عميػػػػػػو تػػػػػكزع فػػػػػػيمف كيشػػػػػػترط..... " :انػػػػػػو عمػػػػػى( التاسػػػػػػعة ) المػػػػػػادة عجػػػػػػز كيػػػػػنص  (3)
 مػػػػػا يقػػػػػؿ اف ج الزراعػػػػػة حرفتػػػػو تكػػػػػكف اف -ب بالشػػػػػرؼ مخمػػػػة جريمػػػػػة فػػػػػي حكػػػػـ ضػػػػػده يصػػػػػدر لػػػػـ الرشػػػػػد مػػػػػف بالغػػػػا
 .".....أفدنة خمسة عف الزراعية األرض مف يممكو

 .( الممغى)  العراقي  الزراعياإلصبلح  قانكف مف( ُُ) المادة نصينظر  (4)
 (, اذ جػػػػػاء فييػػػػػا الممغػػػػػى)   العراقػػػػػي الزراعػػػػػياإلصػػػػػبلح  قػػػػػانكف( ُِ) المػػػػػادة تحػػػػػددت شػػػػػركط التكزيػػػػػع بمكجػػػػػب  (5)
 الزراعػػػػػػػػة حرفتػػػػػػػػو تكػػػػػػػػكف اف ب, الرشػػػػػػػػد سػػػػػػػػف بالغػػػػػػػػا عراقيػػػػػػػػا يكػػػػػػػػكف اف -أ: األرض عميػػػػػػػػو تػػػػػػػػكزع فػػػػػػػػيمف يشػػػػػػػػترط" :

 " .اف يقؿ ما يممكو مف األراضي الزراعية عف ستيف دكنما..... -ج.....
 .ُِٓٗ لسنة( ُٖٕ) رقـ المصرماإلصبلح  قانكف مف( ُِ)  لمادةكيقابميا كبنص مماثؿ ا (6)
 كيقابميػػػػػػػػا, (الممغػػػػػػػػى) ُٖٓٗ لسػػػػػػػنة( َّ) رقػػػػػػػػـ العراقػػػػػػػػي الزراعػػػػػػػياإلصػػػػػػػػبلح  قػػػػػػػػانكف مػػػػػػػف( ُٗ) ينظػػػػػػػر المػػػػػػػػادة (7)

 .ُِٓٗ لسنة( ُٖٕ) رقـ المصرماإلصبلح  قانكف مف( ُّ) المادة المعنى كبنفس
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 الزراعية في مصر ىي صدكر قانكف اخر شامؿاألراضي  عمى كاقع األثرمف التطكرات ذات 
 أبكابوكالذم خصصت احد , ُٔٔٗ( لسنة ّٓيسمى بقانكف الزراعة رقـ ) اإلصبلحجانب قانكف إلى 

رض الزراعية كالبناء باأل األضرارإلى  المؤدية األفعاؿذ نص عمى تجريـ إالزراعية, األرض  لحماية
مف تشريع القانكف  ابتداءالقانكنية  كاألجرةاالمتداد القانكني  أاخر طبؽ مبد كمف جانب, فييا كتجريفيا

المشرع  ءبد ُِٗٗ( لسنة ٔٗى القانكف رقـ )نو بمقتضأ الإ, كالتشريعات البلحقة ُِٓٗ( لسنة ُٖٕ)
صكب المذىب الفردم  كيتجو قميبلن  ,الزراعيةاألراضي  مذىب االشتراكي لممكيةالمصرم يتحرر مف ال

مما يعيد , بإلغاء نظاـ االمتداد القانكني لممزارعيف المستأجريف لؤلراضي الزراعية خرلأي الحر تارة 
كتصرؼ كبإمكاف تخمص المالؾ مف الحائز المستغؿ لؤلرض  انتفاعان  أرضولممالؾ حؽ الممكية عمى 

 بيف حيازتو لؤلرض الزراعية مقابؿ تعكيض عادؿ, فعاد لممالؾ حينئذ حؽ االنتفاع كالرقبة جامعان 
 .المممككة لو كالتصرؼ فييا

كبسقكط نظاـ عبد الكريـ قاسـ, ثـ حؿ محمو نظاـ حزب البعث المنحؿ الغي  ,في العراق أما
كالذم , )النافذ(َُٕٗ( لسنة ُُٕبمكجب القانكف ) ُٖٓٗ( لسنة َّرقـ ) األكؿ صبلحاإلقانكف 
: قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ أىميا, العديد مف قرارات مجمس قيادة الثكرة المنحؿ إصدارسبقو 

صدر  كأيضا, (ُ)المستكلى عمييااألراضي  , الذم الغى بمكجبو التعكيض عفُٗٔٗ( لسنة ُٖٔ)
كالخاص بمحافظتي ذم قار كميساف )لكائي الناصرية كالعمارة  )الممغى(ُٗٔٗ( لسنة ٔٔالقانكف )

لجاف االستيبلء كالتكزيع بعد ما كانت إلى  بتنفيذه كأحاؿ ُٖٓٗ( لسنة َّ( كالذم عدؿ القانكف )سابقان 
كمابعدىا  ( منوِٗالمادة ) مف لغيت الفقرة )ب(أي كقد , األراضي لجاف تسكية حقكؽإلى  مكدعة

القرارات  ككذلؾ الغاء, كقرارات التقدير كالتعكيض الصادرة منو المكتسبة كغير المكتسبة الدرجة القطعية
.كمف القكانيف (ِ)المكتسبة كغير المكتسبة الدرجة القطعية ُٓٔٗ( لسنة ُٔالصادرة كفؽ القانكف )

بمكجبو كافة قرارات أيلغيت ذم كال ُٗٔٗ( لسنة ٕٔالميمة التي صدرت في ىذه الفترة ىك القانكف )
                                                           

عػػػػػف خميػػػػػؿ إبػػػػػراىيـ الخالػػػػػد كميػػػػػدم  نقػػػػػبلن  ,ُٗٔٗ/ٓ/َِفػػػػػي  ُّّٕالمنشػػػػػكر بجريػػػػػدة الكقػػػػػائع العراقيػػػػػة بالعػػػػػدد  (1)
 .ُِٗص, محمد األزرم ,مصدر سابؽ

المكجبة لمقانكف بأنو ييدؼ إلى كرد في األسباب  , كمف اىـ مامف القانكف كبكافة فقراتيما (ِكُينظر المادتيف ) (2)
لمممكية  تخفيض الحد األعمى  مف خبلؿلمفبلحيف في لكائي العمارة كالناصرية راضي األ تكفير مساحات كافية مف

عادة تكزيع األراضي بصكرة صحيحة كبما يتفؽ مع المصمحة العامة, كما بررت إناطة  الميمة بمجاف  الزراعية, كا 
 ...ال  ..كلئلسراع بانيا المشكمة في ىذيف المكائييف  االستيبلء لمخبرة التي تكلدت لدييا 
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المكتسبة كغير المكتسبة  ُٓٔٗ( لسنة ُٔكالقانكف) ُُٔٗ( لسنة ُٔالتسكية الصادرة كفؽ القانكف )
 .(ُ)الدرجة القطعية 

كىك بالحقيقة  يزاؿ نافذان ماككنو  ؛َُٕٗ( لسنة ُُٕكما ييمنا في ىذا المجاؿ ىك القانكف ) 
, الثغرات التشريعيةأك  انو سد بعض النكاقص أال, )الممغى(ُٖٓٗ ( لسنةَّترديد لمقانكف )أك  امتداد
كطريقة رييا كنكع األرض  لخصكبة المسمكح بو قانكف تبعان  األعمىتحديد الحد  الجديدة  أحكاموكمف 

يع المياه الفنية في تكفير كتكز  اإلشكاالتاخذ بمبدأ التكزيع الجماعي لتبلفي كفي التكزيع , الزراعة
ذ كاف التكزيع في إ, شمؿ التكزيع حاالت محددة اقتضتيا الضركرة كأيضان  ,الممكحة كغيرىاكمشاكؿ 

التي جاء  اليامةالمشتركة  األحكاـ. كمف مى التكزيع الفردم بممكيات صغيرةع القانكف السابؽ مقتصران 
ف أأكجب التأجير ك  أمكالثاني ىك منع الكساطة في العممية الزراعية  األكؿ اإلصبلحبيا قانكني 

 :ىي أصناؼإلى  الدكلة أراضيككذلؾ صنؼ  ,(ِ)يايعر اكز األرض  تككف العبلقة مباشرة بيف مالؾ
 كالمكقكفة. ,كالمترككة ,كالممنكحة بالمزمة ,الصرفة كاألميرية ,المفكضة بالطابك

 ,المممكس في الحيازة الزراعية األثرذات  األخرلالقكانيف إلى  ف نشيرأ بالذكر كمف الجدير
 أراضيبمكجبو  أصبحتالنافذ كالذم  ُٕٔٗ( لسنة ّٓالدكلة رقـ ) أراضي أصناؼمثؿ قانكف تكحيد 

كحدد فيو   ,(ّ)الحقكؽ التي لؤلفراد فييا إبقاءالمممككة لمدكلة مع األراضي  بصنؼ جميعيا الدكلة
لؤلفراد األراضي  قانكف تأجيرخر صدر أ كمف جانب, حقكؽ كالتزامات صاحب حؽ التصرؼ

تأجير المساحات الفائضة عف حاجة إلى  يسعىالذم المعدؿ  ُّٖٗ( لسنة ّٓركات رقـ)كالش
كغيرىا الكثير التي صدرت , (ْ)تككف الدكلة طرفا فييا إيجاركالشركات بعقكد إلى األفراد  الفبلحيف
 كأحكاـفي مبادئ  , لـ تحدث تغيران أنيا إالقرارات مجمس قيادة الثكرة المنحؿ أك  قكانيف صكرةعمى 

 .لييا في مكاضعيا المحددةإ اإلشارةكستتبيف لنا مف خبلؿ ىذا البحث عند , األراضي
                                                           

 .ُْٗص, السابؽ المصدر, األزرم محمد ميدم ك الخالد إبراىيـ خميؿينظر   (1)
, كلممزيػػػػد مػػػػف التفاصػػػػيؿ ينظػػػػر النافػػػػذ َُٕٗلسػػػػنة  (ُُٕ)ينظػػػػر فػػػػي ذلػػػػؾ األسػػػػباب المكجبػػػػة لصػػػػدكر القػػػػانكف  (2)

, المصدر السابؽ,   كمابعدىا. ْٓصد. عبد الكاحد كـر
 تعتبػػػػػػر" :انػػػػػػو عمػػػػػػى ُٕٔٗ لسػػػػػػنة (ّٓ) رقػػػػػػـاألراضػػػػػػي  أصػػػػػػناؼ تكحيػػػػػػد قػػػػػػانكف مػػػػػػف( األكلػػػػػػى) المػػػػػػادة نصػػػػػػت (3)

 كاألراضػػػػػي صػػػػػحيح غيػػػػػر كقفػػػػػا كالمكقكفػػػػة بالمزمػػػػػة كالممنكحػػػػػة بالطػػػػػابك كالمفكضػػػػة الصػػػػػرفة األميريػػػػػةاألراضػػػػػي  جميػػػػع
  ." لمدكلة المممككةاألراضي  صنؼ مف المترككة

 . ُّٖٗ( لسنة ّٓرقـ ) مف القانكف (األكلىينظر المادة )  (ْ)



 الزراعية األراضي يف التصرفات على اإلدارية للرقابة القانوني االطار الفصل األول........

 

 
25 

ىي  ةأساسي بصكرةكمما تقدـ تبيف لنا باف القكانيف المنظمة لبلراضي الزراعية في مصر 
 ُٔٔٗ( لسنة ّٓمف قانكف الزراعة رقـ ) كأبكاب, ُِٓٗ ( لسنةُٖٕالزراعي رقـ ) اإلصبلحقانكف 

في العراؽ  أما, ف ىذه التعديبلت تبقى في صمبيماأ الإتعديبلت كثيرة,  طرأت عمييماالنافذيف كالذيف 
بقكانيف التسكية األرض  مرتإذ  ,ـ يجمعيا قانكف كاحد كما في مصرفقد تكصؼ التشريعات بكثرتيا كل

 َُٕٗ( لسنة ُُٕثـ القانكف ) ,الممغى ُٖٓٗلسنة  (َّالزراعي رقـ ) اإلصبلحثـ قانكف كمف 
الزراعية,  كال مجاؿ األرض  النافذ كغيرىا الكثير مف القكانيف كالقرارات التي تناكلت جكانب جزئية مف

 .مجريات البحث أثناءمدل تشعبيا  جدان  ةكاضح كبصكرةسنبلحظ  أننا إاللذكرىا في ىذا المطمب 
 لثالمطمب الثا

 الزراعية حسب ممكية رقبتيااألراضي  أقسام
المممككة األراضي  ىك األكؿ :قسميف عمى الزراعية مف حيث ممكية رقبتيااألراضي  تقسـ

 تككف عمى نكعيف األخيرةكىذه , المممككة لمدكلةاألراضي  الثاني فيك أما, صرفان  لؤلشخاص ممكان 
مممككة لمدكلة خالية  إنياأك  لمدكلة مثقمة بحقكؽ تصرفيو,تككف مممككة أف , فأما كالسيما في العراؽ 

. تككف شاغرة أكقد اإليجاركعقكد قد تككف مشغكلة بعبلقات تعاقدية كلكنيا  ,مف الحقكؽ التصرفية
 لمحديث عف األكؿنخصص الفرع  :ثبلث فركع عمى يتطمب تقسيـ المطمب األقساـكدارسة ىذه 

 المممككة لمدكلة.                                    األراضي  الفرعيف الثاني كالثالث لمحديث عفكنكرس , المممككة لؤلفراداألراضي 
 األولالفرع 

 الزراعية الممموكة لألشخاص األراضي
ككف لصاحبيا حؽ الممكية التي ي ,ا لؤلفرادتامن  الزراعية المممككة ممكان األراضي  كيقصد بيا

أك  منفعةن أك  عينان  مطمقان  يتصرؼ فييا تصرفان أف كلو , كحقكقيا كافةنو لو رقبتيا أ أمالتامة, 
نو اف ألممكية بقكليا" الممؾ التاـ مف ش( مف القانكف المدني اَُْٖفقد عرفت المادة ), (ُ)استغبلال ن 

كمنفعة كاستغبلال فينتفع بالعيف المممككة كبغمتيا  فيما يممكو عينان  يتصرؼ بو المالؾ تصرفا مطمقان 
صفة اطبلؽ الممكية أف , يبلحظ (ِ)كثمارىا كنتاجيا كيتصرؼ في عينيا بجميع التصرفات الجائزة "

                                                           
 لصػػػػػناعة العاتػػػػػؾ الناشػػػػػر, ُج, األصػػػػػمية العينيػػػػػة الحقػػػػػكؽ, البشػػػػػير طػػػػػو محمػػػػػد ك طػػػػػو حسػػػػػكف غنػػػػػي. د ينظػػػػػر (1)

 .ِْص, طبع سنة بدكف, بغداد, القانكنية المكتبة تكزيع, القاىرة, الكتب
 فػػػػػػي كحػػػػػده الشػػػػػيء لمالػػػػػػؾك  ": بانيػػػػػا الممكيػػػػػة عرفػػػػػػت اذ المصػػػػػرم المػػػػػدني القػػػػػػانكف مػػػػػف (َِٖ) المػػػػػادة كيقابميػػػػػا (2)

 ."فيو كالتصرؼ كاستغبللو استعمالو حؽ, القانكف حدكد
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خركج أف " كىذا يعني  بجميع التصرفات الجائزةنفا بعبارة" آدة بالتعريؼ خففت في عجز المادة الكار 
 .(ُ)لمحماية القانكنية غير مستحقان  المالؾ عف حدكد الجكاز تجعمو

 األفكارباالنحسار حتى في اكثر النظـ التي تتبنى  أبع الفردم المطمؽ لحؽ الممكية بدف الطاإ
حؽ ذك طبيعة اجتماعية إلى  مطمقان  فرديان  عمى ىذا الحؽ بكصفو حقان  كتكسعت القيكد تدريجيان , الفردية

"عمى المالؾ اف يراعي في  :( مف القانكف المدني العراقي بقكليأَٖلذلؾ تنص المادة ) , كتأكيدان (ِ)
الخاصة". كفي أك  المراسيـ كالمكائح المتعمقة بالمصمحة العامةأك  استعماؿ حقو ما تقضي بو القكانيف

تحديد حد اقصى لمممكية الزراعية سكاء في  أىمياسبيؿ المصمحة العامة قيدت الممكية الزراعية بقيكد, 
ففي مصر اتسعت القيكد الكاردة في قانكف , كالقيكد الكاردة بشاف االستغبلؿ, (ّ)في مصر أـ العراؽ

األراضي  التي تحد مف سمطات المالؾ ,في مجاؿ ُِٓٗ( لسنة ُٖٕالزراعي رقـ ) اإلصبلح
فكضع حد اقصى لؤلجرة , الطرؼ الضعيؼ ىك بكصفوالزراعية كاغمبيا مقررة لمصمحة المستأجر 

نص عمى ك ذ فرض اف ال تقؿ عف ثبلث سنكات, إ, القانكنية, ككذلؾ تدخؿ المشرع في مدة العقد
نصكص القانكف المدني, ىذه القيكد خففت بعد العكدة لمعمؿ بأف  إال, (ْ)امتداد العقكد بقكة القانكف

فقانكف , القيكد اكثر شدة في القانكف العراقيأف  إال, ُِٗٗ( لسنة ٔٗالقانكف ) كذلؾ بصدكر
 كما سنرل.  (ٓ)نقديان  إيجاراالزراعية األرض  مف تأجير أصبلن الزراعي النافذ منع المالؾ  اإلصبلح

ترتبت لؤلفراد  ,بالعيد الممكي كقانكف التسكية العثماني كمركران األراضي  كمنذ صدكر قانكف
ؿ نشأة الممكية كىذا ىك اص صبح التصرؼ حقان أك  ,الزراعيةاألراضي  عمى التشريعات المتعاقبة حقكقان ب

القانكف أحكاـ  صبح مصدر الممكية الزراعية ىك البيع كفؽأكفي الكقت الحاضر , (ٔ)الزراعية لؤلفراد
                                                           

 .ِْص, نفسو المصدر, البشير طو محمد ك طو حسكف غني. دينظر  (1)
 لمممكيػػػػػة االجتماعيػػػػػة لمكظيفػػػػػة تحقيقػػػػػان  المالػػػػػؾ سػػػػػمطات عمػػػػػى تػػػػػرد التػػػػػي القيػػػػػكد, الشػػػػػكرم يكسػػػػػؼ عمػػػػػي. د ينظػػػػػر (2)

 .َُكٗص ,ِٗ العدد, الككفة مجمة, الخاصة
 المػػػػػػػادة ككػػػػػػػذلؾ, ُٖٓٗ لسػػػػػػػنة (َّ) رقػػػػػػػـ العراقػػػػػػػي الزراعػػػػػػػياإلصػػػػػػػبلح  قػػػػػػػانكف مػػػػػػػف (األكلػػػػػػػى) المػػػػػػػادةينظػػػػػػػر  (3)
 رقػػػػػػـ المصػػػػػػرم القػػػػػػانكف مػػػػػػف (األكلػػػػػػى) كالمػػػػػػادة, َُٕٗ لسػػػػػػنة (ُُٕ) رقػػػػػػـ النافػػػػػػذاإلصػػػػػػبلح  قػػػػػػانكف مػػػػػػف( الثانيػػػػػػة)
 .المعدؿ النافذ ُِٓٗ لسنة (ُٖٕ)
 .ُٔ_ُٓالمصدر نفسو, ص , الشكرم يكسؼ عمي. د لمتفاصيؿ ىذه القيكد ينظر (4)
( مػػػػػػف قػػػػػػانكف اإلصػػػػػػبلح الزراعػػػػػػي النافػػػػػػذ عمػػػػػػى انػػػػػػو: " ال يجػػػػػػكز اف ِّ( مػػػػػػف المػػػػػػادة )نصػػػػػػت الفقػػػػػػرة )الخامسػػػػػػة (5)

 تككف العبلقة بيف صاحب األرض كزارعيا الفعمي إال عبلقة مباشرة كتمتنع الكساطة في ىذه العبلقة ".
 .َُِص, سابؽ مصدر, األزرم محمد ميدم ك الخالد إبراىيـ خميؿينظر  (6)
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كبيذا تختمؼ الممكية عف حؽ التصرؼ كالذم ينتقؿ عف , الميراث كفؽ القساـ الشرعيأك  المدني
 االنتقاؿ كفؽ القساـ النظامي كما سنرل الحقا.أك   اإلفراغطريؽ 

 الفرع الثاني
 الممموكة لمدولة المثقمة بحقوق تصرفيو األراضي
لؤلفراد, أك  مممككة لمدكلة أمافي مصر, فاألراضي فييا األراضي  لـ يعرؼ ىذا الصنؼ مف

يعد  إذلصنؼ, عثمانية  قبؿ شيكع ىذا اكلعؿ السبب في ذلؾ ىك انفصاؿ مصر عف اإلمبراطكرية ال
دكؿ إلى  العراؽ ككذلؾإلى  لفكرة حؽ التصرؼ فمنو انتقمت األساسالعثماني المصدر األراضي  قانكف
 األساسيةالمعالـ  إيضاحالبد لنا مف  ؛لشيكع ىذه الصنؼ في العراؽ . كنظران (ُ)كاألردف كلبناف أخرل
ـ أممكيتيا ممكية عامة أف فيؿ يعني  ,أكالن الزراعية المممككة لمدكلة األراضي  بياف طبيعة مف خبلؿلو 
( في الفقرتيف التصرؼ المثقمة بحقكؽ تصرفيو )حؽممكية خاصة؟, كمف ثـ بياف المقصكد بعبارة  أنيا

 :اآلتيتيف
 األمكاؿفي  األصؿأف ال خبلؼ في  -الزراعية الممموكة لمدولةلألراضي  الطبيعة القانونية – أولا 

الدكلة لممنفعة العامة ىك الذم  أمكاؿتخصيص أف ك  ,مممككة ممكية خاصة ؿاأمك المممككة لمدكلة ىي 
العامة كالمتمثمة  األمبلؾيخرجيا مف دائرة المعامبلت كيمدىا القانكف بالحصانة التي يضفييا عمى 

إلى  فاذا زاؿ ىذا التخصيص عادت, (ِ)بقانكف أال ,تممكيا بالتقادـأك  بعدـ جكاز بيعيا كالتصرؼ فييا
قانكف التصرؼ بيا مف ال أجازالزراعية التي األراضي  فأكىذا ىك ش, كأمكاؿ خاصة األكؿكضعيا 

 . منح حؽ التصرؼ فييا كما سنرلأك  تأجيرىاأك  بيعيا عف طريؽقبؿ الدكلة 
 :إنياعمى  يـبعضرفت عند قد كردت في الفقو تعريفات متعددة ألمكاؿ الدكلة الخاصة, فقد عي 

كتخضع  ,االستئجارأك  اإليجارأك  كيجكز التصرؼ بيا بالبيع, تممكيا الدكلة ممكية خاصة أمكاؿ" 
كتسرم عمييا القكاعد المتعمقة بالتقادـ في القانكف الخاص"  ,ألحكاـ القانكف الخاص عند التصرؼ بيا

ممكية عادية مماثمة لمممكية الخاصة  اإلدارةالتي تممكيا  األمكاؿ" :نياأب اآلخر يـبعضكعرفيا , (ّ)
                                                           

إلى  مقدمة رسالة ,"مقارنة دراسة" األميريةاألراضي  في التصرؼ حؽ, الشمرم عيسى سمطاف نجـ محمد ينظر (1)
 .ِكُص, َُِٔ ,كرببلء جامعة في القانكف كمية مجمس

 .ٗٓص. َُُِ, كالتكزيع لمنشر الثقافة دار, الخاصة الدكلة ألمكاؿ القانكني النظاـ, الحميد عبد طبلؿ احمدينظر  (2)
 .َٔ ص, َََِ, عماف كالتكزيع لمنشر الثقافة دار, الضريبي كالتشريع العامة المالية, القيسي حمكد أعاد. د ينظر (3)
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الخاصة  األمكاؿكلذلؾ فيي تخضع كقاعدة عامة لؤلحكاـ القانكنية نفسيا التي تخضع ليا  ,لئلفراد
 .(ُ)التي يضميا القانكف المدني كيختص بنظر المنازعات المتعمقة بيا جية القضاء العادم"لؤلفراد 

لة اطبلؽ خضكع التصرفات أالفقياء حكؿ مسليو الكثير مف إما ذىب إلى  يـبعضكال يتفؽ 
الدكلة الخاصة ال  أمكاؿالدكلة الخاصة لقكاعد القانكف الخاص, فيناؾ الكثير مف  أمكاؿالجارية عمى 

نماتخضع ألحكاـ القانكف المدني,  ألحكاـ قكانيف خاصة تنظـ ىذه التصرفات كتكفر الدكلة حماية  كا 
 مف الدكلة لحمايتيا أالخاصة كتمج أمبلكيـفي األفراد  تصرفاتليا المثيؿ ليا في القكاعد المنظمة ل

إلزالة  إداريةقرارات ذات طبيعة  إصدارجيات حككمية تممؾ بكاسطة دكف المجكء لمقضاء العادم 
بقكليا:  العميا في مصراإلدارية  , كبيذا قضت المحكمة(ِ)الدكلة الخاصة أمكاؿالتعدم كالتجاكز عمى 

كسب حؽ عيني عمييا أك  ف حظر تممكياأالدكلة الخاصة حماية قانكنية ب أمكاؿالمشرع منح أف  "....
 األمكاؿالتعدم الذم يقع عمى ىذه  إزالةكخكؿ الكزير المختص سمطة  ,االعتداء عميياأك  بالتقادـ

الزراعية التي األراضي  في مجاؿ كخصكصان  األخيرم أىذا الر , كيؤيد الباحث (ّ)"...اإلدارمبالطريؽ 
األرض  صبلحيات كاسعة حياليا كمنيا سمطة حؿ اإلدارةليا المشرع حماية خاصة كخكؿ  كفر

غالبيتيا اقتصرت عمى أف بالنسبة لمتشريعات فالمبلحظ  أما القضاء.إلى  الزراعية مف دكف المجكء
القانكف المدني كمنيا , لؤلمكاؿ الخاصة يرد فييا تعريفان أف دكف  مف العامة األمكاؿتعريؼ 

 .(ْ)العراقي كالمصرم
 ,في القانكف المدني التصرؼ حؽ لـ يرد تعريفان لمصطمح -مفيوم حق التصرف -ثانيا

 كأحكاـمف حيث نطاقو كالقيكد الكاردة عميو كحمايتو  كأحكاموحؽ التصرؼ  رغـ انو نظـ
                                                           

 .ْٕٓص,ََِْ,االسكندرية,لمنشر المعارؼ ةمنشأ, اإلدارم القانكف أصكؿ, الديف جماؿ سامي. د ينظر  (1)
 .ُْٔ ص, سابؽال مصدرال, الحميد عبد طبلؿ احمدينظر  (2)
, العينيف أبك ماىر محمد .د عف نقبلن , ْؽ, ُْٖٗ لسنة (َُِٗ) الطعف, ََِِ/ُ/ٓ في المؤرخة جمستيا (3)

 في لمطباعة المجد أبك دار ,ْج ,ََِٓ عاـ حتى كالفتاكل لؤلحكاـ كفقان  الدكلة مجمس اختصاص شرح في المفصؿ
 .َِٔص , طبع سنة دكف , اليـر

 التي كالمنقكالت العقارات عامة أمكاال تعتبر-ُ:"انو عمى العراقي المدني القانكف مف( ُٕ) المادة تنص (ْ)
 كىذه -ِ.القانكف بمقتضى أك بالفعؿ عامة لمنفعة مخصصة تككف المعنكية, كالتي لؤلشخاص أك لمدكلة
 القانكف مف( َٗ) المادة كيقابميا",  بالتقادـ تممكيا أك عمييا الحجر أك فييا التصرؼ يجكز ال األمكاؿ
 المصرم. المدني
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الزراعية التي تناكلتو كلـ يرد كذلؾ في التشريعات  ,(1)كسبو كانقضائو كأسبابالشيكع فيو 
عددة تتسـ تعريفات مت كأكرد الفقو بيف المراد مف ىذا المفيكـف أ إال في مكاضع عديدة,

االنتفاع  مف األميرية " حؽ التصرؼ باألراضي :بانو يـبعضبكضكح المعنى, فعرفو 
 خرآكعرفو , (ِ)الدكلة"إلى  رقبتياأف مع  بالعيف كاستغبلليا بكافة الكجكه المقررة قانكنان 

األرض  األميرية يخكؿ صاحبو استعماؿاألراضي  "حؽ عيني أصمي يرد عمى :بأنو
" حؽ :نوأخر بكيراه آ ,(ّ)ضمف الشركط التي يقررىا القانكف"كاستغبلليا ألغراض الزراعة 

كاستغبلليا األرض  يخكؿ صاحبو استعماؿ األميريةاألراضي  عيني عقارم يرد عمى
 . (ْ)ألغراض الزراعية"

النافذ  ُٕٔٗ( لسنة ّٓالدكلة رقـ ) أراضي أصناؼكقبؿ صدكر قانكف تكحيد 
 األراضي :متعددة كىي أصناؼ( تضـ األميريةاألراضي ) العائدة لمدكلةاألراضي  كانت

, (ٕ)الممنكحة بالمزمة كاألراضي, (ٔ)المفكضة بالطابك كاألراضي ,(ٓ)الصرفة األميرية
                                                           

مػػػػػػػػػف  (,ُِْٖ-ُُٗٔالمػػػػػػػػػكاد ), البػػػػػػػػػاب الخػػػػػػػػػاص بػػػػػػػػػالحقكؽ المتفرعػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػؽ الممكيػػػػػػػػػة ينظػػػػػػػػػر (ُ)
 القانكف المدني العراقي.

 حؽ عف المتفرعة العينية بالحقكؽ الخاصة المكاد المدني القانكف شرح خضر, الرحمف ينظر عبد (ِ)
 .ٗص ,ُّٓٗ األكلى, الطبعة بغداد, العاني, مطبعة الممكية,

 كالتكزيع لمنشرة المسرة دار ,ُكالتبعية, ط األصمية العينية الحقكؽ عبيدات, محمد يكسؼ. دينظر  (3)
 .َُِص ,َُُِ  كالطباعة,

 لمنشر الثقافة دار العينية, الحقكؽ المدني القانكف شرح في الكجيز العبيدم, ىادم عمي. ينظر د (ْ)
 .ُٖٖص ,َُِّ عماف, كالتكزيع,

 طو محمد ك طو حسكف غني. , ينظر دالدكلةإلى  فييا التصرؼ حقكؽ ككافة رقبتيا تعكد التي كىي (ٓ)
 .َِٕص, سابؽ مصدر, البشير

لتػػػػػي األميريػػػػػةاألراضػػػػػي  كىػػػػػي (6) ا تعػػػػػكد ا ة حػػػػػؽ فكضػػػػػت كلكػػػػػف لمدكلػػػػػة رقبتيػػػػػ ا التصػػػػػرؼ الدكلػػػػػ  فييػػػػػ
لػػػػػػى  اـ كفػػػػػػؽ األفػػػػػػرادإ لقػػػػػػكانيف, ينظػػػػػػر د أحكػػػػػػ د ك طػػػػػػو حسػػػػػػكف غنػػػػػػي .ا  المصػػػػػػدر, البشػػػػػػير طػػػػػػو محمػػػػػػ
 .َِٕص, نفسو

لتػػػػػػياألراضػػػػػػي  كىػػػػػػي (7) ة حػػػػػػؽ فػػػػػػكض ا ا المزمػػػػػػ لػػػػػػى  فييػػػػػػ اـ كفػػػػػػؽ األشػػػػػػخاصإ لقػػػػػػكانيف, أحكػػػػػػ د ا  كيقصػػػػػػ
ة بحػػػػػػػؽ و المزمػػػػػػػ ة باألراضػػػػػػػي التصػػػػػػػرؼ حػػػػػػػؽ بأنػػػػػػػ اـ حسػػػػػػػب األميريػػػػػػػ لقػػػػػػػكانيف, ينظػػػػػػػر أحكػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي ا
 .ْٖص ,مصدر سابؽ , العبيدم عبد عمي ضياء
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, كيدخؿ حؽ التصرؼ ضمف (ُ)غير صحيح المكقكفة كقفان  كاألراضي المترككة كاألراضي
 نفان آ( مف القانكف األكلى( مف المادة )األكلىكبمكجب الفقرة ) ,صنفيف منيا أكؿنطاؽ 

اف القانكف  إال, (مف صنؼ كاحد كىك) المممككة لمدكلة جميعيا األصناؼىذه  أصبحت
نفا عمى آنصت الفقرة )الثانية( مف المادة اذ  ,ابقى عمى الحقكؽ التصرفية لؤلفراد كما ىي

( مف ىذه أكالن المذككرة في البند )األراضي  " يبقى ألصحاب الحقكؽ التصرفية في :انو
كيؤشر ىذا الحؽ في سجبلتيا  ,لتصرؼ باألرض حسب التعامؿ السابؽالمادة حؽ ا

( ُِّكمستنداتيا الخاصة". كمف الجدير بالذكر اف القانكف سالؼ الذكر كتعميماتو رقـ )
 كمف ثمةحقكؽ كالتزامات صاحب حؽ التصرؼ, قد نظـ بشكؿ تفصيمي   َُٕٗلسنة 

كفؽ قاعدة الخاص يقيد األراضي  فيك القانكف المطبؽ في الغالب عمى ىذا النكع مف
 .العاـ 

كيتقارب حؽ التصرؼ مف حؽ الممكية بجكانب متعددة, مف حيث كبلىما مف 
صاحب حؽ التصرؼ يممؾ أف ىك  األساسالفارؽ أف  إال, األصميةة يالحقكؽ العين

ككذلؾ قد , (ِ)يممؾ المالؾ الرقبة كالمنفعة معان  في حيف األرض, دكف رقبة مف المنفعة
خر آ" حؽ انتفاع بشيء يممكو : نوأعرؼ ب الذم(ّ)خر كىك حؽ االنتفاعآيتشابو مع حؽ 

كالمنقكالت ىذا الحؽ يرد عمى العقارات أف  إال, الكو نفسو بشرط حفظ جكىره"مثؿ م
 حؽ التصرؼ يرد عمى في حيف ,حيث اف المكت سبب النقضائوكيرتبط بشخص المنتفع 

 .(ْ)فقط كينتقؿ بعد الكفاة لمكرثة األميريةالزراعية األراضي 
                                                           

اني فػػػػػػػي  كرد (1) د العثمػػػػػػػ ة العيػػػػػػػ د الحػػػػػػػديث عػػػػػػػف مرحمػػػػػػػ ة عنػػػػػػػ ة كالمكقكفػػػػػػػ تعريػػػػػػػؼ األراضػػػػػػػي المترككػػػػػػػ
 الفرع األكؿ مف المطمب الثاني مف ىذا المبحث.

د (2) ة التفاصػػػػػػػيؿ مػػػػػػػف كلممزيػػػػػػػ الفكارؽ المتعمقػػػػػػػ ة حػػػػػػػؽ بػػػػػػػيف بػػػػػػػ اء يراجػػػػػػػع, التصػػػػػػػرؼ كحػػػػػػػؽ الممكيػػػػػػػ  رجػػػػػػػ
ا كامػػػػػػؿ يـ, فقيػػػػػػ انكني التنظػػػػػػ لقػػػػػػ الة ,األميريػػػػػػة لؤلرضػػػػػػي ا تير رسػػػػػػ لػػػػػػى  مقدمػػػػػػة ماجسػػػػػػ ةإ  النجػػػػػػاح جامعػػػػػػ

 .ٖٓكٕٓص, َُِِ, فمسطيف في الكطنية
د (3) اكؿ كقػػػػػػػػػ انكف تنػػػػػػػػػ لقػػػػػػػػػ دني ا قػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػ اع حػػػػػػػػػؽ العرا المكاد االنتفػػػػػػػػػ  إيػػػػػػػػػراد دكف( َُِٗٔ-ُِْٗ) بػػػػػػػػػ

 لو. تعريفا
 .ٗٓ ص, نفسو المصدر, فقيا كامؿ رجاء, يراجع التفاصيؿ مف لممزيد (4)



 الزراعية األراضي يف التصرفات على اإلدارية للرقابة القانوني االطار الفصل األول........

 

 
31 

 الثالث الفرع
   (ُ)الممموكة لمدولة الخالية من الحقوق التصرفية األراضي

الدكلة, كتكجد عمى إلى  كافة حقكؽ التصرؼ فيياك التي تعكد رقبتيا  الزراعيةاألراضي  كىي
تككف مشغكلة بعبلقات أك  ,(ِ) كافة العبلقات القانكنية كالتعاقديةف تككف شاغرة مف أفأما , صكر ةثبلث

قانكف أحكاـ  المكزعة مف الدكلة عمى المستحقيف مف الفبلحيف كفؽاألراضي  في حالةقانكنية كما 
أك  ,في مصر( ّ)ُِٓٗ( لسنة ُٖٕفي العراؽ, كالقانكف ) َُٕٗ( لسنة ُُٕالزراعي رقـ ) اإلصبلح

 في عقكدىا كىذا قد تككف مشغكلة بعبلقة عقدية كفؽ التشريعيات الزراعية المختمفة كتككف الدكلة طرفان 
مع انفسيـ األفراد  في مصر فاف غالبية العبلقات التعاقدية تككف بيف أما, الكضع الشائع في العراؽ

  .خضكعيـ لبعض القيكد القانكنية
فييا في العراؽ كثيرة كمتشعبة  طرفان  اإلدارةالعقكد الزراعية التي تدخؿ أف كمف الجدير ذكره 

أك  ألغراض الثركة الحيكانيةعات المنظمة ليا, فمنيا ما مخصص باختبلؼ التشري أحكامياكتختمؼ 
 الحيكاني اإلنتاجكمنيا ألغراض  ,(ٓ)النباتي اإلنتاجألغراض كمنيا  ,(ْ)بيض المائدةمنتجاتيا كمشاريع 

تشغيؿ إلى  تسعىكمنيا , (ٕ)ؿ لمفكاكو كالخضر كنباتات الزينةتامش نشاءإلغرض  كمنيا  ,(ٔ)النباتي أك
                                                           

ال اف مػػػػػػا يطمػػػػػػؽ عمييػػػػػػا قانكنػػػػػػان بالكقػػػػػػت أ ,ألميريػػػػػػة الصػػػػػػرفةالعػػػػػػراؽ باألراضػػػػػػي ا يطمػػػػػػؽ عمػػػػػػى ىػػػػػػذا الصػػػػػػنؼ فػػػػػػي (1)
رقػػػػػػـ األراضػػػػػي  لييػػػػػا بمكجػػػػػب قػػػػػانكف تكحيػػػػػد أصػػػػػناؼإ خػػػػػػرلضػػػػػـ أصػػػػػناؼ أي بعػػػػػد  الحاضػػػػػر ب )المممككػػػػػة لمدكلػػػػػة (

 بضمنيا األراضي المثقمة بحقكؽ تصرفية. ُٕٔٗلسنة  (ّٓ)
"يجػػػػػػكز لمجنػػػػػػة العميػػػػػػا اف تقػػػػػػرر  :والزراعػػػػػػي المصػػػػػػرم عمػػػػػػى انػػػػػػاإلصػػػػػػبلح  تػػػػػػنص المػػػػػػادة )العاشػػػػػػرة( مػػػػػػف قػػػػػػانكف (2)

 فيذ مشركعات أك القامة منشئات ذات منفعة عامة ...".ناالحتفاظ بجزء مف األرض المستكلى عمييا لت
 تكزيػػػػػػع ىػػػػػػك الجمػػػػػػاعي التكزيػػػػػػع ":  بقكليػػػػػػا النافػػػػػػذ الزراعػػػػػػياإلصػػػػػػبلح  قػػػػػػانكف مػػػػػػف (األكلػػػػػػى) المػػػػػػادة عرفػػػػػػت كقػػػػػػد (3)

 ."معينة زراعية كحدة ضمف عمييـ المكزع بيف الشيكع كجو عمى المجمس يعينيا حصص أك مساحات
 النافذ. ُْٖٗلسنة ( ُٖٕ)العقكد المبرمة كفؽ القرار ك (4)
 النافذ. ُّٖٗلسنة  (ّٓ)كالعقكد المبرمة كفؽ القانكف  (5)
 مف( األكلى) المادة مف( الثانية) الفقرةينظر إلى  , (الممغى) َُٖٗ لسنة (ُُٓ) القانكف كفؽ المبرمة كالعقكد (6)

اإلصبلح  أراضي مف مساحات استبعاد المختصة الجيات مرأ استطبلع بعد لمكزير " :انو عمى نصت التي القانكف
 ككؿ الحيكانية أك النباتية الزراعية المشاريع إقامة في الستثمارىا القانكف ىذا إلحكاـ كفقان  كتأجيرىا التكزيع مف الزراعي

 الزالت ىذه العقكد اف )الممغى(, عممان ُْٕٗ( لسنة ُككذلؾ عقكد القانكف رقـ ), "الزراعي باإلنتاج مباشرة عبلقة مالو
 فمـ تمغى بإلغاء القكانيف المنظمة ليا. سارية

 النافذ.ُّٖٗ لسنة (ْٓٓ) القرار كعقكد (7)
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لتكزيعيا عمى  في مرحمة معينة تمييدان  برمتأي كىناؾ عقكد  ,(ُ)الزراعييف كالبيطريف تشغيؿ الخريجيف
قد يككف اليدؼ  أك  ,(ّ)لظركؼ الحصار التي مر بيا العراؽنتيجة كجدت  أنياأك  ,(ِ)الفبلحيف
 أال, المنظمة ليذه العقكد األحكاـمف ىذا التبايف في  كعمى الرغـ. (ْ)األفرادبجيكد األراضي  استصبلح

في اغمبيا, كفي حؽ  مسبقان  إداريةمف لجاف  اإليجارتتفؽ في بعض المبادئ كتحديد مبمغ  أنيا أال
 اإلخبلؿبفس  العقد في حالة  اإلدارةككذلؾ حؽ , عمى المصمحة العامة اف تنيي العقد بناءن  اإلدارة

 مف المرسكمة في القانكف المنظـ لكؿ عقد كما سنرل اإلجراءاتالقانكنية كفؽ أك  بالشركط التعاقدية
حسب نكع  سنةخمسة كعشركف إلى  (ٓ)مدة العقد فتراكح مف سنة  أما ,القضاءإلى  دكف المجكء

 .(ٔ)العقد
 األساسية أحكاميا تجمع بصكرةضركرة تنظيـ كتكحيد ىذه العقكد بتشريع مكحد  كيرل الباحث

كاجباتيـ بالمراقبة عمى ىذه  أداءالذم يسيؿ عمى المكظفيف  األمر ,ليعمـ كؿ طرؼ حقكقو كالتزاماتو
                                                           

 (ٗٓ)كفؽ قانكف القرل العصرية رقـ )الممغى(, كالعقكد المبرمة  ُٖٓٗلسنة  (َّٓ)القرار كالعقكد المبرمة كفؽ  (ُ)
 .النافذ َُِّلسنة  (ِْ)القانكف ككذلؾ عقكد , النافذ َُِِ لسنة

 .َُٕٗ لسنة (ُُٕ) لمقانكفالصادرة تنفيذا  َُٕٗ لسنة (ٔ) رقـ التعميمات كفؽ المبرمة كالعقكد (2)
 لمحاصيؿ امثؿ استغبلؿ استغبلليا ألغراض المبرمة (الممغى )َُٗٗ لسنة (ّْٔ) القرار كفؽ المبرمة العقكدك (3)

 المساحات استغبلؿ مع جكاز كبابؿ كالقادسية كالمثنى قار كذم البصرة محافظات في الشعير أك كالشمب كالحنطة الذرة
 المادة نصت كالذم ََُِ لسنة( ُِّ) رقـ بالقرار القرار ىذا كالغي ,اخر محصكؿ بام دكنمات خمسة عف تقؿ التي

 المنصكص القرار أحكاـ بمكجب المبرمة لمدكلة العائدة الزراعيةاألراضي  إيجار عقكد تعدؿ " انو عمى منو (الثانية)
 ."...... ُّٖٗ لسنة( ّٓ....) قانكف أحكاـ كفؽ( ّْٔ القرار أم)القرار ىذا مف (أكال) البند في عميو

 طريؽ عف كزراعتيا باستصبلحيا القانكف كالتي سمح (الممغى) ُْٕٗ لسنة (َِِ) القرار كفؽ المبرمة كالعقكد (4)
 كقد الغي, فييا اآلبار كحفر سكاقي شؽ أك مضخات نصب أك منيا األمبلح إزالة أك عنيا الصخكر كرفع تربتيا تعديؿ
 حؽ تمميؾ عمى نصت األخير القرار ىذا مف( ب/سادسا) المادة اف إال ,ُْٖٗ لسنة (ُٖٕ) بالقانكف القرار ىذا

 أك التعاقدية االلتزامات بجميع اإليفاء بشرط ُْٕٗ لسنة (َِِ) القرار بمكجب عقده ابرمو الذم لممستأجر التصرؼ
 مصدر, الزراعيةاألراضي  منازعات في القضائي االختصاص, ياسيف حسيف عكاد القاضي, ذلؾ في ينظر, القانكنية
  ُٔٓ.ص, سابؽ

اف مدة ىذا العقد سنة إلى  التي تشير َُٕٗ لسنة( ٔ) رقـ التعميمات مف( الرابعة) المادة مف(  نيةالثا) الفقرة ينظر (5)
 .انتيائو تاري  مف اعتباران  خرلأي  بعد كاممة زراعية لسنة الغائو يتـ مالـ مدتو انتياء عند تمقائيان  كيعتبر مجددا, كاحدة

التي تشير إلى ( الممغى) َُٖٗ لسنة (ُُٓ) القانكف )األكلى( مف المادة )الثانية( مف الفقرة ينظر (6)
 إلى مدة العقد خمس كعشركف سنة. 
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يحقؽ العدالة االجتماعية مف حيث تناسب مدة العقد كمقدار ف ذلؾ اف أمف شك , إرباؾدكف مف العقكد 
 .األجرة
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 المبحث الثاني 
 الزراعية ووسائميااألراضي  عمى التصرفات فياإلدارية  ماىية الرقابة

الزراعية, يتطمب تحديد األراضي  عمى التصرفات فياإلدارية  ف البحث في ماىية الرقابةإ
المعنى المراد مف التصرؼ في ىذا المجاؿ, كي يتسنى لنا بحث ماىية ىذه الرقابة مف حيث التعريؼ 

بياف الكسائؿ التي تعتمدىا  كأخيران , بحقيا في الرقابة اإلدارةليو إند تالتي تس كاألساسبيا كخصائصيا, 
 :مطالب أربعة عمى ئينا تقسيـ ىذا المبحثارت األساس. كعمى ىذا في ممارسة ىذا الحؽ اإلدارة

 ندرسكفي المطمب الثاني , الزراعيةاألرض  عف مفيكـ التصرؼ في األكؿنتحدث في المطمب 
كمف ثـ نتكمـ في المطمب الثالث عف , عمى ىذه التصرفات كخصائصيااإلدارية  التعريؼ بالرقابة

في ىذا الصدد  اإلدارةكنختـ المبحث بالحديث عف كسائؿ , القانكني كالفمسفي ليذه الرقابة األساس
 كذلؾ في المطمب الرابع.

  األولالمطمب 
 الزراعية   يضااألر  مفيوم التصرف في

الثاني  أما, ىك التصرؼ المادم األكؿالتصرؼ بالمعنى الكاسع يتضمف نكعيف مف التصرؼ, 
كقد فرؽ الفقو بيف ىذيف , عقارمغير أك  فيك التصرؼ القانكني كالذم قد يككف تصرؼ عقارم

نبحث في  :ثبلثة فركع عمى ينبغي تقسيـ المطمب, النكعيف, كلئلحاطة بكؿ نكع مف ىذه التصرفات
كنخصص الفرع الثاني لمحديث عف مفيكـ التصرؼ القانكني , مفيـك التصرؼ المادم األكؿالفرع 
 نكني غير العقارم. الفرع الثالث سنكرسو لبياف مفيـك التصرؼ القا أما, العقارم

 األولالفرع 
 الزراعية  يضااألر  مفيوم التصرف المادي في

أك  إتبلفوأك  استيبلؾ الشيءإلى  المادية التي تؤدم األعماؿ"  :نوأيعرؼ التصرؼ المادم ب
تغيير في إلى  , كما نقصده بالتصرؼ المادم ىنا كؿ تصرؼ مادم )فعمي( ال يؤدم(ُ)التغيير فيو"

كبيذا يخرج مف ىذا , تجريفياأك  البناء فيياأك  (األرض  ) استغبلؿاألرض  العينية كزراعةالحقكؽ 
 المفيكـ بعض التصرفات المادية )الفعمية( التي تؤدم تغير في الحقكؽ العينية, كالتي تعد تصرفان 

                                                           
 .ٔٓ, صََُِعبد اهلل غزام العزاكم, دراسات في قانكف التسجيؿ العقارم, مطبعة الخيرات . بغداد, ينظر  (1)
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لرقابة  خاضعة األخيرةكلككف ىذه , (ُ)تكحيدىاأك  إفرازىاأك  الزراعيةاألرض  عقاريا كتصحيح جنس
بحثيا ضمف الفرع الخاص  األفضؿفمف  ,ذ ال يعتد بيا مالـ تسجؿ فيياإدكائر التسجيؿ العقارم, 

 بالتصرفات القانكنية العقارية. 
األراضي  ىـ التصرفات المادية التي تجرم عمىأيعد مف األرض  استغبلؿأف ال ريب  
الزراعية تكمف في استغبلليا األرض  مفالفائدة المرجكة أف ذ إ, كافة كأنكاعياصنكفيا بالزراعية 
" القياـ باألعماؿ البلزمة لمحصكؿ عمى غمة  :نوأب ةعام بصكرةكيعرؼ االستغبلؿ , بياكاالنتفاع 

االستغبلؿ  أما, فاستغبلؿ الدار يككف بتأجيرىا كالبستاف بالحصكؿ عمى ثمارىا, (ِ) الشيء كثماره"
األراضي  أصناؼرؼ بمقتضى الفقرة )الخامسة( مف المادة )الثانية( مف قانكف تكحيد الزراعي, فقد عي 

 استغبلؿىذا القانكف,  : "يقصد باالستغبلؿ الزراعي ألغراضتياآلعمى النحك  ُٕٔٗ( لسنة ّٓرقـ )
 .الحيكاني "أك  النباتي اإلنتاجألغراض األرض 
التزاـ يفرضو القانكف في كؿ مف العراؽ  الزراعية بما يتفؽ مع طبيعتيااألرض  استغبلؿإٌف  

 كيترتب عمى مخالفة, ـ مستأجريفأمالكيف  أكانكاسكاء  كافة الزراعيةاألراضي  كمصر عمى حائزم
كيقتضي المشرع المصرم , يختمؼ باختبلؼ الدكؿ كما سنرل  إداريان أك  جنائيان  زاءن االستغبلؿ جأحكاـ 

فالقكانيف الزراعية كالعرؼ الزراعي ىي التي , (ّ)المألكؼاف يككف االستغبلؿ كفؽ التعامؿ الزراعي 
تمثؿ  بكصفيا أحكامياتحدد االتفاؽ بيف المؤجر كالمستأجر, فبل يجكز ليما االتفاؽ عمى ما يخالؼ 

القانكف المصرم عمى المستأجر بذؿ العناية  أكجب ك, (ْ)مرةآظاـ العاـ في المجتمع كىي قكاعد الن
المعيار  كفؽأم , كىذه العناية ىي التي يبذلو الشخص بشؤنو الخاصة, األرض المطمكبة في زراعة

فاف المعيار المعتمد ىك معيار , مف التمؼاألرض  العناية بالنسبة لممحافظة عمى أما ,شخصيال
 .(ٓ)أم انو عناية الشخص المعتاد, مكضكعي

                                                           
 .ّٔ ص, ُج, سابؽ مصدر, مجيد مصطفى ينظر (ُ)
 .ْٔ ص  ,سابؽ مصدر, البشير طو محمدو  طو حسكف غني. دينظر  (ِ)
 الزراعية لؤلرض المستأجر استغبلؿ يككف اف يجب "  :انو عمى المصرم المدني القانكف مف( ُّٔ) المادة تنص (ّ)

 كال ,لئلنتاج صالحة ضاألر  تبقى أفٍ  عمى يعمؿ فٍ أ خاص بكجو المستأجر كعمى ,المألكؼ االستغبلؿ لمقتضيات مكافقان 
 عقد انقضاء بعد ماإلى  يمتد جكىرم تغيير أم استغبلليا في المتبعة الطريقة في يدخؿ أفٍ  المؤجر رضا دكف لو يجكز

 ." اإليجار
 .َُْ ص ,ََِٓ, طبع مكاف بدكف, ُط ,الزراعيةاألراضي  إيجار أحكاـ في الكجيز, السبلـ عبد سعيد. دينظر  (4)
 .ّْٕ ص, سابؽ مصدر, سميـ أنكر عصاـ. د ينظر (5)
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األراضي  أصناؼذ الـز قانكف تكحيد إ, كلـ يبتعد المشرع العراقي عف مكقؼ نظيره المصرم
األرض  يستغؿأٍف صاحب حؽ التصرؼ , ( مف )المادة الثانية( منواألكلىبمكجب الفقرة ) سالؼ الذكر
جراء ي,الحيكانأك  النباتي اإلنتاجألغراض  لمقكانيف  كفقان  األغراضالتصرفات التي تفتضييا تمؾ  كا 
أك  الغابات أشجارأك  المثمرة األشجارغرس أك  الزراعة الحقمية :كيشمؿ االستغبلؿ الزراعي, المرعية

ذ إ ,المكزعةاألراضي  كذلؾ في كاألمر .تنمية الثركة الحيكانية كغير ذلؾ مف مجاالت التنمية الزراعية
المكزعة عميو كبذؿ العناية الكاجبة في استغبلليا, كمعيار تطبيؽ األرض  يمتـز المكزع عميو بزراعة

 مر نسبي يختمؼ مف منطقةأاألرض  فالعناية البلزمة في استغبلؿ ,السائد في كؿ منطقة ذلؾ العرؼ
 .(ُ)خرلأي إلى 

يككف استغبللو لؤلرض الزراعية مكافقان لمقتضيات أٍف ذ يجب إ كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممستأجر,
 أجمولمغرض المؤجرة مف األرض  ف االلتزاـ باستغبلؿأالمؤجرة فاألراضي  ففي, (ِ)االستغبلؿ المألكؼ

ىذا إلى  فطالما تشير النصكص القانكنية, في مصر أـسكاء في العراؽ  كافة كاجب عمى المستأجريف
( ّٓ(  مف قانكف رقـ )الرابعةااللتزاـ, كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ ما نصت الفقرة )الثانية( مف المادة )

, "اأجميمف  التي أيجرت األغراضي غير المؤجرة فاألرض  " ال يجكز استغبلؿ بقكليا: ُّٖٗلسنة 
, (ّ)ُٖٗٗ( لسنة ٕكبذات المضمكف نصت الفقرة )الرابعة( مف المادة )الثامنة( مف التعميمات رقـ)

عمى الزاـ َُِّ( لسنة ِْالقانكف رقـ ) أكجبفقد  ,ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لعقكد التفرغ الزراعي
 .(ْ)اأجميالزراعية المستأجرة لؤلغراض التي استؤجرت مف األرض  المستأجر باستغبلؿ

كليس  ستغؿ لؤلغراض التي تتفؽ طبيعتيا,تأٍف الزراعية يجب األرض  فأكمفاد ما تقدـ ب
كمف  ,المرسكمة في القانكفبالحدكد كالشركط  إالـ غيره أ,كالبناء سكاء كاف  لمسكف  خرلأي ألغراض 

ذ منعت صاحب حؽ إ ,ُٕٔٗ( لسنة ُِّالتعميمات رقـ ) كبصكرة صريحةذلؾ ما قضت بو 
 ترؾ استثمارأك  ,الزراعية األغراضمنشآت عقارية لغير  إقامةأك  األرض التصرؼ مف استغبلؿ

                                                           
 .ََُ ص, سابؽ مصدر, كـر الكاحد عبدينظر د.  (1)
 يكػػػػػػػكفأٍف  يجػػػػػػػب بقكليػػػػػػػا: " العراقػػػػػػػي المػػػػػػػدني القػػػػػػػانكف مػػػػػػػف( َْٖ) المػػػػػػػادةالفقػػػػػػػرة )األكلػػػػػػػى( مػػػػػػػف  نصػػػػػػػت كبيػػػػػػػذا (2)

 ....".المألكؼ االستغبلؿ لمقتضيات مكافقان  الزراعية لؤلرض المستأجر استغبلؿ
 ) بالعػػػػػػدد العراقيػػػػػػة قػػػػػػائع, كنشػػػػػػرت بجريػػػػػػدة الك ُّٖٗ لسػػػػػػنة( ْٓٓ) رقػػػػػػـ القػػػػػػرار صػػػػػػدرت ىػػػػػػذه التعميمػػػػػػات لتنفيػػػػػػذ(3)

 .ُٖٗٗ-ٗ-ِٓفي (ِّْٕ
 .َُِّ لسنة( ِْ)القانكف  مف( الثانية) المادة مف( ب/الثالثة)الفقرة  ينظر  (4)
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عف النصكص القانكنية  ةمفصم بصكرةكسنتحدث في الفصؿ الثاني , (ُ)دكف عذر مشركعمف األرض 
كالبناء فييا األرض  المترتب عف ترؾ زراعة اإلدارمالزراعية, كالجزاء األرض  المتعمقة باستغبلؿ

 .خبلفان لمقانكف
 فبالنسبة لمالؾ, بنفسو؟ األرض الزراعيةاألرض  صاحب والسؤال المطروح ىنا ىل يشترط ان يستغل

يتفؽ تأجيرىا لمغير, كىذا ما ب كاسطو غيرهباألرض  يستغؿأف الزراعية ال يشترط ذلؾ, فمو األرض 
فالمشرع , راختبلفيما في طريقة التأجيإلى  اإلشارةمع , عميو كؿ مف التشريع في العراؽ كمصر

نجد اف المشرع العراقي لـ  في حيف, مزارعةأك  تأجيرىا مقابؿ بدؿ نقدماألرض  لمالؾ أجازالمصرم 
 .   ؾ الحقاطريقة المزارعة كما سنبيف ذل إاليجز لبلشخاص 

الزراعي العراقي النافذ لـ  اإلصبلحقانكف  فٌ أنسبة لصاحب حؽ التصرؼ, فالمبلحظ بالأما 
كالتي نصت  ,( منوُّ)ب( مف المادة ) كيستباف ذلؾ مف منطكؽ الفقرة, يتطمب زراعتو لؤلرض بنفسو

 صاحبيا لـ يزرعيا بنفسوأٌف " كؿ ارض زراعية مفكضة بالطابك )مممككة لمدكلة (.... يثبت :عمى انو
 إمكانيةنفا تدؿ عمى آبارة )بغيره( الكاردة في المادة فع, ..."تعتبر محمكلة...فيبغيره مكسميف متتاليأك 

نصكص  فياكثر صراحة  بصكرةيتضح ذلؾ ك , بكاسطة غيرهاألرض  يستغؿأٍف صاحب حؽ التصرؼ 
 كيرل, بطريؽ المزارعةاألرض  الزراعي التي سمحت لصاحب حؽ التصرؼ باستغبلؿ اإلصبلحقانكف 
التي  ُٕٔٗ( لسنة ّٓرقـ ) ضيااألر  أصناؼف ذلؾ ال يتعارض مع نصكص قانكف تكحيد أب الباحث

رة )الثالثة( مف ة لو, كذلؾ بمقتضى الفقرئيس يتخذ صاحب حؽ التصرؼ الزراعة مينةن أٍف اشترطت 
ذا كاف صاحب ا -لمدكلة... ثالثا المممككةاألراضي  حؽ التصرؼ في أيطف"  :( بقكلياالمادة )الثالثة

يستغؿ بأف المزارعة تقضي أحكاـ  حؽ التصرؼ ال يتخذ مف الزراعة مينة رئيسية لو ", ككف اف
 .لصكرة يتحقؽ شرط امتيانو الزراعةكبيذه ا ,بطريقة مباشرة أرضواألرض  صاحب

 الزراعي في العراؽ كمصر عمى اف يزرع اإلصبلحكبالنسبة لممكزع عميو فيتفؽ كؿ مف قانكف 
 فبل ينقؿ التكزيع مف المجاف ,في استمرار التكزيع أساسيان  كيعد ذلؾ شرطان , المكزع عميو بنفسواألرض 
 .(ِ)لكريث كاحد يحترؼ الزراعة إالالمختصة اإلدارية 

                                                           
 .ُٕٔٗ لسنة( ُِّ) رقـ التعميمات ( مفالثانية) المادة مف(  ّ\ثالثا)  الفقرة ينظر (1)
 كرثػػػػػة عمػػػػػى عمػػػػػى انػػػػػو: " ُّٕٗ( لسػػػػػنة ٗٔتػػػػػنص الفقػػػػػرة )الثانيػػػػػة( مػػػػػف المػػػػػادة )األكلػػػػػى( مػػػػػف التعميمػػػػػات رقػػػػػـ ) (2)

 فيػػػػػو حصػػػػػمت التػػػػػي الزراعػػػػػي المكسػػػػػـ خػػػػػبلؿ مػػػػػكرثيـ بكفػػػػػاة الزراعػػػػػي التعػػػػػاكف مديريػػػػػة إخبػػػػػار المتػػػػػكفى عميػػػػػو المػػػػػكزع
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الزراعي الممغاة التي  اإلصبلحففي مصر في ظؿ نصكص قانكف  ,بالنسبة لممستأجر أما
لغيت ىذه أي بنفسو, كلكف األرض  يزرعأٍف الزراعي كاف يجب عمى المستأجر  اإليجاركانت تنظـ 

لمقانكف  كأخضعياالزراعي  اإليجارالذم نظـ مكضكع  ُِٗٗ( لسنة ٔٗالنصكص بصدكر القانكف )
األرض  يزرع المستأجرأٍف ال يشترط في الكقت الحالي  في العراق أما .(ُ)المدني الذم لـ يشترط ذلؾ

الزراعي  اإلصبلح أراضي إيجارمعيـ عمى  يتعاقدشرط احتراؼ الزراعة فيمف  الغيأٍف بنفسو بعد 
 في بعض القكانيف.  األساسيةبعدما كاف مف الشركط , (ِ)ُٕٖٗ( لسنةَّٖبمكجب القرار )

مف  بنكع معيف يككف االستغبلؿ الزراعي مقيدان  قد األحيافنو في بعض أمف الجدير ذكره ب
كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ما نصت , التي تفرضيا المصمحة العامةاإلدارية  كيخضع لمقيكد القيكد,

دارةعميو المادة )الثامنة( مف قانكف تأجير  نصت  إذ, ُٖٓٗ( لسنة ٕٗالمستصمحة رقـ )األراضي  كا 
 بالدكرة الزراعيةصاحب حؽ التصرؼ فييا...أك  المستصمحةاألرض  " اذا لـ يمتـز مالؾ:عمى انو
فينذر مف قبؿ الدائرة الزراعية األرض  امتنع عف زراعةأك  العناية بشبكات الرم كالبزؿأك  المقررة

( لسنة ُِكمف ىذا القبيؿ منعت المادة )الثالثة( مف التعميمات رقـ ), المختصة في المحافظة.."
قد تحدد ل كمف جية أيخر المستصمحة, األرض  تربية الحيكاف فيأك  مف الغراساألرض  مالؾ ُٕٖٗ

أحكاـ  المستأجرة كفؽاألرض  العقكد نكع االستغبلؿ الزراعي, فعمى سبيؿ المثاؿ ال يجكز استغبلؿ
مف تأجير  األساسككنو الغرض  ؛بيض المائدة  إنتاجألغراض  إال ُْٖٗ( لسنة ُٖٕالقرار رقـ )
 .(ّ)ىذه العقكد

                                                                                                                                                                                

 مػػػػنيـ الزراعػػػػة محترفػػػػي احػػػػد كاعتمػػػػاد ,(كجػػػػدكا اف)القاصػػػػريف عمػػػػى الكصػػػػاية كحجػػػػة النظػػػػامي القسػػػػاـ كتقػػػػديـ, الكفػػػػاة
 ." الزراعياإلصبلح  مع لمتعامؿ

 .ّْٗ-ّْٖ ,ص, مصدر سابؽ, سميـ أنكر عصاـ. دينظر  (1)
(في ُّّٕالمنشكر بجريدة الكقائع العراقية بالعدد ) ُٕٖٗ( لسنة َّٖمف القرار رقـ ) (األكلى)ينظر الفقرة  (2)

ِٔ/َُ/ُٖٕٗ. 
 يجػػػػػكز ال , الصػػػػادرة تنفيػػػػػذان لمقػػػػرار آنفػػػػان عمػػػػػى انػػػػو: "ُْٖٗ( لسػػػػػنة ٖٖمػػػػػف التعميمػػػػات رقػػػػـ ) (ُٖتػػػػنص المػػػػادة ) (3)

( مػػػػػف ذات التعميمػػػػػات عمػػػػػػى ُٓ", كمػػػػػا نصػػػػػػت المػػػػػادة )األرض تػػػػػأجير بمكجبيػػػػػا يػػػػػػتـ التػػػػػي القانكنيػػػػػة الصػػػػػفة تغييػػػػػر
 ألغػػػػػػراض الػػػػػػدكاجف تربيػػػػػػة كمشػػػػػػركع المائػػػػػػدة بػػػػػػيض إلنتػػػػػػاج الػػػػػػدجاج تربيػػػػػػة مشػػػػػػركع بػػػػػػيف الجمػػػػػػع يجػػػػػػكز ال - انػػػػػػو: "
 ".لو المؤجرة القطعة في المستأجر قبؿ مف المحـ



 الزراعية األراضي يف التصرفات على اإلدارية للرقابة القانوني االطار الفصل األول........

 

 
39 

 الفرع الثاني
 مفيوم التصرفات القانونية العقارية

 أيضان كعرؼ , (ُ)اثر قانكني معيف" إحداثإلى  اإلرادة" اتجاه  :نوأالتصرؼ القانكني بيعرؼ 
, (ِ)ناقؿ لحؽ مف الحقكؽ"أك  معدؿأك  اثر قانكني منشئ إحداثبقصد  اإلرادة إفصاح"  :بانو

كيجمع الفقو عمى إف , كالتصرؼ القانكني قد يصدر بإرادة كاحدة كالكصية, كقد يصدر بإرادتيف كالبيع
 كبيذا يختمؼ التصرؼ القانكني عف الكاقعة القانكنية ., (ّ)اإلرادة ىي جكىر التصرؼ القانكني

ـ في مصر, فقد أسكاء في العراؽ , الزراعية تصرفات قانكنية عديدةاألراضي  تجرم عمى
يتطمب ك , (ْ)تؤثر في المركز القانكني لمعقار مف حيث حقكقو العينية تككف ىذه التصرفات عقارية

( مف المادة )الثالثة( مف قانكف التسجيؿ األكلىكعرفت الفقرة ), (ٓ)تسجيميا في دائرة التسجيؿ العقارم
حؽ  إنشاء)المعدؿ( التصرؼ العقارم بانو: " كؿ تصرؼ مف شأنو  ُُٕٗ( لسنة ّْالعقارم رقـ )

لحؽ مف الحقكؽ ؼ مقرر زكالو ككؿ تصر أك  تغيرهأك  نقموأك  كالتبعية األصميةمف الحقكؽ العينية 
 .المذككرة "
فقد يككف التصرؼ العقارم  :أقساـخمسة  عمى األثركينقسـ التصرؼ العقارم مف حيث  

نماانو ال يرد عمى حؽ الممكية  أال, منشئ لمحؽ األراضي أف ذ إ, عمى الحقكؽ المتفرعة منيا كا 
حؽ الممكية  إنشاءكلذلؾ ال يمكف , لؤلفراد كما مر بنا سابقاأك  تككف مممككة لمدكلةأف  أماالزراعية 

التصرؼ أف ك  ,(ٔ)المكاتاألراضي  التشريع العراقي لعدـ كجكد عقارات مف قبيؿأحكاـ  ابتداء في ظؿ
انو يرد عمى الحقكؽ أك  العقارم المنشئ لمحؽ يرد عمى الحقكؽ العينية المتفرعة عف حؽ الممكية

                                                           
 .ّ, صُْٓٗ-ُّٓٗد. عبد الرزاؽ السنيكرم, التصرؼ القانكني كالكاقعة القانكنية, دركس لقسـ الدكتكراه  ينظر (1)
 .ٔٓ, صالسابؽعبد اهلل غزام العزاكم, المصدر  ينظر (2)
ينظر عقيػؿ فاضػؿ حمػد الدىػاف, عدـ تجزئة التصرؼ القانكني في القانكف المدني, دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي,  (3)

 .ُّ, صََِٔكمية القانكف /جامعة بغداد,إلى  مقدمة  أطركحة
سػػػػػػمطة يقررىػػػػػػا القػػػػػػانكف  :كيعػػػػػػرؼ الحػػػػػػؽ العينػػػػػػي بانػػػػػػو .ّٔص , ُينظػػػػػػر مصػػػػػػطفى مجيػػػػػػد, مصػػػػػػدر سػػػػػػابؽ, ج (4)

  بػػػػذاتيا تقػػػػـك اف يمكػػػػف كتكػػػػكف ىػػػػذه الحقػػػػكؽ أمػػػػا عينيػػػػة اصػػػػميو قائمػػػػة بػػػػذاتيا أك إنيػػػػا ال  شػػػػيء مػػػػادملشػػػػخص عمػػػػى 
 .ُّكص ٓمحمد طو البشير, مصدر سابؽ, ص د. غني حسكف طو ك ينظر, كاالمتياز الرىف كحؽ

المعػػػػػػدؿ  ُُٕٗ لسػػػػػػنة( ّْ) رقػػػػػػـ العقػػػػػػارم التسػػػػػػجيؿ قػػػػػػانكف مػػػػػػف( الثالثػػػػػػة) المػػػػػػادة مػػػػػػف( الثانيػػػػػػة) الفقػػػػػػرة كتػػػػػػنص (5)
 ". العقارم التسجيؿ دائرة في بالتسجيؿ إال العقارم التصرؼ ينعقد ال " :انو عمى

 .ٖٓص ,نفسومصدر العبد اهلل غزام العزاكم, ينظر  (ٔ)
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الطكيمة  اإلجارةي ىذا المجاؿ عقد المساطحة كعقد البارزة ف األمثمةحقكؽ االرتفاؽ, كمف أك  التبعية
المقايضة أك  اإلفراغأك  حؽ التصرؼ كالبيعأك  كقد يككف التصرؼ ناقبلن لمممكية, كعقد الرىف

كقد يككف التصرؼ مغيران لمحقكؽ مف ذلؾ التصرؼ الصادر بشراء حصة الدكلة مف حؽ , كالكصية
قكؽ كىك كىناؾ التصرفات المنيية لمح, لمرقبة ممكية تامة التصرؼ ليصبح صاحب حؽ التصرؼ مالكان 

تبعي يرد عمى عقار, كمف ذلؾ القرار الصادر مف أك  حؽ عيني اصمي إنياءنو أكؿ تصرؼ مف ش
كمف , الزراعية المتركؾ زراعتيا المدة المحددة قانكنان األرض  المختصة القاضي بحؿاإلدارية  المجاف
حؽ المساطحة,  كاتفاؽ الدائف المرتيف  إنياءمع المساطح عمى ألرض ا اتفاؽ مالؾ األخرل األمثمة

قد يككف  كأخيران , حقكؽ االرتفاؽ إنياءعقد الرىف كانقضاء حؽ الرىف ككذلؾ  إنياءكالمديف عمى 
 .(ُ)الزراعيةاألرض  قسمة األمثمةلو كمف ابرز  ان مقرر أك  عف الحؽ التصرؼ  كاشفان 

صاحب أك  فالكارث, تعد كاقعة مادية يترتب عمييا حقكؽ ماديةالكفاة أف نذكر أف كال يفكتنا 
ال  وإال أنالمتصرؼ, أك  الزراعية يكتسب الحقكؽ مف لحظة كفاة المكرثاألرض  حؽ االنتقاؿ في

بعض إلى  اإلشارةتجدر ك  ,(ِ)بعد التسجيؿ في دائرة التسجيؿ العقارم إاليمكنو التصرؼ بو 
المممككة األراضي  فيي تختمؼ في, الزراعية بعد الكفاةاألرض  المصطمحات المتعمقة بانتقاؿ

المثقمة,  األراضي  تسمى بعممية )االنتقاؿ( في إنياذ إ, المثقمة بحقكؽ تصرفيواألراضي  لؤلشخاص عف
)ارث( كيسمى الكرثة المممككة تسمىاألراضي  كفي, حؽ االنتقاؿ( أصحابكيطمؽ عمى الكرثة )

نقؿ الحقكؽ التصرفية  " :نوأح خاص باألراضي الزراعية كيعرؼ بؿ مصطمفاالنتقا, (ّ))بالكرثة (
كىك ال يعدك ككنو , (ْ)مف يستحؽ تمؾ الحقكؽ قانكنان"إلى  المممككة لمدكلةاألراضي  العائدة لممتكفى في

 كاألنثىالمساكاة بيف الذكر : أىمياالصرفة مع بعض الفكارؽ,  األمبلؾككنو حقان يقابؿ الميراث في 
كينتقؿ عف طريؽ القساـ النظامي الصادر عف محاكـ , (ٓ)الميراث كأحكاـ اإلسبلميةبخبلؼ القكاعد 

المممككة عف طريؽ القساـ الشرعي كفؽ قاعدة لمذكر مثؿ حظ األراضي  تنتقؿ في حيف, البداءة
                                                           

 كمابعدىا.  ٕٓص, سابؽ مصدر, العزاكم غزام اهلل عبد ينظرلبلستزادة كالتفاصيؿ   (ُ)
 .ُُٕٗ لسنة( ّْ) رقـ العقارم التسجيؿ مف قانكف(  َُٗك َُٖ )ينظر المادتيف (2)
 .َٗ, مصدر سابؽ, صفقيا رجاء كامؿينظر  (3)
, ُٖٕٗ, بغداد, المعارؼ مطبعة, 2ج, ُُٕٗ( لسنة ّْرقـ ) مصطفى مجيد, شرح قانكف التسجيؿ العقارمينظر  (4)

 .ّّٓ, ص ََِٖ, السنيكرم مكتبة الناشر, ُٖٕٗ
 .ْٔٗ,ص مصدر سابؽ, الجبكرم ساجر . ينظر د (5)
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 األحكاؿمف محاكـ  ,  كتختص محاكـ البداءة في النزاعات المتعمقة بحؽ االنتقاؿ بدالن األنثييف
 .الشخصي

 الفرع الثالث 
  التصرفات القانونية غير العقارية 

التصرفات القانكنية )القكلية( التي ال تستكجب  ,العقارية نقصد بالتصرفات القانكنية غير
نماتغير في الحقكؽ العينية, إلى  فيي ال تؤدم, تسجيبلن في دكائر التسجيؿ العقارم ينشأ عنيا حقكقان  كا 

أف الزراعية األرض  مالؾلأٌف فاألصؿ , المزارعةأك  بكبل نكعيو النقدم اإليجاركاىميا  ,(ُ)شخصية
 بيفكمف , (ِ), فينتفع بالعيف المممككة كبغمتيا كثمارىا كنتاجياجميعيا التصرفات الجائزةبيتصرؼ بيا 

كالذم , الزراعية(األراضي  إيجارالذم ينتج عنو )عقد  ,(ّ)الزراعيةاألرض  ىذه التصرفات تأجير
كالمستأجر ليا عمى قيامو باستغبلؿ محصكؿ معيف يتـ األرض  " عقد بيف صاحب :نوأيعرؼ ب

, (ْ)حصة معينة مف الناتج "أك  يترؾ لو زراعتيا بما يشاء كلمدة محددة لقاء بدؿ نقدمأك  االتفاؽ عميو
بانو: عقد  اإليجاركيتميز عقد , المزارعةأك  النقدم اإليجارنفا يشمؿ نكعي آالتعريؼ أف كالمبلحظ 

الف الغرض منو تمكيف المستأجر , ممـز لجانبيف, كيرد عمى المنفعة, رضائي, مف عقكد المعاكضة
 إالكىك كغيره مف العقكد ال يقكـ  ,(ٓ)المؤجرإلى  مف االنتفاع بشيء لمدة معينة يعكد بعد انتيائيا

 .( ٔ)ىي: التراضي كالمحؿ كالسبب أركافبتكافر ثبلث 
( لسنة ُٖٕالزراعي رقـ ) اإلصبلحمف قانكف  (الباب الخامس)المشرع المصرم في  تطرؽ

حماية الطرؼ الضعيؼ مف استغبلؿ  أساستنظيـ عبلقة المستأجر بالمالؾ عمى إلى المعدؿ,  ُِٓٗ
                                                           

 .ّٔ ص, سابؽ مصدر , ُج,مجيد مصطفى ينظر (ُ)
 .العراقي المدني القانكف مف( َُْٖ) المادة مضمكف (ِ)
 كبو معمـك بعكض معمكمة منفعة تمميؾ : "بانو المدني عقد اإليجار بشكؿ عاـ  القانكف مف( ِِٕ) المادة عرفت(3)

 المدني القانكف مف( ٖٓٓ) المادة  المضمكف كبنفس كيقابميا" ,بالماجكر االنتفاع مف المستأجر يمكف اف المؤجر يمتـز
 .المصرم

 .ُٓ ص, َُِٖدار السنيكرم, بيركت  ,اإليجار مف الخاصة لؤلنكاع القانكنية األحكاـ, العجيمي ىامؿ لفتة ينظر (4)
 .ُٔٗص, المقاكلة اإليجار البيع, المدنية العقكد في الكجيز, الفضمي جعفرينظر  (5)
  . َُِص, سابؽ مصدر, الفضمي جعفرينظر كذلؾ  ك , ّٔ ص, سابؽ مصدر, ياسيف حسيف عكاد ينظر (6)
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( مف ىذا ِّالمادة )نصت , (ُ)كعمى نحك يخالؼ القكاعد المقررة في القانكف المدني, الطرؼ القكم
لمف يتكلى زراعتيا بنفسو كيستثنى بقرار مف  إالالزراعية األرض  " ال يجكز تأجير :نوأالقانكف عمى 

مف عدـ  كالغاية, الجزائر ...." أراضيالعمكمية  األشغاؿكزير المالية كاالقتصاد كبعد مكافقة كزير 
(  ّّلمف يزرعيا بنفسو ىك منع استغبلؿ الكسطاء لمفبلحيف, كحددت المادة ) إالاألرض  جكاز تأجير
ف ذلؾ أكمف ش, الخاصة باألراضي األصميةالضريبة  أمثاؿبما ال يزيد عف سبعة  األجرةمف القانكف 

 بكاسطة, عف تأجيرىااألرض  كعالج المشرع مكضكع امتناع مالكي, يمنع االرتفاع الفاحش باألجكرأف 
مف  ان مستأجر أـ  اصميان  مستأجران  أكافبنفسو سكاء األرض  مف كاف يزرع إخراجى عدـ جكاز النص عم
مف المستأجر تزيد عف الحد  كحدد المشرع المصرم عقكبة جزائية لكؿ مؤجر يتقاضى عمدان , (ِ)الباطف

سنكات,  كيستثنى  الزراعية بمدة ال تقؿ عف ثبلثاألرض  إيجارحدد المشرع المصرم مدة ك , األقصى
 المصرم اإلصبلحمكرر ب( مف قانكف  ّّكقد نظمت المادة) .(ّ)المستكلى عمييااألراضي  مف ذلؾ
كؽ كالتزامات المؤجر مرة منيا ما يتعمؽ بالقكاعد المنظمة لحقآقكاعد  أكجدتك , (ْ)المزارعةأحكاـ 

ال يزيد نصيب المؤجر أٍف لؤلجرة في المزارعة كىي كجكب  األقصىكالقكاعد المنظمة لمحد كالمستأجر, 
كىذا مغاير لمنص القانكف المدني الكارد ف نصؼ الغمة بعد خصـ المصركفات, في حالة المزارعة ع

 .(ٓ)( فكؿ اتفاؽ يقضي بزيادة نصيب المؤجر عف النصؼ يقع باطبلُ/ِْٔفي المادة)
الزراعية التي مرت  اإليجارقكاعد  ضمنيان  قد الغى ُِٗٗ(  لسنة ٔٗكبصدكر القانكف رقـ )

شريعات كغيره مف الت ُِٓٗ( لسنة ُٖٕرقـ ) اإلصبلحكاف منصكص عمييا بقانكف ك  جميعيا بنا
 الزراعي خاضعان  اإليجارتنظيـ ىذا المكضكع بالقانكف المدني كاصبح  كأعاداالستثنائية المعدلة لو, 

                                                           
 , ُط,الزراعية يكاألراض األماكف إيجار منازعات في كاإلجراءات االختصاص, الكفا أبك احمد. دينظر في ذلؾ  (1)

 .ٓ-ْ, صَُِٕ, كالنشر لمطباعة الكفاء دار
 لمطبع الحديث الفكر دار, المعدؿ ُِٓٗ لسنة( ُٖٕ) رقـ الزراعي اإلصبلح قانكف شرح, العمركسي أنكرينظر  (2)

 .ْٖص, .ُّٔٗ,كالنشر
 .ُِٓٗ( لسنة ُٖٕ( مف قانكف اإلصبلح المصرم رقـ )ّٓينظر المادة ) (3)
لقاء اف  األرضبزراعة  األخيركالفبلح يقـك بمقتضاه  األرضعقد عمى الزرع بيف صاحب " :تعرؼ المزارعة بانيا (4)

كما , ِّٓص, مصدر سابؽ الكجيز..,عكاد حسيف ياسيف , ينظر, "بينيما بالكيفية المحددة قانكنا  تككف الغمة اشتراكان 
 .(ِٕٔ-ُٗٔ) المكاد في أحكاميا نظـ المدني المصرم المشرعاف إلى  تجدر اإلشارة 

 .ُٖٗ ص, مصدر سابؽ, السبلـ عبد سعيد. دينظر   (5)
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كالذم يتضمف العديد مف النصكص التي يجكز االتفاؽ  ,نيالقانكف المدإلى  كانقضاء كآثاران  انعقادان 
 .(ُ)عمى خبلفيا

 تمامان  ةمختمف بصكرةالزراعية األراضي  لة تأجيرأنو نظـ مسأف ,بالنسبة لممشرع العراقي أما 
 ضيااألر عمى  األحيافعف المشرع المصرم, فالتشريعات الزراعية في العراؽ ىي المطبقة في اغمب 

العراقي مكاد خاصة  افرد المشرع أف فبعد , النصكص الكاردة في القانكف المدنيكليس , الزراعية
, ركالمستأجاألرض  العبلقة بيف مالؾ بكاسطتيانظـ  (ِ)الزراعية في القانكف المدنياألراضي  بإيجار

, (ّ)الزراعيةاألرض  إجارةالمممككة لمدكلة األراضي  لصاحب حؽ التصرؼ فيأك  األرض فأجاز لمالؾ

فمف جية منع  , َُٕٗ( لسنة ُُٕالزراعي رقـ ) اإلصبلحمعطمة بصدكر قانكف  أصبحت إنيا إال
( ِّكذلؾ بمقتضى الفقرة )الخامسة( مف المادة )الغير, إلى  مف تأجيرىااألرض  ىذا القانكف صاحب

عبلقة  إالكزارعيا الفعمي األرض  تككف العبلقة بيف صاحبأف " ال يجكز  :ونأذ نصت عمى إ ,منو
الزراعي لـ يتطرؽ  اإلصبلح", كما يعزز ذلؾ بأف قانكف  ة كتمتنع الكساطة في ىذه العبلقةمباشر 
ذ إقة لـ يدرج المستأجر مف ضمنيـ ,العبل أصحاب حتى انو حينما عدٌ  ,(ْ)النقدم اإليجارإلى  أطبلقان 

, كتأكد ىذا (ٓ)كالمغارس, كالفبلح, كصاحب كاسطة السقي(, األرض حددىـ ب بكؿ مف )صاحب
لقانكف تكحيد  الصادرة تنفيذان  ُٕٔٗ( لسنة ُِّالتعميمات رقـ ) اكثر صراحة بمكجب بصكرةالمنع 
, نقدان األرض  إيجار, كالتي منعت صاحب حؽ التصرؼ مف ُٕٔٗ( لسنة ّٓرقـ )األراضي  أصناؼ

( مف التعميمات عمى ( مف المادة )الثانيةِ)ثالثا/أ/ فنصت الفقرة, نفان آليو إالمشار  مستندة بذلؾ لمنص
 إيجار -ِالزراعية المممككة لمدكلة مايمي:األراضي  الحقكؽ التصرفية في أصحاب" يمتنع عمى  :انو

( مف المادة الثانية كالثبلثكف مف قانكف ٓالكسطاء لمخالفة ذلؾ ألحكاـ الفقرة )إلى  الزراعيةاألراضي 
 .الزراعي " اإلصبلح

                                                           
 .َّٗ كَّٖ ص, سابؽ مصدر, سميـ أنكر عصاـ. دينظر  (1)
 مف الثاني الباب مف األكؿ الفصؿ مف الثاني الفرع ضمف المكاد ىذه كردت كقد ,(َْٖ-ْٕٗ)  المكاد كذلؾ في (2)

 تتحدث كاحدة  فقرة باستثناء, الزراعية األرض تمس بمجمميا كالتي اإليجار مف خاصة أحكاـ بعنكاف المدني القانكف
 بالمكاد كالمزارعة, (َْٖ-ْٕٗ)  بالمكاد الزراعيةاألراضي  إيجار مكضكع فنظـ ,النقؿ كسائط إجارة عف
 .(َْٖ-ِْٖ)  بالمكاد البساتيف كالتزاـ كالمغارسة ,(ِّٖ-ُٖٔ) المكادفي  كالمساقاة ,(ُٖٓ_َٖٓ)
 .العراقي المدني القانكف مف( ُُٗٔ) المادةينظر  (3)
 .ِِٗص ,السابؽ المصدر, ياسيف حسيف عكادينظر  (4)
 .َُٕٗ( لسنة ُُٕينظر المادة )األكلى( مف قانكف اإلصبلح الزراعي رقـ ) (5)
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, )الممغى(ُْٕٗ( لسنة ُ)كالقانكف رقـ الزراعي, اإلصبلحكبصدكر القكانيف التي تمت قانكف  
لئلدارة متمثمة بكزارة  جيزأي , كغيرىا ُّٖٗ( لسنة ّٓ)الممغى( كالقانكف ) َُٖٗ( لسنة ُُٓكالقانكف )

في  طرفان  اإلدارة أصبحتكبيذا , الزراعية العائدة لمدكلة لؤلفراد كالشركاتاألراضي  الزراعة تأجير
 .(ُ)المبرمة مقابؿ بدؿ نقدمجميعيا العقكد الزراعية 

ذ إ, (ِ)الكاردة في القانكف المدني المتعمقة بالمزارعة األحكاـخرج المشرع عف  خرلأي مف جية 
بأحكاـ خاصة في كثير مف  َُٕٗ( لسنة ُُٕالزراعي رقـ ) اإلصبلحعقد المزارعة في قانكف  خٌص 

في  أحكاميا متناكالن , (ّ)عمييا مصطمح العبلقات الزراعية مف دكف تكضيح لماىيتيا, كاطمؽ األحياف
لتأجير اكعمى خبلؼ , (ّٕ_ِٖفي المكاد ) ( كذلؾقات الزراعيةالعبل) الباب الثالث منو المسمى ب

طرفي العقد في المزارعة  فٌ أنجد , جميعيا في العقكد الزراعية طرفان  اإلدارةف أالنقدم الذم اتضح لنا ب
بيذا الشأف كخضكع تصرفاتيـ لرقابة  اآلمرةالزراعي  اإلصبلحمع التقيد بنصكص قانكف , األفراد مف

 إخراجىي عدـ جكاز  اآلمرةالمشكمة بمكجبو كما سنرل الحقا, كمف تمؾ النصكص اإلدارية  المجاف
 .(ْ)القانكفأك  جكىرم ينص عميو العقدبالتزاـ  اإلخبلؿفي حالة  إالالبستاف أك  األرض الفبلح مف

أحكاـ  كذلؾ بأف احتكاء ىذا القانكف عمى, اإلصبلحالنيج الكارد في قانكف  احدىـكيتنقد 
بالمزارعة,  إعطائيادكف مف  نقدان  إجارتيااألرض إلى  النقدم يدفع صاحب اإليجاردكف مف المزارعة 

قانكف  نصكص كبذلؾ يككف في مأمف مف سائر القيكد القانكنية المفركضة عمى عقد المزارعة بحكـ
 إغفاؿبأف  الصدد بيذا يرل الباحثك  ,(ٓ)مرة كمف النظاـ العاـآالتي ىي نصكص الزراعي  اإلصبلح

نما, ان لـ يكف سيك  اإلصبلحقانكف  فيالنقدم  اإليجارمكضكع   ىذا القانكف بمنع  نيجان انتيجو كا 
 إعادةضركرة يرل الباحث  كما اسمفنا, كمع ذلؾ (, كىذا ما تأكد الحقان اإليجارالكساطة الزراعية )

                                                           
ينظر الفرع الثالث مف المطمب الثالث مف المبحث سبؽ اف تـ اإلشارة إلى بعض األحكاـ األساسية ليذه العقكد,  (1)

 .مف ىذه الفصؿ األكؿ
كالمزارع,   األرضعقد عمى الزرع بيف صاحب " :إنياعمى  المزارعةالقانكف المدني العراقي  مف (َٖٓالمادة ) عرفت (2)

 (. ُٖٓ-َٖٓ) المكاد في أحكاميا نظـ ", كمافيقسـ الحاصؿ بينيما بالحصص التي يتفقاف عمييا كقت العقد
 .ِِٖص,  السابؽ المصدر, ياسيف حسيف عكادينظر  (3)
 .َُٕٗ لسنة( ُُٕ) رقـ الزراعياإلصبلح  قانكف مف( ِٗ) المادةالفقرة )األكلى( مف  ينظر (4)
 .231وَِّ ص, السابؽ المصدر, ياسيف حسيف عكادينظر  (5)
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فبل , الحقكؽ التصرفية بتأجيرىا كأصاحبالزراعية األراضي  السماح لمالكيك النظر بمكقؼ المشرع 
 . (ُ)مع الغاء شرط احتراؼ الزراعةيكجد ما يبرر ىذا النيج في الكقت الحاضر كخصكصا 

 المطمب الثاني 
 الزراعيةاألراضي  عمى التصرفات فياإلدارية  التعريف بالرقابة

الزراعية, ككذلؾ مفيكـ التصرفات التي تجرم عمييا ,البد األراضي  مفيكـ تكممنا عف أفٍ بعد 
 كأىميتياعمى ىذه التصرفات, كبياف عناصرىا كخصائصيا اإلدارية  لنا مف بياف المقصكد بالرقابة

 األكؿفي الفرع  ندرس :ثبلثة فركع عمى لذا نرل مف المناسب كلغرض دراسة المطمب تقسيمو, كغايتيا
الزراعية, كنتحدث في الفرع الثاني عف عناصر األراضي  عمى التصرفات فياإلدارية  تعريؼ الرقابة

 .كأىدافيا أىميتياثـ نبحث في الفرع الثالث , كخصائص ىذه الرقابة
  األولالفرع 

 الزراعية األراضي  عمى التصرفات فياإلدارية  تعريف الرقابة
بذؿ الفقو مجيكدان  األثرليذا  فعاالن كحيكيان في تحقيؽ الفاعمية كالضماف, كنظران  أثران مرقابة ل

مرادىا إلى  ىذه المحاكالت لـ تصؿ أف الإكاضحان في محاكلة لكضع تعريؼ كمفيكـ يتفؽ مع الرقابة ,
 أمران كاصبح الخبلؼ بيف الفقو , (ّ)لذلؾ لـ تتخذ مفيكمان محددان , (ِ)باالتفاؽ عمى تعريؼ كاضح كثابت

كذلؾ الختبلؼ الزاكية التي يبحث كؿ منيـ فييا, لذا تعددت مفاىيـ , اإلنسانيةطبيعيان في مجاؿ العمكـ 
 األمكرالرقابة بتعدد الباحثيف فييا, كمف ىذا المنطمؽ فأف كضع تعريؼ مانع جامع لمرقابة يعد مف 

 :األتيةسباب كذلؾ لؤل (ْ)الصعبة التي كاجيت الفقو القانكني
                                                           

 .ُٕٖٗ لسنة( َّٖ) رقـ قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ  مف( األكلى) الفقرة ينظر (1)
, المحميػػػػػػة اإلدارة أعمػػػػػػاؿ عمػػػػػػى كالقضػػػػػػائية السياسػػػػػػية الرقابػػػػػػة, العػػػػػػاؿ عبػػػػػػد محمػػػػػػد الديػػػػػػدامكني محمػػػػػػد. دينظػػػػػػر  (2)

 .ٓٔص .ََِٖ, طنطا, القانكني الفكر دار, مقارنة دراسة
 مجمػػػػػػسإلػػػػػػى  دكر الرقابػػػػػػة اإلداريػػػػػػة فػػػػػػي ضػػػػػػماف مبػػػػػػدا المشػػػػػػركعية, رسػػػػػػالة مقدمػػػػػػة, عمػػػػػػي قػػػػػػدكرم جعفػػػػػػر ينظػػػػػػر (3)

 .ْْ,صَُِِالنيريف, جامعة/  الحقكؽ كمية
البلمركزيػػػػػػة, ينظػػػػػػر اليػػػػػػاـ مطشػػػػػػر ىػػػػػػادم العسػػػػػػكرم, الرقابػػػػػػة عمػػػػػػى االختصاصػػػػػػات الماليػػػػػػة لمكحػػػػػػدات اإلداريػػػػػػة  (4)

 .َُٕص , َُِٔ, جامعة ذم قار /مجمس كمية القانكفإلى  رسالة مقدمة
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ة التي تقكـ بيا تعد احد الكظائؼ الرئيس إنياذ إ, في حد ذاتيا غايةكسيمة كليست  تعدف الرقابة إ_ أولا 
, المنظمة غاياتمنيا نجاح الرقابة في تحقيؽ  الغايةالجيات المنكطة بالرقابة ليست بذاتيا بؿ 

 . (ُ)الخمط بيف كؿ منيما في كضع تعريؼ محدد لياإلى  ببل شؾ يؤدم بالغايةكاختبلط الكسيمة 
فقد تقـك مف اجؿ التأكد مف المشركعية كمدل اتفاؽ , متنكعة كمتغايرة لغايات تحدثالرقابة إف  - ثانيا

 تحدثأك  ,القرارات.. ال ( التعميمات, ,القانكف ,مع القانكف بمعناه الكاسع )الدستكر اإلدارةتصرفات 
 ,كالسياسة العامة الغاياتمع المصمحة العامة كمع  اإلدارةمف اجؿ التحقؽ مف مدل اتفاؽ تصرفات 

 الغاياتكمف ثـ تختمؼ الرقابة باختبلؼ , اإلدارةعمى عنصر مبلئمة تصرفات  تحدثبمعنى اخر أك 
 .(ِ)المنكط بالجية الرقابية تحقيقيا

يعة دكر العمؿ التي تؤثر بدكرىا عمى اختبلؼ طب القائمة عمى الرقابة األجيزةاختبلؼ طبيعية  -ثالثا
التي تختمؼ بدكرىا عف , اإلداريةالرقابة السياسية تختمؼ عف الرقابة  أفنجد  إذالرقابي في ذاتو, 

كيترتب عمى , ككذلؾ عمى مدل ما تتميز بو الرقابة مف خصائصمنيا,  كالغايةالكسيمة الرقابية  طبيعة
 .(ّ)الغاية منياالختبلؼ  نكع الرقابة نظران أك  ذلؾ اختبلؼ تعريؼ الرقابة باختبلؼ الكسيمة الرقابية

عبلج  إلى  تسعىكىؿ يقصد بيا الرقابة العبلجية كالتي , أيضان الرقابة تختمؼ غايتيا النيائية إف  -رابعا
منع الخمؿ, كال شؾ اف معنى الرقابة يختمؼ إلى  تسعىـ يقصد بيا الرقابة الكقائية التي أ الخمؿ,

لثانية كفي الحالة ا, كسيمة األكلىبحسب الغاية المستيدفة منو, فيي في الحالة  كما يرمي إليومفيكمو 
 .في حد ذاتيا غاية تعد

 حاؿ,  فالرقابة في المفيـك المغكم: تدؿ عمى معػاف مختمفػة كمتعػددة: فقػد تعنػي قػكة أمكعمى          
 االنتظػارأك  المحافظػةأك  الحراسػةأك  المبلحظػةأك  األمر, ككذلؾ قد تعني السيرأك  سمطة التكجيوأك 
سػػػػـ مػػػػف أسػػػػماء اهلل اكالرقيػػػػب , (ْ)االختيػػػػارأك  التفتػػػػيشأك  تحتػػػػكم معنػػػػى المراجعػػػػة أنيػػػػاك الرصػػػػد, أك 

قػػػب رقكبػػػان , (ٓ)الحسػػػنى, كىػػػك الحػػػافظ الػػػذم ال يغيػػػػب عنػػػو شػػػيء كمعناىػػػػا , كالرقيػػػب :اسػػػػـ مصػػػدره ,رى
                                                           

 .ٕٔص المصدر السابؽ,  العاؿ, عبد محمد الديدامكني محمد. دينظر  (1)
, كما بعدىا َٕٔص ,ُُٗٗدار الفكر العربي ,, النظرية العامة لمقرارات اإلدارية, .سميماف محمد الطماكم دينظر  (2)

 .,كمابعدىاُِِص ,ُٓٗٗالمنصكرة,  ,, دار أـ القرلاإلدارم القانكف مجدم مدحت النيرم, كد.
 .ٖٔ ص, السابؽ المصدر, العاؿ عبد محمد الديدامكني محمد. دينظر  (3)
, المغة في الصحاح ينظر الجكىرم, (4)  .ْٖٗ ص ,ُْٕٗ بيركت, العربية, الحضارة دار ,ُط األكؿ, المجمد كالعمـك

 .ّّٔص, بدكف سنة طبع, تركيا, دار الدعكة لمنشر, ُج, المعجـ الكسيط, كآخركف, إبراىيـ مصطفىينظر  ((ٓ
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, (ُ)كقػػػد كردت كممػػػة )الرقيػػػب(  فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ فػػػي قكلػػػو تعػػػالى: )) إف اهلل عمػػػيكـ رقيبػػػان((, الحراسػػػة
 (ِ))) أنت الرقيب عمييـ كأنت عمى كؿ شيء شييد((. :كقكلو تعالى

 :نياأبتعاريؼ متعددة, فمنيـ مف عرفيا ب اإلدارية رفت الرقابةمف الناحية الفقيية, فقد عي  أما
ما قد  إصبلحلمتابعة تنفيذ السياسات المكضكعة كتقييميا كالعمؿ عمى  اإلدارة"النشاط الذم تقكـ بو 

" التحقؽ مف اف  :نياأرفت ب, ككذلؾ عي (ّ)المنشكدة " الغاياتيعترييا مف ضعؼ حتى يمكف تحقيؽ 
التنفيذ يتـ طبقا لمخطة المقررة كالتعميمات الصادرة كالكشؼ عف نقاط الضعؼ كالقصكر كعبلجيا كمنع 

 ,كاألنظمةبالقكانيف  اإلدارةتحقؽ مف التزاـ تالتي بيا  األداة" :نياأب بعضيـرفت عند عي ك , (ْ)تكرارىا"
ا يمنع حدكثيا عبلجيا بمإلى  كالسعي ,كتحميؿ معكقاتيا ,نحرافات كتصحيحيااالكالكشؼ عف 

لمتحقؽ مف مكافقة نشاط  إداريةاختصاص يمنح لجية "  :نياأب أيضان رفت عي ك , (ٓ)كتجاكزىا مستقببل"
 .(ٔ)كالتعميمات ذات العبلقة "لؤلكضاع المحددة في القانكف كاألنظمة اإلدارية  الجيات

المبلحظ إال أف  مف اختبلؼ ىذه التعاريؼ كنتيجة طبيعية لؤلسباب المتقدمة , كعمى الرغـ
الرقابة التي نحف  كأما, لتتحقؽ مف االلتزاـ بتنفيذ القكانيف اإلدارةنشاط تقكـ بو  إنياتجمع عمى  إنيا

 ترميككنيا , ما عف التعاريؼ المتقدمة تختمؼ نكعان  لبأخر أك  بصكرةبصددىا في ىذا البحث فيي 
غير مكجية  إنيابمعنى , الزراعيةاألراضي  مراقبة التصرفات التي تجرم عمىإلى  األساسبالدرجة 
ال نتعرض لرقابة نشاط  أنناكال يعني ىذا , كككادرىا الكظيفية اإلدارةرقابة نشاط إلى  ةمباشر  بصكرة

الرقابة عمى تصرفات أٌف ككف , ةمطمق بصكرةالزراعية األراضي  المكظفيف المختصيف بالرقابة عمى
فعمى سبيؿ , متابعة كمبلحظة نشاط المكظفيفإلى  الزراعية باالرض ستقكد بالضركرةاألرض  حائزم

المقصريف في مديرية الزراعة بسبب  لكزارة الزراعة األعمىالرئيس  بعدهالمثاؿ يحاسب كزير الزراعة 
                                                           

 (.ُاآلية ) /( سكرة النساء(ُ
 (.ُُٕاآلية ) /( سكرة المائدة(ِ

ة اإلدارة, أصػػػػكؿ العينػػػػيف, أبػػػػك جػػػػكدت جميػػػػؿ. د ر ينظػػػػ (3) ة اليػػػػبلؿ مكتبػػػػ  بيػػػػركت, كالنشػػػػر, لمطباعػػػػ
 .ِْٓ ص ,ََِِ

أة المعػػارؼ,  َينظػػر د (ْ) اـ, منشػػ اع العػػ تثمار القطػػ محمػػد حسػػف الجػػكىرم, الرقابػػة عمػػى مشػػركعات اسػػ
 . ْٕ -ْٔ, ص ََِٕاإلسكندرية, 

ة ينظػػر بػػريش (5) ة, ريمػػ ة الرقابػػ ة المرافػػؽ عمػػى اإلداريػػ الة, العامػػ تير رسػػ انكف فػػي ماجسػػ لقػػ ة ا لػػى  مقدمػػ إ
 . ُٓ, صَُِّ,الجزائر, البكاقي أـ, مييدم بف العربي جامعة, السياسية كالعمكـ الحقكؽ كمية

 .ْٕجعفر, مصدر سابؽ, ص قدكرم عمي ينظر (6)
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كمف جانب , األرض العقدية المتعمقة بكجكب استغبلؿأك  عدـ متابعتيـ التزامات المزارعيف القانكنية
 األدنىالجية إلى  اإلخفاؽففي المثاؿ السابؽ قد تمقي مديرية الزراعة بالمكـ عمى اخر, 

ككنيا الجية المباشرة ا كتحاسبياإلدارية  منيا كىي الشعبة الزراعية الكاقعة ضمف الكحدة
 كىكذا تكتمؿ معالـ ىذه الرقابة التي ندكر في دائرتيا., بمتابعة التزامات المزارعيف

 اف تبيفمف دكف كلكف ي التشريعات الزراعية المختمفة, ف قد كرد مصطمح الرقابة 
نما ,مدلكليا لعدـ كجكد  , كنظران (ُ)اقتصرت عمى تحديد الجية التي تتكلى ىذه الرقابة كا 

الزراعية, األراضي  عمى التصرفات فياإلدارية  مفيكـ الرقابةإلى  دراسات قانكنية تطرقت
تحميؿ النصكص القانكنية التي  عف طريؽ, كألىمية التعريؼ في تحديد معالـ البحث

 التعريؼ إيرادكالنصكص التي بينت كيفية ممارساتيا, يمكننا , مصطمح الرقابةإلى  أشارت
سمطة " : نوأالزراعية فنعرفيا باألراضي  عمى التصرفات فياإلدارية  لمرقابة االتي

األرض  ممنكحة لئلدارة تمكنيا مف متابعة كتقيد تصرفات المزارعيف المادية كالقانكنية في
خضاعيا ,الزراعية االمتناع عف تمبية الطمبات أك  فرض الجزاءبألحكاـ القانكف  كا 

 . المخالؼ لمقانكف"متعمقة بالتصرؼ ال
 الفرع الثاني

 الزراعيةاألراضي  عمىاإلدارية  عناصر وخصائص الرقابة
اف ىناؾ انعداـ شبو التاـ إلى  البحث أىميةالباحث في معرض الحديث عف  أشار

 إال, الزراعية مف الباحثيفاألراضي  عمى التصرفات في اإلدارةفي التصدم لدراسة رقابة 
ذ يمكننا إ ,عناصر خاصة بياأك  كجكد خصائص ليذه الرقابةنو ال يعني ذلؾ عدـ أ

النصكص القانكنية  طياتاستنتاج ما يمكف مف  عناصر ليذه الرقابة كخصائصيا مف بيف 
                                                           

 رقـاألراضي  أصناؼ تكحيد قانكف )الثانية( مف المادة )الرابعة( مف ينظر عمى سبيؿ المثاؿ الفقرة (ُ)
 أصحاب التزامات مراقبة الزراعة كزارة تتكلى"  انو: عمى نصت التي المعدؿ ُٕٔٗ لسنة( ّٓ)

( لسنة ٗ( مف المادة )الثانية( مف التعميمات رقـ ))األكلىالفقرة , كينظر كذلؾ ...." التصرفية الحقكؽ
 مراقبة عمى اإلدارات المحمية"الخاصة بحؿ األراضي المترككة, كالتي نصت عمى انو:  ُٖٖٗ

 لسنة( َُ) رقـ التعميمات مف( األكلى) المادة مف (األكلى) فقرة, كينظر بذات المعنى اؿ"األراضي الزراعية ..
 .الخاصة بحؿ البساتيف الميممة ُٖٖٗ
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بحث بعض ل تطرقكاكمف مؤلفات الشراح الذيف , الزراعيةاألراضي  التي تعرضت لمكضكع
 .كانب المتعمقة باألراضي الزراعيةالج
 -اإلداريةعناصر الرقابة -أول

 األساسيةنحدد العناصر أف التعريؼ الذم انتيينا بو في الفرع السابؽ, يمكننا  كباستعراض
, اإلدارة أكليا :بثبلثة عناصر, الزراعيةاألراضي  عمى التصرفات فياإلدارية  الرقابةالتي ترتكز عمييا 

 الزراعية.األرض  العنصر الثالث فيك أما, كثانييا المزارع
 كالمفيـك المكضكعي, الشكميأك  لئلدارة مفيكماف المفيـك العضكم – اإلدارة – األولالعنصر 

 :العامة بانيا اإلدارةفالمفيكـ العضكم ييتـ بالتككيف الداخمي لئلدارة العامة, فيعرؼ  الكظيفي, أك
بينما ييتـ المفيـك , "التابعة لياالبلمركزية كجميع الييئات أك  سكاء المركزية منيااإلدارية  السمطة"

 األجيزةالكظيفة التي تتكالىا أك  النشاط" :العامة بانيا اإلدارةالمكضكعي بالجانب الكظيفي فيعرؼ 
إدارية زراعية  أجيزة أماالزراعية األراضي  كتختص بالرقابة عمى, (ُ)"إلشباع الحاجات العامةاإلدارية 

غير زراعية يحدد ليا القانكف بعض االختصاصات الثانكية  إدارية أجيزةأك  ككزارة الزراعة كتشكيبلتيا
 فاألجيزة, , كدكائر التسجيؿ العقارماإلداريةرؤساء الكحدات أك  الزراعية كالمحافظاألراضي  في مجاؿ
فيي , في العاصمة كالمحافظاتاإلدارية  كتشكيبلتيا(ِ)بكزارة الزراعة الزراعية في العراؽ تتمثؿاإلدارية 

                                                           
 .ُّ,صَُِٗ, كالتكزيع كالنشر لمطباعة المسمة دار ,ٓط ,اإلدارم القانكف, راضي ليمك مازف. دينظر  (1)
الزراعية مصطمح كزارة اإلصبلح الزراعي, كاحيانان كزير الزراعة كاإلصبلح الزراعي, كاحيانان يرد في التشريعات  (2)

أخرل كزارة الزراعة كالرم, لذا يقتضي بياف الخمفية التاريخية ليذه المصطمحات, فقد استحدثت كزارة اإلصبلح الزراعي 
امة, مديرية المساحة العامة, مديرية المكائف , كتشكمت ىذه الكزارة مف ) مديرية اإلصبلح الزراعي العُٗٓٗسنة 

كاآلالت الزراعية, المصرؼ الزراعي (, كحمت محؿ كزارة الزراعة كعضك مفكض عف الييئة العميا لبلصبلح الزراعي 
بتنفيذ قراراتيا ككاف السبب في استحداثيا لضماف تنفيذ مياـ اإلصبلح الزراعي كتذليؿ الصعكبات التي كاجيت تنفيذ 

ينظر في ذلك سرمد سعد لية إدارية تنظيمية كبيرة, الذم تطمب آ ُٖٓٗ( لسنة َّي رقـ )اإلصبلح الزراع قانكف
, 1959الييكل اإلداري ) الوزاري ( المستحدث في العراق عام , يوسف الجعيفري و رحمن مخيمف جحيو الجوراني

, 1/7/2518/في / 35, العدد 3ج , واسطجامعة , منشور في مجمة لرك لمفمسفة والمسانيات والعموم الجتماعية
 . 223- 222ص 
تحت مسمى )كزارة الزراعة كاإلصبلح  ُٕٗٗ( لسنة ٔكقد أدمجت بكزارة الزراعة بمكجب القانكف رقـ ) 

الزراعي(,ثـ رفعت عبارة اإلصبلح الزراعي مف المسمى المشار اليو لتحمؿ الكزارة اسـ )كزارة الزراعة ( بمكجب قانكف 
, كفي نفس العاـ أدمجت كزارة الزراعة بكزارة الرم تحت مسمى )كزارة الزراعة ُٕٖٗ( لسنة ّْراعة رقـ )كزارة الز 

( لسنة ٔ,إال انو استقمت كؿ مف الكزارتيف بمكجب القانكف رقـ ) ُٕٖٗ( لسنة ٕٔكالرم( كذلؾ بمكجب القانكف رقـ )
كالذم لـ يحدث تغيرات جكىرية  َُِّ( لسنة َُرقـ ) , كالغي ىذا القانكف األخير بمكجب قانكف كزارة الزراعة ُّٗٗ
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كيقؼ الكزير عمى  ,الزراعيةاألرض  التي معظميا يمس (ُ)المعنية بتطبيؽ التشريعات الزراعيةالكزارة 
كترتبط بالكزير دكائر عديدة داخؿ مركز الكزارة , (ِ)ليا األعمى اإلدارمذ يعد الرئيس إ ,قمة ىـر الكزارة

 عمىاإلدارية  مكضكع الرقابة ف فيأالتي ليا شة التخطيط كالمتابعة الدائرة القانكنية كدائر  أىميا
التي مركزىا العاصمة كتقع خارج  أمكمف تشكيبلت الكزارة المستقمة ذات العبلقة , (ّ)الزراعيةاألراضي 

 ,(ٓ)أغراضياالتي منحيا القانكف شخصية معنكية لتحقيؽ  (ْ)الزراعيةاألراضي  مركز الكزارة ىي دائرة
 األقساـبكاسطة كتمارس اختصاصاتيا  ,العراؽالزراعية في األراضي  شؤكفبكىي جية مختصة 

كالتي  (ٔ)في المحافظات فتربط في كزارة الزراعة مديريات الزراعة أما كالشعب ضمف ىيكميا التنظيمي.
كيرتبط , الزراعيةاألراضي  قسـ أىميمااألراضي  مختصة بشؤكف أقساـ اإلدارمتضـ ضمف ىيكميا 

 إداريةبكاقع شعبة كاحدة في كؿ كحدة اإلدارية  الكحدات بمديريات الزراعة شعب زراعية مكزعة عمى
خبارالزراعية األراضي  في الرقابة عمى محكريان  عمبلن كتمارس ىذه الشعب , في الغالب الجيات  كا 

 .(7)الزراعيةاألرض  اعتداء تطاؿأك  العميا بكؿ حالة تعدم
 قانكنيان  جدالن  أثارت المحافظاتإلى  لة نقؿ الصبلحيات مف الكزاراتأمسأف إلى  اإلشارة كتجدر

كمف ىذه الكزارات كزارة , (ٖ)العراقي اإلدارمالسيما كانيا تجربة حديثة في النظاـ ك  ,كسياسيان  كشعبيان 
                                                                                                                                                                                

في ىيكؿ الكزارة باستثناء كبحدكد ما يتعمؽ بيذه الدراسة ىك استبداؿ تسمية اليياة العامة لبلراضي الزراعية ب دائرة 
 األراضي الزراعية.

 النافذ. َُِّ( لسنة َُ( مف قانكف الزراعة رقـ )ِينظر المادة ) (1)
 العػػػػػػػراؽ بػػػػػػػيف مقارنػػػػػػػة دراسػػػػػػػة, لمػػػػػػػكزير الرقابيػػػػػػػة لبلختصاصػػػػػػػات القػػػػػػػانكني التنظػػػػػػػيـ, شػػػػػػػاكر احمػػػػػػػد ينظػػػػػػػر غيػػػػػػػث (2)

 .ِ, صَُِٗ, ُط, الحقكقية زيف منشكرات, كلبناف كمصر
 (  مف قانكف كزارة  الزراعة.ٕ) المادةينظر الفقرة )األكلى( مف  (3)
 ...".الزراعيةاألراضي  دائرة ػ د... :بالكزارة المرتبطة التشكيبلت( عمى انو "ٕتنص الفقرة )ثانيا( مف المادة ) (ْ)
 .الزراعة كزارة ( مف قانكف َُينظر المادة ) (ٓ)
 مف قانكف كزارة  الزراعة. (ٕ) المادة مف( /ؽثانيا) الفقرة ينظر (ٔ)
 ," األراضي كاستصبلح الزراعة كزارة"  كال تختمؼ كثيران األجيزة المذككرة عف األجيزة اإلدارية في مصر فيناؾ (ٕ)

, كمف ضمف األجيزة اإلدارية ذات العبلقة باألراضي الزراعية ىي ُٔٗٗ لسنة ُِٔ رقـ الجميػكرم بالقػرار المنظمة
الييأة العامة لبلصبلح الزراعي, ككذلؾ تكجد مديريات الزراعة المنتشرة في كؿ محافظة كالتي ترتبط بيا أجيزة ادنى 

  ىذه تقابؿ الشعب الزراعية في العراؽ.تسمى باإلدارات الزراعية ك 
 دراسػػػػػػة, المحافظػػػػػػاتإلػػػػػػى  االتحاديػػػػػػة الحككمػػػػػػة صػػػػػػبلحيات نقػػػػػػؿ فػػػػػػي المنظمػػػػػػة القكاعػػػػػػد, الكحػػػػػػاح فػػػػػػراسينظػػػػػػر  (ٖ)

 .ّٖ, صَُِٕ, بيركت, السنيكرم مكتبة, مقارنة, تأصيمية, تحميمو
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شكاالتتساؤالت  أثيرتكىنا , (ُ)ةتدريجي بصكرةالزراعة التي نقمت منيا الصبلحيات  كبيرة فيما  كا 
الزالت مرتبطة بكزارة  إنياـ أفيؿ ىي مرتبطة بالمحافظات فعبل يتعمؽ بارتباط مديريات الزراعة 

اف الصبلحيات المنقكلة إلى  ؟ كلسنا بمكرد بحث ىذا الجدؿ في ىذا البحث كنكتفي باإلشارةلزراعةا
 .(2)التي مف المفترض نقميا تدريجان  دكف الصبلحيات الفنيةمف كالمالية اإلدارية  ىي الصبلحيات

أك  كيقصد بالحائز في القانكف المصرم ىك كؿ مالؾ  -المزارعأو  الحائز -العنصر الثاني  
 إذ ,عف معنى المزارع , كال يختمؼ كثيران (ّ)يستغميا بأم كجوأك  زراعية لحسابو أرضان مستأجر يزرع 

 " كيقصد بالمزارع ألغراض ىذا القانكف مالؾ:كرد تعريفو بإحدل التشريعات العراقية عمى النحك االتي
 اإلصبلحالمتعاقد مع أك  الفبلح المكزع عميوأك  مستأجرىاأك  صاحب حؽ التصرؼ فيياأك  األرض
سكاء  األرضالزراعية قد يككف ىك صاحب األرض  المزارع فيأك  , كىذا يعني اف الحائز(ْ)الزراعي"

 مستأجران قد يككف أك  ,األرضدكف رقبة مف لحؽ التصرؼ  انو مالكان  أـ ممكية تامةاألرض  مالؾكاف 
ف أحاؿ ف أية, كعمى أخرلصفة  أمأـ  عف طريؽ المزارعة أـ  النقدم اإليجارفييا سكاء عف طريؽ 

عقدية تتعمؽ باالرض ترسـ لو  أخرل , كتارةن القانكف فرض عمى ىذه المزارع التزامات قانكنية تارةن 
 . اإلدارةالنطاؽ القانكني لمتصرؼ باالرض كمدل خضكعو لرقابة 

كالمزارع( عنصر ثالث  اإلدارةكيجمع بيف العنصريف المذككريف ) -األرض –لث العنصر الثا
كما يجرم عمييا مف  بكاسطتياالمادم ليذه الرقابة,  كالمحؿ األساسالزراعية, فيي الكعاء األرض  ىك

 العقدية. أك  التزامات المزارع القانكنية اإلدارةتصرفات تراقب 
 الزراعية األراضي  عمىاإلدارية  خصائص الرقابة -ثانيا

                                                           

( مف قانكف التعديؿ الثاني لقانكف المحافظات ْٓينظر الفقرة)األكلى( مف البند )أكال( مف المادة ) (ُ)
غير منتظمة بإقميـ كالتي نصت عمى انو: " نقؿ الدكائر الفرعية كاألجيزة كالخدمات التي تمارسيا 

لعامة كالمكظفيف كزارات البمديات .... كالزراعة.... مع اعتماداتيا المخصصة ليا في المكازنة ا
كالعامميف فييا إلى المحافظات في نطاؽ كظائفيا المبينة في الدستكر كالقكانيف المختصة بشكؿ 

 تدريجي كيبقى دكر الكزارات في التخطيط لمسياسة العامة ".
( ّْْ) العدد ذك الصبلحيات نقؿ بشأف (كزارم امر, )الكزير مكتب/ الزراعة كزارة كتاب (2)

 منشكر(. )غيرَُِٔ/ِ/ُٔفي
 المعدؿ. ُٔٔٗ( لسنة ّٓ( مف قانكف الزراعة المصرم رقـ )َٗينظر المادة) (3)
 .ُٓٗٗ( لسنة ُِفقرة )ثانيا( مف المادة )الخامسة( مف قانكف صيانة شبكات الرم كالبزؿ رقـ )ينظر ال (4)
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, الزراعية مف حيث محؿ ىذه الرقابةاألرض  عمى اإلدارةتتسـ رقابة  – الموضوعية والشخصية -ُ
ما  أكلىفمف , الزراعيةاألرض  تية مف ككف محمياآتفصفة المكضكعية مي , بانيا مكضكعية كشخصية

سكاء  ,عمييا مف تصرفاتكما يجرم األرض  في ىذا النكع مف الرقابة ىك اإلدارةذىف إلى  يتبادر
المادية عمى سير ىذه األرض  أحكاؿكمف جانب اخر تؤثر , ماديةأـ  كانت ىذه التصرفات قانكنية

أك  انقطاع الحصة المائيةأف فعمى سبيؿ المثؿ , الرقابة كتحديد مسؤكلية المزارع بالتقصير مف عدمو
ألسباب ال دخؿ إلرادة األرض  تدىكرإلى  التي تؤدم األمكركغيرىا مف األرض  ارتفاع ممكحة

 ؛لككنيا شخصية أما, عد عكامؿ تؤخذ في نظر االعتبار في تحديد المسؤكليةفييا تي األرض  صاحب
قانكنية مف حيث المسؤكلية  آثاران كترتب  أحيانان فمككف ىذه الرقابة تتأثر بالظركؼ الشخصية لممزارعيف 

 .(ُ)بالخدمة العسكرية التحاقوأك  األرض مف ذلؾ مثبلن اسر صاحب ,الناجمة
غير  إنيابمعنى ذه الرقابة بانيا رقابة مختمطة, تكصؼ ىأف  أيضان كيمكف  – رقابة مختمطة -2

نما ,األرضقاصرة عمى رقابة تصرفات حائزم  المكظفيف  أداءلرقابة  ةغير مباشر  كبصكرةتمتد  كا 
كمف ذلؾ محاسبة كزارة الزراعة لمديرية الزراعة التابعة ليا , ةمباشر  بصكرةاألرض  المختصيف برقابة

 بسبب التقصير الناجـ عف عدـ متابعة التزامات المزارعيف. 
فقد يككف , رقابة قانكنية كعقديةإلى  تقسـ ىذه الرقابة مف حيث المصدر – رقابة قانونية وعقدية -ّ

 أصناؼف المادة )الثانية( مف قانكف تكحيد ( ممصدرىا القانكف, مف ذلؾ ما نصت عميو الفقرة )رابعان 
حقكؽ  أصحابتتكلى كزارة الزراعة مراقبة التزامات  " :بقكليا ُٕٔٗ( لسنة ّٓرقـ )األراضي 

المرعية ...", كقد يككف  كاألنظمةالزراعية المممككة لمدكلة كفقا ألحكاـ القكانيف األراضي  التصرؼ في
 التي تككف طرفان  اإليجارتضميف عقكد إلى  كالسيما في العراؽ اإلدارةما تمجا  مصدرىا العقد, كعادةن 
المعدؿ  ُّٖٗ( لسنة ّٓالمبرمة كفؽ القانكف ) اإليجارمف ذلؾ تضميف عقكد  ,فييا حقيا في الرقابة

التعاقدية بعد أك  بإنياء العقد اذا اخؿ المستأجر بالتزاماتو القانكنية اإلدارةكالمستأجر حؽ  اإلدارةبيف 
 .(ِ)إنذاره

                                                           
 .ُُٓٗ( لسنة َْرقـ ) ( مف القانكف المدني العراقيُِّْينظر المادة ) (ُ)
معد مف قبؿ كزارة  ُّٖٗ( لسنة ّٓ( كىك عبارة عف نمكذج عقد اإليجار المبـر كفؽ القانكف )ُينظر ممحؽ رقـ ) (ِ)

إلى عدـ جكاز المتاجرة باالرض, كالمبلحظ بأف ىذا القيد لـ يرد في النصكص المنظمة ليذا  الزراعة, كيشير في بنكده 
 األرض ىنا مصدره عقدم.النكع مف عقد اإليجار, لذا فاف منع بيع أك إيجار 
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تكصؼ أف الزراعية يمكف األراضي  ف الرقابة في مجاؿأ, كمف حيث التاري  فرقابة سابقة ولحقة -ْ
مف ذلؾ رقابة ك , األكليةالمكافقة أك  اإلدارمفي حالة الترخيص ك  ,نيا رقابة سابقة عمى التصرؼأب

كتمتنع عف تسجيؿ , يسجؿ فٍ أىذه الدكائر عمى فحص التصرؼ قبؿ ذ تعمؿ إ ,دكائر التسجيؿ العقارم
 ف صاحبأعمى التصرؼ فاذا تراءل لئلدارة بالتصرؼ المخالؼ لمقانكف, كقد تككف الرقابة الحقة 

الجزاء  إيقاع األحكاؿعمييا حسب أك  لمقانكف فميا قد تصرؼ باالرض الزراعية خبلفان األرض 
 . لمتركؾ زراعتياااألرض  الصادر بحؿ اإلدارمكما في حالة القرار  ,المنصكص عميو في القانكف

 الفرع الثالث
 الزراعيةاألراضي  عمى اإلدارةرقابة  وأىداف أىمية

ـي   :فقد قاؿ تعالى ,مفردة الرقابةإلى  اآليات القرآنية الشريفة أشارت بَّكي يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكٍا رى
ًنسىاء كىاتَّقيكٍا  االن كىًثيرنا كى بىثَّ ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى مىقىكيـ م ف نٍَّفسو كىاًحدىةو كىخى الٌموى الًَّذم تىسىاءليكفى الًَّذم خى

ًقيبنا* ـٍ رى مىٍيكي ـى ًإفَّ الٌموى كىافى عى ا ًبًو كىاألىٍرحى
ًقيبه  ككذلؾ قكلو تعالى:, (ُ) ا يىٍمًفظي ًمف قىٍكؿو ًإالَّ لىدىٍيًو رى مى

ًتيده* عى
تعد مف كسائؿ تدخؿ اإلدارية  فالرقابة, في مختمؼ جكانب الحياة أىميتيامما يدؿ عمى  ,(ِ)

( اإلدارةالدكلة في حماية كصيانة المصمحة العامة بكجييا االجتماعي, لذلؾ تمنح مؤسسات الدكلة )
عد الرقابة مف العناصر تي  كبصكرة عامة, (ّ)كجو أتـيازات كسمطات تمكنيا مف القياـ بعمميا عمى امت

مف  إنياكما , التي تضـ التخطيط, كالتنظيـ, كالتنسيؽ, فضبلن عف الرقابةاإلدارية  المحكرية لمعممية
عمى احتراـ اإلدارية  كانت مكاقعيـ أيان في الدكلة  كافةالكسائؿ الميمة التي تمـز المكظفيف كالعامميف 

 .(ْ)لمقانكف كالدستكر كتطبيؽ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات طبقان 

  :اآلتيةبالنقاط  كأىميتيااإلدارية  الرقابة أىداؼ إجماؿيمكننا  ,الزراعيةاألراضي  كفي مجاؿ

عمى ىذه اإلدارية  تحافظ الرقابة, كبيذا (ٓ)مف الثركة القكمية ميمان  الزراعية جزءان األراضي  عدتي  -أولا 
السمطات الممنكحة  بكاسطةخطة التنمية  لغايات كفقان  عمميان  استغبلالن األراضي  استغبلؿ الثركة كتؤمف

                                                           
(1)

 .(ُ)سكرة النساء/ اآلية   
(2)

 .(ُٖ)سكرة ؽ/ اآلية   
 .ْٓص, سابؽ مصدر, جعفر قدكرم عمي ينظر (3)
 .ُُُص العسكرم, مصدر سابؽ, ىادم مطشر الياـ ينظر (ْ)
 النافذ.ُٖٕٗ( لسنة ُٕ)الزراعي رقـ  ( مف قانكف حماية اإلنتاجينظر المادة )األكلى (5)
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ذ جاء في احد إ, األىميةالعميا في مصر ىذه اإلدارية  المحكمة أكدت, كقد (ُ)لمف يتكلى ىذه الرقابة
الزراعية قد األرض  لممجتمع كىي األساسيةحيث انو حماية لمثركة القكمية  كمف ..." قكليا: أحكاميا

بترخيص كفي  إالالزراعية كتجريفيا كما حظر البناء عمييا األرض  حظر المشرع في القانكف...تبكير
 .(ِ)لصالح االقتصاد القكمي ..." كشركط خاصة تحقيقان  أحكاؿ
 األعمىالزراعية لمحد األفراد  لمتأكد مف عدـ تجاكز ممكيةكسيمة ىامة اإلدارية  عد الرقابةتي  –ثانيا

عكدة  كمف ثمةالزراعية بيد فئو قميمة مف الناس, األراضي  دكف تكدسمف لمحيمكلة , المقرر قانكنان 
كذلؾ , القضاء عميوإلى  العراؽ كمصر مف الزراعي في كؿ اإلصبلحالذم سعى قانكف  اإلقطاع
 .(ّ)األراضيالقانكف لبلستيبلء عمى الحد المذككر مف  أكجدىاالتي اإلدارية  المجاف بكاسطة

كمف كؿ ما ال يجيزه , بيا كاإلضرارالزراعية مف التعدم عمييا األرض  الرقابة كسيمة لحماية –ثالثا
تي تخرجيا مف ال األمكرغير ذلؾ مف أك  ,نقؿ تربتياأك  تجريفياأك  ,كالبناء غير الجائز فييا ,القانكف

, التنمية بكصفيا اىـ ركافدىا أغراضالزراعية في األرض  تستغؿ فٍ أذ يجب إأغراضيا المقصكدة, 
 األكبرالتياـ الجزء إلى  يؤدم ؛دكف ضابط  محدد مف لمبناءاألرض  مف أجزاءاقتطاع أف عمى تقدير 
ال تستطيع الدكلة اف تكفر لمكاطنييا احتياجاتيـ الغذائية  كمف ثمةيقمصيا, أك  األرض مف مساحة

 .(ْ)كىذا ما جاء ضمف قرار المحكمة الدستكرية العميا في مصر ,أعبائيامما يزيد مف  ,كفرص العمؿ
الحفاظ  كمف ثمة, األرض الحد مف تفتيتإلى  الزراعيةاألراضي  عمىاإلدارية  الرقابة تسعى –رابعا

كتفعيؿ النصكص التي , ىذه النتيجةإلى  الرقابة عمى التصرفات المؤدية بكاسطة اإلنتاجيةعمى قدرتيا 
                                                           

 .النافذُٖٕٗ لسنة( ُٕ) رقـينظر األسباب المكجبة لقانكف حماية اإلنتاج  (ُ)
, نقبلن عف د. فارس محمد عمراف, مدل قانكنية امر نائب ُٕٖٗ/ْ/ُِ/عميا/في ّّ( لسنة ُّْٕ) الطعف رقـ (2)

, ُالحاكـ العسكرم العاـ بحظر إقامة مباف أك منشآت عمى أراضي زراعية ,المركز القكمي لئلصدارات القانكنية ,ط
 كما بعدىا. ُُٓ, ص ََِٔ

 :عمػػػػػػػى انػػػػػػػو النافػػػػػػػذ َُٕٗ( لسػػػػػػػنة ُُٕالزراعػػػػػػػي رقػػػػػػػـ )اإلصػػػػػػػبلح  ( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف ُ/المػػػػػػػادة )السادسػػػػػػػةتػػػػػػنص  (ّ)
 .الزراعي )اإلدارة( عمى ما جاكز الحدكد المقررة بالمادة الثانية ..."اإلصبلح  "يستكلي

دار , , األحكاـ العامة لمتراخيص كالتراخيص العقاريةُد. حامد الشريؼ, التراخيص االدارية,جينظر في ذلؾ  (ْ)
 .ْٖٓ,ص َُُِالقاىرة,  القانكف لئلصدارات القانكنية
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األرض  إفرازالحد منيا, مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ امتناع دائرة التسجيؿ العقارم عف إلى  تؤدم
 .(ُ)اإلفرازالزراعية لتعارض ذلؾ مع حدكد 

امتناع الدائرة المختصة ب ,كالتغييركصنفيا مف التبلعب األرض  كسيمة لممحافظة عمى جنس –خامسا
 فعمى سبيؿ المثاؿ مارست دائرة, اذا كاف ذلؾ مخالؼ لمقانكفاألرض  المكافقة بتغير جنس إعطاءعف 

تكجيو مديريات الزراعة في المحافظات باألرض  بالحفاظ عمى جنسالرقابي  عممياالزراعية األراضي 
بعد  إالارض زراعية كبالعكس إلى  مف بستاف األرض مكافقة مبدئية بتغير جنس أم إعطاءبعدـ 

 .(ِ)عرض المكضكع عمييا
 المطمب الثاني

 الزراعيةاألراضي  عمىاإلدارية  الفمسفي والقانوني لمرقابة األساس
 األساسعف  األكؿنتحدث في الفرع  :ثبلثة فركع عمى لدراسة ىذا المطمب يستحسف تقسيمو

الدستكرم ليذا  األساسفي الفرع الثاني  ندرسثـ  كمف, الزراعيةاألراضي  عمىاإلدارية  الفمسفي لمرقابة
 .التشريعي أساسيانتحدث في الفرع الثالث عف  كأخيران , النكع مف الرقابة

 األولالفرع 
 اإلداريةالفمسفي لمرقابة  األساس

ؿ الزراعية يدكر حكؿ المبدأ القائاألراضي  عمىاإلدارية  الذم تقكـ عميو الرقابة األساس فٌ إ
صميـ النظـ إلى  المذاىب االشتراكية التي بدأت تنفذ أبرزتوالذم  بالكظيفة االجتماعية لمممكية,

حؽ لمفينيض  ,كاجتماعي ,ذاتي اف:لمممكية حق فٌ أؼ كمعرك , (ّ)جتماعية كاالقتصادية كالقانكنيةاال
التضامف االجتماعي الذم يقضي بكجكب التعاكف في المجتمع,  أمبد, أكليما: أمراف االجتماعي

لمالؾ مديف لممجتمع الذم يعيش فيو يأخذ منو كيعطيو, اكالممكية مف الركائز التي يقكـ ىذا التعاكف, ف
                                                           

األراضػػػػػػي  الخػػػػػػاص بحػػػػػػدكد اإلفػػػػػػراز فػػػػػػي ُٕٖٗ( لسػػػػػػنة ِٖٔينظػػػػػػر قػػػػػػرار مجمػػػػػػس قيػػػػػػادة الثػػػػػػكرة المنحػػػػػػؿ رقػػػػػػـ ) (1)
 الزراعية.

, َُِٖ/ٕ/ُِفػػػػػي ( ُْٕٖٗ) قسػػػػػـ تنظػػػػػيـ الممكيػػػػػة ذك العػػػػػدد الزراعيػػػػػة /األراضػػػػػي  ىػػػػػذا مػػػػػا كرد بكتػػػػػاب دائػػػػػرة (ِ)
مػػػػػديريات الزراعػػػػػة فػػػػػي إلػػػػػى  كنسػػػػػخة منػػػػػوتحػػػػػت عنػػػػػكاف )تغيػػػػػر جػػػػػنس بسػػػػػتاف(, مديريػػػػػة زراعػػػػػة كاسػػػػػط إلػػػػػى  المكجػػػػػو

اف األراضػػػػي إلػػػػى  كقػػػػد أشػػػػارت دائػػػػرة, ككػػػػذلؾ لػػػػكزارة العػػػػدؿ / المديريػػػػة العامػػػػة لمتسػػػػجيؿ العقػػػػارم, المحافظػػػػات كافػػػػة
 .ة عمى البساتيف مف ظاىرة التجريؼالغاية مف الكتاب ىي المحافظ

 منشكرات, ّط( ,ٖ)ج ,الممكية حؽ ,الجديد المدني القانكف شرح في الكسيط, السنيكرم احمد الرزاؽ عبد. دينظر  (3)
 .ْْٓ, ص ََِٗ,لبناف, بيركت, الحقكقية الحمبي
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ف المجتمع ساىـ مساىمة ممحكظة في جيكد المالؾ حتى يحصؿ عمى ما أصبح أالثاني ىك  األمر أما
لعميا اكثر مف ذلؾ, أك  األسرةلمجتمع في جيكد المالؾ ىك نفس مساىمة جيكد كمساىمة ا ,لو مالكان 

 األخرلمساىمة المجتمع تبرر ىي أف فبل شؾ  ,ىي احد مبررات الميراث األسرةفاذا كانت مساىمة 
كيرل جانب مف الفقو بيذا الصدد اف قعكد المالؾ عف مباشرة , (ُ)تككف لمممكية كظيفة اجتماعيةأف 

كمف ثـ ينبغي التسميـ , ليياإؿ ثركاتو التي ىك في اشد الحاجة تعطيإلى  بالمجتمع كيؤدمممكو يضر 
لييا فتقكـ باستثماره إعنو بحيث يؤؿ  أسقاطوف قعكد المالؾ عف استعماؿ ممكو يخكؿ لمدكلة تقرير أب

 .(ِ)األفرادتقكـ بتكزيعيا عمى أك  بنفسيا
 التصرؼ فييا عندما يعتدم عمىصاحب حؽ أـ  سكاء كاف مالكيااألرض  صاحب فٌ إ
نمافيك ال يعتدم عمى حؽ غيره فحسب, األرض  المقرر لو حؽ األرض  عمى حؽ المجتمع في كا 

أك  كالتعدم ىنا قد يككف باألضرار باالرض بتجريفيا, (ّ)شخصيأـ  عمييا سكاء كاف الحؽ عيني
في حكمو يككف في حمى القانكف ترؾ زراعتيا كغيرىا مف مظاىر التعدم, فممالؾ كما أك  البناء عمييا

أك  أدائيافاذا تقاعس عف , الزراعيةاألرض  طالما احتـر ىذه الكظيفة االجتماعية لمممكية كمحميا ىنا
لحممو عمى القياـ بكظيفتو  اإلدارةتتدخؿ أف فيذا يبرر , األرضامتنع عف زراعة  فكأ ,اىمؿ القياـ بيا

 .(ْ)لو أعدتكمالؾ كاستعماؿ ثركتو فيما 
ىك تقييد حؽ الممكية ال لممصمحة العامة  ؛كمف مقتضى اف تككف الممكية كظيفة اجتماعية

نما ,فحسب الزراعية منيا ما يتعمؽ األراضي  , كلذلؾ كردت قيكد عمى ممكية(ٓ)لممصمحة الخاصة كا 
االستيبلء عمى  عف طريؽبفرض رقابتيا  اإلدارةكاال تدخمت  ,بتحديد حد اعمى لمممكية ال يمكف تخطيو

, أجمومف  عدتأي لمغرض الذم األرض  المتعمقة بكجكب استغبلؿ األخرلككذلؾ القيكد , الحدكد الزائدة
                                                           

 العربية النيضة دار ,كالدستكرم اإلدارم القضائييف في ,الخاصة الممكية حماية ,دسكقي سعد عيد َدينظر  (1)
 .ْٓٓ, سابؽ ص, مصدر السنيكرم احمد الرزاؽ عبد. د, ككذلؾ ينظر  ٖٓ, صَُِِ,
عمى حؽ عده اعتداء ي أم, اذكيتنقد جانب مف الفقو ىذا الر  , ُٔص , المصدر السابؽ, دسكقي سعد عيد َد ينظر (2)

اقتصادية لممالؾ نفسو, ينظر نظرم غير متصكر كفيو عقكبة  أمراف قعكد المالؾ عف استعماؿ ممكو  , إذالممكية
 كنفس الصفحة.المصدر نفسو, 

 مقدمةرسالة , مقارنة دراسة كالتفتيت بالتعدم عمييا التجاكز مف الزراعيةاألراضي  حماية, بريبر سامي رياضينظر  (3)
 .ُٖ,صَُِٕالنيريف, جامعة في  الحقكؽ كمية مجمسإلى 

 . ْٓمصدر سابؽ, ص ,العبيدم عبد عمي ضياءينظر  (4)
 .ٖٓالسابؽ, ص دسكقي, المصدر  سعد عيد َد ينظر (5)
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كىذه القيكد فرضت لممصمحة العامة  ,لتحقيؽ كظيفتيااألرض  لضماف استغبلؿ اإلدارةكبخبلفو تتدخؿ 
 .(ُ)كمنيا لمصمحة الزراعة

كاالقتصاد عند بحث الكظيفة االجتماعية لحؽ الممكية بيف كيميز الفقو في دائرة االجتماع 
كما ييمنا في ىذا , (ِ)اإلنتاجكمنطقة  ,كمنطقة الخدمات العامة ,منطقة االستيبلؾ :ثبلث مناطؽ ىي

لمنتج امممكية الفردية كظيفة اجتماعية بارزة, فلففي ىذه المنطقة تككف  ,اإلنتاجالبحث ىي منطقة 
لو في ىذه  لمجتمع شريكان اف, جانب خدمتو الشخصيةإلى  ممكيتو كسيمو لخدمة المجتمع يعديجب اف 

ف أ, كتتمثؿ ىذه الشراكة باإلنتاجفيي الشريكة في ممكية  ,الممكية, كالدكلة ىي التي تمثؿ المجتمع
 .(ّ)اإلنتاجيككف لمدكلة حؽ الرقابة كالتكجيو عمى النشاط الفردم في منطقة 

 الفرع الثاني
 اإلداريةالدستوري لمرقابة  األساس
 األساسيةمف المقكمات  بكصفيابحماية الرقعة الزراعية  كثيران اىتـ المشرع المصرم الدستكرم 

كالخدمية  اإلنتاجيةاالقتصادية  األنشطة أىميةعف  (ْ)(ِٖ) المادةفي  تحدثأف  فبعد ,لممجتمع
لبلقتصاد الكطني تتطمب كجكب حمايتيا مف قبؿ الدكلة, نجده   أساسيةمقكمات  بكصفياكالمعمكماتية 

فاردؼ المادة سالفة الذكر  ,لبلقتصاد الكطني أساسالزراعة كمقكـ  أىميةإلى  افرد مادة خاصة تشير
, لبلقتصاد الكطني أساسي" الزراعة مقكـ  :التي نصت عمى انو( مف الدستكر المصرم ِٗبالمادة )

تنمية الريؼ كرفع بكتمتـز الدكلة بحماية الرقعة الزراعية كزيادتيا, كتجريـ االعتداء عمييا كما تمتـز 
الزراعي كالحيكاني  اإلنتاجة كتعمؿ عمى تنمية يمستكل معيشة سكانو كحمايتيـ مف المخاطر البيئ

بأبيى صكرة  كتشجيع الصناعات التي تقكـ عمييا ...", كمف مبلحظة النص المذككر يتجمى لنا
                                                           

 .ٔٓٓ, صسابؽالمصدر ال د. عبد الرزاؽ احمد السنيكرم,ينظر  (1)
أما في منطقة الخدمات , ف المستيمؾاعية لمممكية تختفي فالشأف كمو شأففي منطقة االستيبلؾ تكاد الكظيفة االجتم (2)

اذ تتميز الممكية بطابعيا االجتماعي كيككف لمدكلة  ,كالتعميـ كالصحة كالمرافؽ العامة فاألمر عمى النقيض مف ذلؾ
 الرزاؽ عبد. دمجاالن كاسعان, لبلطبلع كاالستزادة ينظر, كفي منطقة اإلنتاج يككف لمنشاط الفردم  ,الشأف األكبر فييا

   كما بعدىا.  ِٔٓ, سابؽ مصدر, السنيكرم احمد
 .ٔٔٓص, نفسو مصدرال, السنيكرم احمد الرزاؽ عبد. دينظر  (3)
 كالخدمية اإلنتاجية االقتصادية األنشطة" :عمى انوَُِْلسنة ( مف الدستكر المصرم ِٖتنص المادة ) (4)

 . "تمتـز الدكلة بحمايتيا ... ,الكطني لبلقتصاد  أساسية مقكمات باعتبارىا كالمعمكماتية
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حقيا الدستكرم  بحماية  بكاسطةالزراعية األراضي  بالرقابة عمى اإلدارةالدستكرم المتيف لحؽ  األساس
 . اعية كتجريـ كؿ اعتداء يقع عميياالرقعة الزر 
في دستكر العراؽ لسنة  نصان , فالكاضح انو لـ يرد بالنسبة لممشرع العراقي الدستوري أما

 بصكرةبحمايتيا  اإلدارةالزراعية كتمـز إلى األرض  ( بصراحة النص الدستكرم المصرم تشيرََِٓ)
نما, ةمباشر  ( ِّكمف ىذا القبيؿ المادة ), ىذا الغرضإلى  ةغير مباشر  بصكرةكردت نصكص تشير  كا 

اصة مصكنة كيحؽ لممالؾ االنتفاع بيا مف الدستكر المتعمقة بالممكية التي نصت عمى انو" الممكية الخ
فعبارة )بحدكد القانكف( تكحي بإمكانية تقيد الممكية كمنيا  ا كالتصرؼ بيا بحدكد القانكف ",كاستغبللي

اعمى  ان عمى ذلؾ فالنصكص التشريعية التي ترد عمى سبيؿ المثاؿ بتحديد حد كتأسيسان , الممكية الزراعية
التي تمنع أك  ,األرض صبلحيات كاسعة بالرقابة عمى تصرفات صاحب اإلدارةالتي تخكؿ أك  لمممكية
مف  ان دستكري ان أساسيمكف اف تجد ليا  األمثمةفكؿ ىذه  ,عدـ جكاز الكصيةك بعض التصرفات إجراء

 خبلؿ عبارة بحدكد القانكف الكاردة بالنص الدستكرم.
التي كردت في دساتير عراقية التي تبيح لئلدارة التدخؿ  األخرلكمف النصكص غير المباشرة 

( الممغى التي نصت ُٖٓٗ( مف دستكر العراؽ لسنة )ُّالزراعية ىي المادة )األراضي  بالرقابة عمى
كقد تبيف لنا في الفرع السابؽ القانكف كظيفتيا االجتماعية ",  "الممكية الخاصة مصكنة كينظـ :عمى انو

حؽ الدكلة بالتحقؽ مف تأديتيا إلى  مفيكـ الكظيفة االجتماعية التي تقضي بالنيايةالنتيجة المنطقية ل
باالرض الزراعية,  ان بالغ ان ( الممغى اىتمامُٖٓٗىتـ دستكر )أكمف جانب اخر , االجتماعي األثرىذا 

صدر القانكف رقـ  "الممكية الزراعية تحدد كتنظـ بقانكف ", كفعبلن  :( منو عمى انوُْذ نصت المادة )إ
بارزان لئلدارة في الرقابة  نصكصو دكران  كأعطت, (ُ)الذم نظـ الممكية الزراعية ُٖٓٗ( لسنة َّ)

 .الزراعية تحت غطاء دستكرم ضيااألر عمى  كاألشراؼ
                                                           

 ينظر الفرع الثالث, مف المطمب الثاني, مف المبحث األكؿ, مف ىذا الفصؿ. (1)
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 الفرع الثالث
 الزراعية األراضي  بالرقابة عمى اإلدارةالتشريعي لحق  األساس

في أك  سكاء في العراؽ (ُ)األراضيكالسيما تشريعات  ,نصت العديد مف النصكص التشريعية
, كتنظيـ استغبلليا بصكرة عامةالزراعية األراضي  إلدارة الحؽ في الرقابة عمىا عمى تخكيؿمصر 
فضبلن عف عمؿ رقابي كزارة الزراعة ك بعض تشكيبلتيا  أىمياجيات مختمفة إلى  مياـ الرقابة كأسندت

 .اإلداريةلممحافظيف كرؤساء الكحدات  ال يستياف بو
بمكجب قانكنيف  بصكرة عامةالقطاع الزراعي أحكاـ  كحد المشرع المصرم ,ففي مصر 
 يةأساس بصكرةكالذم يتناكؿ  ,المعدؿ ُِٓٗ( ُٖٕالزراعي رقـ ) اإلصبلحقانكف  :ىما أساسيف
لجاف بكاسطة عمى القدر الزائد  كاالستيبلء الممكية الزراعية مف حيث تحديد سقؼ اعمى لمممكيةأحكاـ 
 (ِ)الزراعي اإلنتاجالمعدؿ كالذم نظـ ُٔٔٗ( لسنة ّٓكالثاني ىك قانكف الزراعة رقـ ) ,إدارية

, كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ما نصت عميو المادة ةمفصم بصكرةكالحيكاني ككؿ ما يتعمؽ بو 
لمسياسة العامة التي تقررىا الدكلة اف يحدد  " لكزير الزراعة طبقان  :( مف ىذا القانكف بقكليااألكلى)

حظر  كذلؾ, كاف يحظر زراعة حاصبلت في مناطؽ معينة " ,ة معينةيمناطؽ لزراعة حاصبلت زراع
, (ّ)الزراعيةاألرض  كالتجريؼ كالبناء كترؾ ,ألرض الزراعيةعمى االمادية التي تجرم  األعماؿبعض 

الرقابة عمى  اإلدارةالتشريعي الذم يخكؿ  األساسفييا  القانكنيف  يظير جميان  يذيفب كبإمعاف النظر
أك  ,الزراعيةاألرض  عمى البناء في بالمكافقة مثبلن  عممياممارسة بالزراعية  ضيااألر التصرفات في 

 .مجريات البحث أثناءالتي ستتضح  األمكركغيرىا مف  ,الترخيص بالتجريؼ
قانكنيف  أك  ال يجمعيا قانكف كاحد, التشريعات الزراعية كثيرة كمتشعبةف أف ,في العراق أما

الزراعة بالعراؽ منذ فجر التاري  لـ تحظ باالىتماـ  أىميةمف  كعمى الرغـ, كما فعؿ المشرع المصرم
مع تشريعات زراعية متطكرة  عمى خط مكازو  سياسة زراعية شاممة مدركسة تسير فبل تكجد ,الكافي

                                                           
تنظيـ كتغيير العبلقات القانكنية المتعمقة إلى  مجمكعة القكاعد القانكنية التي تيدؼ -يقصد بتشريعات األراضي (ُ)

 .ّٗ, مصدر سابؽ, ص ينظر في ذلؾ د. عبد الكاحد كـر, باالرض
يات كاسعة الذم خكؿ كزير الزراعة فيو صبلحالمعدؿ  ُٔٔٗ( لسنة ّٓقانكف الزراعة رقـ ) مف ينظر الباب األكؿ (2)

 تتعمؽ بتحديد مناطؽ معينة لمزراعة محاصيؿ معينة كصبلحية استثناء بعض المناطؽ أك األصناؼ. 
 سيتـ بحث ىذه التصرفات المادية كالمكقؼ التشريعي منيا في الفصؿ الثاني. (3)
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كليذا تكزعت ىذه التشريعات , (ُ)عممية كاقتصادية تستكعب التطكر التقني الحديث أسسمبنية عمى 
 كأنظمة ,)الممغى( األعمىكتعميمات المجمس الزراعي  ,بيف قكانيف كقرارات مجمس قيادة الثكرة المنحؿ

أك  ,أيضان  يةإدار كمرجعياتيا  إداريةككانت ىذه التشريعات تنيط تطبيقيا بمجاف , كتعميمات كزارة الزراعة
الزراعية األراضي  في الرقابة عمى بارزان  دكران  اإلدارةلعبت  كمف ثمة, (ِ)بمرجعية قضائية إداريةجاف ل

السميـ  اإلنجاز إمكانيةكتكفر  ,مف جية اإلجراءاتتبسيط  الغاية تككان ,مف خبلؿ ىذه النصكص
تمنع المحاكـ مف النظر  كمقابؿ ذلؾ عجت النصكص التشريعية التي ,(ّ)أخرلكالسريع مف جية 

 .(ْ)بالدعاكل الناشئة عف تطبيؽ ىذه القكانيف
( حؽ الرقابة نذكر الفقرة )رابعان  اإلدارةحاؿ, فمف النصكص التشريعية التي خكلت  أمكعمى 

المعدؿ التي نصت  ُٕٔٗ( لسنة ّٓرقـ )األراضي  أصناؼمف المادة )الثانية( مف قانكف تكحيد 
الزراعية األراضي  الحقكؽ التصرفية في أصحاب" تتكلى كزارة الزراعة مراقبة التزامات  :عمى انو

ىذا الحؽ في الرقابة أف  كمف الكاضح, المرعية ...." كاألنظمةألحكاـ القكانيف  المممككة لمدكلة كفقان 
ال يعني ذلؾ عدـ كجكد نصكص تجيز لئلدارة  ذلؾ إال أف  ,باألراضي المثقمة بحقكؽ تصرفية خاص

لـ يفمت مف رقابة األراضي  فيذا الصنؼ مف ,المممككة لؤلفراد ممكية تامةاألراضي  الرقابة عمى
المحمية بمراقبة  اإلدارةعمى كاجب  ُٖٖٗ( لسنة ٗ)التعميمات رقـ عمى سبيؿ المثاؿ فقد نصت, اإلدارة

مف المادة )الثانية( مف ( األكلىذ نصت الفقرة )إ, (ٓ)ص مطمقاارض زراعية تترؾ زراعتيا كجاء الن أم
الزراعية الكاقعة األراضي  المحمية في المحافظات مراقبة اإلدارات" عمى  :ىذه التعميمات عمى انو

شعار ,ضمف منطقة عمميا ارض زراعية تركت  أمالمجاف المشكمة بمقتضى ىذه التعميمات عف  كا 
                                                           

 كالتشريعات المدني القانكف في كالمزارعة الزراعيةاألراضي  إيجار شرح فيالكجيز  ,ياسيف حسيف عكادينظر  (1)
 .ُِمصدر سابؽ, ص  ,الزراعية

 .ٔص, سابؽ مصدرأحكاـ دعاكل األراضي الزراعية,  ,العجيمي ىامؿ لفتة ينظر (2)
, العجيمي ىامؿ لفتة كذلؾ ينظر, ك َُٕٗ( لسنة ُُٕالزراعي رقـ )اإلصبلح  ينظر األسباب المكجبة لقانكف (3)

 .ٓص, َُِٕ, بيركت, السنيكرم دار, مكسكعة التشريعات الزراعية 
 ": بقكليا َُٕٗ( لسنة ُُٕالزراعي رقـ )اإلصبلح  ( مف قانكفْٖكمف ىذه النصكص ما نصت عميو المادة )(4)

كال يقبؿ طمب الغاء القرارات الصادرة بمكجبو  ,يمتنع عمى المحاكـ سماع أم دعكل ناشئة عف تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف
 ."أم جية قضائية أك إدارية ـأك كقؼ تنفيذىا أما

بخصكص ترؾ  ُٖٖٗ( لسنة َُكبنفس المضمكف نصت الفقرة )األكلى( مف المادة األكلى مف التعميمات رقـ ) (5)
ىماليا.  البساتيف كا 
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 سكاء كانت مممككة لؤلفراد كافة الزراعيةاألراضي زراعتيا ...", كال  شؾ اف ىذا النص ينطبؽ عمى 
 ( مف ىذه التعميمات التي ابتدأتاألكلىكيستدؿ عمى ذلؾ مف صراحة المادة )مممككة لمدكلة,  إنياأـ 

عتيا.. اتركت زر  ..المعنكيةأك  لبلشخاص الطبيعية صرفان  ة ممكان ككؿ ارض مممك  "المادة  ب بعبارة 
 .".لمدكلة .. تعتبر ممكان 

 المطمب الرابع
 الزراعيةاألراضي  عمىاإلدارية  وسائل الرقابة

عمى  اتفقكا يـإال أن ,اإلدارية لـ يتفؽ فقياء اإلدارة العامة عمى تحديد كسائؿ محددة لمرقابة
مف حيث تنظيميا كطبيعة  يترؾ لكؿ منظمة حرية اختيار الكسيمة المبلئمة كالمناسبة لياأف  ضركرة
الزراعية ,ال بد ليا مف األراضي  عندما تمارس مياـ الرقابة عمى اإلدارة, كالشؾ اف (ُ)انشاطي

ف أكيمكننا القكؿ ب ,العمؿتمكنيا مف ممارسة ىذا ك  ,مع طبيعة نشاطيا تتناسب ,ؿ معينةكسائ استعماؿ
 ىذه كسندرس, اإلدارية الميداني كالتقاريرجانب الكشؼ إلى  ىـ ىذه الكسائؿأمف  اإلدارمالقرار 

 :اآلتيةالكسائؿ بالفركع الثبلث 
 األولالفرع 
  اإلداريالقرار 

 كأداءالبلزمة  أعمالياكسيمة قانكنية ىامة يمنحيا المشرع لئلدارة لمباشرة  اإلدارمعد القرار يي 
تنشئ مركزان  إذالقانكنية  األكضاعتغيير في  إحداثبإرادتيا المنفردة  اإلدارةتستطيع  كبكاسطتو, كظائفيا

يجب اف تتكفر فيو  اإلدارةفقرار  األساس, كعمى ىذا (ِ)تمغيوأك  ؿ مركزان قائمان تعدٌ  إنيا أك قانكنيان جديدان 
رؼ القرار كعي , (ّ), كالغاية (كشركط صحتو المتمثمة بػ )االختصاص, كالسبب, كالشكؿ, كالمحػػػػػػؿ أركاف

 إرادتيااإلدارة عف  إفصاح"  :ما عرفو مجمس الدكلة المصرم بأنو بتعاريؼ متعددة نذكر منيا اإلدارم
مركز قانكني معيف متى كاف  إحداثالممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف كالمكائح ذلؾ بقصد 

                                                           
 .ٔٓص مصدر سابؽ, ,ينظر عمي قدكرم جعفر (1)
 مقدمة ماجستير رسالة, العامة األمكاؿ عمى التجاكز إلزالة اإلدارة كسائؿ ,الدايني ناصر عمي عباس ذكرل ينظر (2)

 .ّٕ, صََِٓ ,بغداد جامعة ,القانكف كميةإلى 
 دراسة, اإلدارم القرار في التقديرية السمطة, الحجرم ىديب غانـ نجـكلبلستزادة حكؿ أركاف القرار اإلدارم, ينظر  (3)

 كما بعدىا. ٓٗ, صَُِٗ, كالتكزيع لمنشر العربي المركز ,ُط,مقارنة
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"  :نوأقياء بكعرفو جانب مف الف ,(ُ)الباعث عميو ابتغاء مصمحة عامة "ممكنان كجائزان قانكنان ككاف 
في إلحداث تغيير في الدكلة اإلدارية  عمؿ قانكني صادر باإلرادة المنفردة الممزمة إلحدل الجيات

 تعديؿ لمركز قانكني قائـأك  فردم (أك  بأنشاء مركز قانكني جديد )عاـ أما, األكضاع القانكنية القائمة
بإرادتيا المنفردة بغية  اإلدارة" عمؿ قانكني تصدره جية  :بانو بعضيـعند  رؼعي ك  ,(ِ)"  الغاء لوأك 

 (ّ)الغاء مركز قانكني قائـ" أك  تعديؿأك  تغيير في الكضع القانكني بأنشاء مركز قانكني جديد إحداث
 :(ْ)تنظيمية)لكائح(  إداريةفردية كقرارات  إداريةقرارات إلى  مف حيث مداىااإلدارية  كتقسـ القرارات .

معينيف بذكاتيـ لتطبيقيا عمى كقائع  أفرادأك  كىك الذم يصدر بحؽ فرد - الفردي اإلداريالقرار  – أول
, فقد يككف القرار (ٓ)كتأكيد المصمحة العامة ,استقرار النظاـ العاـإلى  ؛منو اإلدارةتيدؼ  ,محددة
السمطة المختصة فيك قرار يصدر عف , اإلدارمسابؽ عمى الفعؿ كما في حالة الترخيص  اإلدارم

عمى الترخيص  األمثمة, كمف (ٔ)بو يحمؿ في طياتو ضمانان لممرخص لو بقانكنية العمؿ المرخص
عمى القرارات الفردية القرار  األخرل األمثمةكمف  ,الزراعيةاألراضي  تراخيص البناء عمى, اإلدارم
 اإلدارمالقرار أك  ,مشركعدكف عذر مف الزراعية المتركؾ زراعتيا األرض  الصادر بحؿ اإلدارم

بالتزاماتو القانكنية  اآلخرفيو لعدـ التزاـ الطرؼ  طرفان  اإلدارةالصادر بأنياء عقد زراعي تككف 
 .الزراعية المتجاكز عمييا بالبناءاألرض  الصادر برفع التجاكز عف اإلدارمك القرار , كالعقدية

الصريح عف  اإلفصاح بصكرةال يصدر كىك" ذلؾ القرار الذم , سمبي اإلدارمقد يككف القرار 
مف التصرؼ  سمبيان  مكقفان  اإلدارةبؿ تتخذ  ,إنيائوأك  تعديموأك  بأنشاء المركز القانكني اإلدارةجية  إرادة

                                                           
, ُٖٗٗ, شمس عيف جامعة, ( مقارنة دراسة)  اإلدارم القانكف في الكجيز, الطماكم محمد سميماف. د  ينظر (1)

 .ّٗٔص
د. عمي محمد بدير ك د. ميدم ياسيف السبلمي كد. عصاـ عبد الكىاب البرزنجي, مبادئ كأحكاـ القانكف ينظر  (2)

 .ُْٓص ,َُُِبغداد , -المكتبة القانكنيةالقاىرة, تكزيع  -اإلدارم, الناشر العاتؾ لصناعة الكتب
 .ُٗص ,ُُٗٗ كالنشر, لمطباعة الحكمة دار , اإلدارم القرار , عبلكم صالح ماىر. د ينظر (3)
تصػػػػػنؼ القػػػػػرارات اإلداريػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث التكػػػػػكيف إلػػػػػى: بسػػػػػيطة, كمركبػػػػػة, كمػػػػػف حيػػػػػث آثارىػػػػػا إلػػػػػى: منشػػػػػئة  كمػػػػػا (ْ)

ككاشػػػػفة, كمػػػػف حيػػػػث رقابػػػػة القضػػػػاء إلػػػػى: خاضػػػػعة كغيػػػػر خاضػػػػعة لرقابػػػػة القضػػػػاء, كمػػػػف حيػػػػث نفاذىػػػػا إلػػػػى نافػػػػذة 
 كمابعدىا. ُِْ, سابؽ مصدر, راضي ليمك مازف. د ينظركغير نافذة, لبلستزادة 

 ُِْص ,ُٖٗٗكالتكزيع, لمنشر الثقافة دار مكتبة األكؿ, الكتاب اإلدارم, القانكف الطيراكم, عمي ىاني. دينظر  (5)
   .بعدىا كما

جامعػػػػػػػة عػػػػػػػيف  أطركحػػػػػػػة دكتػػػػػػػكراه, دراسػػػػػػػة مقارنػػػػػػػة, التػػػػػػػرخيص اإلدارم, ,ينظػػػػػػػر محمػػػػػػػد جمػػػػػػػاؿ جبريػػػػػػػؿ عثمػػػػػػػاف (ٔ)
 .ٔٓص, ُِٗٗالقاىرة, ,شمس
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, كمف ذلؾ امتناع دائرة (ُ)لمقانكف كالمكائح" فيو طبقان  إجراءاف تتخذ  اإلدارةفي امر كاف الكاجب عمى 
كامتناعيا عف تسجيؿ الكصية  تصرؼ معيف ككنو مخالؼ لمقانكف,التسجيؿ العقارم عف تسجيؿ 

 امتناع كزارة الزراعة بمنح رخصة ألنشاء مصنع عمىأك  ,المثقمة بحقكؽ تصرفيةاألرض  الكاردة عمى
 .الزراعيةاألراضي 

"كثائؽ قانكنية مكتكبة تضـ  :نياأالتنظيمية باإلدارية  تعرؼ القرارات –التنظيمي اإلداريالقرار  -ثانيا
تفكيض أك  ,لغرض تنظيـ مكضكع ما لـ تنظمو التشريعات العادية اإلدارةقكاعد عامة كمجردة تصدرىا 
كتطبؽ عمى عدد   ,(ِ)ات العادية كالتفصيؿ في جزيئاتو"تنفيذ التشريعأك  المشرع لئلدارة لغرض تنظيمو

قمتيا ال يغير أك  الحاالت التي تندرج تحت حكـ القرارلذا فاف كثرة , غير محدد مف الحاالت الفردية
 في العراؽ فتسمى ب )األنظمة أماكيطمؽ عمييا في فرنسا كمصر ب )المكائح(, , (ّ)مف طبيعة القرار

 األمر ,كتتشابو ىذه القرارات مف الناحية المادية كالمكضكعية مع القكاعد التشريعية, (ْ)التعميمات(أك 
ىذه التشريعات يجب  ياء الف يطمؽ عمييا )التشريعات الفرعية(, كعمى ذلؾ فافالذم حدا ببعض الفق

كتعج التشريعات .(ٓ)اف ال تتجاكز القكاعد الصادرة عف السمطة التشريعية تطبيقان لمبدأ عمك القانكف
( لسنة ٗتعميمات رقـ )المنيا نذكر  ,(ٔ)العراقية الزراعية بالتعميمات التي صدرت عف جيات مختمفة

ف حؿ أبش ُٖٖٗ( لسنة َُالتعميمات رقـ )الزراعية الميممة ك األراضي  الصادرة لغرض حؿ ُٖٖٗ
                                                           

 .ِِٕسابؽ, صمصدر , راضي ليمك مازف. دينظر  (1)
, َُُِ, عمػػػػػػػػػاف, دار الثقافػػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػع, ْالقضػػػػػػػػاء اإلدارم ك ط, عمػػػػػػػػػر محمػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػكبكيينظػػػػػػػػر د.  (2)

 . ُِص
بحث منشكر في مكسكعة القضاء كالفقو لمدكؿ العربية , , تدرج القرارات اإلدارية كمبدأ الشرعيةد. ثركت بدكم ينظر (3)
 .ٕٔ, ص َُُ, ج ُِٖٗ, 
, الكطنية المكتبة في كالكتب الكثائؽ دار ,اإلدارم القضاء, عبيد عاجؿ عدناف د ك ميدم فيصؿ غازم .دينظر  (ْ)

 ُٔٓٗك ُِّٗك دساتير مصر عاـ  ُٖٓٗاستخدـ مصطمح )المكائح ( مف قبؿ الدستكر الفرنسي  , ّّص, بغداد
نظاـ كاألنظمة ( منيا دستكر النافذ , أما دساتير العراؽ فإف المشرع العراقي استخدـ مصطمح ) ال ُُٕٗك  ُْٔٗك 

تحت مسمى كردت بالتشريعات , ككذلؾ /ب ( ِٔالممغي المادة )  َُٕٗ( كدستكر  ُ/  ِٔالمادة )  ُِٓٗ
 .تعميمات ال

د. سميماف  , كينظر كذلؾ ُّٗص ,ُٔٗٗ مقارنة, دراسة اإلدارم, القانكف مبادئ عبلكم, صالح ماىر. د ينظر (5)
 .َْٕ, صُٕٔٗدار الفكر العربي,  , ْط,ت اإلدارية, دراسة مقارنةلمقرارا, النظرية العامة الطماكم

 .الممغى األعمىالمجمس الزراعي  أكككزير الزراعة  (ٔ)
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األراضي  الترخيص بالبناء عمىأحكاـ  ف تنظيـأالقرار الكزارم بش كفي مصر مثبلن  ,البساتيف الميممة
 الزراعي النافذ. اإلصبلحكالبلئحة التنفيذية الصادرة لغرض تنفيذ قانكف  ,(ُ)الزراعية

 الفرع الثاني
 واإلنذارالكشف الموقعي 

الزراعية الكسيمة العممية األرض  الميداني عمىأك  عد الكشؼ المكقعييي  -الكشف الموقعي -أول
فيي , الزراعيةاألراضي  في مجاؿ الرقابة عمى  أطبلقان التي ال مجاؿ لبلستغناء عنيا , األكلىالمادية 

الزراعية األراضي  تراقب ما يجرم عمىأف  اإلدارةتستطيع  بكاسطتيا, مرآة الحقيقة كاصدؽ الكسائؿ
لمكشؼ  كلـ يرد تعريفان , كالسيما التصرفات المادية كاالستغبلؿ ك ما يتعمؽ بو ,مف تصرفات عف كثب

( ّْ( مف قانكف التسجيؿ العقارم رقـ )ٕٖفي التشريعات ذات العبلقة باستثناء ما كرد في المادة )
 األكصاؼ: " يراد بالكشؼ ألغراض ىذا القانكف تثبيت ى النحك االتياذ عرفتو عم ,ُُٕٗلسنة 

تحديد قيمة العقار إلى باألساس  يسعىالتعريؼ المذككر أف كالكاضح  ,القائمة كالقيمة الحقيقة لمعقار "
 فا.آنغراض فرض الضريبة كفؽ القانكف لؤل

كتختص بأجراء الكشؼ جيات متعددة , (ِ)كمع ذلؾ كرد مضمكف الكشؼ في مكارد متفرقة 
كيقابميا الشعبة الزراعية المشكمة في كؿ  ,الزراعية في مصر اإلداراتفي الحاالت الطبيعة  أىميا
ما  كعادةن , الزراعيةإلى األرض  األقربككنيا  ؛كضمف قاعدة اليـر اإلدارم لكزارة الزراعة إداريةكحدة 

يرأسيا عادةن مسؤكؿ  ,(ّ)كالتعاقد(األراضي  إدارةلجنة تسمى ب )لجنة  بكاسطةيجرم في العراؽ 
بمكجب محضر يصطمح األرض  كتدكف ىذه المجنة كؿ ما تبلحظو مف كقائع عمى, الشعبة الزراعية

ممخص بالمعمكمات كالمشاىدات التي حصمت أك  محرر" :كىك عبارة عف, عميو ب)محضر الكشؼ(
                                                           

( لسنة ُّٖٔفي مصر رقـ  )األراضي  القرار الكزارم الصادر عف كزير الزراعة كاستصبلح فعمى سبيؿ المثاؿ (ُ)
جراءاتشركط  الذم حدد َُُِ  .الزراعيةاألراضي  بالبناء عمى اإلدارممنح الترخيص  كا 

التػػػػػػي  َُٕٗ( لسػػػػػػنة ّ( مػػػػػػف التعميمػػػػػػات رقػػػػػػـ )ُٓالمػػػػػػادة ) الفقػػػػػػرة )األكلػػػػػػى( مػػػػػػف  ينظػػػػػػر عمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ (2)
 لتحديػػػػػد المررررروقعي الكشرررررف إجرررررراء – ُ:يمػػػػػي مػػػػػا كفػػػػػؽ المعػػػػػيف اليػػػػػـك فػػػػػي عمميػػػػػا المجنػػػػػة تبػػػػػدأ " :تػػػػػنص عمػػػػػى انػػػػػو

 الزراعػػػػػػياإلصػػػػػػبلح  قػػػػػػانكف لصػػػػػػدكر السػػػػػػابقة الػػػػػػثبلث لمسػػػػػػنكات فييػػػػػػا التصػػػػػػرؼ كمكاقػػػػػػع لػػػػػػؤلرض الخارجيػػػػػػة الحػػػػػػدكد
 ...".كجدت إف االدعاءات في كالتحقيؽ كعائديتيا صنكفيا كتعييف ُٖٓٗ لسنة َّ رقـ

( الثالثة) الفقرة إلحكاـ استنادان  , الصادرةَُٕٗ( لسنة ٔالتعميمات رقـ ) المادة )الثانية( مف تشكمت ىذه المجنة كفؽ (3)
 .َُٕٗ لسنة (ُُٕ) رقـ الزراعياإلصبلح  قانكف  مف (ّْ) المادة مف
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مف حيث االستغبلؿ كالمكقع كالمساحة كطريقة الرم  مكقعيان األرض  الكشؼ عمى أثناءعمييا المجنة 
 .(ُ) "القرار الخاص بالمكضكع إصداركيككف مكضكع اعتبار في  ,كغيرىا

حقكؿ أك  جكالت ميدانية لمزارعب ,مف تمقاء نفسيا اإلدارةتقكـ بو  أم ,قد يككف الكشؼ تمقائي
 يؤلفيالجاف  عف طريؽ اإلدارةيفرضو القانكف عمى  ان كاجبكقد يككف الكشؼ , م الكشؼ عنياأترت

األراضي  إدارةيخرج اختصاص الكشؼ عف مياـ لجنة  كمف ثمة كمجاف االستيبلء, ألغراض محددة
( ٖٖكمف ذلؾ ما نصت عميو الفقرة)ب( مف المادة )الثامنة( التعميمات رقـ ), ليياإكالتعاقد التي اشرنا 

تقديـ  دعن (ِ)الزراعية في المحافظات كاإلصبلح" عمى الييئات العامة لمزراعة  :بقكليا ُْٖٗلسنة 
عمييا مف المتعاقد األرض  الكشؼ المكقعي عمى إجراءمف ىذه المادة  (ّ)الطمبات المبينة في الفقرة )ا(
 .اقدية ...."ماتو القانكنية كالتعلمتأكد مف قياـ المتعاقد بتنفيذ كافة التزا ...قبؿ لجنة مختصة تؤلؼ مف

الزراعية األرض  بدخكؿ اإلدارةحؽ إلى  اف القكانيف الزراعية طالما تشيرإلى  اإلشارةكتجدر  
المادة )الثامنة( مف التعميمات رقـ  نيا ما نصت عميو الفقرة )السادسة( مفنذكر م ,ألغراض التفتيش

السماح بيمتـز المستأجر "ذ إ ,ُّٖٗ( لسنة ْٓٓلمقرار رقـ ) الصادرة تنفيذان  ُٖٗٗ( لسنة ٕ)
 .قدية"المشتؿ لغرض متابعة تنفيذ التزامات المستأجر القانكنية التعاإلى  لممكظفيف المختصيف بالدخكؿ

األراضي  في الرقابة عمى كالبلزمة الضاغطة اإلدارية مف الكسائؿ اإلنذارعد كيي  -اإلنذار -ثانيا
لغرض تنبيو المخالفيف  السيما في العراؽك التشريعات الزراعية المختمفة اذ اشترطتو اغمب  ,الزراعية

بانو نا اف نعرفو في مجاؿ ىذا البحث, كيمكن, لو رد تعريفان ك لـ تأنيا إال , اإلدارمقبؿ فرض الجزاء 
المختصة لحمؿ المزارع اإلدارية  لييا الجيةإ أتمج اإلدارمسابقة عمى فرض الجزاء  كسيمة ضاغطة)

الشكمية الكاجب  األمكر. فيك مف  (المدة المحددة بالقانكف أثناءالعقدية أك  تنفيذ التزاماتو القانكنيةعمى 
تنيي بمكجبو الحيازة  إدارمالتخاذ قرار  اإلدارةفييا  أالحاالت التي تمجاتباعيا في  اإلدارةعمى 

                                                           

 .ِْص , ضياء عمي عبد العبيدم, مصدر سابؽينظر  (ُ)
  .كتسمى  مديريات  الزراعة في الكقت الحاضر (ِ)
لسنة  (ُُٓ)المتعاقد عمييا كفؽ القانكف األراضي  تمميؾ حؽ التصرؼ فيالمقصكد بالطمبات ىنا ىي طمبات  (ّ)

 .ُْٖٗلسنة  (ُٖٕ)القرار  أك, ُْٕٗلسنة  (ِِِ)أك القرار رقـ  ,الممغى َُٖٗ
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, (ُ)قانكنية آثارانو لـ يرتب أم , إذ عد تكجيو اإلنذار قراران إداريان كعمى ىذا األساس ال ي, الزراعية
 .العقديةأك  خؿ بالتزاماتو القانكنيةمفي مكاجية المزارع ال كلكنو يعد دليبلن 

الزراعية كفؽ قانكف المرافعات األراضي  مف المجاف المعنية بمراقبة اإلنذاركيجرم تبميغ 
ما ىك الكاجب الذم يجب عمى الشخص  اإلنذاركيجب اف يتضمف , (ِ)ُٗٔٗ( لسنة ّٖالمدنية رقـ )

كأف يككف مضمكف اإلنذار ممكنان معمكمان أم عدـ , االمتناع عنوأك  المكجو لو اإلنذار القياـ بو
ف تحدد مدتو المطمكب تنفيذ أك , (ّ)لمجيالة الفاحشة يةناف بصكرةاضحان كأف يككف ك , استحالة تنفيذه
في التشريعات الزراعية, ففي التشريع المصرم الـز  غالبان  كبالنسبة لممدة فيي محددة, االلتزاـ خبلليا

المستأجر  أخبلؿفي حالة الغاء عقد نتيجة  اإلدارة ُِٓٗ( لسنة ُٖٕالزراعي رقـ ) اإلصبلحقانكف 
ليبيف  ؛اإللغاءبأسباب  اإلدارمالمستأجر بالطريؽ  إخطارالعقد أك  بالتزاـ جكىرم يقضي بو القانكف

 .(ْ)اإلخطارمف تاري   مدة خمسة عشر يكمان  فيالجية المختصة إلى  كجية نظره كدفكعو
بالقانكف المصرم محدكدة التباع المشرع المصرم  اإلنذارحاالت أف  ,كمف الجدير بالذكر 

, في العقكد في حاالت قميمة تككف طرفان  اإلدارةاف  المدني فضبلن أـ  الطريؽ القضائي سكاء الجنائي
  ؛ككسيمة ضاغطة في العديد مف المكاضع اإلنذارف المشرع العراقي كجد أكعمى العكس مف ذلؾ ف

في العقكد الزراعية  ما تككف طرفان  غالبان  اإلدارةككف  فضبلن عف ,اإلدارية عمى الحمكؿ ككنو عكؿ كثيران 
 .(ٓ)القانكنية البلزمة اإلجراءاتالمخالؼ قبؿ اتخاذ إلى  إنذارالتي اقتضت جميعيا تكجيو المتعددة 

                                                           

 كمية مجمسإلى  مقدمة ماجستير رسالة ,(مقارنة دراسة) اإلدارية لمقرارات المباشر التنفيذ حسيف, خمؼ محمكد (ُ)
 .َُِص ,ُٕٗٗ بغداد, جامعة/  القانكف

قرار مجمس إلى  الصادرة عف كزير الزراعة استنادان  ُٖٓٗلسنة  (ٖٗ)التعميمات رقـ إلى الفقرة )األكلى( مف  ينظر (ِ)
كافة, كالمنشكرة في جريدة الكقائع  المجاف مف العبلقة ذكم تبميغ فبشأ ُٕٗٗ لسنة (َٖٗ)قيادة الثكرة المنحؿ رقـ 

  . ُٖٓٗ/ٔ/ ُٕ( في ََّٓالعراقية بالعدد )
 .ْٕص ,الدايني, مصدر سابؽ ناصر عمي عباس ذكرلينظر  (ّ)
 .ُِٓٗلسنة  (ُٖٕ)الزراعي المصرم رقـ اإلصبلح  ( مف قانكفُ( مكرر)ّٓينظر المادة ) (ْ)
, ُّٖٗ( لسنةّٓالمادة )السادسة( مف قانكف تأجير األراضي الزراعية لؤلفراد كالشركات رقـ) الفقرة )األكلى( ينظر (ٓ)

 األراضي تأجير الصادرة عف كزير الزراعة استنادان إلى قرار ُّٖٗلسنة ( ٕٗكالمادة )السادسة( مف تعميمات رقـ )
 .ُّٖٗ( لسنة ْٓٓرقـ ) الزينة كنباتات الفكاكو ألنشاء
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 الفرع الثالث
 اإلداريةالتقارير 

في عممية اتخاذ القرار  اإلدارةعيف تي  ,لكشؼ البيانات كالمعمكمات كالحقائؽ أداة :ىي التقارير
أك  الفنيةأك  اإلدارية كىي مفيدة لئلدارة  كككادرىا, األنشطةأك  المخرجاتأك  حدد المدخبلتتي ك  ,السميـ

كعمى الصعيد المركزم  ,التنظيمية العميا كالكسطى كالدنيااإلدارية  كفي كؿ المستكياتاالستشارية, 
كزارة  تستعممياعد التقارير مف الكسائؿ الميمة التي تي  ,الزراعيةاألراضي  كفي مجاؿ .(ُ)كالبلمركزم
األراضي  العميا فتطمب مف تمقاء نفسيا مف الجيات الكسطى كدائرةاإلدارية  الجية بكصفياالزراعة 
ف تزكدىا ببيانات معينة كي تستطيع أبمديريات الزراعة في المحافظات بالمتمثمة  الدنياأك  الزراعية
كمف ذلؾ التجاكزات , لييا مف الجيات المخاطبة بياإجراءات كالقرارات في ضكء ما يرد اتخاذ اإل

  .الزراعية األغراضلغير ؤلرض ل استغبلؿ أمأك الزراعية بالبناء  ضيااألر الحاصمة عمى 
في  (ٗٗٔ)نذكر ما كرد بكتاب كزارة الزراعة /الدائرة القانكنية ذك العدد , العمميكفي الجانب 

األراضي  مديريات الزراعة في المحافظات كافة تحت عنكاف )التجاكز عمىإلى  , المكجوَُِْ/ُ/ٕ
الزراعية األراضي  : " لغرض تكثيؽ حاالت التجاكز عمىيأتياذ نص عمى ما , الزراعية كالبساتيف(

أك  الغير بإقامة مشاريع أك المستأجريفأك  اتيف التي حصمت نتيجة تجاكز بعض المالكيفكالبس
سكنية ... ال ( عمى الرغـ مف عدـ أك  سياحيةأك  خدميةأك  نشاطات غير زراعية عمييا )صناعية
مشاريع التنمية لاألراضي  عدـ مكافقة لجنة تخصيصأك  ,مكافقة الجيات المعنية بكزارة الزراعة
عة بتقديـ جداكؿ ارية الزر ي. ليذا تكمؼ مدَُُِلسنة  (ُُّ)كاالستثمار المشكمة باألمر الديكاني رقـ 

غير زراعية تتضمف  أنشطةأك  مشاريع جزءن أك  دقيقة باألراضي الزراعية كالبستاف المقامة عمييا كبلن 
 المستأجر/ جنسأك  /مساحة القطعة /المالؾما يمي: المحافظة /القضاء/الناحية/رقـ القطعة كالمقاطعة 

عمى جزء أك  النشاط المخالؼ المقاـ عمى كؿ قطعةأك  حسب سند التسجيؿ العقارم /المشركعاألرض 
النشاط  إقامةأك  منيا المساحة المستغمة لممشركع /اسـ صاحب المشركع /تاري  تشيد المشركع

كتكاري  المراسبلت  أرقاـذلؾ/ كأسبابـ ال أعنو  أبمغتىؿ سبؽ لمديرية الزراعة اف  كمباشرتو لمعمؿ/
 تأخير أميتحمؿ مدير الزراعة المسؤكلية عف أف ... عمى  مع الكزارة بشاف المكضكع /المبلحظات(

                                                           
, دار الثقافػػػػػة لمنشػػػػػر ّعبػػػػػد القػػػػػادر الشػػػػػيخمي, فػػػػػف كتابػػػػػة التقػػػػػارير اإلداريػػػػػة كالماليػػػػػة كالفنيػػػػػة كغيرىػػػػػا,ط .د ينظػػػػػر (1)

 . ُْص , َُُِكالتكزيع ,عماف, 
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مبدا السمطة إلى  ا. كاستنادن القانكنية " مكقع مف معاكف مدير عاـ الدائرة, عدـ دقة المعمكماتأك 
 أشكاالن التي تتخذ كيد الكزارة بالتقارير المطمكبة تمتـز مديريات الزراعة بتز , اإلدارمالرئاسية في العمؿ 

 الجيات العميا بكاقع إعبلـفالغاية ىي , محاضرأك  جداكؿأك  فقد تسمى بيانات, كتسميات متعددة
 كما يجرم عمييا مف تصرفات. األرض 

األراضي  مدل التزاـ مستأجرمكقد تككف دكائر الزراعة ممزمة بأرساؿ تقارير دكرية تبيف فييا 
نما, العقدية مف دكف اف تطمبيا الكزارةأك  القانكنيةبالتزاماتيـ  الزراعية , بناء عمى نصكص القانكف كا 

" تتكلى : بقكليا (ُ)ُّٖٗ( لسنة ٖٕالتعميمات رقـ ) ما نصت عميو المادة )الثامنة( مفكمف ذلؾ 
الييئات كالمنشآت  العامة الزراعية في المحافظات متابعة تنفيذ االلتزامات القانكنية كالعقدية كالفنية مف 

قد يككف التقرير , (ِ)التخطيط كالمتابعة في الكزارة " دائرةإلى  وتقديم التقارير الفصميةقبؿ المستأجريف 
كمف ذلؾ ما  ,معيف إدارمعمييا قرار صادر بخصكص عقد محدد )فردم( كيقترف بتكصية يترتب 

" عمى  :التي نصت عمى انو ُْٖٗ( لسنة ٖٖف التعميمات رقـ )نصت عميو المادة )الخامسة( م
طبيب أك  العامة الزراعية تنسيب مشرؼ زراعيالزراعي كالمنشآت  كاإلصبلحالييئات العامة لمزراعة 

 أصحابياكتنبيو (ّ)عمى المشاريع المذككرة بيطرم لكؿ قطاع ميمتو متابعة الكشؼ المكقعي باستمرار
 كبخبلفو عمى المشرؼ ,أسبكعيفلتبلفييا خبلؿ مدة  ؛النكاقص كالسمبيات اف كجدت في المشركعإلى 
لغاءفي المحافظة بغمؽ المشركع  المجمس الزراعيإلى  تقديم تقريرالطبيب أك   .(ْ)العقد"  كا 

                                                           

 .ُّٖٗلسنة( ّٓ)لمقانكف رقـ صدرت ىذه التعميمات تنفيذان  (ُ)
  ُُٗٗ( لسػػػػنة ٖكمػػػػف ىػػػػذا القبيػػػػؿ مػػػػا نصػػػػت عميػػػػو الفقػػػػرة )الثالثػػػػة( مػػػػف المػػػػادة )الثامنػػػػة( مػػػػف التعميمػػػػات رقػػػػـ ) (ِ)

 )الممغػػػػػى(, اذ كرد فييػػػػػا: " َُٗٗ( لسػػػػػنة ّٕٔلقػػػػػرار مجمػػػػػس قيػػػػػادة الثػػػػػكرة المنحػػػػػؿ رقػػػػػـ ) الصػػػػػادرة تنفيػػػػػذان )الممغػػػػػاة( 

 ؛اإلداريػػػػػة حػػػػػدكدىا ضػػػػػمف الكاقعػػػػػة الزراعيػػػػػةاألراضػػػػػي  جميػػػػػع عمػػػػػى المػػػػػكقعي الكشػػػػػؼ بػػػػػأجراء الفرعيػػػػػة المجػػػػػاف تقػػػػػـك
 كشػػػػػباط الثػػػػػاني كػػػػػانكف شػػػػػيرم فػػػػػي الكشػػػػػؼ كيػػػػػتـ ,التعميمػػػػػات ىػػػػػذه فػػػػػي المقػػػػػررة الكثافػػػػػة كفػػػػػؽ زراعتيػػػػػا مػػػػػف لمتأكػػػػػد
 تقاريرىررررا تقررررديم الفرعيررررة المجرررران وعمررررى ,الصػػػػيفي لممكسػػػػـ بالنسػػػػبة كأيمػػػػكؿ مػػػػايس كشػػػػيرم الشػػػػتكم لممكسػػػػـ بالنسػػػػبة

 ." الرئيسية المجنةإلى  التعميمات ليذه المخالفين عن وتوصياتيا
 بػػػػػػيض المائػػػػػػدة المبرمػػػػػػة كفػػػػػػؽعقػػػػػػكد إنتػػػػػػاج مشػػػػػػاريع  التػػػػػػي أشػػػػػػارت إلييػػػػػػا المػػػػػػادة ىػػػػػػي المقصػػػػػػكد بالمشػػػػػػاريع اف  (ّ)

 .ُْٖٗ( لسنة ُٖٕأحكاـ  القرار رقـ )
 - ج " :عمػػػػػػى انػػػػػػو ُْٖٗ لسػػػػػػنة( ٖٖ) رقػػػػػػـ التعميمػػػػػػات مػػػػػػف ككػػػػػػذلؾ تػػػػػػنص الفقػػػػػػرة )ج( مػػػػػػف المػػػػػػادة )السػػػػػػابعة( (ْ)

 ,إنجػػػػػػازه بعػػػػػػد المشػػػػػػركع تمنشػػػػػػآ عمػػػػػػى المػػػػػػكقعي الكشػػػػػػؼ إجػػػػػػراء ,الرابعػػػػػػة المػػػػػػادة بمكجػػػػػػب المشػػػػػػكمة المجػػػػػػاف عمػػػػػػى
 مػػػػػػدة خػػػػػػبلؿ كجػػػػػػدت اف النػػػػػػكاقص إلكمػػػػػػاؿ صػػػػػػاحبو كيبمػػػػػػغ,  ال ـأ البيػػػػػػاض الػػػػػػدجاج لتربيػػػػػػة صػػػػػػالحان  ككنػػػػػػو كتقريػػػػػػر
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الخارجية كديكاف الرقابة اإلدارية  تعد التقارير كسيمة ميمة بيد جيات الرقابة ,أخرلمف جية 
لقياميا بمتابعة التصرفات المخالفة لمقانكف التي تقع  اإلدارةالضغط عمى  بكاسطتيااذ تسطيع , المالية
( ََِِتقرير ديكاف الرقابة المالية االتحادم لسنة ) أشارفعمى سبيؿ المثاؿ , الزراعيةاألراضي  عمى

التابعة لمديرية زراعة بغداد لؤلعكاـ  األقساـالرقابة كالتدقيؽ عمى نشاط احدل  أعماؿالمتعمؽ بنتائج 
فيما , ضعؼ المتابعة كالرقابة الميدانية المتبعة مف الشعب الزراعية المعنيةإلى , ( َُِٗ-َُِْ)

كتمكؤ المديرية باتخاذ  ُّٖٗ( لسنة ,ّٓالقانكف )أحكاـ  المؤجرة كفؽاألراضي  يخص استغبلؿ
 .(ُ) أراضييـالقانكنية بحؽ المستأجريف غير الممتزميف باستغبلؿ  اإلجراءات

 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                

 الفنيرررررة الشرررررروط تررررروفر عرررررن مفصرررررل بتقريرررررر المحافظرررررة فررررري الزراعررررري المجمرررررس وتزويرررررد ,أسػػػػػبكعاف أقصػػػػػاىا
 . المشروع" في والصحية

 المالية الرقابة المنشكر عمى مكقع ديكاف ,ُٖ, صليو( مف الفقرة )الرابعة( مف التقرير المشار إِكُالبند ) ينظر (ُ)
 َُِِ/ْ/َُتاري  اخر زيارة لممكقع ,   www.fbsa.gov.iqاالتحادم عمى شبكة األنترنيت عمى المكقع اإللكتركني 

. 
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 الفصل الثاني
 الزراعية األراضيعمى التصرفات المادية في  ةاإلداريالرقابة 

ي ممكو, كيعد عماؿ المادية التي يجرييا المالؾ فالتصرؼ المادم ىك األ بأفتقدـ بنا 
الزراعية بصرؼ النظر عف  األرضىـ ىذه األعماؿ المادية التي يجرييا حائز أاالستغالؿ الزراعي 

 إلىفاالستغالؿ الزراعي يخضع , مكزع عميو أك ,مستأجران  أك ,صاحب حؽ تصرؼ أك مالكان  ,صفتو
الذم يتفؽ مع طبيعتيا, كعدـ الزراعية لمغرض  األرضمف قياـ المزارع باستغالؿ  كدألمت, اإلدارةرقابة 
االستغالؿ إفَّ المراقبة  نتيجةبيا, كاذا تبيف  األضرار أكالمنشآت  أك األبنية أقامة أك زراعتيا ترؾ

 .الكسائؿ القانكنية المتاحةبالرقابي  عممياممارسة  اإلدارةفعمى , يجرم خالفا لذلؾ
 األكؿفي المبحث  ندرس مبحثيف, عمىارتئينا تقسيـ الفصؿ ؛كلتسميط الضكء عمى المكضكع 

المبحث الثاني سنبحث فيو  أما, الزراعية األرضفي مكاجية ترؾ استغالؿ  ةاإلداريحدكد السمطة 
 التجريؼ كما في حكمو. أكبالبناء  األرضلمكاجية مظاىر التعدم المادم عمى  اإلدارةسمطات 

 األولالمبحث 
 الزراعية األرضفي مواجية ترك استغالل  ةاإلداريحدود السمطة 

 األمفكىي تحقيؽ حاجات المجتمع في تكفير متطمبات  ,الزراعية كظيفة اجتماعيةلألرض 
زراعتيا كعدـ  أم, كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ استغالليا كفؽ الغرض الذم يتفؽ مع طبيعتيا, (ُ)الغذائي
داريةالقانكف حماية جنائية  مع تحقيؽ الغرض المذككر, لذا كفرفترؾ زراعتيا يتناقض  ,تركيا  كا 

 . المنشكدة أغراضيا لألرض الزراعية لتحقيؽ
نتحدث  :مطالب أربعة عمىسنقسـ المبحث كلإلحاطة بحدكد سمطات اإلدارة في ىذا المجاؿ, 

كنخصص المطمب الثاني , كالمكقؼ التشريعي منو األرضعف مفيكـ ترؾ زراعة  األكؿفي المطمب 
اإلدارم لالراضي المتركؾ زراعتيا, ثـ نبحث في المطمب الثالث الجزاء اإلدارم لمحديث عف الرصد 

نكرس المطمب الرابع لمحديث  كأخيران المممككة لألفراد كما في حكميا,  األرضالناجـ عف ترؾ زراعة 
 المساحات المكزعة . أكالناجـ عف ترؾ زراعة العقكد  اإلدارم عف الجزاء 

                                                           
بحػػػػػث منشػػػػػكر فػػػػػي مجمػػػػػة الزراعػػػػػة  الكظيفػػػػػة االجتماعيػػػػػة لػػػػػألرض الزراعيػػػػػة,, سػػػػػمير العبيػػػػػدمينظػػػػػر فػػػػػي ذلػػػػػؾ:  (1)

 .ِْ, ص َََِلسنة, (ْالعدد), العراقية
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 األولالمطمب 
 والموقف التشريعي منو رضاأل مفيوم ترك زراعة 

التعريؼ  األكؿنتناكؿ في الفرع , ثالثة فركع إلىيتطمب الحديث عف المكضكع تقسيـ المطمب 
كنخصص الفرع الثاني لمحديث عف مكقؼ المشرع المصرم , كأسبابوالزراعية  األرضبترؾ استغالؿ 

 .مف ذلؾ الفرع الثالث سنكرسو لبحث مكقؼ المشرع العراقي أما , الزراعية األرضمف ترؾ 
 األولالفرع 
 وأسبابوالزراعية  األراضيالتعريف بترك زراعة 

 , يعني : تىرىؾى تىٍركان ك تركانان  الترؾ في المفيكـ المغكم - الزراعية األرضالتعريف بترك زراعة  -أولً 
, األرضترؾ مصطمح  فضالن عفكيقابميا في القانكف المصرم  ,(ُ)أىممو أغفمو, : خاٌلهك أتركو يعني

 ,فيكـ مبكر, كالمفعكؿ مبكر بكر يبكر تبكيران  :يعني بكر فعؿ :والتبوير في المغة )التبكير(,مصطمح 

ٍمعي ,  تيٍزرىعي  لىـٍ  الًَّتي األىرض: كالبيكري  رىابي  األىرض كىًىيى  البىكاًر, جى  بىاًئرىةه  أىرض: فيقاؿ,  تيٍزرىعٍ  لىـٍ  الًَّتي اٍلخى
ككىةه  ٍتري ًفييىا يىٍزرىعى  أىف ًمفٍ  مى

(2).  
غير  األرض)ترؾ  :المشرع المصرم في قانكف الزراعة المصطمحيف معان  استعمؿقد ك 
لمفيـك  المشرع العراقي تحديدان  يكردلؾ لـ ليما, ككذ تعريفان  إيراددكف مف  كلكف, (ّ)"()التبكيرمنزرعة( ك

ليذا الترؾ  صكران  أكردنو أ إال بنصكص متعددة,الزراعية  األراضيرغـ معالجتو لظاىرة ترؾ , (ْ)الترؾ
كمثاليا ما  ,مثؿ كممة )انقطع( ,المشرع العراقي عبارات مختمفة تدؿ عمى الترؾ فاستعمؿ, اإلىماؿ أك

انقطع بدكف عذر  ييعاقب بالحبس ... كؿ مف "  :جاء فيوإذ , الزراعياإلصالح كرد في قانكف 
                                                           

 . ُٔص ,القامكس المنجد في المغة  ,كـر البستاني ك آخركف ينظر  (ُ)
محمػػػػد بػػػػف مكػػػػـر بػػػػف عمػػػػى, أبػػػػك الفضػػػػؿ, جمػػػػاؿ الػػػػديف ابػػػػف منظػػػػكر األنصػػػػارم, لسػػػػاف العػػػػرب, المجمػػػػد ينظػػػػر ( ِ)

 .ٕٖ-ٖٔ,صقُُْْ, دار صادر, بيركت , ّ,ط الرابع
 أك نائبو أك المالؾ عمى يحظر" :( مف قانكف الزراعة المصرم التي تنص عمى انوُُٓينظر في ذلؾ المادة ) (ّ)

 أمعمييـ ارتكاب  رظكما يح ......منزرعة غير األرض ترك صفةبأم  الزراعية لألرض الحائز أك المستأجر
 ."المساس بخصكبتيا أك الزراعية األرضتبوير عمؿ مف شانو  أماالمتناع عف  أكعمؿ 

 (األراضي المترككة)كال يدخؿ ضمنيا  مصطمح األرض, ترؾ زراعة ىك ف المقصكد بالترؾ مف الجدير التنكيو بأ (ْ)
 ألغراض المخصصة ك لمدكلة العائدة العقارات ىي"  عٌرفيا المشرع عمى أنيا التيضي اكىي صنؼ مف أصناؼ األر ,

 ." معينة قصبة أك قرية أىالي لمنفعة أك العامة المنفعة
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)لـ يزرعيا( كعبارة دالة لفظ  أيضا كاستعمؿ, (ُ)"الخاضعة لالستيالء األرضصحيح قانكنان عف زراعة 
عبارة )امتنع( ك )اىمؿ( كىذا ما  استعمؿ. ككذلؾ (ِ)الزراعية بصكرة غير مباشرة األرضعمى ترؾ 

امتنع  أك" اذا اىمؿ  :بقكليا اإلنتاج( مف قانكف حماية ْ( مف المادة )األكلىنصت عمى ذلؾ الفقرة )
العناية  أككزراعتيا  األرض, عف حراثة أدارتياالمسؤكؿ عف  أكالبستاف,  أكالزراعية  األرضصاحب 

 بيا, دكف عذر مشركع..." .
فييا الفقو  استعمؿ, األرضفقد كردت عدة تعريفات لمفيكـ ترؾ زراعة  ,مف جانب الفقو أما

  األرضفيناؾ مف عرؼ ترؾ زراعة  ,نفسو التعريؼببينيما  بعضيـكقد جمع , المصطمحيفكال 
التبكير مف آخر يرل  في حيف, (ّ)الزراعػػية مف ػدكف زراعػػػػػة يعني تبكيرىا" األرض" تػػػػػػرؾ  :بقكلو
 ,منيا األكؿيزرع القسـ  ,قسميف إلىو تقسيـ يحدث لألرض كذلؾ بتقسيميا بأنفيعرفو " إيجابيةزاكية 

مف زاكية  األرضتعريؼ ترؾ زراعة  إلى بعضيـ, كذىب (ْ)كيترؾ الثاني دكف الزراعة بقصد الراحة"
" تأثر الدكر اإلنتاجي لألرض  :يابأنالزراعية مف دكف زراعة  األرضجنائية فعرؼ جريمة ترؾ 

اعة ك الزراعية ك إضعاؼ كفاءتيا اإلنتاجية مف خالؿ المساس بخصكبتيا بالرغـ مف صالحيتيا لمزر 
 .(ٓ)"المستمزمات الزراعية كاإلركاء كمف دكف عذر قانكني تكافر جميع
 األرضعمى الحاؽ الضرر ب يدؿالتبكير في مصر مصطمح إفَّ ليو إ اإلشارةكمما تجدر  
نماال تدؿ عمى ذلؾ في العراؽ,  في حيفالزراعية,  دكف زراعة مف  األرضتعني ترؾ جزء مف  كا 

فالجزاء عمى  غمب الحاالت فعال يستكجب الجزاء,ترؾ الزراعة فيي ال تعني في ا مصطمح أما, لمراحة
 يرل األساسكعمى ىذا , مع كجكد عنصر مف عناصر الخطأ كاإلىماؿ إاليتصكر إفَّ الترؾ ال يمكف 

                                                           

 .النافذ  العراقي الزراعي اإلصالح قانكف مف( ْٕ) الفقرة )الثالثة( مف المادةينظر  (ُ)
 أرض كػػػػػػؿ"النافػػػػػػذ عمػػػػػػى انػػػػػػو:  العراقػػػػػػي الزراعػػػػػػي اإلصػػػػػػالح قػػػػػػانكف مػػػػػػف( ُّ) المػػػػػػادةتػػػػػػنص الفقػػػػػػرة )ب( مػػػػػػف   (ِ)

 بنفسػػػػو يزرعيمممما لممممم صػػػػاحبيا أف يثبػػػػت صػػػػحيح غيػػػػر كقفػػػػان  مكقكفػػػػة أك بالمزمػػػػة ممنكحػػػػة أك بالطػػػػابك مفكضػػػػة زراعيػػػػة
 ."... محمولة تعتبر قانكني عذر دكف القانكف ىذا نفاذ بعد متتالييف مكسميف بغيره أك
 ,ََِٔ, القاىرة , الجديدة الجالء مكتبة, الزراعية البيئة حماية ك الزراعي القانكف, البيو الحميد عبد محسفينظر  (ّ)

 .ْٔٓ ص
زيػػػػػارة  آخػػػػػرتػػػػػاري   ََِٗ \فبرايػػػػػر\ ِٓفػػػػػي  ujeeb.comرام منشػػػػػكر عمػػػػػى المكقػػػػػع  , أيػػػػػاد العقربػػػػػاكم ينظػػػػػر (ْ)

ُٔ\ُ\َُِِ. 
 إلػػػػى مقدمػػػػة رسػػػػالة, (مقارنػػػػة دراسػػػػة) الزراعيػػػػة األراضػػػػي لممكيػػػػة الجنائيػػػػة الحمايػػػػة, أمػػػػيف رمضػػػػاف ينظػػػػر ثػػػػامر (ٓ)

 .ٕٗ, صَُِْ,بابؿ جامعة/ القانكف كيمٌية مجمس
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 اكبيذ, (األرضب )إىماؿ زراعة دكف عذر مشركع, مف  األرضيصطمح عمى ترؾ زراعة أٍف  الباحث
مدة  مشركعو  عذرو دكف مف جزئيا  أككميا  األرض" ترؾ زراعة :وبأن األرضزراعة  إىماؿيمكننا تعريؼ 

 مف الزمف يحددىا القانكف".
, األرضترؾ زراعة  إلىالمؤدية  األسبابتتعدد كتتنكع  - الزراعية األرضترك زراعة  أسباب –ثانيا 

صحيحة تستكجب عدـ المحاسبة عمى  أعذار)مشركعة( يعدىا القانكف  إراديةغير  أسبابفيناؾ 
يختمؼ باختالؼ القكانيف يتراكح بيف التجريـ  أثرايرتب عميو القانكف  ,كمنيا ما ىك غير مشركع, الترؾ

الترؾ في النقاط  إلىالمؤدية  األسباب إجماؿحاؿ يمكننا  أمكعمى , اإلدارم أككبيف الجزاء المدني 
 :األتية

كضعؼ المكرد , (ُ)البساتيف أكشحة الحصة المائية المخصصة لالراضي الزراعية  أكانقطاع  -1
 .(ِ)كالمبيدات األسمدةمع ارتفاع تكاليؼ  كالسيما, األخرلاالقتصادم لألرض بالنسبة ألكجو الدخكؿ 

عمى استغالليا مف حؽ التصرؼ فييا  كأصحابمالكييا  كخصكصا ,األرض أصحابعدـ قدرة  -2
يتكلى زراعتيا تجنبان لمقيكد التي آخر كالتخكؼ مف الدخكؿ في عالقات زراعية مع طرؼ  ,جية

يفرضيا القانكف كما في القانكف الزراعي المصرم كاالمتداد القانكني لمعالقة الزراعية, كتحديد أنصبة 
 .(ّ)كؿ مف الطرفيف في الحاصؿ بقكاعد قانكنية أمره مف جية أخرل

ىك ارتفاع قيمة  ؛إلى ترؾ زراعتيا األرضمف األسباب القكية التي تدفع أصحاب  ييعدككذلؾ  -3
أٌف أغمب أصحاب  إذاألراضي الستغالليا ألغراض غير زراعية عمى الرغـ مف منع القانكف ذلؾ, 

بالنسبة  األرضكأكالدىـ مف قد يمتينكف مينان أخرل غير الزراعة, كيسكنكف المدف, كلـ تعد  األرض
 . (ْ) إدخاران يمكذكف بو, كمما ضاقت بيـ السبؿإلييـ إالٌ 

كمنيا , بسبب ظركؼ شخصية تحيط بالمزارع األرضفقد يككف ترؾ استغالؿ  –ظركؼ شخصية  –ْ
 اإلشارةكتجدر , األرضال يستطيع معو زراعة  بالصكرة التي األرضعمى سبيؿ المثاؿ مرض صاحب 

تعفي تارؾ أٍف المشركعة التي مف شانيا  األعذاركاف في الغالب يعد مف قبيؿ أف ك ف المرض أ إلى
                                                           

 .َُٗص,  ينظر رياض سامي بريبر, مصدر سابؽ (ُ)
 .ِٖٔص, مصدر سابؽ , منصكر حسيف محمد. دينظر  (ِ)
 .َٗص ,َُٗٗ , المكصػػػػػػػؿ جامعػػػػػػػة مطػػػػػػػابع الزراعػػػػػػػي, القػػػػػػػانكف فػػػػػػػي, العػػػػػػػزاكم كلػػػػػػػي أحمػػػػػػػد عػػػػػػػدنافينظػػػػػػػر  (ّ)

 .ِٗٔص, سابؽ مصدر, منصكر حسيف محمد. دكينظر كذلؾ 
 .َّٕص , سابؽ مصدر, الزراعي القانكف , سعد إبراىيـ نبيؿ. دينظر  (ْ)
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في  أطالقوال يحمؿ عمى أٍف يجب  األمرإال أف , مف المسؤكلية المترتبة عمى الترؾ األرضزراعة 
المحكمة  أكدتوكىذا ما , فيناؾ التزامات تقع عمى المزارع حتى في حالة المرض, ياجميع الحاالت
بقكليا: "... كاف المخالفة المنسكبة ليذا المنتفع)المكزع عميو(  (ُ)أحكامياة في مصر في احدل اإلداري

درجة  أكؿمحكمة  أماـاقر كرثتو في صحيفة دعكاىـ إذ , كالتي بني عمييا قرار المجنة ثابتة في حقو
ال يجدىـ  امرأدكف زراعة, متعمميف في ذلؾ بمرضو كىك  األرضمكرثيـ ترؾ  بأففي تقرير الطعف 

ليتسنى ليا  ,الجمعية التعاكنية بيذا المرض الذم الـ بو إبالغكاف بكسعو إذ  ,نفعا في ىذا الصدد
 الالـز ...". أجراء

كالسيما في المناطؽ التي  ,المعركفة في العراؽ األمنيةالظركؼ  أدتكعشائرية,  أمنيةمشاكؿ  -5
 بأفكالشؾ , اعةدكف زر مف الزراعية  األراضيترؾ العديد مف  إلى ؛اإلجراميةاحتمتيا عصابات داعش 

ذلؾ ىناؾ ظركؼ عشائرية تتسبب في ترؾ  إلىكباإلضافة , تعد مف قبيؿ القكة القاىرة األمنيةالظركؼ 
التحقؽ مف كقكعيا  اإلدارةكليذا يقع عمى عاتؽ , أخرل إلىكتختمؼ شدتيا مف حالة  األرضزراعة 

في حيف عدـ  ,فقد يحتج بيا كذرائع لعدـ الزراعة زراعتيا,مف  األرضكمدل تأثيرىا عمى منع صاحب 
 . أك عدـ تأثيرىا كجكدىا عمى ارض الكاقع

نما ,لعدـ حاجة صاحبيا األرضتترؾ  أحيانان كيحدث  -اىماؿ كعدـ الحاجة -6  األرضيشترم  كا 
 .طائمة أرباحان عميو  تدر أخرلقد يككف لديو مكارد إذ , مكاردىاإلى لتفاخر كالتباىي ال لحاجة ا بقصد

 الفرع الثاني
 الزراعية األرضموقف المشرع المصري من ترك زراعة 

 إلى( المضافة ُُٓالزراعية في المادة ) األرضتناكؿ المشرع المصرم ظاىرة ترؾ زراعة 
 أك" يحظر عمى المالؾ  :التي نصت عمى انو, ُّٖٗ( لسنة ُُٔبمكجب القانكف )قانكف الزراعة 

غير منزرعة لمدة سنتيف مف  األرضم صفة ترؾ أالحائز لألرض الزراعية ب أكالمستأجر  أكنائبو 
د بقرار مف كزير التي تحد اإلنتاجخر زراعة رغـ تكافر مقكمات صالحيتيا لمزراعة كمستمزمات آتاري  

                                                           

جمسػػػػػػػػػػػػة  ؽ, ّٓلسػػػػػػػػػػػػنة  , (َّْٖفػػػػػػػػػػػػي الطعػػػػػػػػػػػػف رقػػػػػػػػػػػػـ )فػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػػر حكػػػػػػػػػػػػـ المحمػػػػػػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػػػػا  (ُ)
مجمكعػػػػػػػػة المبػػػػػػػػادئ القانكنيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي قررتيػػػػػػػػا المحكمػػػػػػػػة , , المكتػػػػػػػػب الفنػػػػػػػػي, , مجمػػػػػػػػس الدكلػػػػػػػػةُّٗٗ_ينػػػػػػػػاير_ُٗ

منشػػػػػكر عمػػػػػى األنترنيػػػػػت فػػػػػي مكقػػػػػع بكابػػػػػة مصػػػػػر لمقػػػػػانكف كالقضػػػػػاء كعمػػػػػى  , ِْٓص ,  ُج ,ّٖالسػػػػػنة  ,اإلداريػػػػػة
 .َُِِ/ِ/َِتاري  اخر زيارة  , www.laweg.net , المكقع اإللكتركني

http://www.laweg.net/
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الزراعية  األرضعمؿ مف شانو تبكير  أماالمتناع عف  أكعمؿ  أمر عمييـ ارتكاب ظالزراعة. كما يح
 . (ُ)المساس بخصكبتيا " أك

 :صكرتيف ليذا الحظر كىما أكردالمشرع المصرم  بأفكيتضح جميا مف النص المذككر 
, كىذه الصكرة تتجمى بالمعنى المنتزع مف صدر دون عذرمن لمدة سنتين  األرضترك زراعة  -أول

كانت أٍف بعد  ,سنتيفدكف زراعة لمدة مف  األرضترؾ حظر المشرع المصرم إذ , المادة مدار البحث
لمزراعة  األرضمف حيث صالحية  ,زراعة رغـ تكافر المقكمات الالزمة لمزراعةآخر سنة مف تاري  

 األرضالنص لتحديدىا بقرار يصدر عف  كزير الزراعة, كيراد بترؾ  أحاؿالتي , إنتاجياكمستمزمات 
عف سبب  أك إىماؿالناجـ عف العمدم, كبيذا يخرج مف ىذا النطاؽ الترؾ  أك اإلرادمىنا الترؾ 

آخر  إلى األرضيعيد بأٍف السفر خارج البالد مع تعذر  أكاجنبي دكف مرتبة القكة القاىرة كالمرض 
 أك, كيسرم ىذا الحظر بدرجات متساكية عمى المالؾ كنائبو ككذلؾ المستأجر (ِ)أدارتيا أكلزراعتيا 

فقد رأل آخر . كمف جانب (ّ)الزراعية بام صفة كانت حتى كلك كاف غاصبا لألرض األرضحائز 
كانت سنة قبؿ التعديؿ كافية أٍف زراعة بعد آخر تحديد مدة الترؾ بسنتيف مف تاري   بأفالمشرع 

 . (ْ)الستبانة النية الحقيقة كراء ىذا الترؾ
المشرع مف مفيكـ المخالفة لمنص  أكردهالذم  كال يسرم الحظر في حالة تكفر العذر المشركع

التي يحددىا  اإلنتاجلمزراعة كمستمزمات  األرض مقكمات كصالحية كىك عدـ تكافر ,سالؼ الذكر
تمؾ المستمزمات فال مجاؿ لممسئكلية, ك يرتبط مدلكؿ  أككزير الزراعة, فاذا انتفت ىذه المقكمات 

دار مساحتيا, فضال عف مكقعيا كغيرىا مف كطبيعتيا كمق األرضبنكع ىذه  ,الزراعية األرضمقكمات 
                                                           

 .سنتيف التعديؿ قبؿ النص في المدة ككانت ُٖٓٗ لسنة (ِ) رقـ بالقانكف المادة استبدلت (ُ)
 .َِٕص, سابؽ مصدر , منصكر حسيف محمد. دينظر  (ِ)
,  كتجػػػػػػدر اإلشػػػػػارة إلػػػػػػى الػػػػػنص بعػػػػػػد التعػػػػػديؿ أضػػػػػػاؼ ْٖمصػػػػػػدر سػػػػػابؽ, ص , محمػػػػػد عزمػػػػػػي البكػػػػػرم ينظػػػػػر (ّ)

المسػػػػتأجر يػػػػػدخؿ ضػػػػػمف إفَّ كػػػػػاف الػػػػنص يشػػػػػمؿ فقػػػػػط المالػػػػؾ أك الحػػػػػائز,  عممػػػػػا أٍف نائػػػػب المالػػػػػؾ كالمسػػػػتأجر بعػػػػػد 
 مدلكؿ الحائز,  ينظر نفس المصدر كنفس الصفحة. 

 رقـ القانكف مشركع مناقشة أعضائو عندعمى مداخمة احد  المجمس في الزراعة كزير إجابة :المذككر الرام كيمثؿ (ْ)
ك ُٓص , ُّٖٗ/ٕ/ُٔ بتاري  ,ٕٗالجمسة , الطبعة المؤقتة, مضبطة مجمس الشعب :, ينظرُّٖٗ لسنة( ُُٔ)

 .ْٕص  نفسو, مصدر , النقال عف محمد عزمي البكرم , ُٖ
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 أما.(ُ)ىؿ الخبرةأالتي تعد مف المسائؿ الفنية البحتة التي يتكقؼ الفصؿ فييا غالبا عمى  األمكر
كتختمؼ تبعا الختالؼ نكع , كانضاج محاصيميا تيافتعني المكاد الضركرية لزراع ,األرضمستمزمات 

ىي لسد الطريؽ  ؛بالنص كعذر مكجب لعدـ المسائمة إيرادىاكالعمة مف , كطبيعتيا كمكقعيا األرض
 .(ِ)بدعكل عدـ تكافرىا األرضمف يترؾ  أماـ
, كفي ىذه الصكرة حظر المساس بخصوبتيا أو األرضتبوير  إلىالمتناع المؤدي  أوالفعل  -ثانيا 

 األرضاذا كاف مف شانو تبكير  ,االمتناع عنو أكأم فعؿ  إتياف ,المشرع عمى مف تقدـ ذكرىـ
المحظكرة كثيرة كمتباينة  األفعاؿىذه إفَّ كالشؾ  ,(ّ)المساس بخصكبتيا أخرلمف ناحية  أك ,الزراعية

كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ  ,كتختمؼ باختالؼ المكاصفات الفنية لألرض, فقد ترتكب بنشاط سمبي
 كالمحافظة عمى  األرضمادة كيماكية ضركرية لمعالجة  استعماؿالحائز عف  أكامتناع المالؾ 

الحائز  أككمف ذلؾ قياـ المالؾ  إيجابيبنشاط  أخرلقد تتحقؽ ىذه الصكرة مف ناحية . (ْ)خصكبتيا
تسرب  إلىكرشة إلصالح السيارات مما يؤدم  أقامة أك ,باستعماؿ مكاد ضارة بالتربة ماسة بخصكبتيا

 الزيكت كالشحـك الضارة بخصكبة التربة. 
( مف قانكف ُٓٓدة )رتب المشرع المصرم في الما ,المادة المتقدمة أحكاـمخالفة عمى ك 
كفرؽ المشرع في , األرضكىك الحبس كغرامة تتناسب طرديا مع مقدار مساحة , جنائيان ان جزاء ,الزراعة

ففي حالة المالؾ   ,الحائز أككبيف المستأجر  ,نائبو مف جية أكبيف المالؾ  أنفالييا إالمادة المشار 
المترككة لمف يتكلى  األرضالزراعية بتأجير  اإلدارةينص الحكـ الصادر باإلدانة تكميؼ أٍف  أكجب

 أنياءالنص تضميف الحكـ  أكجبفي حالة المستأجر  في حيفزراعتيا لحساب المالؾ لمدة سنتيف, 
كختاما خكؿ النص لكزير الزراعة , لممالؾ لزراعتيا كأعادتياالمترككة  األرضالخاص ب اإليجارعقد 

 .(ٓ)كعمى نفقة المخالؼ ,اإلدارمبالطريؽ  كأزالتيا ,المخالفة أسبابيأمر بكقؼ  بأفسمطة تقديرية 
                                                           

 ّٔص  , بدكف مكاف نشر أك طبع ُّٖٗ , أحكاـ التجريؼ كالبناء عمى األرض الزراعية , شريؼ كامؿينظر  (ُ)
 .كما بعدىا 

  .َٓ ص, سابؽ مصدر ينظر د. سعيد سعد عبد السالـ,  (ِ)
 أك عمؿ أم ارتكاب عمييـ ريحظ كما ....  "( مف قانكف الزراعة التي نصت عمى انو: ُُٓينظر عجز المادة ) (ّ)

 ." بخصكبتيا المساس أك الزراعية األرض تبكير شانو مف عمؿ أم عف االمتناع
 .ِٓصسابؽ,  المصدر الد عزمي البكرم,  محمينظر  (ْ)
 المعدؿ. ُٔٔٗ( لسنة ّٓالمصرم رقـ ) ( مف قانكف الزراعةُٓٓالمادة )نص ينظر  (ٓ)
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 الفرع الثالث
 الزراعية األرضموقف المشرع العراقي من ترك زراعة 

الزراعية, اذ  األرضلمكاجية ظاىرة ترؾ زراعة  صارمان  إداريان  تبنى المشرع العراقي جزاءن 
ي المثقمة األرضالزراعية المتركؾ زراعتيا بالنسبة لالرضي المممككة لألفراد ك  األرضحؿ  أكجب

  أكبالنسبة لالرضي المممككة لمدكلة المشغكلة بعالقات تعاقدية  اإللغاء أككالفس   ,بحقكؽ تصرفية
المعالجة لـ تكف بالشكؿ المنظـ كالكاضح مف صرامة الجزاء, فأف  الرغـكعمى , األفرادمكزعة عمى 

كسنعرض لمكقؼ المشرع , بؿ جاءت بنصكص متفرقة كمتشابكة , الذم جاء بو المشرع المصرم
 :اآلتيةالعراقي بمكجب الفقرات 

ىذا  إلىتطرؽ القانكف المدني  ,الزراعية األرضمعالجة القانون المدني المتعمقة بترك  -أولً 
يفقد المتصرؼ  بأفالتي قضت , ( منوُِّّ( مف المادة )األكلىالمكضكع كذلؾ بمكجب الفقرة )

دكف عذر كمف  ,لمدة ثالثة سنكات متتالية األرضاذا ترؾ زراعة  ,حؽ التصرؼ فييا األميرية األرضب
المنصكص صحيحا مكقفا لمدة الثالث سنكات  كساؽ المشرع بعض الحاالت التي عدىا عذران  , مشركع

ىذه النصكص باتت منسكخة كمعطمة بصدكر نصكص القكانيف إفَّ , كطالما (ُ)أنفاعمييا في المادة 
 إلىالمكجزة لعدـ الحاجة  اإلشارةعميو نكتفي بيذه , ت بأحكاـ مختمفةالتي جاء (ِ)الزراعية الخاصة

 التفصيؿ في ضكء القانكف المدني.
التشريعات الزراعية  لـ تسرً  , الزراعية األرضموقف التشريع الزراعي من مسالة ترك زراعة  -ثانيا

بمقتضى  النافذ الزراعياإلصالح فقد تناكؿ قانكف  ,جاءت بمعالجات مشتتة أنيابؿ  ,عمى كتيرة كاحدة
 ااذ ,محمكلة األرض بعد, فقضى بمكجبيا األرض ترؾ زراعة( منو مشكمة ُّ( مف المادة )ب) الفقرة
, دكف عذر قانكني صحيحمف بغيره مكسميف متتاليف  أكصاحبيا لـ يقـ بزراعتيا بنفسو إفَّ ثبت 

بعد قياـ المجنة المختصة  ,صرفة )مممككة لمدكلة( أميرية األرضالذكر تسجيؿ  أنفةالمادة  كأكجبت
المعالجة جاءت قاصرة إفَّ  الإ, بأجراء التحقيؽ بالمكضكع كالفصؿ فيو كاكتساب قراراتيا الدرجة النيائية

األراضي المممككة  إلىصنؼ المممككة لمدكلة كما ىك حاؿ القانكف المدني, فمـ يتطرؽ  األراضيعمى 
                                                           

( مف القانكف المدني العراقي عمى انو, يعتبر عذران صحيحان يكقؼ مدة السنكات الثالث ُِّْالمادة ) تنص (ُ)
كقكع  -انغمار األرض بالمياه أك كجكب أراحتيا مف الزراعة ب -ا" :المنصكص عمييا في المادة السابقة الحاالت التالية

 ."نقص أىمية المتصرؼ....-صرؼ في الجيش ...دخدمة المت-المتصرؼ في األسر أك تركو قريتو لسبب قيرم...ج
 .َُِرياض سامي بريبر, مصدر سابؽ, ص ينظر (ِ)
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صرفان لالشخاص كاألراضي المكقكفة كقفا صحيحا, مما حدل بالمشرع  تدارؾ ىذا الفراغ  ميمكان 
( األكلى,  فجاءت الفقرة )ُٖٕٗ( لسنة ْٖٓالتشريعي بمكجب قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ )

 أككؿ ارض زراعية مممككة ميمكان صرفان لألشخاص الطبيعية أك المعنكية الخاصة  بأفمنو لتقضي 
ممكا لمدكلة كتناط  تعدتيف يدكف معذرة مشركعة سنتيف متتالمف صحيحا يترؾ زراعتيا  مكقكفة كقفان 

الترؾ في  مدةالمشرع زاد مف  بأفكيالحظ , الزراعي كفقا ألحكاـ القكانيف المرعية اإلصالح ب أدارتيا
 تيف بدال مف مكسميف.يىذا الصنؼ  لتصبح سنتيف متتال
المشرع معالجة  أضاؼالنافذ,  ُٖٕٗ( لسنة ُٕالزراعي رقـ ) اإلنتاجكبصدكر قانكف حماية 

, كىذه اإلصالحبإجراءات الحؿ المنصكص عمييا في قانكف  تخؿالذم ال  بالصكرة التيجديدة 
صاحب  إىماؿالمعالجة الجديدة تقضي بتخكيؿ المجمس الزراعي )الممغى( بالمحافظة في حالة 

الالزمة الستثمارىا  اإلجراءاتمديريات الزراعة باتخاذ  إلىامتناعو عف زراعتيا باف يعيد  أك األرض
 . (ُ)المكسـ اذا تعيد باستغالليا كاالىتماـ بياتعاد لصاحبيا في نياية أف عمى 

تدخؿ  ,الحؿ إجراءاتمف حيث  ,المتقدمة األصناؼتكحيد ل تسعى يبدك أنيا ,سبابكأل 
سالفة الذكر بمكجب الفقرة )الثانية( اإلصالح (  مف قانكف ُّ( مف المادة )بالمشرع  بتعديؿ الفقرة )

كقضى التعديؿ بشمكؿ  , (ِ)) الممغى(ُٖٓٗ( لسنة ُِّٓ)ؿ رقـ مف قرار مجمس قيادة الثكرة المنح
األراضي المممككة ميمكان صرفان لألشخاص الطبيعية أك المعنكية الخاصة كاألراضي الزراعية المكقكفة 

جانب  إلىاإلصالح ( مف قانكف ُّالفقرة )ب( مف المادة ) لييماإالتي لـ تتطرؽ  ,كقفان صحيحا بالحؿ
فضال عف تعديمو لمدة الترؾ المكجبة , المممككة لمدكلة المثقمة كالمكقكفة كقفا غير صحيح األراضي

( لسنة ِٖ, إال أف ىذا القرار قد ألغي بمكجب القانكف رقـ )لمحؿ لتصبح سنتيف بدال مف مكسميف
  .كفبدعكل عدـ كجكد عذر مشركع يبرر القرار الممغى حسب ما جاء باألسباب المكجبة لمقان (ّ)ََِٕ

                                                           

 أك اىمػػػػؿ اذا "( مػػػػف قػػػػانكف حمايػػػػة اإلنتػػػػاج الزراعػػػػي  بقكليػػػػا ْنصػػػػت عمػػػػى ذلػػػػؾ الفقػػػػرة )األكلػػػػى( مػػػػف المػػػػادة ) (ُ)
 العنايػػػػػة أك كزراعتيػػػػػا األرض حراثػػػػػة عػػػػػف أدارتيػػػػػا, عػػػػػف المسػػػػػؤكؿ أك البسػػػػػتاف, أك الزراعيػػػػػة األرض صػػػػػاحب امتنػػػػػع
 يمػػػػـز مػػػػا اتخػػػػاذ الزراعيػػػػة المنطقػػػػة رئاسػػػػة إلػػػػى يعيػػػػد أفٍ  المحافظػػػػة فػػػػي الزراعػػػػي فمممجمػػػػس مشػػػػركع, عػػػػذر دكف بيػػػػا,

 المطالبػػػػػػة لصػػػػػػاحبيا يكػػػػػػكف أفٍ  دكف كأحطابيػػػػػػا كأثمارىػػػػػػا بغمتيػػػػػػا كالتصػػػػػػرؼ مناسػػػػػػبة تراىػػػػػػا التػػػػػػي بالطريقػػػػػػة لزراعتيػػػػػػا
 الكجػػػػػو عمػػػػػى بيػػػػػا كالعنايػػػػػة باسػػػػػتغالليا تعيػػػػػده عنػػػػػد المكسػػػػػـ نيايػػػػػة فػػػػػي البسػػػػػتاف أك األرض لػػػػػو كتعػػػػػاد المثػػػػػؿ, بػػػػػأجر

 ."الزراعي اإلصالح بقانكف عمييا المنصكص االنحالؿ بأحكاـ األخالؿ دكف الصحيح
 .ُٖٓٗ/ُُ/ْفي  (ََّٕالعدد )في المنشكر في جريدة الكقائع العراقية (2)
 .ََِٕ/ٕ/َّفي (  َْْْ )العدد في المنشكر في جريدة الكقائع العراقية (3)
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الذم يسرم عمى  ,النافذ (ُ)ُُٖٗ( لسنة ّْٔصدر القرار رقـ ) ,كفيما يخص البساتيف
تسجيميا مممككة لمدكلة  كالـز ,البساتيف الميممة محمكلة بعدفقضى  ,كافة المذككرة األراضيصنكؼ 

ظركؼ البستنة  تتطمبكحسب ما  ,ىنا العرؼ المحمي اإلىماؿ, كمعيار (ِ)خالية مف الحقكؽ التصرفية
فيي سنتيف  اإلىماؿمدة  أما, (ّ)المعركفة األمكر, كمكافحة اآلفات كغيرىا مف األشجاركالحراثة بيف 

كليس مف تاري  اخر زراعة كما تقدـ  ,(ْ)متتاليتيف مف تاري  صدكر بياف بيذا الشأف مف كزير الزراعة
 . األرض إىماؿبنا بأحكاـ 

ف أبش ُٖٖٗ( لسنة ٗالتعميمات رقـ ) لييا صدرتإات المشار حكاـ القكانيف كالقرار كتنفيذا إل
التي  ,بشاف حؿ البساتيف الميممة ُٖٖٗ( لسنة َُكالتعميمات رقـ), الزراعية المترككة األراضيحؿ 

كىذا ما سنراه عند الحديث  ,كتحديد الجيات المختصة األرضجاءت بأحكاـ مفصمة بإجراءات حؿ 
 عف مكضكع الحؿ الحقا.

تنظيـ  بأف ,األرضكبصرؼ النظر عف الجزاء المترتب عمى ترؾ زراعة  ,مما تقدـكيالحظ 
عالج المكضكع بمكجب مادتيف مف إذ كاف اكثر دقة,  األرضالمشرع المصرم لمسألة ترؾ زراعة 

كاستعمؿ مصطمحات متفاكتة , تناكؿ المشرع العراقي المكضكع بنصكص متعددة في حيفقانكف كاحد, 
 عند مباشرة تنفيذىا عمى ارض الكاقع. اإلدارة أرباؾنيا أمف ش

                                                           

 .ُُٖٗ/ٔ/ُ في(  ِِّٖ) العدد في العراقية الكقائع جريدةالمنشكر في  (ُ)
 مممككة أك صرفا ممكا مممككة بستاف كؿ "عمى انو: ُُٖٗ لسنة (ّْٔ)رقـ  مف القرار)األكلى( الفقرة تنص  (ِ)

 العرؼ حسب بيا العناية تركت ,صحيح غير أك صحيحا كقفا مكقكفة كانت أك لالشخاص تصرؼ بحؽ كمثقمة لمدكلة
 كتطييرىا الالزمة السكاقي كشؽ كتسكيتيا األشجار بيف كالحراثة ,سنة كؿ في البستنو أمكر تفتضيو ما كحسب ,المحمي
) عممية تفتضيو ما كفؽ كاألشجار الفسائؿ كغرس بيا كالعناية األشجار كرعاية كتنظيفيا التربة كعزؽ كالتسميد
 صدكر تاري  مف اعتباران  صحيح قانكني عذر دكف متتاليتيف سنتيف لمدة كذلؾ ,الزراعية اآلفات كمكافحة( األخالؼ

 حؽ مف خالية لمدكلة مممككة كتسجؿ محمكلة تعتبر الشأف, بيذا الزراعي كاإلصالح الزراعة كزارة لدف مف بياف
 ." تعكيض دكف التصرؼ

 ,مجمكعة مف الصكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ُُٖٗ لسنة (ّْٔ) رقـ أكردت الفقرة )األكلى( مف القرار (ّ)
كالحراثة بيف األشجار كتسكيتيا كشؽ السكاقي الالزمة في كؿ سنة  البستنة أمكر تقتضيو...كما "مف عبارة  ذلؾ يتضحك 

 ."كتطييرىا كالتسميد ....
مصػػػػػػدر , العبيػػػػػػدمينظػػػػػػر فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ ضػػػػػػياء عمػػػػػػي عبػػػػػػد ,  ُُٖٗلسػػػػػػنة ( ّ) بالعػػػػػػددصػػػػػػدر بيػػػػػػاف الػػػػػػكزير قػػػػػػد ك  (ْ)

 .َّٖ-َّٕص  سابؽ,
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 المطمب الثاني
  لالراضي الزراعية المتروك زراعتيا اإلداري الرصد  
الجيات  إخطارلغرض  ,التي تركت زراعتيا األراضيالتحرم عف : ىنا اإلدارميراد بالرصد 

الجزاء الناجـ عف  إيقاععممية سابقة عمى  أنيابمعنى , القانكنية بشأنيا اإلجراءاتالمختصة باتخاذ 
 اإلدارم الرصد  األكؿفي الفرع  ندرس :فرعيف عمىكلبياف ذلؾ سنقسـ المطمب , األرضترؾ زراعة 

 كنخصص الفرع الثاني لمحديث عف ذلؾ في العراؽ., لالراضي الزراعية المتركؾ زراعتيا في مصر
 األولالفرع 

 لالراضي الزراعية المتروك زراعتيا في مصر اإلداري الرصد 
كزير الزراعة  المعدؿ, ُٔٔٗ( لسنة ّٓرقـ ) ( مف قانكف الزراعةُُٓخكلت المادة )

كعمى نفقة المخالؼ, , اإلدارمبالطريؽ  كأزالتيا, األرضمخالفة ترؾ زراعة  أسبابصالحية كقؼ 
عدـ تأثر ىذا التخكيؿ, ىي لضماف مة مف ما كانت عميو, كالع إلىكيراد بأزالة المخالفة, رد الحاؿ 

 .(ُ)الزراعي خالؿ فترة الفصؿ بالدعكل اإلنتاج
( ُُٕٔالكزارم عف كزير الزراعة المصرم رقـ ) القرارصدر  ,ىذه الصالحية إلىكاستنادا 

الزراعية  اإلدارات إلىة عمى ترؾ االستغالؿ الزراعي اإلداريميمة الرقابة  كأناط, (ِ)ُِٗٗلسنة 
كؿ في نطاؽ اختصاصيا ميمة  اإلداراتلتتكلى ىذه  اإلدارية في المحافظات,الكاقعة ضمف المراكز 

كؿ حالة ترؾ تالحظيا,  أثباتمحاضر تثبت في أٍف كعمييا  ,حصر األراضي المتركؾ زراعتيا
 , بأية صفة حائزان  أـ مستأجران  أـنائبو  أـ مالكان  أكافسكاء  األرضاسـ حائز  :تتضمف ىذه المحاضر

تخطر ممف تـ أٍف الزراعية  اإلدارةالقرار عمى  أكجبك  .(ّ)كتثبيت المساحة كحدكدىا كالحكض كالناحية
 بكاسطة اإلدارم بالطريؽ  رىـتخطأٍف الييـ بخطاب مكصى عميو مصحكب بعمـ الكصكؿ, أك  اإلشارة

 إلىفاذا لـ يبادر الحائز  , (ْ)األرضشي  الناحية المختص لممبادرة بزراعة  الشرطة أك العمدة أك
( ّٓاستنادا ألحكاـ قانكف الزراعة رقـ ) األرضمحضر مخالفة ترؾ زراعة  يحرر ,األرضزراعة 

                                                           

 .ُِِ-ُُِص , سابؽال مصدرال, البكرم عزمي محمد ينظر (ُ)
 كالػػػػػذم صػػػػػدر تنفيػػػػػذا , ُِٗٗ سػػػػػنة نػػػػػكفمبر ِْفػػػػػي  ِٖٔفػػػػػي العػػػػػدد  المصػػػػػرية المنشػػػػػكر فػػػػػي جريػػػػػدة الكقػػػػػائع (ِ)

 .ُٔٔٗ لسنة (ّٓ) رقـ الزراعة قانكفل
 .ُِٗٗ لسنة( ُُٕٔ) قـر القرار الكزارم مفمف المادة )األكلى(  ينظر الفقرة )األكلى( (ّ)
 السابؽ.المصدر , الكزارم القرار مف( األكلى) المادة مف( الثانية) الفقرة ينظر (ْ)
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تكافر  عمى الرغـ مفكتاري  االمتناع عنيا  ,كالتنبيو بالزراعة األخطاريثبت فيو تاري   ,ُٔٔٗلسنة 
 .(ُ)اإلنتاجالمقكمات الالزمة لمزراعة كمستمزمات 

 اإلدارةكالتنبيو, فعمى  األخطارمف  عمى الرغـبترؾ زراعتيا  األرضفاذا استمر حائز 
عف كؿ مكسـ زراعي حسب  األرضيؤكد استمرار ترؾ زراعة  ,تحرر لو محضرأف  ,الزراعية

كاذا قاـ  ,(ِ)السابقة كتاري  المحاضر ,بالزراعة إخطارهتاري   إلىاألحكاؿ, يشار في ىذا المحضر 
 ,يحرر لو محضر تبكير جديد باألفعاؿ المرتكبة ؛األرضالحائز بأم فعؿ مف شأنو اف يغير طبيعة 

انؼ  ( مف قانكف الزراعةُٓٓعمال بأحكاـ  المادة ) ,إداريان  أزالتيا إجراءاتكلإلدارة الزراعية اف تتخذ 
 .الذكر

ز القامة أية مباني أك منشآت أك الذكر النظر في طمبات الحائ السابؽقد حظر القرار الكزارم 
الزراعية في حالة صدكر الحكـ ضد  اإلدارةكتتكلى , (ّ)المترككة زراعتيا األرضمشركعات عمى 

الغير كتحرير  إلىالزراعية  األرضتأجير  أنفا, ( مف قانكف الزراعةُٓٓالمالؾ باإلدانة كفقا لممادة )
 ةالعقد بثالث كيحرر, (ْ)لمف يرغب زراعتيا بنفسوالمزارعة ) مؤقت( مدتو سنتيف بطريؽ إيجارعقد 

لمستأجر يكقعيا اك الزراعية المعنية بالنيابة عف المالؾ المحكـك عميو,  اإلدارةنس  يكقع عمييا مدير 
مف صكرة الحكـ الصادر باإلدانة  إحداىما. أما النسختاف األخرياف فتحفظ بالمزارعة كتسمـ نسخة لو

 .الجمعية التعاكنية الزراعية المختصةفي كتكدع األخرل  ,زراعية المعنيةال اإلدارةكبالتأجير لدل 
في األراضي الزراعية المنصكص عمييا في  اإليجاراألحكاـ المنظمة لعقكد  اإليجاركتسرل عمى عقد 

المالؾ بمكجب  إلى األرضكتعاد  , مف  تمقاء ذاتو بنياية المدة اإليجارالقانكف المدني. كينتيي عقد 
 .(ٓ)رالمرسكمة بالقرا اإلجراءاتكفؽ  أصكليمحضر تسميـ 

                                                           

 المػػػػػػادة مػػػػػػف(  الثالثػػػػػػة) الفقػػػػػػرة ينظػػػػػػر,  ككػػػػػػذلؾ ُُٔسػػػػػػابؽ, ص المصػػػػػػدر الينظػػػػػػر محمػػػػػػد عزمػػػػػػي البكػػػػػػرم,   (ُ)
 .السابؽ المصدر, الكزارم القرار مف(  األكلى)
 .السابؽ المصدر, الكزارم القرار مف (األكلى) المادة مف( الرابعة) الفقرة ينظر (ِ)
 نفسو. المصدر, الكزارم القرار )الثالثة( مف ينظر المادة (ّ)
 .ُُّ ص, نفسو مصدرال , البكرم عزمي محمد ينظر (ْ)
 نفسو. المصدر, الكزارم القرار مف( الرابعة) المادة ينظر (ٓ)
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 الفرع الثاني
 لالراضي الزراعية المتروك زراعتيا في العراق  اإلداري الرصد 

 األراضيالمشرع العراقي قد حدد الجيات التي تتكلى الرقابة عمى إفَّ مف  عمى الرغـ 
كسيمة معينة لمرقابة عمى  أكلية مكحدة آلـ ينظـ  إال أنو, المترككة منيا األراضيكرصد  ,الزراعية
الزراعية, كاذا كاف ىناؾ ما يبرر ذلؾ ككف المشرع في القكانيف ال يتدخؿ عادة في  األراضياستغالؿ 

التي تصدر تنفيذا ليذه  في التعميمات األليةلعدـ كجكد ىذه  , فال نجد مبرران األمكربياف تفاصيؿ 
 . القكانيف

جية مكحدة تختص بمراقبة كرصد  أكلية شاممة آالزراعي النافذ لـ ينظـ اإلصالح فقانكف 
فأككمت ميمة  ,المكزعة األراضيفقد اقتصرت نصكصو عمى  ,ياجميع المتركؾ زراعتيا األراضي

بعد اكتشاؼ  أمياـ ىذه المجنة تبدإال أف  ,(ُ)لجنة خاصة إلىالتحقيؽ بمخالفات المكزع عمييـ 
كيستدؿ عمى ذلؾ مف  , المخالفة, كما ييمنا في ىذا المطمب ىك الجية التي ترصد كتكتشؼ المخالفة

 -ُ" :التي نصت عمى انو َُٕٗ( لسنة ْ( مف التعميمات رقـ )ّْمنطكؽ الفقرة )ب( مف المادة )
المادة الرابعة بعض االلتزامات المنصكص عمييا في  أكاذا تخمؼ المكزع عميو عف الكفاء بكؿ 

كىذه التعميمات تقكـ مديرية  َُٕٗلسنة  (ُُٕ)رقـ   الزراعي اإلصالح قانكف  كالعشريف مف 
اذا لـ يقـ المكزع  -ِ ,ليو كفؽ طرؽ التبميغ المنصكص عمييا...إ إنذارالزراعة في المحافظة بتكجيو 

عميمات دكف عذر مشركع تقـك ( مف ىذه التُعميو باإليفاء بااللتزامات المنصكص عمييا في المادة )
صدارلجنة شؤكف المكزع عمييـ لمتحقيؽ في المكضكع  إلىالمديرية بإحالة المكضكع  القرار المناسب  كا 

 .في ضكء النتيجة"
الزراعية )المكزعة( المتركؾ  األراضيالجية المختصة برصد إفَّ , كيتضح مف ىذه المادة

, إداريةالشعب الزراعية المنتشرة في كؿ كحدة بكاسطة  عممياالتي تباشر  زراعتيا ىي مديرية الزراعة
العيف الباصرة  بكصفياالتي يقع عاتقيا مسؤكليات كبيرة كمباشرة في الرقابة عمى االستغالؿ الزراعي 

الجيات العميا  إخباريتحتـ عمييا  كمف ثمة, األرضالجية القريبة كالمباشرة الدارة  ككنيا ,لكزارة الزراعة
كتكجد , كخالفو تتحمؿ كامؿ المسؤكلية القانكنية ,ةدقيق بصكرةككؿ ما يتعمؽ بيا  ,األرضبكؿ مشاكؿ 

                                                           

اذا تخمؼ المكزع عميو  ":( مف قانكف اإلصالح الزراعي التي نصت عمى انوِٓالمادة )الفقرة )األكلى( مف  ينظر (ُ)
 ." ...(عف الكفاء بالتزاماتو المبينة في المادة الرابعة كالعشريف يحقؽ األمر مف قبؿ لجنة مختصةُٖ,ُٗكفؽ المادتيف )
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بمقتضى المادة )الثانية( مف  ألفت ,كالتعاقد( األراضي إدارةفي كؿ شعبة زراعية لجنة تسمى ب )لجنة 
كالتعاقد في كؿ  األراضي إدارةالتي نصت عمى انو " تشكؿ لجاف  ,(ُ)َُٕٗ( لسنةٔالتعميمات رقـ )

مكظؼ  -في المحافظة عمى الشكؿ اآلتي: آ  )الممغى(قضاء بقرار مف المجمس الزراعي أكناحية 
الناظر  -المركية ( عضكا  األراضيممثؿ دائرة الرم )في  -رئيسا  –الزراعي  اإلصالح زراعي مف 
 ,عضكان." –ممثؿ الجمعيات الفالحية  -عضكان. ق  –مساح  -. د عضكان  –كجد أٍف  –التعاكني 

عمى كافة  الميدانيةالكشكفات  إجراءاتفي  األساسكتضطمع ىذه المجنة في الكقت الحاضر في الدكر 
 .(ِ)الزراعية األراضي

في حقيقتيا   إلييا المشار األراضي إدارةلجاف  كمف ثمة ,ىذه التعميماتإفَّ  إلى اإلشارةتجدر 
 , (ّ)االنتقاؿ بيف االستيالء كالتكزيعمدة الزراعية خالؿ  األراضي إدارة ىيمنيا  الغاية تكان ,انتقالية

بمكجبيا كما  أبرمتحد فس  العقكد الزراعية التي  إلىليذا خكلت ىذه المجاف صالحيات كاسعة تصؿ 
الرقابي في الكقت الحاضر ال  عمميا إال أف, العقكد الزراعية أنياءسيتبيف لنا الحقا عند الحديث عف 

نما, فحسب ىذه العقكد إدارةيقتصر عمى  التي لـ تككؿ  كاألراضييمتد ليشمؿ معظـ العقكد الزراعية  كا 
 األراضيلية محددة تنظـ عمميا الرقابي برصد آكال تكجد , (ْ)أخرلجية  إلىميمة الرقابة عمييا 

ممارسة نشاطيا بالنظر بطمبات المزارعيف المتعمقة بكلكف العمؿ يجرم في الغالب , زراعتيا المتركؾ
التنازؿ  أك ,الكرثة إلىنقميا  أك, (ٓ)ُّٖٗ( لسنة ّٓبتجديد العقكد الخاضعة لمتجديد كعقكد القانكف )

طات كغيرىا مف النشا ,النظر في طمبات التمميؾ بالنسبة لمعقكد التي تجيز ذلؾ أك ,الغير إلىعنيا 
التي تتطمب جميعيا  األرضبناء عمى شككل تتعمؽ ب أك ,التي تمارسيا بناء عمى طمب ذكم الشأف

                                                           

 .َُٕٗ / ٖ / ِّ في (ُُِٗ )العدد في ةالعراقي الكقائعجريدة  في التعميمات ىذه  نشرت (ُ)
مسؤكؿ األراضي في  , مع السيد عماد شاكر عزيزالساعة العاشرة صباحا   ََِِ/ِ/ِْمقابمة جرت بتاري   (ِ)

 شعبة زراعة الشافعية التابعة إلى مديرية زراعة محافظة القادسية.
( مف قانكف اإلصالح الزراعي  التي نصت عمى ّْصدرت التعميمات باالستناد إلى الفقرة )الثالثة( مف المادة ) (ّ)

يصدر المجمس الزراعي األعمى تعميمات بشاف إدارة األراضي المذككرة خالؿ فترة االنتقاؿ بيف االستيالء  ": انو
 ."كالتكزيع

التػػػػػػي أككمػػػػػػت الرقابػػػػػػة إلػػػػػػى المجنػػػػػػة المشػػػػػػكمة كفػػػػػػؽ  ,َُِّ( لسػػػػػػنة ِْالتفػػػػػػرغ الزراعػػػػػػي كفػػػػػػؽ القػػػػػػانكف ) كعقػػػػػػكد (ْ)
 مف القانكف. (الرابعة)المادة 

كتعػػػػد ىػػػػذه المػػػػدة  ,سػػػػنكات (خمسػػػػة)تبمػػػػغ  ُّٖٗ( لسػػػػنة ّٓمػػػػدة عقػػػػد إيجػػػػار القػػػػانكف ) إفَّ تجػػػػدر اإلشػػػػارة إلػػػػى  (ٓ)
 ( سنة.ِٓاألقؿ بيف عقكد اإليجار الزراعية األخرل التي تصؿ إلى )
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 األراضيمف رصد  اإلدارةتتمكف  كمف ثمة ,الزراعية األرضالكشؼ الميداني عمى  جراءإبالضركرة 
 .المترككة منيا

التعميمات  إلىباالستناد  أك ,ةتمقائي بصكرةقد تباشر ىذه المجاف كالشعب مياميا المذككرة  
 إصدار بكاسطةىميا كزارة الزراعة التي تمارس رقابتيا أك مف الجيات العميا, إلييا كالتكجييات الصادرة 
 إلىإلييا الزراعية كالتي بدكرىا تعمـ ما يرد  األراضيعف طريؽ دائرة  إما ,التعميمات كالتكجييات

, كقد تقضي شرةمبا بصكرةت الزراعة في المحافظات مديريا إلى أكمديريات الزراعة في المحافظات, 
الالزمة  اإلجراءاتكاتخاذ  أراضييـتحفيزىـ عمى استغالؿ  أكىذه المخاطبات بضركرة الزاـ المزارعيف 

الدنيا  ةاإلداريمف الجيات إلييا  التقارير المرسمة  بكاسطةيـ, كتتابع الكزارة  ذلؾ منبحؽ المخالفيف 
نماكاحيانا ال تكتفي بيذه التقارير , (ُ)كمديريات الزراعة لغرض  تألفيالجاف  إرساؿبتحقؽ بنفسيا  كا 

 أكالزراعية محؿ شككل  األرضكالسيما في الحاالت التي تككف فييا  ,بياف صحة ما تضمنتو التقارير
المجاف مدار البحث كالشعب إفَّ مف  كعمى الرغـ. لدل الجيات العميا اإلدارةاعتراض عمى تقارير 

كاىما ترؾ زراعة  ,الزراعية األراضيالزراعية ىي المسؤكؿ المباشر عف رصد المخالفات الكاردة عمى 
كالكحدات  أخرلجيات  إلىفقد يككؿ القانكف ىذه الميمة , لكنيا ليست الجيات الكحيدة, األرض
 .لجاف خاصة أكة اإلداري

بالرقابة عمى  اإلدارةحؽ  إلى تأشار في بعض نصكص القكانيف التي  النظر إمعافعند  
 األراضي أصناؼالفقرة )رابعا( مف المادة )الثانية( مف قانكف تكحيد إفَّ نجد مثال , الزراعية األراضي

لغرض تنظيـ سمطات كزارة الزراعة بالرقابة عمى  ,التعميمات إلى أحالتالنافذ  ُٕٔٗ( لسنة ّٓرقـ )
الزراعي مراقبة التزامات  اإلصالح كزارة الزراعة ك  بقكليا: "تتكلىالحقكؽ التصرفية  أصحاب التزامات
 كاألنظمةالزراعية المممككة لمدكلة, كفقا ألحكاـ القكانيف  األراضيحقكؽ التصرؼ في  أصحاب

التعميمات المقتضية بيذا الخصكص ... ", كبناء عمى ذلؾ  األعمىالمرعية, كيصدر المجمس الزراعي 
كنصت ىذه التعميمات  ,ُٕٔٗ( لسنة ُِّ)الممغى( التعميمات رقـ )األعمىاصدر المجمس الزراعي 

                                                           

 لسنة( ّٓالصادرة تنفيذا ألحكاـ القانكف  رقـ  ) ُّٖٗ( لسنة ٖٕتنص المادة )الثامنة( مف التعميمات رقـ ) (ُ)
العامة الزراعية في المحافظات متابعة تنفيذ االلتزامات القانكنية  المنشآتتتكلى الييئات ك  ": المعدلة عمى انو ُّٖٗ

 ."الفصمية إلى دائرة التخطيط كالمتابعة في الكزارة  وتقديم التقاريركالتعاقدية كالفنية مف قبؿ المستأجريف 
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 إليياالحقكؽ التصرفية بناء عمى التقارير الكاردة  أصحابتتكلى التحقيؽ بمخالفات  (ُ)لجاف تأليؼعمى 
 لييا المراقبة بمكجبإ أككمتالتي  ,(ِ)كالنكاحي)الممغاة( كاألقضيةالمحافظات الزراعية في  مف المجالس

"تقكـ المجالس الزراعية في  :نوأالتي نصت عمى  ,( مف التعميماتالسادسة( مف المادة)األكلىالفقرة )
ة كالمالية كالزراعية كاتحاد التعاكنيات الزراعية اإلداري األجيزةكالنكاحي بمساعدة  كاألقضيةالمحافظات 

المممككة لمدكلة  األراضيالحقكؽ التصرفية في  أصحابكاتحاد الجمعيات الفالحية بمراقبة التزاـ 
 (ّٓ)الدكلة رقـ  أراضي أصناؼقانكف تكحيد   أحكاـالتي تحت تصرفيـ كفؽ  األراضيباستغالؿ 

ككنيا الكحيدة  أىميتيامف سرياف ىذه التعميمات ك  الرغـعمى لكف كىذه التعميمات",  ُٕٔٗلسنة 
باتت إلييا المكاد المشار  إال أف, الحقكؽ التصرفية أصحابلحقكؽ كالتزامات  ةتفصيمي بصكرةالمنظمة 

ء المجالس الزراعية في ا: الغأىمياكال يمكف العمؿ بيا في الكقت الحاضر, ألسباب  ,شبو معطمة
التي إلييا المشار  المؤلفةال قيمة لمجنة  كمف ثمة ,كالنكاحي المختصة بالمراقبة كاألقضيةالمحافظات 

باتت  أنياعف  فضالن , المترككة األرضتتحرؾ بناء عمى ما يرد مف ىذه المجالس مف تقارير عف 
كما سنرل  ُٖٖٗ( لسنة ٗكالتعميمات رقـ ) ,لية مختمفةآ أكجدتمتناقضة مع التعميمات الالحقة التي 

 . األرضمكضكع حؿ في 
 أكجبت ُٖٖٗ( لسنة ٗالتعميمات رقـ )إفَّ فنجد  ,بالنسبة لرقابة الجيات غير الزراعية أما

المحمية في المحافظات  اإلدارات"عمى  المتركؾ زراعتيا بقكليا: األراضية رصد اإلداريعمى الكحدات 
المجاف المشكمة بمقتضى ىذه التعميمات  كأشعارالزراعية الكاقعة ضمف منطقة عمميا  األراضيمراقبة 
 , ة في ىذا المجاؿاإلداريالكحدات  عمؿ أىميةمف  كعمى الرغـ, ارض زراعية تركت زراعتيا " أمعف 

كمف  ,ثار سمبية في تشتيت ىذه الرقابةآتعدد الجيات الرقابية كتعدد النصكص لو  أفالمالحظ إال أف 
 .كارض الكاقع خير شاىد عمى ذلؾ, الحقيقيضياع المسؤكلية كعدـ معرفة المقصر  ثمة

                                                           

 إلطفاء محافظة كؿ في اكثر أك لجنة تشكؿ "نفا عمى انو آ( مف التعميمات ٔ) تنص الفقرة )األكلى( مف المادة (ُ)
 زراعي مكظؼ كعضكية ,كالرم الزراعة فرع رئيس برئاسة ,كالرم الزراعة كزير مف بأمر التصرفية الحقكؽ كتقدير
 الفالحية لمجمعيات العاـ االتحاد عف كممثال الفرع رئيس ينسبو كمساحا المحافظة تنسبو ماليا كمكظفا الفرع رئيس ينسبو

 األرض قيمة كتقدير لمدولة الممموكة األرض في التصرفية الحقوق أصحاب مخالفات في التحقيق تتولى ,التعاكنية
 .".. فييا التصرؼ حؽ إطفاء يطمب التي األرض في المنشآتك  كالمغركسات

 مػػػػػا كػػػػػؿ كالغػػػػػي ,ُٕٖٗ لسػػػػػنة (ّٗٓ) رقػػػػػـ المنحػػػػػؿ الثػػػػػكرة قيػػػػػادة مجمػػػػػس قػػػػػرار بمكجػػػػػب المجػػػػػالس ىػػػػػذه الغيػػػػػت (ِ)
 . تعميمات مف بيا يتعمؽ



 على التصرفات املادية يف األراضي الزراعية اإلداريةالرقابة  ..........الفصل الثاني 

 

 
86 

 المطمب الثالث
 الزراعية الممموكة والمثقمة األرضالناجم عن ترك زراعة اإلداري الجزاء 
غايتو العقاب عمى إفَّ طالما  ,خر لو طابع عقابيآجزاء  أمف أنو شأشاإلدارم الجزاء 
كيتسـ مف حيث المبدأ بطابع  ,المنسكبة األخطاءكىك يرتكز عمى , التزاـ ما أداءالتقصير في 

 األرضالمشرع المصرم اخذ بالجزاء الجنائي لمكاجية مشكمة ترؾ زراعة  بأفكقد تقدـ بنا , (ُ)شخصي
زالةبكقؼ  اإلدارة عمؿدكف عذر مشركع, كيقتصر مف   إذ ,المخالفة لحيف الفصؿ في الدعكل أسباب كا 

, لذا سيقتصر البحث في األرضالحديث عف مكقؼ المشرع المصرم مف ترؾ زراعة  دبينا ذلؾ عن
 ىذا المطمب عمى الكضع في العراؽ.

ة التي اإلداريىـ الجزاءات أكمف , اإلدارمبالجزاء  األصؿاخذ المشرع حسب  ففي العراق 
ىك حؿ  األرضالزراعية اللتزاماتيـ باستغالؿ  األرضفي العراؽ بحؽ مخالفات حائزم  اإلدارةتفرضيا 
 (ِ)الزراعية  األراضي أصحابكىك مف المبادئ القديمة التي يستعمميا المشرع تجاه , الزراعية األرض
ثالثة  عمىارتئينا تقسيـ المطمب  ,اإلدارمكلمحديث عف الحؿ  , المثقمة أكالمممككة  األراضيكالسيما 

 كنخصص الفرع الثاني لبحث , لألرض الزراعية اإلدارم مفيكـ الحؿ  األكؿفي الفرع  ندرس :فركع
 إجراءاتلمحديث عف  سنخصصوالفرع الثالث  أماالزراعية,  األرضة المختصة بحؿ اإلداريالجية 
 الزراعية. األراضيبحؿ  اإلدارة

 األولالفرع 
 مقاربة أوضاعلألرض الزراعية  وتميزه عن غيره من  اإلداري مفيوم الحل 

 لألرض الزراعية   اإلداري مفيوم الحل  – أولً 
بنصكص عديدة  أحكاموالمشرع تناكؿ أف  مع, اإلدارملمحؿ  لـ يرد في التشريع العراقي تعريفان 

ة بحقكؽ المثقم أكالزراعية المممككة لالشخاص  األرضعمى  اإلدارةكجزاء تفرضو  كما مر بنا سابقان 
المشرع تسميات مختمفة مرادفة لمحؿ   أكرددكف عذر مشركع, كقد مف تصرفية المتركؾ زراعتيا 

                                                           

 .ّْ, ص ُٔٗٗ, القاىرة, العربية النيضة دار, الجزائي اإلدارم القانكف, الشكا سامي محمد. ينظر د (ُ)
 .َّٕص, مصدر سابؽ, ينظر ضياء عمي عبد العبيدم (ِ)
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 (ُ)حؽ التصرؼ فييا يفكضسيما بالنسبة لالراضي التي )االسترجاع(, كال أككمصطمح )االسترداد( 
 تعدالمتركؾ زراعتيا  األراضي بأفاكتفى بعبارة تفيد  أخرل أحيافليا, كفي  تعريفان  إيرادكمف دكف 

 .إلييا مف المصطمحات المشار  أم إلى اإلشارةمف دكف  (ِ)مممككة لمدكلة
و بأن بعضيـفقد عرؼ عند , فقد كردت تعريفات متباينة لمفيكـ الحؿ ,مف جانب الفقو أما

"زكاؿ حؽ التصرؼ الثابت لالشخاص عمى األراضي األميرية بسبب كفاة صاحب ىذا الحؽ مف غير 
 , (ّ)األميرية لمدة معينة" األرضأف يترؾ أحدان مف أصحاب حؽ االنتقاؿ أك بسبب ترؾ زراعة ىذه 

كيراه  ,المثقمة كال يشمؿ األراضي المممككة لألفراد األراضيكيالحظ اف ىذا التعريؼ قاصر عمى 
"األراضي : فيعرؼ األراضي المحمكلة )المنحمة( بأٌنيامكضكع الحؿ,  األرضمف زاكية  بعضيـ

ثـ لسبب مف األسباب القانكنية عاد حؽ  ,األميرية أك المكقكفة التي كانت في تصرؼ األشخاص
التعريؼ ما , كيؤخذ عمى ىذا (ْ)ت بحكـ األراضي األميرية الصرفة"حكأصب ,التصرؼ بيا إلى الدكلة

أك حؽ التصرؼ  األرضنو " مصادرة ممكية أعمى  أخرلكعرؼ مف زاكية , يؤخذ عمى التعريؼ السابؽ
 األرضشمؿ إذ مف التعاريؼ السابقة  أكسعىذا التعريؼ  كمع أف, (ٓ)فييا لعدـ زراعتيا لمدة معينة "

 مناسبان  كمما تقدـ يمكننا كضع تعريفان  .لمفيـك الحؿ جامعان  لـ يضع تعريفان إال أنو المممككة لألفراد, 
اذا  ,استرداد حق التصرف فييا أو األرضعممية انتزاع ممكية :)وبأنالزراعية فنعرفو  األراضيلحؿ 

وتسجيميا باسم الدولة بعد اكتساب  ,مشروع دون عذرمن  ,تركت زراعتيا المدة المحددة قانونا
 .  (قرارات الجيات المختصة الدرجة النيائية

 والستمالك  اإلطفاءعن اإلداري تمييز الحل  -ثانيا
                                                           

ككذلؾ  ,ف حؿ األراضي األميرية)الممغى( بشأ َُٕٗلسنة (  ِٗٔ)في القرار  (إعادة استرجاع ) كرد مصطمح (ُ)
( مف قانكف اإلصالح الزراعي النافذ كجزاء تفرضو المجنة المختصة عمى مف ِٓ)االسترداد( في المادة )مح كرد مصط

 اكتسب حؽ التصرؼ عف طريؽ التكزيع إذ ما اخؿ بالتزاماتو القانكنية.
 . ُٖٕٗ( لسنة ْٖٓ, كينظر كذلؾ القرار )( مف قانكف اإلصالح الزراعي النافذُّينظر الفقرة )ب( مف المادة ) (ِ)
 .ِٓٔص ,ُّٕٗ, كالنشر لمطباعة الحرية دار , العراقي المدني القانكف شرح , مبارؾ الكريـ عبد سعيد. د ينظر (ّ)
  .ِْٔص , سابؽ مصدر , األراضي أحكاـ , حيدر ناصر شاكرينظر  (ْ)
 .َٗص , سابؽ مصدر , الزراعي القانكف في , العزاكم عدناف. دينظر  (ٓ)
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طرؽ تنيي كتنقضي  بكصفيا (ُ)حؽ التصرؼ إطفاء أكيتشابو الحؿ مع كؿ مف االستمالؾ  
صاحب حؽ تصرؼ فييا, إال أف  أـليا  مالكان  أكافسكاء , عمييا األرضسمطات صاحب بمكجبيا 

 :اآلتيةبالنقاط  أىميايمكننا  بياف  ,فيما بينياىناؾ فركقان جكىرية 
 في حيف, (ِ)األرضمتمثمة بترؾ زراعة مبية س إرادةكىي  ,عمى إرادة صاحبيا األرضيتكقؼ حٌؿ  -أ

 ,لمقتضيات المصمحة العامة ان كفق اإلدارةاحد أجيزة  إرادةاالستمالؾ مف دكف  أك اإلطفاء ال يتصكر
 .(ّ)كال دخؿ إلرادة المتصرؼ فيو

يقابؿ  في حيف, (ْ)عنو يستكجب التعكيض كليذا ال تيا,عمى ترؾ زراع جزاءن  األرضحٌؿ يعد  -ب
قيمة كامؿ ساكم ي, فيك األرض, يختمؼ باختالؼ صنؼ عادالن  ان مادي ان االستمالؾ تعكيض أك اإلطفاء
يساكم ما يقابؿ حصة المتصرؼ مف  في حيف, (ٓ)المممككة األراضيبالنسبة الستمالؾ  األرض
النسب الكاردة في قانكف تكحيد أصناؼ أراضي الدكلة  كفؽ المممككة المثقمة بحقكؽ تصرفية األرض
 . (ٔ)المعٌدؿ ُٕٔٗ( لسنة ّٓرقـ )

                                                           

بينما يقع إطفاء حؽ التصرؼ عمى األراضي المممككة لمدكلة  ,االستمالؾ عمى األراضي المممككة لألفراد يقع (ُ)
 تكحيد قانكف ضكء في دراسة , التصرفية الحقكؽ إطفاء , العجيمي ىامؿ لفتة,  ينظر في ذلؾ المثقمة بحقكؽ تصرفية

 .ُٕ ص, سابؽ مصدر, ُٕٔٗ لسنة( ّٓ) رقـ الدكلة أراضي أصناؼ
كالتي سنكاصؿ الحديث عنيا بالفرعيف  ,إليياينظر النصكص التي تعاقب عمى ترؾ األرض الزراعية التي اشرنا  (ِ)

 .القادميف 
 كميػػػػة إلػػػػى مقدمػػػػة رسػػػػالة, مقارنػػػػة دراسػػػػة,  األميريػػػػة األراضػػػػي فػػػػي التصػػػػرؼ حػػػػؽ,  سػػػػمطاف نجػػػػـ محمػػػػد  ينظػػػػر (ّ)

 .ِٗص, َُِٔ, كربالء جامعة/ القانكف
 قػػػػػػػانكف مػػػػػػػف( ُّ) المػػػػػػػادة مػػػػػػػف( ب) الفقػػػػػػػرةكمػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػا تػػػػػػػنص عميػػػػػػػو صػػػػػػػراحة بعػػػػػػػض النصػػػػػػػكص كمنيػػػػػػػا  (ْ)

لمدكلػػػػػة  تبػػػػػر ممكػػػػػان زراعيػػػػػة ...تركػػػػػت زراعتيػػػػػا... تع ..كػػػػػؿ ارض" :عمػػػػػى انػػػػػو,  اذ نصػػػػػت النافػػػػػذ الزراعػػػػػي اإلصػػػػػالح
 ."...دون تعويض

 .ُٕ ص, السابؽ المصدر , العجيمي ىامؿ لفتة ينظر (ٓ)
 حؽ أصحاب يستحؽ"تنص الفقرة )األكلى( مف المادة )الخامسة( مف قانكف تكحيد أصناؼ األراضي عمى انو:  (ٔ)

 الجدكؿ في المعينة النسب ,صرفان  ممكا باعتبارىا المقدرة, األرض قيمة مف القانكف ىذا ألحكاـ كفقان  المطفأ التصرؼ
 -:التالي
 التصرف حق صاحب حصة      البدل من الحكومة حصة    األرض مساحة    األرض صنف
              ْ/ُ                      ْ/ّ      دكنمات خمسة عمى تزيد    بالمزمة ممنكحة
 ّ/ُ                      ّ/ِ   دكنمات خمسة عمى تزيد ال    بالمزمة ممنكحة
 ِ/ُ                      ِ/ُ     دكنمات خمسة عمى تزيد    بالطابك مفكضة
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نو قد يرد عمى عمكـ مساحة أ, إما اإلطفاء فان جميع شمؿ مساحتياالزراعية ي األرضحٌؿ إفَّ  -ج
 .(ُ)عمى جزءان منيا أك األرض

االستمالؾ  أك اإلطفاء إجراءات في حيف, كما سنرل إداريةالحٌؿ ىي إجراءات  إجراءاتإفَّ  -د
 . (ِ)أيضابالنسبة لالراضي الزراعية  أصبحت قضائية بعدما كانت إدارية 

المطفأة حقكقيا  أك, أما األراضي المستممكة  (ّ)محمكلة باسـ كزارة المالية حصران ال األرضتسجؿ  -ىم
 .(ْ)كفؽ القانكف األرضفتسجؿ باسـ الجية التي طمبت  ,التصرفية

 الفرع الثاني
 الزراعية  األرضة المختصة بحل اإلداريالجية 

, الزراعية كما سيتضح لنا األراضيتذبذب المشرع العراقي بتحديد الجية التي تتكلى ميمة حؿ 
كزير المالية سمطة حؿ  (ٓ)خكؿ َُٕٗ( لسنة  ِٔٗقرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ )إفَّ فنجد 

كبصدكر قانكف , (ٔ)المثقمة عند ثبكت ترؾ زراعتيا مدة تزيد عف ثالث سنكات متتالية األراضي
قياـ  إلى( منو ُّبمكجب الفقرة )ب( مف المادة ) أشار ,َُٕٗ( لسنة ُُٕالزراعي رقـ ) اإلصالح

نفا آ( مف القانكف ُٓالمادة )أف  كمع ,دكف تحديد ماىية ىذه المجافمف  ,المجاف المختصة بالتحقيؽ
اسماىا لجاف االستيالء كالتكزيع كحصر  ,بقرارات مف كزير الزراعة إداريةلجاف  تأليؼنصت عمى 

لـ يكف الحؿ مف إال أنو , لـ يسمييا لتنفيذ ميمات القانكف حسب الحاجة أخرلكلجاف  ,األراضي
                                                                                                                                                                                

 ّ/ِ                      ّ/ُ  دكنمات خمسة عمى تزيد ال    بالطابك مفكضة
 .ِٗ, المصدر السابؽ, صسمطاف نجـ محمدينظر  (ُ)
( مف قرار مجمس قيادة كالثانية األكلى, ككذلؾ ينظر الفقرتيف) َٗينظر عمي محسف الدفاعي, مصدر سابؽ, ص (ِ)
 .ََِِ( لسنة ُْٖ)ثكرة المنحؿ رقـ ال
تقـك الييئة " :التي تنص عمى انو ُٖٖٗ( لسنة ٗ( مف التعميمات رقـ )عمى سبيؿ المثاؿ المادة )الثامنةينظر  (ّ)

العامة لالراضي الزراعية بأشعار دائرة التسجيؿ العقارم المختصة بعد اكتساب القرار الدرجة النيائية لتسجؿ األرض 
 ."خالية مف الحقكؽ التصرفية عدا الحقكؽ المجردة كبدكف تعكيض لمدولةباسم وزارة المالية ممموكة 

يسجؿ العقار  "المعدؿ التي نصت  عمى انو  ُُٖٗ( لسنة ُِ( مف قانكف االستمالؾ رقـ )ُٔينظر المادة ) (ْ)
 . "المستممؾ باسـ المستممؾ محررا مف الحقكؽ المترتبة عميو 

 .َُٕٗ/ّ/َّ( في َُٖٔفي العدد )المنشكر بجريدة الكقائع العراقية  (ٓ)
 .المعدؿ َُٕٗلسنة  (ُُٕ)أحكاـ ىذا القرار بمكجب قانكف اإلصالح الزراعي  تعدلت (ٔ)
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 إضافةتـ  (ُ)ُّٕٗ( لسنة ِٔرقـ ) مف التعميمات( ْكفيما بعد كبمكجب المادة ) ,ضمف مياميا
 كأصبحت ,"األميرية األراضيحؿ  إجراءاتبعنكاف " َُٕٗ( لسنة ّالتعميمات رقـ ) إلىالفصؿ الثامف 

( لسنة ْٖٓ)ثـ صدر القرار, (ِ)ة التي تتكلى الحؿاإلداريكاالستيالء ىي الجية  األراضيلجاف 
 .اإلدارية المختصة بالحؿكلـ يحدد الجية  ,األرضلة ترؾ زراعة أالذم تناكؿ مس (ّ)ُٖٕٗ

 يحددمكضكع حؿ البساتيف الميممة لـ  عالجالذم  ُُٖٗ( لسنة ّْٔكبصدكر القرار رقـ )
ة اإلداريتحديد الجية  إلى أشارت (ْ)ُُٖٗ( لسنة ْٓتعميماتو رقـ )إال أف  ,الجية المختصة بالحؿ

برئاسة لجنة بمكجب المادة )الثانية( ألفت إذ كاالستيالء,  األراضيالمختصة بالحؿ كىي غير لجاف 
كرئيس االتحاد المحمي  ,كعضكية معاكف الييئة العامة لمزراعة في المحافظةة, نائب المحافظ

) الممغى( الذم ُٖٓٗ( لسنة ُِّٓالقرار ) أمالمجمعيات الفالحية تنسبو الييئة العامة لمزراعة, 
 .دكف تسميتيامف المجاف المختصة  إلى أشار ,الزراعية األراضيمكضكع ترؾ زراعة ل أيضان  تطرؽ

الزراعية المترككة  األراضيف حؿ أذة بشالناف ُٖٖٗ( لسنة ٗبالنسبة لمتعميمات رقـ ) أما
لجاف  تأليؼالبساتيف الميممة, فأنيا نصت عمى ب المتعمقةالنافذة  ُٖٖٗ( لسنة َُيمات رقـ)كالتعم

 (ٔ)ة برئاسة المحافظكلجاف  رئيس, (ٓ)مدير الناحية أكبرئاسة القائمقامية , إداريةفرعية ضمف كؿ كحدة 
لجاف  بكاسطة األرضدكائر الزراعة بحؿ  إلىتتكلى تدقيؽ محاضر المجاف الفرعية كالطمب  (ٔ)المحافظ
, ىذه المجاف ىي صاحبة القرار النيائي الخاضع لمطعفإفَّ كمفاد ذلؾ , (ٕ)كاالستيالء األراضيلجاف 

فضال  ,كزعت المسؤكلية عمى كؿ المعنيفإذ , ىذه التعميمات جاءت دقيقة كمفصمةإفَّ  ويرى الباحث
                                                           

 سالفة اإلصالح قانكف مف( ُٓ) المادة إلى استنادا ىذه التعميمات عف المجمس الزراعي األعمى )الممغى (صدرت  (ُ)
( مف الثامنة, كالغيت بمكجب المادة )ُّٕٗ/ِ/ِٖفي /(ِِِٓ) بالعددكنشرت بجريدة الكقائع العراقية , الذكر

 .النافذة حاليا  ُٖٖٗ( لسنة ٗالتعميمات رقـ )
 .ُّٕٗ لسنة( ِٔ) رقـ التعميماتمف المادة )الرابعة( مف ينظر الفقرة )الثانية(  (ِ)
 نفيذ القرار آنفا.تلتسييؿ  ُٖٕٗلسنة (  ُٖٔ)التعميمات رقـ  صدرت (ّ)
 .ُٖٖٗ( لسنة َُمف التعميمات رقـ )( الثامنةالغيت ىذه التعميمات بمكجب المادة ) (ْ)
لسنة ( َُكيقابميا المادة )الثانية( مف التعميمات رقـ ), ُٖٖٗلسنة  (ٗينظر المادة )الثالثة( مف تعميمات رقـ ) (ٓ)

ُٖٖٗ. 
 المادةمف كيقابميا الفقرة )لخامسة( , ُٖٖٗلسنة ( ٗ) رقـ تعميماتال مف( الرابعة) الفقرة )السابعة( مف المادةينظر  (ٔ)

 .ُٖٖٗلسنة  (َُ) رقـ التعميمات مف( الثالثة ) المادة
 التعميمػػػػػػات مػػػػػف( الرابعػػػػػة ) المػػػػػػادة كيقابميػػػػػا,  ُٖٖٗلسػػػػػنة  (ٗ) رقػػػػػػـ تعميمػػػػػاتال مػػػػػف( الخامسػػػػػػة) المػػػػػادة ينظػػػػػر (ٕ)

 .ُٖٖٗلسنة  (َُ) رقـ
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ة التي تمر بيا اإلداريالسمسمة  بفضؿالحؿ بضمانات كافية لألفراد  إجراءات أحاطت إنياعف 
 الحؿ في الفرع الالحؽ.  إجراءاتكما سنبيف ذلؾ بالحديث عف  اإلجراءات

تزايدت , (َُٗٗ)الذم جار عمى العراؽ ما بعد سنة الحصار االقتصادم كنتيجة لظركؼ
( لسنة ّٕٔثكرة المنحؿ رقـ )فاقتضى الحاؿ صدكر قرار مجمس قيادة ال, الزراعية األرض أىمية
كتسجؿ باسـ كزارة  ,دكف تعكيض ,مممككة لمدكلة أصنافيا بكؿ األراضيعد الذم  ,)الممغى(َُٗٗ

تعميمات تنفيذ إال أف الجية المختصة التي تتكلى الحؿ,  إلى يشير القرارأٍف دكف مف  ,(ُ)الزراعة كالرم
لجنة  تأليؼككالىما نصت عمى  ُُٗٗ( ٖـ ))الممغاة( بالتعميمات رقُٗٗ( لسنة ٓىذا القرار رقـ )

, (ِ)التحاد المحمي لمجمعيات الفالحيةة برئاسة المحافظ كعضكية مديرم الزراعة كالرم كمسؤكؿ ارئيس
لجاف  عمؿ مما ادئ إلى الغاء ,إليياالمشار  ُٖٖٗ( لسنة َُ( ك)ٗعميمات رقـ )تعطمت الت كمف ثمة
, ََُِ( لسنة ُّّ)لغيت بالقرارأي المذككر كتعميماتو القرار إال أف كاالستيالء ضمننا,  األراضي
المممككة لمدكلة المثقمة بحقكؽ تصرفية  األراضيىذا القرار بإعادة  أكجب ككذلؾ, ثارهآأيلغيت ككذلؾ 

 إلى, مما استكجب العكدة (ّ)المالية في دائرة تسجيؿ العقارم مالـ تكف سجمت باسـ كزارة أصحابيا إلى
 .ُٖٖٗ( لسنة َُ( كالتعميمات رقـ )ٗالعمؿ بالتعميمات رقـ ) إلى

اذ تمارس , كاالستيالء األراضية المختصة بالحؿ ىي لجاف اإلداريالجية  بأفيمكننا القكؿ  ,كمما تقدـ
مياميا بناء عمى طمب المجنة الرئيسة المشكمة كفؽ التعميمات سالفة الذكر بعد تحرم المجاف الفرعية 

 فيما تقدـ.  إلييا ة التي اشرنا اإلداريالعاممة في الكحدات 
 الفرع الثالث

 الزراعية األراضيبحل  اإلدارة إجراءات
بإصدار قرار الحؿ ىي سمطات مقيدة بنصكص القانكف,  اإلدارةسمطات  بأفالحظنا مما تقدـ 

ال كقعت تصرفاتيا ا  عمييا اتباعيا بقكاعد قانكنية, ك القانكف حدد لإلدارة مسمكيا الكاجب أف بمعنى 
                                                           

 .القرارىذا مف  (األكلى)ينظر الفقرة  (ُ)

 مف )األكلى( ككذلؾ الفقرة(, الممغاة) َُٗٗ( لسنة ٓمف التعميمات رقـ ) (الثامنة)مف المادة )األكلى( ينظر الفقرة  (ِ)
 .ُُٗٗلسنة ( ٖ) رقـ التعميمات مف (الثامنة) المادة

 .ََُِ( لسنة ُّّمف القرار رقـ ) (ثانيا)( مف الفقرة ُالبند )ينظر  (ّ)
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بقسط مف  اإلدارة"تمتع  :يابأنالتي تعرؼ , في ىذا المجاؿ سمطة تقديرية اإلدارة, فال تمتمؾ (ُ)ةباطم
الحرية عند تقدير تصرفاتيا القانكنية كالمادية فال يفرض عمييا المشرع سمككا معينا تمتـز بو كال تخرج 

المرسكمة في القانكف لتصؿ يات فاإلدارة كبحدكد ىذه السمطة المقيدة تباشر جممة مف الفعال ,(ِ)عميو"
بما  اإلجراءاتىذه  إجماؿكيمكننا  ,كالمجاف المختصة سالفة الذكر أجيزتيا بكاسطة األرضحؿ  إلى
 :يأتي
المجنة المختصة المحمية بأشعار  اإلداراتالحؿ بقياـ  إجراءاتتبدأ  - ةاإلداريالوحدات  إجراءات -أولً 

, (ّ)البستاف الميمؿ لمدة تزيد عف المدة القانكنية أك, المتركؾ زراعتيا األرض الفرعية ببياف عف
الالزمة  األمكركغيرىا مف  ,كالحدكد ,كالمساحة ,حيث المكقعمف : األرض أكصاؼيتضمف البياف 

 . (ْ)البستاف أك األرضلكصؼ 
 األرضالمتضمف بياف عف  األشعاركعند كصكؿ  - ة الفرعيةاإلداريالمجان  إجراءات – ثانياً 

 أكالن الالزمة, فيجب عمييا  اإلجراءاتباتخاذ  عممياالمحمية تباشر المجاف الفرعية  اإلداراتالمترككة مف 
مف دائرة التسجيؿ العقارم المختصة ككؿ  األحكاؿالبستاف حسب  أكلألرض  تطمب صكرة قيد)سند(أف 

يطمب منو المباشرة باستغالؿ  األرضلصاحب  إنذاركمف ثـ تكجيو , مالو عالقة بإثبات عائدتييا
عف رئيس المجنة  الذم يبمغ خطيان , ذاراإلن( يكما مف تاري  َّرعاية البستاف خالؿ مدة ) أك األرض

كفي حالة تعذر التبميغ لمجيكلية محؿ , مدير الناحية( أكة )القائمقامية اإلداريكىك رئيس الكحدة 
 ,ةاإلداريفي مركز الكحدة  اإلعالفعف طريؽ احدل الصحؼ المحمية كتعمؽ نسخة مف  يبمغ ,اإلقامة
 .(ٓ)عف مقرات االتحاد المحمي لمجمعيات الفالحية فضالن 

                                                           

القػػػػػػاىرة,  , مؤسسػػػػػػة الطػػػػػػكبجي لمطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػر , ينظػػػػػػر د. محمػػػػػػد أبػػػػػػك زيػػػػػػد محمػػػػػػد عمػػػػػػي, القضػػػػػػاء اإلدارم (ُ)
 .َُٖ,  صََِٖ-ََِٕ

 العربػػػػػي المركػػػػػز , مقارنػػػػػة دراسػػػػػة, اإلدارم القػػػػػرار فػػػػػي التقديريػػػػػة السػػػػػمطة, الحجػػػػػرم ىػػػػػديب غػػػػػانـ نجػػػػػـك ينظػػػػػر (ِ)
 . ُّّ, ص َُِٗ, ُط, كالتكزيع لمنشر

 (نير كنير )متناكب بشكؿ تزرع التي لالراضي بالنسبة سنكات ثالث أك متكالتيف سنتيف األراضي في القانكنية المدة (ّ)
متكاليتيف حسب الفقرة  سنتيف فالمدة البساتيف في أما, ُٖٖٗلسنة  (ٗالتعميمات رقـ )( مف األكلى ) حسب المادة

 .ُٖٖٗلسنة ( َُ( مف التعميمات رقـ )األكلى ))األكلى( مف المادة 
, كينظػػػػػػػر كػػػػػػػذلؾ الفقػػػػػػػرة )األكلػػػػػػػى( مػػػػػػػف المػػػػػػػادة َّٖمصػػػػػػػدر سػػػػػػػابؽ,ص, ينظػػػػػػػر ضػػػػػػػياء عمػػػػػػػي عبػػػػػػػد العبيػػػػػػػدم (ْ)

 .ُٖٖٗ( لسنة ٗ)الثانية( مف التعميمات رقـ )
لسنة  (َُ) رقـ التعميمات مف( الثالثة) المادة كيقابميا ,ُٖٖٗلسنة  (ٗ) رقـ تعميماتال مف( الرابعة) المادة ينظر (ٓ)

ُٖٖٗ. 
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, كذلؾ األرضتقكـ المجنة الفرعية بأجراء الكشؼ المكقعي عمى  ,اإلنذاركبعد انتياء مدة 
تاف البس أك األرضأف فاذا تبيف لمجنة  ,اللتزاماتيـ القانكنية األرض أصحابلتثبت مف مدل تنفيذ 

كمقدار المساحة  اإلىماؿ أكالفعمية لمترؾ  األسبابتقكـ بالتحقؽ مف  ,ميممة أكالزالت مترككة 
 ,كجدكأف العالقة كالخبراء  أصحاب إفاداتكتدكيف  ,المترككة كمدة الترؾ كمدل تكافر العذر المشركع

العالقة  أصحابكالحاضريف مف  أعضائويكقع مف  ,باإلجراءات المتخذة أصكليكتنظـ محضر كشؼ 
 .(ُ)المركزية في المحافظة المجنة إلىكيرفع 
تتكلى  ,كبعد كركد محاضر الكشكفات مف المجنة الفرعية –ة المركزية اإلداريالمجان  إجراءات -ثالثا

قرارىا  إصدارمديرية الزراعة المعنية  إلىالمجنة المركزية ميمة تدقيؽ ىذه المحاضر, كبعدىا تطمب 
القانكف طمب المجنة المركزية قرينة كافية إلصدار  كعد ,(ِ)كتسجيميا باسـ كزارة المالية األرضبحؿ 
 . أخرل إجراءات أمدكف مف الحؿ 
التعميمات عمى مديريات الزراعة بعد تمقي  أكجبت -مديرية الزراعة في المحافظة إجراءات -رابعا

قرارات الحؿ  إصداركاالستيالء لغرض  األراضيلدل لجاف  إيداعياطمب الحؿ مف المجنة المركزية 
 .(ّ)كفؽ القانكف
تستمـ لجاف االستيالء طمبات الحؿ عمييا أٍف _ بعد  والستيالء األراضيلجان  إجراءاتخامسا_ 

قرار الحؿ الذم يككف خاضعا لمنشر كاالعتراض, كبعدىا يرسؿ القرار بعد انتياء مدة  إصدار
لغرض التدقيؽ  كافة ت المقدمة لياكاالعتراضا أكلياتوالزراعية مع  األراضيدائرة  إلىاالعتراض 
 .(ْ)كالمصادقة
الالزمة  اإلجراءاتتستمـ ىذه الدائرة القرار تتخذ أٍف كما  -الزراعية األراضيدائرة  إجراءات -سادسا 

شعاركفؽ القانكف لممصادقة عمى الحؿ  باسـ كزارة  بتسجيؿ األرض دائرة تسجيؿ العقارم المختصة كا 
                                                           

 المادةمف  (الرابعةالفقرة ) كيقابميا, ُٖٖٗلسنة  (ٗ) رقـ تعميماتال مف (الرابعة) المادة مف (الرابعةينظر الفقرة ) (ُ)
 .ُٖٖٗلسنة  (َُ) رقـ التعميمات مف(  الثالثة)
 المادةمف  (الخامسة) الفقرة كيقابميا ,ُٖٖٗلسنة  (ٗ) رقـ تعميماتال مف( الرابعة) المادةمف  (السابعة) الفقرة ينظر (ِ)
 .ُٖٖٗلسنة  (َُ) رقـ التعميمات ف(  الثالثة)
مف  (األكلى) الفقرة  كيقابميا, ُٖٖٗلسنة ( ٗ) رقـ تعميماتال مف( الخامسة ) المادة مف( األكلى) الفقرة ينظر (ّ)

 .ُٖٖٗلسنة  (َُ) رقـ التعميمات مف(  الرابعة) المادة
 المادة مف (ّ( ك)ِالفقرتيف ) كيقابميا, (ٗ) رقـ تعميماتال مف( الخامسة) ( مف المادةّ( ك)ِالفقرتيف ) ينظر (ْ)
 .ُٖٖٗلسنة  (َُ) رقـ التعميمات مف( الرابعة)
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بعد اكتساب الحؿ كذلؾ , دكف تعكيضمف عدا الحقكؽ المجردة ك  ,التصرفيةالمالية خالية مف الحقكؽ 
 .(ُ)الدرجة النيائية

مديريات الزراعة  إلىالمحمكلة مف المجاف  األرضبتسميـ  ,األرضكبيذا تنتيي عممية حؿ 
ي األرضمف صراحة التعميمات كتشديد المشرع عمى حؿ  كعمى الرغـ. (2)لتتصرؼ بيا كفؽ القانكف
كألسباب , ما ندر إالىذه الكسيمة  استعماؿعدـ  إلىالكاقع يشير إال أف , الزراعية المتركؾ زراعتيا
الذم يتطمب  األمرالزراعية,  األراضيمما تسبب ذلؾ في تبكير العديد مف  ,مختمفة سياسية كاقتصادية

 الزراعية بتفعيؿ النصكص سالفة الذكر. األراضي إدارةقياـ المسؤكليف عف 
 المطمب الرابع

 الموزعة والعقود الزراعية بسبب عدم الستغالل اإلداري لممساحات اإلنياء
تمـز المزارعيف  ياجميع القكانيف كالقرارات كالتعميمات بأف ,البحث أثناءاتضح لنا أٍف سبؽ 

المستأجريف باستغالؿ المساحات  أك كالمتعاقديف, زراعية مف الدكلة اضأر كمنيـ المكزع عمييـ  يـجميع
, كبخالفو فاف القانكف قد أجمياالمتعاقد مف  أك ,األرض أجمياالتي بحكزتيـ كلألغراض المكزعة مف 

 اإلدارةاذ تككف  ,كالسيما في العراؽ ,ككذلؾ سمطة أنياء ىذه العقكد, منح اإلدارة سمطة إلغاء التكزيع
في مصر. كلبياف حدكد ىذه السمطة يقتضي تقسيـ المطمب خالفا لمكضع القائـ  ,طرفا في ىذه العقكد

الطبيعة القانكنية لالراضي المكزعة كالمتعاقد عمييا مف  األكؿفي الفرع  ندرس :ثالثة فركع عمى
جراءاتيا اإلدارةكنخصص الفرع الثاني لبحث سمطات , اإلدارة  األخيرالفرع  أما, بإلغاء التكزيع كا 

 .د الزراعيةبفس  العقك  ارةاإلدنكرسو لمحديث عف سمطات 
 األولالفرع 

 اإلدارةالطبيعة القانونية لالراضي الموزعة والمتعاقد عمييا من 
 :اآلتيتيفالمكزعة كالمتعاقد عمييا بمكجب الفقرتيف  األراضيالطبيعة القانكنية لكؿ مف  سندرس

 الطبيعة القانونية لالراضي الزراعية الموزعة من الدولة  -أولً 
                                                           

 (َُ) رقـ التعميمات مف( الخامسة) المادة كيقابميا, ُٖٖٗلسنة  (ٗ) رقـ تعميماتال مف( السادسة)المادة  ينظر (ُ)
 .ُٖٖٗلسنة 

 األراضي المحمكلة تسجؿ باسـ كزارة المالية, بينما تدار مف قبؿ كزارة الزراعة. إفَّ ( كتجدر اإلشارة إلى ِ)
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مصر أـ الزراعي سكاء في العراؽ اإلصالح يطمؽ عمى المساحات المكزعة كفؽ قانكف 
يا بأنلذلؾ تكحي التسمية , )بالمكزع عمييـ( األرضكيسمى مف كزعت عميو  ,بالمساحات )المكزعة(

اطمؽ المشرع العراقي عمى المساحات المتعاقد عمييا بمكجب  في حيف ,ليست مف قبيؿ العقكد
المحكمة  أشارتحاؿ  أمكعمى  .بالعقكد ونفس اإلصالحمف قانكف  َُٕٗ( لسنة ٔ) التعميمات رقـ

 ,المساحات المكزعة ىي عقكد معمقة عمى شرط فاس إفَّ  إلى أحكاميافي مصر في بعض  (ُ)اإلدارية
تصبح ممكية  ان نيائي ان عقد إبراـكفي حالة  ,طالما لـ يبـر عقد تمميؾ نيائي األرضكىك عدـ زراعة 

يا ليست مف قبيؿ العقكد بأن كيرل الباحثبياف طبيعتيا,  إلىفي العراؽ فمـ نجد ما يشير  أما , خاصة
نما, م التزاـ تجاه المكزع عمييـأال تمتـز بككف الدكلة   غاياتباإلرادة المنفردة لمدكلة لتحقيؽ  كزعت كا 

 .(ِ)لمثقمة بحقكؽ تصرفية بعد التمميؾتصبح بحكـ ا اإال أني, اجتماعية
  اإلدارةالطبيعة القانونية لمعقود الزراعية المبرمة مع  -ثانيا

المشرع المصرم إذ أف , في مصر ذات طبيعة مدنيةالعقكد الزراعية إفَّ ؼ اثناف عمى ال يختم
القانكف  إلىبعد مرحمة مف القيكد القانكنية  كأخضعيا , األفرادكما مر بنا ترؾ ىذه العقكد بيف متناكؿ 

 , ياجميع النقدم اإليجارفي عقكد  طرفان  اإلدارةإذ أف في العراؽ,  الكضع مختمؼ تمامان  كلكف, المدني
 أصحابكالسيما  ,الزراعية مف مالكييا األرضابعد مف ذلؾ حينما منع تأجير  إلىبؿ ذىب المشرع 
 .(ّ)الحقكؽ التصرفية

مظير  اإلدارةتككف عقكد مدنية تظير بيا ٍف إفأما  :عمى نكعيف اإلدارةالعقكد التي تبرميا إفَّ 
كبحدكد , األفرادسمطات استثنائية غير مكجكدة لدل ب اإلدارةتتمتع بيا  إداريةعقكد  إنيا أك, األفراد

ة لـ نجد اإلداريالعقكد  أنكاع إلىالتي تعرضت اإلدارم اطالعنا عمى بعض مؤلفات الشراح في القانكف 
                                                           

,  نقال عف شريؼ الصباغ,  الكسيط اإلدارم ُٖٖٗ/ٓ/ٕؽ إدارية عميا, جمسة  ُّ(,  لسنةَِّٔينظر الطعف ) (ُ)
 ,القضائية ّّ لسنة (,ُّْٔ )رقـ الطعف. ككذلؾ ينظر ِّٗ-ِّٖ, ص َُِٓفي مكسكعة المسؤكلية اإلدارية, 

 العدد - ّٕ السنة, العميا اإلدارية المحكمة قررتيا التي القانكنية المبادئ مجمكعة - الفني المكتب - الدكلة مجمس
 .ٓص ,ُِٗٗ – ُُٗٗ سنة, األكؿ

تسػػػػػػػجؿ كافػػػػػػػة :" ( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف اإلصػػػػػػالح الزراعػػػػػػػي النافػػػػػػذ عمػػػػػػػى انػػػػػػوِّتػػػػػػنص الفقػػػػػػػرة )الثالثػػػػػػة( مػػػػػػػف المػػػػػػادة ) (ِ)
 ".المكزعة مفكضة بالطابك ...ضي ااألر 
 .ُٕٔٗ( لسنة ُِّعميمات رقـ )مف الت (( مف المادة )الثانيةِ)ثالثا/ا/ الفقرة ينظر (ّ)
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تعرضت  اغمبياأف  مع, (1)الدكلة مف ضمنيا في معظـ ىذه المؤلفات أمكاؿ إيجارعقد  إلىما يشير 
 كنادران , العامة كالقرض العاـ كاألشغاؿىميا عقد التزاـ المرافؽ العامة كعقد التكريد أك  األنكاعبعض  إلى

يجارعقد بيع  إلىما نجد مف يشير  كؿ بيع يرد إفَّ  إذ يرل مف أشار إلييا ,الدكلة مف ضمنيا أمكاؿ كا 
 اإليجاركىذا ما نالحظو في عقكد  ,(ِ)اإلدارمبالطريؽ  يحدثأٍف العامة يجب  األمكاؿعمى ماؿ مف 

عف طريؽ المزايدة  اإلدارم, كمنيا التأجيرالمعركفة لمتعاقد بالقانكف  اإلجراءاتتتبع إذ  ,الزراعية
برمة كفؽ كالعقكد الم ,(ّ)ُّٖٗ( لسنة ّٓبرمة كفؽ القانكف )كالعقكد الم ,العمنية في بعض العقكد

 . كغيرىا (ْ)َُِّ( لسنة ِْالقانكف )
كبيرة في العراؽ سكاء عمى صعيد  أىميةة كالمدنية يأخذ اإلداريمكضكع التمييز بيف العقكد إفَّ 

كال تكجد , كلـ تكضع بصدده دراسات كافية, القضاء, فيك ما يزاؿ غير متكامؿ الجكانبأـ الفقو 
تميزه عف العقد  كليس مف اليسير ,(ٓ)تساعد الباحث لمقياـ بجيد فقيي بيذا المجاؿنصكص تشريعية 

المدني الذم تبرمو اإلدارة, مما يثير العديد مف المنازعات المتعمقة باالختصاص بيف المحاكـ المدنية 
                                                           

د. عمػػػػػػػي محمػػػػػػػد بػػػػػػػدير ك د. ميػػػػػػػدم ياسػػػػػػػيف السػػػػػػػالمي كد. عصػػػػػػػاـ عبػػػػػػػد الكىػػػػػػػاب البرزنجػػػػػػػي, مبػػػػػػػادئ ينظػػػػػػػر  (ُ)
, َُُِبغػػػػػػػداد , -تكزيػػػػػػع المكتبػػػػػػػة القانكنيػػػػػػة القػػػػػػػاىرة, -كأحكػػػػػػاـ القػػػػػػانكف اإلدارم, الناشػػػػػػػر العاتػػػػػػؾ لصػػػػػػػناعة الكتػػػػػػب

 .ُُّ-َّٓ, كينظر كذلؾ د. مازف ليمك راضي, مصدر سابؽ, ص  ّْٗ-ْٖٗص
 كالدكميف) لإلدارة( العاـ بالدكميف) يسمى ما بيف التفرقة ىجر قد كالقضاء الفقو إفَّ  إلى األخير االتجاه ىذا يشير إذ (ِ)

, ََُِ, األردف, كالتكزيع لمنشر الثقافة دار ,اإلدارية العقكد, الجبكرم خمؼ محمكد. د ذلؾ في ينظر ,(الخاص
 .ِٗص
تعتمد طريقة المزايدة كفؽ  " :عمى انو ُٕٗٗ( لسنة ْْمف القرار رقـ ) (الخامسة)تنص الفقرة )األكلى( مف المادة  (ّ)

يجار أمكاؿ الدكلة رقـ ) عمى األراضي المؤجرة  )الممغى(ُٖٔٗ( لسنة ِّاإلجراءات المرسكمة ليا بمكجب قانكف بيع كا 
عند فس  عقكد إيجارىا بسبب األخالؿ بااللتزامات القانكنية أك العقدية أك ُّٖٗ لسنة( ّٓ) القانكف ذم الرقـ  كفؽ

يجار أمكاؿ الدكلة آنفان الغي بصدكر "ا برغبتو إلى الدكلة تنازؿ المتعاقد عني , كتجدر اإلشارة إلى اف قانكف بيع كا 
 كالذم حؿ محمو كال يختمؼ كثيران عف أحكامو. َُِّ( لسنة ُِالقانكف رقـ)

 تحقيؽ إلى القانكف ىذا يسعى" :عمى انو َُِّ( لسنة ِْ)الثانية( مف القانكف ) مف المادة)األكلى( تنص الفقرة  (ْ)
 المزايدة في عنيا كاإلعالف مكاقعيا كتحديد الالزمة الزراعية األراضي مساحات تييئة  أكالػ :اآلتية بالكسائؿ أىدافو
يجار بيع قانكف أحكاـ كفؽ إليجارىا القانكف  ىذا مف( ُ) بالمادة المشمكليف بيف العمنية  لسنة( ِّ) رقـ الدكلة أمكاؿ كا 
 ."إقميـ في المنتظمة غير كالمحافظة اإلقميـ في الزراعة مديرية خالؿ مف محمو يحؿ آخر قانكف أم أك ُٖٔٗ

 .ُِ, ص نفسوالجبكرم, المصدر  خمؼ محمكد. د ذلؾ في ينظر (ٓ)
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يبرمو شخص معنكم " العقد الذم  :عمى انواإلدارم عرؼ العقد حاؿ يي  أمكعمى  ,(ُ)كالمحاكـ اإلدارية
, (ِ)القانكف العاـ" أك تنظيمو, كتظير فيو نية اإلدارة في األخذ بأحكاـ  تسيير مرفؽ عاـعاـ, كبقصد 

 -أكالن عف عقكد القانكف الخاص كىي:  اإلدارمكيتضح مف ىذا التعريؼ الخصائص التي تميز العقد 
أٍف  -كثالثا , يتصؿ بنشاط مرفؽ عاـأٍف  -القانكف العاـ, كثانيان  أشخاصشخص مف  أك اإلدارةتبرمو 

 .(ّ)القانكف العاـ أساليبتستعمؿ فيو 
فيذه  , األفرادمع  اإلدارةىذه الخصائص تنطبؽ عمى العقكد الزراعية التي تبرميا إفَّ المالحظ 
 إداريةتقدر مف لجاف  كاألجرة, ة المرسكمة بالقانكفياإلدار  اإلجراءاتاتباع ب اإلدارةالعقكد تبرميا 

تتصؿ ىذه العقكد بنشاط مرفؽ عاـ كىك مرفؽ  أخرلكمف جية , المجاؿ لألفراد في مناقشتيا
, الربح مف ىذه العقكد إلى تسعىال  نياأإذ , ألدامتو اإلدارةالذم تسعى , كىك الزراعة ىاـاقتصادم 

نما كتحقيؽ المصمحة  ,الحاجات العامة إشباع بقصدالزراعية  األرضديمكمة استغالؿ  غايتيا كا 
دكف مقابؿ مف ناىيؾ عف العقكد المبرمة  ,(ٓ)اإليجار, كما يدلؿ عمى ذلؾ القيمة الرمزية لبدؿ (ْ)العامة

كاسعة ال نظير ليا في عقكد القانكف الخاص,  أساليب اإلدارة تستعمؿ أخرلكمف جية , (ٔ)مقابؿ نقدم
                                                           

, المصدر السابؽ البرزنجي, الكىاب عبد عصاـ. كد السالمي ياسيف ميدم. د ك بدير محمد عمي. د ينظر (1)
 .ْٕٓص
. د, نقالن عف َّ, صَُٖٗ, ّٓالشريؼ, دراسات في العقد اإلدارم, مكسكعة القضاء كالفقو ج ينظر د. عزيزة (ِ)

 .ْٕٓالمصدر نفسو, ص البرزنجي, الكىاب عبد عصاـ. كد السالمي ياسيف ميدم. د ك بدير محمد عمي
 .ّٓ ص, السابؽ المصدر, الجبكرم خمؼ محمكد. د ذلؾ في ينظر (ّ)
كمنيػػػػػا مػػػػػا جػػػػػاء باألسػػػػػباب المكجبػػػػػة لقػػػػػانكف التفػػػػػرغ , كتأكػػػػػد ذلػػػػػؾ فػػػػػي بعػػػػػض القػػػػػكانيف المنظمػػػػػة لعقػػػػػكد اإليجػػػػػار (ْ)

 النبػػػػػػػاتي بشػػػػػػػقييا الزراعيػػػػػػػة التنميػػػػػػػة تحقيػػػػػػػؽ لغػػػػػػػرض ": نصػػػػػػػت عمػػػػػػػى انػػػػػػػو إذ ,َُِّ( لسػػػػػػػنة ِْالزراعػػػػػػػي رقػػػػػػػـ )
 عمػػػػػػؿ فػػػػػػرص كإليجػػػػػػاد ,الزراعيػػػػػػة لالراضػػػػػػي اإلنتاجيػػػػػػة القػػػػػػدرة كتطػػػػػػكير الحديثػػػػػػة الزراعػػػػػػة أسػػػػػػاليب كنشػػػػػػر كالحيػػػػػػكاني
 الزراعػػػػػي القطػػػػاع بتطػػػػكير الخػػػػاص القطػػػػاع كمسػػػػاىمة كالبيطػػػػرييف الػػػػزراعييف الخػػػػريجيف مػػػػف المعينػػػػيف لغيػػػػر متطػػػػكرة
 العمممراق شمممرع فمممي الزراعمممة تطممموير يحقمممق بمممما الزراعيػػػة األراضػػػي عمػػػى عمميػػػان  كتطبيقيػػػا العمميػػػة الخبػػػرات كتكظيػػػؼ

 ."القانون ىذا
عػػػػػػػػد مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ الييئػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة تتػػػػػػػػراكح القيمػػػػػػػػة المقػػػػػػػػدرة لبػػػػػػػػدؿ اإليجػػػػػػػػار كفػػػػػػػػؽ برنػػػػػػػػامج المصػػػػػػػػفكفة الفنيػػػػػػػػة المي  (ٓ)

( ّٓلمػػػػػدكنـ الكاحػػػػػػد سػػػػػػنكيان بالنسػػػػػبة لعقػػػػػػكد القػػػػػػانكف )( دينػػػػػػار عراقػػػػػػي َََٔ - ََُٓلالسػػػػػتثمارات الزراعيػػػػػػة مػػػػػف )
مػػػػػى الضػػػػػعؼ فػػػػػي اغمػػػػػب األحػػػػػكاؿ , كذلػػػػػؾ كخػػػػػط شػػػػػركع  إلجػػػػػراء المزايػػػػػدة, كال يرتفػػػػػع السػػػػػعر المقػػػػػدر عُّٖٗلسػػػػػنة 

 إال ما ندر,  كاليدؼ مف المزايدة باألصؿ ىك حمحمة المنازعات عمى األرض كليس اليدؼ رفع السعر.
( لسػػػػػػػػنة ُُٕكجػػػػػػػػب القػػػػػػػػانكف رقػػػػػػػػـ )الصػػػػػػػػادرة بم َُٕٗ( لسػػػػػػػػنة ٔكػػػػػػػػالعقكد المبرمػػػػػػػػة كفػػػػػػػػؽ التعميمػػػػػػػػات رقػػػػػػػػـ ) (ٔ)

َُٕٗ. 
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المستأجر بالشركط القانكنية  أخالؿفي حالة  إداريان العقد  أنياءمنحيا القانكف سمطة إذ الخاص, 
 القضاء كسنرل ذلؾ الحقا, ككذلؾ سمطة تعديميا كتخفيض إلى أتمجأٍف إلى دكف حاجة مف  ,كالعقدية

 أكالعقد لمقتضيات المصمحة العامة  نياءإبسمطة  اإلدارةككذلؾ تتمتع , تعكيض أممف دكف مساحتيا 
 .(ُ)كالتكجيو كاألشراؼسمطاتيا الكاسعة بالرقابة عف  فضالن  ,استقطاع جزء منو ليذا الغرض

الف الخصائص المميزة ليذه  كذلؾ إدارية؛عقكدان ىذه العقكد  بأف يرل الباحث ,ا تقدـمكم
 األخيرة تنطبؽ عمييا.

 الفرع الثاني
جراءاتيا اإلدارةسمطات   بإلغاء التوزيع وا 

جراءاتيا التكزيع بإلغاء المختصة اإلدارية الجية سنبحث  فيفي كؿ مف العراؽ كمصر  كا 
  :اآلتيتيفالفقرتيف 

جراءاتيا في مصر اإلداريالجية  -أولً   ة المختصة بإلغاء التوزيع وا 
المعدؿ ميمة ُِٓٗ( لسنة ُٖٕراعي المصرم رقـ )الز اإلصالح قانكف  أناط

( مف ُْالمجنة المشكمة بمقتضى المادة ) إلى األرضالتحقيؽ بالتزاـ المكزع عميو بزراعة 
كعضكية اثنيف مف مديرم  ,كالمشكمة برئاسة نائب بمجمس الدكلة ,القانكف المذككر

 أقكاؿكليذه المجنة بعد سماع  ,الزراعية بالييئة التنفيذية لالصالح الزراعي اإلدارات
 كاف مستأجران  كعده ,كاستردادىا منو األرضبتكزيع  مسببان  تصدر قراران أٍف الشأف  أصحاب

العقد النيائي  إبراـسنكات عمى  ال يمضي عميو خمسأٍف بشرط , لياليا مف تاري  تسميمو 
عمى المجنة العميا  يعرضأٍف قبؿ اإلدارم كيبمغ بالقرار الصادر عف المجنة بالطريؽ , معو

بعد مصادقة المجنة  إال ,ال يصبح القرار نيائياإذ  ,بمدة ال تقؿ عف خمسة عشر يكما
كاستثناء مف , (ِ)اإلدارمالغاءه, كينفذ قرارىا بالطريؽ  أكالتي ليا تعديمو  ,العميا عميو

كقؼ  أكال يجكز الطعف بقرارات المجنة العميا في ىذا المجاؿ  ,قانكف مجمس الدكلة أحكاـ
                                                           

الرقابة تتكلى كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي  " :عمى انو ُّٖٗ لسنة( ّٓ) تنص المادة )السادسة( مف القانكف (ُ)
 ."مى الشركات كاألفراد المستأجريف بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف بما ال يخؿ بااللتزامات العقدية ع
 .ُِٓٗ لسنة( ُٖٕ) رقـ المصرم الزراعي اإلصالح ( مف قانكفُْينظر المادة ) (ِ)
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أٍف يجب  ان زمني ان المشرع المصرم حدد سقف بأفكيالحظ , (ُ)التعكيض عنيا أكتنفيذىا 
العقد  إبراـسنكات عمى  ليا الغاء التكزيع بعد  مركر خمسال يجكز إذ تتقيد بو المجنة, 

سنكات طكيمة  تقد نفذت كمضإلييا المشار  المدةإفَّ كبدييي , النيائي مع المكزع عميو
 ينحصر عمؿ المجنة بمجاؿ ضيؽ جدا.  كمف ثمة ,العقكد النيائية إبراـعمى 
جراءاتيا في العراقاإلداريالجية  -ثانيا  ة المختصة بإلغاء التوزيع وا 

فمـ , بيذه الصفة مازالتفعمى العكس مف ذلؾ فاف اغمب المساحات المكزعة  ,في العراؽ أما
سنكات  نكف نص عمى تسجيميا بعد مركر خمسالقاأف  مع ,تسجيميا بدكائر التسجيؿ العقارمبتحسـ 

حاؿ فاف القانكف  أمكعمى , (ّ)الـز دكائر التسجيؿ العقارم بذلؾك , (ِ)عمى تسمميا بقرار مف المجمس
بالتزاماتيـ القانكنية كاىميا استغالؿ  األخالؿفي حالة الغاء التكزيع عمى المكزع عمييـ ميمة  أناط

بأمر مف كزير الزراعة أك  تألؼ ," لجنة تدعى ب" لجنة شؤكف المكزع عمييـ إلى (ْ)المكزعة األرض
 ,مف يقكـ مقامو أكبرئاسة مسؤكؿ شعبة التكزيع في مديريات الزراعة  ,مف يخكلو في كؿ محافظة

كممثؿ يرشحو اتحاد الجمعيات  ,كعضكية مساح كمكظؼ ترشحيما مديرية الزراعة في المحافظة
ف أمديرية الزراعة ب ينذر مف األرضفاذا تخمؼ المكزع عميو التزامو بزراعة , (ٓ)الفالحية في المحافظة

, كلـ تحدد التعميمات باإلنذاركيبمغ المكزع عميو  ,يكمان  (ثالثكف)خالؿ مدة ال تقؿ عف األرضيستغؿ 
                                                           

 .ٖٓص, سابؽ مصدر أنكر العمركسي,  ذلؾ في ينظر (ُ)
تسػػػػػجؿ األرض  " عمػػػػػى انػػػػػو:  مػػػػػف قػػػػػانكف اإلصػػػػػالح الزراعػػػػػي النافػػػػػذ (ِّالمػػػػػادة )الفقػػػػػرة )األكلػػػػػى( مػػػػػف  تػػػػػنص (ِ)

مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا القػػػػػػانكف المكتسػػػػػػػب قػػػػػػػرار تكزيعيػػػػػػا الدرجػػػػػػػة النيائيػػػػػػػة باسػػػػػػػـ  ُٗك ُٖالمكزعػػػػػػة بمكجػػػػػػػب أحكػػػػػػػاـ المػػػػػػادتيف 
 ."المكزع عميو بعد مركر خمسة سنكات عمى استالمو ليا بقرار مف المجمس 

  .الزراعي النافذ اإلصالح قانكف مف( ِّ) المادة مف( الثالثة ) ينظر نص الفقرة (ّ)
عمػػػػػى انػػػػػو: َُٕٗ لسػػػػػنة( ُُٕ) رقػػػػػـاإلصػػػػػالح الزراعػػػػػي  ( مػػػػػف قػػػػػانكفِْالمػػػػػادة )الفقػػػػػرة )األكلػػػػػى( مػػػػػف تػػػػػنص  (ْ)
القيػػػػػػاـ بزراعػػػػػػة األرض المكزعػػػػػػة عميػػػػػػو كغرسػػػػػػيا كبػػػػػػذؿ العنايػػػػػػة -ُيمتػػػػػػـز بمػػػػػػا يمػػػػػػي: أفٍ يجػػػػػػب عمػػػػػػى المػػػػػػكزع عميػػػػػػو "

 ."الكاجبة بيا كتجنب كؿ ما يضعؼ كفاءتيا اإلنتاجية ....
الصػػػػػػػػادرة بمكجػػػػػػػػب أحكػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػانكف اإلصػػػػػػػػالح  َُٕٗلسػػػػػػػػنة  (ْ( مػػػػػػػػف التعميمػػػػػػػػات رقػػػػػػػػـ )ّّالمػػػػػػػػادة ) ينظػػػػػػػػر (ٓ)

 .الزراعي النافذ
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تقـك  ,كفي حالة عدـ االستجابة لإلنذار, (ُ)أصكليان يككف أٍف كىذا يستكجب  ,لمتبميغ باإلنذار ,طريقةن 
 .(ِ)شؤكف المكزع عمييـنذار إلى لجنة المديرية بإحالة اإل

نما, اإلنذار إلىلـ تعد ىناؾ حاجة  ,ُِٗٗ( لسنة ُْرقـ ) اتكبصدكر التعميم, نوأ إال  كا 
ما كىذا , كتتحقؽ لجنة شؤكف المكزع عمييـ مف ذلؾ ,سنتيف متتاليتيف األرضيكفي تخمفو عف زراعة 

 ُِٗٗ( لسنة ُْالتعميمات رقـ )" ... كاف  :جاء فيوإذ  ,(ّ)ليا قضت بو محكمة التمييز في قرارو 
قد نصت الفقرة)ب( منيا عمى انو اذا تأييد لفرع الزراعة  َُٕٗ( لسنة ْكالتي عدلت التعميمات رقـ )
المكزع عميو قد تخمؼ بالتزاـ جكىرم يقضي بو القانكف إفَّ (  في المحافظة كالرم) مديرية الزراعة حاليان 

ارتحؿ عف المنطقة سنتيف دكف بياف عذر  أكعمييـ  ةالتعميمات بترؾ الزراعة لألرض المكزع أك
المكزع عميو الطمب مف لجنة شؤكف المكزع عمييـ التحقيؽ في  إنذارفعمى الفرع دكف  ,مشركع

 .المكضكع ..."
كتجرم  ,كتقـك بالتحقيؽ كسماع أقكاؿ ذكم العالقة, تنظر لجنة شؤكف المكزع عمييـ بالمكضكع

كليا أف تصدر قراران مسببان بإلغاء تكزيع , الكشؼ الميداني كتطمع عمى السجالت كالمخابرات الرسمية
اإلصالح عمى المكزع عميو كاستردادىا منو. كليا أف تقرر رد الطمب المقدـ مف مديرية  األرض
كليذه الدائرة  ,الزراعية األراضيكبعد ذلؾ ترسؿ المجنة قراراتيا إلى دائرة  .(ْ)أك المكزع عميو الزراعي

أٍف كعمى المجنة تنفيذىا, كليا , إعادة القرار إلى المجنة لتصحيح األخطاء المادية كالقانكنية إف كجدت
في حالة االعتراض فيجب عمى  أما ,تصادؽ عميو في حالة عدـ اعتراض ذكم الشأف عمى القرار

يرفع  قرارات المجنة كما يتعمؽ بيا  أٍف كىك قسـ التكزيع  ,الزراعية األراضيالقسـ المعني في دائرة 
 .(ٓ)محكمة التميز االتحادية لمبت بو إلىم امشفكعا بالر 

                                                           

 .َِٕص  , مصدر سابؽ , ينظر لفتة ىامؿ العجيمي, أحكاـ دعاكل األراضي الزراعية (ُ)
 أحكػػػػػػاـ بمكجػػػػػػب الصػػػػػػادرة َُٕٗ لسػػػػػػنة (ْ) رقػػػػػػـ التعميمػػػػػػات مػػػػػػف( ّْ) المػػػػػػادة( مػػػػػػف ّكِكُالفقػػػػػػرات ) ينظػػػػػػر (ِ)

 .النافذ الزراعي اإلصالح قانكف
 ىامػػػػػػؿ نقػػػػػػال عػػػػػػف لفتػػػػػػة ,)غيػػػػػػر منشػػػػػػكر( َُِٗ/ٓ/ُٕفػػػػػػي  َُِٗعػػػػػػاـ , /ىيئػػػػػػة مدنيػػػػػػة( ُِّْالقػػػػػرار رقػػػػػػـ ) (ّ)

 .َِٖ-َِٕ ص , المصدر نفسو , الزراعية األراضي دعاكل أحكاـ, العجيمي
 قػػػػػػػانكف أحكػػػػػػػاـ بمكجػػػػػػػب الصػػػػػػػادرة َُٕٗ لسػػػػػػػنة(ْ) رقػػػػػػػـ التعميمػػػػػػػات مػػػػػػػف( ّٕ) المػػػػػػػادةالفقػػػػػػػرة )ا( مػػػػػػػف  ينظػػػػػػػر (ْ)

 .النافذ الزراعي اإلصالح
 .ُُِ-َُِ ص , نفسو مصدرال , الزراعية األراضي دعاكل أحكاـ, العجيمي ىامؿ لفتةينظر  (ٓ)
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 الفرع الثالث
جراءاتيا اإلدارةسمطات   بفسخ العقود الزراعية المتروك زراعتيا وا 

المزارعة كما مر بنا  أكعف طريؽ التأجير  أراضييـيستغمكا  بأفالمشرع المصرم لألفراد  أباح
, طرفا في مزارعة أكالزراعية  اإليجارفي مصر طرفا في عقكد  اإلدارةلذلؾ ال تككف , في ىذا البحث

 في حيف (المزارعة)عف طريؽ  أراضييـيستغمكا  بأفلألفراد  أباحفاف المشرع العراقي  ,في العراق أما
مما جعميا  ,الزراعية األراضيبتأجير  اإلدارةلذلؾ استأثرت  ؛لـ يجز ليـ استغالليا عف طريؽ التأجير

ىذه  إدارةمنحيا المشرع سمطات كاسعة في  األساس, كعمى ىذا ياجميع طرفا في العقكد الزراعية
المتعاقد بالتزامو بزراعة  أكالمستأجر  أخالؿفي حالة  إداريان العقكد الزراعية  أنياءكمنيا سمطة  ,العقكد
جية كاحدة مختصة كما ىك الحاؿ في  أكلية محددة آلـ ينظـ  ,العراقيالمشرع إال أف  ,األرض

نما, المساحات المكزعة  .لية تختمؼ باختالؼ العقكدآكضع  كا 
مة فس  العقكد مي أنيطت ,َُٕٗ( لسنة ٔففي المساحات المتعاقد عمييا كفؽ التعميمات رقـ )

الكشؼ المكقعي  بكاسطة, فاذا تبيف ليا (ُ)سالفة الذكر كالتعاقد األراضي إدارةمجنة المتركؾ زراعتيا ب
 أماـقرارىا قابؿ لالعتراض عميو إال أف ,(ِ)فعمييا فس  العقد ,المتعاقديف بالتزاماتيـ القانكنية أخالؿ

القرارات الصادرة  تعدمف تاري  تبميغ ذكم العالقة بو, كال  أياـمديرية الزراعة المعنية خالؿ مدة عشرة 
 .(ّ)بتصديؽ مديرية الزراعة المختصة إال ,مف المجنة بيذا الصدد نيائية

خكؿ المشرع كزير الزراعة صالحية  ,ُْٖٗ( لسنة ُٖٕفي العقكد المبرمة كفؽ القرار رقـ )
( ٖٖكبصدكر التعميمات رقـ ), (ْ)العقدية أكبالشركط القانكنية  األخالؿفي حالة  اإليجارعقد  أنياء

                                                           

 تـ اإلشارة إلى تفاصيؿ تشكيؿ ىذه المجنة عند الحديث عف مكضكع الرصد اإلدارم. (ُ)
 عقػػػػػكد بفسػػػػػ  المجنػػػػػة قػػػػػـكت"تػػػػػنص الفقػػػػػرة )الرابعػػػػػة( مػػػػػف المػػػػػادة )السادسػػػػػة(  مػػػػػف ىػػػػػذه التعميمػػػػػات عمػػػػػى انػػػػػو:   (ِ)

 بالتزاماتػػػػػػو أك العقػػػػػػد بشػػػػػػركط أخػػػػػػؿ أك التعاقػػػػػػد شػػػػػػركط فيػػػػػػو تتػػػػػػكفر ال المسػػػػػػتأجر إفَّ  ليػػػػػػا تبػػػػػػيف اذا األراضػػػػػػي إيجػػػػػػار
 ."ذلؾ األمر اقتضى اذا العقكد تعديؿ كليا القانكنية

 المػػػػػػادة مػػػػػػف( الخامسػػػػػػة) ذلؾ الفقػػػػػػرة, كينظػػػػػػر كػػػػػػِْٓينظػػػػػػر ضػػػػػػياء عبػػػػػػد عمػػػػػػي العبيػػػػػػدم, مصػػػػػػدر سػػػػػػابؽ, ص  (ّ)
   .َُٕٗ لسنة( ٔ) رقـ مف التعميمات (السادسة)
 كاإلصػػػػػالح الزراعػػػػة لػػػػكزير"عمػػػػى انػػػػػو:  ُْٖٗ لسػػػػنة( ُٖٕ) رقػػػػػـ تػػػػنص الفقػػػػرة)ب( مػػػػف البنػػػػػد)ثالثا( مػػػػف القػػػػرار (ْ)

 ."القانكنية بالتزاماتو اإليفاء عف كتخمؼ العقد شركط المستأجر خالؼ اذا ,تعكيض دكف العقد الغاء الزراعي
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كعضكية مكظؼ  ,برئاسة ميندس زراعي ,إداريةلجنة  تأليؼعمى  تنص ,(ُ)المعدلةُْٖٗلسنة 
الكشؼ  أجراءتتكلى  ,كممثؿ عف االتحاد المحمي لمجمعيات الفالحية ,ينسبو مدير الزراعة أدارم

تبيف ليا عدـ  اكاذ, (ِ)القانكنية كالعقديةر اللتزاماتو لمتأكد مف تنفيذ المستأج ,المكقعي عمى ىذه العقكد
تكصي بفس  العقد  ,أجموكاف استغاللو ال يتفؽ مع الغرض المؤجرة مف  أك قيامو باالستغالؿ نيائيان 

كال تككف قرارات ىذه , (ّ)عمى الفس  الزراعة الستحصاؿ مكافقة الكزير كزارة إلىكترفع تكصياتيا 
( يكما مف تاري  التبميغ ُٓبمكافقة الكزير, كتككف قابمة لالعتراض لديو خالؿ مدة ) إال ,المجاف نيائية

المخالفيف إلزالة المخالفة خالؿ مدة شير, كفي  إنذارالقانكف عمى مديريات الزراعة  أكجبك  .(ْ)بيا
 .(ٓ)القانكنية اإلجراءات لمتحقيؽ كاتخاذإلييا المجنة المشار  إلىحالة عدـ االمتثاؿ يحاؿ المكضكع 

 ,كتعميماتو ُْٖٗ( لسنة ُٖٕرقـ ) التي جاء بيا القرارإلييا المشار  األحكاـإفَّ  اإلشارةكتجدر 
( لسنة َِِ, كالقرار رقـ ))الممغى(ُْٕٗ( لسنة ُكالقانكف رقـ ) عمى العقكد المبرمة تنطبؽ تمامان 

 .(ٔ))الممغى( َُٖٗ( لسنة ُُٓكالقانكف ), ُْٕٗ
, فقد خكلت ُّٖٗ( لسنة ّٓالعقكد المبرمة كفؽ القانكف ) أنياءفي  اإلدارةبالنسبة لسمطة  أما

المستأجر بالتزاماتو القانكنية  أخالؿالعقد في حالة  إنياءالزراعة سمطة  منو كزير المادة )السادسة(
, كيجرم تكجيو (ٕ)راشيخالؿ مدة ال تزيد عف ثالثة  إليوالمكجو  اإلنذار إلىكالتعاقدية كعدـ االستجابة 

الكشؼ كالتحقيؽ فتقكـ بو الشعبة الزراعية  أما , مف خالؿ مديريات الزراعة أصكليان  اإلنذارتكجيو 
                                                           

المنشػػػػػػكر بالكقػػػػػػائع  َُِٖ( لسػػػػػػنة ُ)ىػػػػػػك التعػػػػػػديؿ السػػػػػػادس ذك العػػػػػػددك تعػػػػػػديؿ ليػػػػػػذه التعميمػػػػػػات  صػػػػػػدر حػػػػػػديثا (ُ)
 .َُِٖ/َُ/ٖ( في َُْٓ)العراقية بالعدد 

 .المعدلة ُْٖٗ لسنة( ٖٖ)رقـ ينظر الفقرة )ب( مف المادة ) الثامنة( مف التعميمات  (ِ)
 .المعدلة ُْٖٗ لسنة( ٖٖ) رقـ التعميمات مف( الثامنة)  المادة مف( ج) الفقرة ينظر (ّ)
بمكجػػػػػػب المػػػػػػادة  المضػػػػػػافة , المعدلػػػػػػة ُْٖٗ لسػػػػػػنة( ٖٖ)التعميمػػػػػػات مػػػػػػف( ُِ) المػػػػػػادة مػػػػػػف( ج) ينظػػػػػػر الفقػػػػػػرة (ْ)

 .ُٖٖٗ لسنة( ٕ) رقـ التعميمات)الثالثة ( مف 
 ُْٖٗ لسػػػػػػنة( ٖٖ)رقػػػػػػـ  تعميمػػػػػػاتلم المعدلػػػػػػة ,ُٖٖٗ( لسػػػػػػنة ٕمػػػػػػف التعميمػػػػػػات رقػػػػػػـ ) (الثالثػػػػػػة)ادة المػػػػػػ ينظػػػػػػر (ٓ)

 .المعدلة
كالفقػػػػػػرة  المعدلػػػػػػة ُْٖٗ لسػػػػػػنة( ٖٖ) التعميمػػػػػػات مػػػػػػف( الثامنػػػػػػة)  الفقػػػػػػرات )ا( ك)ب( ك )ج( مػػػػػػف المػػػػػػادة ينظػػػػػػر (ٔ)

 .ُٖٖٗ لسنة( ٕ)( مف نفس التعميمات, المضافة بالتعميمات رقـ ُِ)ا( مف المادة )
 القػػػػػػانكف فػػػػػػي كالمزارعػػػػػػة الزراعيػػػػػػة األراضػػػػػػي إيجػػػػػػار شػػػػػػرح فػػػػػػي الػػػػػػكجيز, العبيػػػػػػدم ياسػػػػػػيف حسػػػػػػيف عػػػػػػكاد ينظػػػػػػر (ٕ)

( لسػػػػػنة ّٓالمػػػػػادة )السادسػػػػػة( مػػػػػف القػػػػػانكف ) كػػػػػذلؾ  ينظػػػػػرك  . ُِّ, سػػػػػابؽ مصػػػػػدر, الزراعيػػػػػة كالتشػػػػػريعات المػػػػػدني
ُّٖٗ . 
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قرار الفس  إفَّ  إلى اإلشارةكتجدر  , كزير الزراعة أنظارالمختصة. لحيف كصكؿ معاممة الفس  تحت 
 .(ُ)مف تاري  التبميغ أياـمحكمة البداءة المختصة خالؿ مدة سبعة  أماـقابال لالعتراض عميو 

كزير  إلىف سمطة فسخيا منحت أف, (ِ)في عقكد التفرغ الزراعي اإلدارةبالنسبة لسمطة  أما
لجنة  تأليؼعمى  َُِّ( لسنة ِْنص القانكف )إذ , السابقة اآللياتية مختمفة عف آلكلكف ب ,الزراعة

 ,كالتسجيؿ العقارم ,كالمحافظة ,كىي الزراعة :تضـ بعضكيتيا ممثميف عف دكائر قطاعية متعددة
لمستفيديف بالتزاماتيـ ا إخالؿالتحقيؽ في حالة  إجراءتتكلى , (ّ)كعقارات الدكلة ,المكارد المائيةك 

تكصي بفس  العقد كترفع  ,األرضالمستأجر بالتزاماتو باستغالؿ  إخالؿ, فاذا تبيف ليا (ْ)التعاقدية
( يكما َّالمادة )السادسة( لممتضرر حؽ التظمـ خالؿ مدة ) كأعطتتكصيتيا لكزير الزراعة لمبت بو, 
 إلىو "طمب يتقدـ بو صاحب الشأف بأنكيقصد بالتظمـ , قرار المجنة أكمف تاري  التبميغ بقرار الفس  

ترؾ الفصؿ بالنزاع بيف  بعضيـ.كينتقد  (ٓ)"مقانكفيدعي مخالفتو ل أدارمإلعادة النظر في قرار  اإلدارة
ويرى , (ٔ)ال يككف الحكـ خصما في النزاع بأفككف العدالة تقضي  ,ذاتيا اإلدارة إلى كاألفراد اإلدارة
اذ يعطييا الفرصة لمراجعة قراراتيا قبؿ  اإلدارةالعكس مف ذلؾ فاف التظمـ يرفع الحرج عف  الباحث

  .(ٕ)اإلدارمالقضاء  ـأماقبؿ رفع دعكل  اإلدارة أماـكلذلؾ اشترط القانكف التظمـ  ,تدخؿ القضاء
ىك مف ىي الجية المختصة بنظر قرار الكزير فيما لك رفض التظمـ  والسؤال المطروح ىنا

إفَّ (ٖ)بعضيـيرل , ؟نفا لـ تفصح عف ىذه الجية ؟آالمادة )السادسة( مف القانكف إفَّ كخصكصا 
امريف  إلىكيستند بذلؾ  ,اإلدارممحكمة القضاء  أماـالمنطؽ القانكني يقضي بالطعف بقرار الكزير 

                                                           

 .ُّٖٗ لسنة( ّٓ) القانكف مف( السابعة) المادة ينظر (ُ)
 .يف الزراعييف كالبيطريف الخريجكىي العقكد المبرمة مع  (ِ)
 .َُِّلسنة ( ِْالقانكف )المادة )الرابعة( مف تشكيؿ المجنة الفقرة )األكلى( مف ينظر في  (3)
 .َُِّ لسنة( ِْ) القانكف مف( الرابعة) المادة مف( الثانية ) الفقرةينظر  (ْ)
 .ِّٓ,صُٖٓٗ,االسكندرية,, دار المطبكعات الجامعيةالقضاء اإلدارم, ماجد راغب الحمك ينظر د. (ٓ)

 .ِّٓ,صُٖٓٗ,االسكندرية,الجامعية
رسػػػػػالة , المجػػػػػالس كالمجػػػػػاف اإلداريػػػػػة ذات االختصػػػػػاص القضػػػػػائي فػػػػػي العػػػػػراؽ, ينظػػػػػر ضػػػػػامف حسػػػػػيف العبيػػػػػدم (ٔ)

 .ُٕٔ,صُْٖٗ, جامعة بغداد /رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانكف
دار الكثػػػػػػػػائؽ كالكتػػػػػػػػب فػػػػػػػػي , القضػػػػػػػػاء اإلدارم, غػػػػػػػػازم فيصػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػدم ك د عػػػػػػػػدناف عاجػػػػػػػػؿ عبيػػػػػػػػد. ينظػػػػػػػػر د (ٕ)

 .ُْٓص ,بغداد ,المكتبة الكطنية
الػػػػػػكجيز فػػػػػػي شػػػػػػرح إيجػػػػػػار األراضػػػػػػي الزراعيػػػػػػة كالمزارعػػػػػػة فػػػػػػي القػػػػػػانكف , ينظػػػػػػر عػػػػػػكاد حسػػػػػػيف ياسػػػػػػيف العبيػػػػػػدم (ٖ)

 .ُْٖ-ُّٖ,ص مصدر سابؽ, المدني كالتشريعات الزراعية



 على التصرفات املادية يف األراضي الزراعية اإلداريةالرقابة  ..........الفصل الثاني 

 

 
104 

"يحظر النص في  :نوأالتي تنص عمى  ََِٓ( مف دستكر العراؽ لسنة ََُنص المادة ) أكليما:
الفقرة )الرابعة( مف  إلىالثاني  كاألمر, مف الطعف " أدارمقرار  أكعمؿ  أمالقكانيف عمى تحصيف 

التي تقضي باختصاص محكمة  ؛ُٕٗٗ( لسنة ٓٔالمادة )السابعة( مف قانكف مجمس الدكلة رقـ )
لكف يرل البعض . لمطعف ة التي لـ يحدد القانكف فييا مرجعان اإلداريبنظر القرارات  اإلدارم القضاء 
ذ يمكف رد إ ,الدعكل القضائية إلىال تنصرؼ  نفان آلمطعف الكاردة في المادة  ان ة مرجععبار  بأف ,اآلخر

كيفيـ مف ذلؾ عدـ اختصاص , (ُ)ال تمت لمقضاء بصمة إداريةلجنة  أكالدعكل بمجرد كجكد ىيئة 
كىك  َُِّلسنة  (ِْ)لمطعف بالنسبة لمقانكف  ان ككف القانكف حدد مرجعاإلدارم محكمة القضاء 

إلى خركج  (2)التميز االتحادية أشارت في قرار حديث ليامحكمة أف  ,, كما يزيد األمر تعقيدان الكزير
خاضعة قرارتيا المدار البحث اختصاص المجنة  إلىمعممة ذلؾ  ,المكضكع عف كالية المحاكـ المدنية

 .إلى مصادقة الكزير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ُٗٓالمصدر السابؽ, ص اإلدارم, القضاء, عبيد عاجؿ عدناف. د ك ميدم فيصؿ غازم .د ينظر (1)
 )غير منشكر(.ََِِ(/الييئة المدنية/ٕٔٗقرار محكمة التميز االتحادية , ذك العدد ) (2)
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 المبحث الثاني 

 الزراعية وتجريفيا األراضيعمى البناء في  اإلدارةرقابة 
 أـسكاء كانكا مالكيف  -الزراعية األراضيظاىرة تجاكز حائزم  األخيرةتفاقمت في اآلكنة 

الحدكد القانكنية المرسكمة ليـ باستغالؿ  -مكزع عمييـأـ مستأجريف أـ حقكؽ التصرؼ فييا  أصحاب
 األرضف تستغؿ أ إلىالزراعية, كتجاكزكا القيكد القانكنية المفركضة عمييـ الرامية  األرضكاستثمار 

عف ىذه االنتياكات تدىكر كبير في مساحات كصفات  مما تبمكر, الزراعية لألغراض الزراعية حصران 
البناء غير الجائز عمى  :ىـ ىذه التجاكزاتأكمف , اإلنتاجيةتناقص غمتيا  كمف ثمةالزراعية,  األرض
 أربعة إلىتقسيمو ب ما سنبحثو في ىذا المبحث مف كىذا .كتجريؼ التربة الزراعية ,الزراعية األرض
الزراعية كالمكقؼ  األرضلبحث مفيكـ البناء غير الجائز عمى  األكؿنخصص المطمب  :مطالب

 األراضيعمى البناء في  (السابقة)ة اإلداريالرقابة  فيو سنبحثالمطمب الثاني  أما, التشريعي منو
 كاألخيرالمطمب الرابع  أماعمى البناء,  (الالحقة)رقابة المطمب الثالث لبياف ال كنخصص, الزراعية

 ة عمى التجريؼ.اإلدارينفرده لبياف الرقابة 
 األولالمطمب 

 الزراعية والموقف التشريعي منو األراضيمفيوم البناء غير المشروع عمى 
ف نقسـ المطمب أالزراعية,  األراضييقتضي منا البحث عف المراد بالبناء غير المشركع في 

الزراعية كاثره  األراضيمنيا مفيكـ البناء غير المشركع عمى  األكؿفي الفرع  ندرس :ثالثة فركع عمى
مف ىذه الظاىرة في كؿ الثاني كالثالث المكقؼ التشريعي كنبحث في  الفرعيف , عمى الرقعة الزراعية
 مف العراؽ كمصر .

 األولالفرع 
 الزراعية واثره عمى الرقعة الزراعية األراضيمفيوم البناء غير المشروع عمى 

لكضػػع  أكالحيػػكاف  أك األنسػػافمػػا يشػػيد إلقامػػة  :أبنيػػةكجمعػػو  فػػي المفيػػـك المغػػكم يعنػػي البنػػاء
لمبناء  , كلـ يرد تعريفان (ُ)غيره إلىكسمٌي بناء مف حيث ككنو الزمان مكضعان ال يزكؿ مف مكاف  ,األشياء

                                                           

 عممػػػػي, لغػػػػكم معجػػػػـ العػػػػرب, لسػػػػاف منظػػػػكر, ابػػػػف الفضػػػػؿ أبػػػػك الػػػػديف جمػػػػاؿبػػػػف عمػػػػي   مكػػػػـر بػػػػف محمػػػػدينظػػػػر  (ُ)
 .ِٕص بيركت, العرب, لساف دار األكؿ, المجمد
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كركد  عمػػى الػػرغـ مػػف  ,ـ قػػانكف الزراعػػةأاإلصػػالح قػػانكف  أكػػاففػػي القػػانكف الزراعػػي المصػػرم سػػكاء 
 ,لمػػدلكؿ البنػػاء فػػي التشػػريعات الزراعيػػة العراقيػػة ككػػذلؾ لػػـ يػػرد تعريفػػان , ت فييمػػاآالبنػػاء كالمنشػػمفردتػػي 

فػػي   تعريفػػان  أكردالمشػػرع العراقػػي  فٌ أ الإ, الزراعيػػة األراضػػيكالسػػيما التػػي عالجػػت مكضػػكع البنػػاء عمػػى 
تػرميـ بمػادة كاحػدة  أك األسػاسجديد كيشمؿ حفر  إنشاءكؿ  " :وبأن فعرؼ البناء ,كاألبنيةقانكف الطرؽ 

قامػػةككػػؿ بيػػاض كتطبيػػؽ  ,غيػػر معػػركؼأـ سػػكاء كػػاف معركفػػان  ,اإلنشػػاءاكثػػر مػػف مػػكاد  أك  أكسػػتارة  كا 
ىػذا التعريػؼ ال ينطبػؽ عمػى  فٌ إكالمالحػظ  ,(ُ)" ؿ ذلػؾمايماث أكمحركات  أكمظٌمة عمى كجية الطريؽ 

 خر. آكلو مجاؿ تطبيؽ  ,الزراعية األراضي
بحيػث ال  ,كيثبػت فييػا اسػتقرار قػرار ,األرضعمػى  أفقد عرؼ " مػا ينشػ , مف جانب الفقو أما 

ي األرضػػػػكفػػػػي مجػػػػاؿ البحػػػػث عػػػػف المقصػػػػكد بالبنػػػػاء عمػػػػى , (ِ)دكف تمػػػػؼ"مػػػػف تحكيمػػػػو  أكيمكػػػػف نقمػػػػو 
" كػؿ شػيء متماسػػؾ  :وبأنػعرفػػو احػدىـ  إذ ,تعريفػو إلػىنجػد فػي كتابػات الشػػراح مػف تعػرض  ,الزراعيػة

كيكػػػكف مػػػف شػػػأنو  ,كيتصػػػؿ بيػػػا اتصػػػاؿ قػػػرار ,الزراعيػػػة األرضعمػػػى  أقامتػػػوتػػػـ  ,األنسػػػافمػػػف صػػػنع 
 أكسكاء كانػت الطػيف  ,عف المادة التي يتككف منيا الزراعية بغض النظر األرضاالقتطاع مف مساحة 

, فقػػد يكػػكف مقامػػان عمػػى كجػػو الػػدكاـ, كمػػا اذا كػػاف البنػػاء مقػػاـ األرضكعػػف مػػدة بقائػػو عمػػى  "اإلسػػمنت
كػؿ شػيء متماسػؾ مصػنكع  " :نػوأخػر عمػى آ, كعرفػو (ّ)حظيػرة " أكمصنع  أكالقامة مخزف  أكلمسكف 

تمػت  ,الحجػر أكالخشػب  أكالحديػد  أكالطػيف  أك اإلسػمنتمف مػكاد ميمػا كػاف نكعيػا سػكاء كانػت مػف 
 أككاقتطػع مػف مسػاحتيا الزراعيػة بػال مسػكغ  ,كلـ يكػف مرصػكدان لخػدمتيا ,الزراعية األرضعمى  إقامتو

 كيتفػؽ الباحػث ,(ْ)"اإلنتاجيػةكدكف مراعاة الحد االقتصادم كساىـ في انقاص كفاءتيػا  ,رخصة قانكنية
 أننػا إال ,الزراعيػة األراضػينػو يبػيف المػراد مػف البنػاء غيػر المشػركع عمػى إذ أ األخيػر, مع ىذا التعريؼ

 .لحد االقتصادم( الكاردة بالتعريؼو نرل عدـ كجكد مبرر لعبارة )دكف مراعاة ا
                                                           

 المعدل. 1335لسىة  (44)والطزق العزاقي المزقم  األبىية/ب( مه قاوىن 1المادة)يىظز  (ُ)

 بحكث مجمة في منشكر بحث, العراقي القانكف في الزراعية األرض عمى العشكائي البناء,  سعيد محمد أسامة ينظر (ِ)
( مف القانكف ِٔكبيذا المعنى ينظر أيضا المادة ) , َُٓص ,َُِّ ( ,ِ) العدد, الجامعة الحدباء كمية, مستقبمية

  .المدني العراقي
 .ُٕٔص مصدر سابؽ,  البكرم, عزمي محمدينظر  (ّ)
 دراسػػػػػة ,الزراعيػػػػػة لمممكيػػػػػة الجنائيػػػػػة الحمايػػػػػة مبػػػػػررات , أمػػػػػيف رمضػػػػػاف ثػػػػػامر ك ىجػػػػػيج عبيػػػػػد حسػػػػػكف .د ينظػػػػػر (ْ)

, (ُٖ) العػػػػػدد, بابػػػػػؿ جامعػػػػػة ,كاإلنسػػػػػانية التربكيػػػػػة لمعمػػػػػـك األساسػػػػػية التربيػػػػػة كميػػػػػة مجمػػػػػةبحػػػػػث منشػػػػػكر فػػػػػي , مقارنػػػػػة
 .ّّ, صَُِْ
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ت قػد ال تشػكؿ مبػاني آالمنشػ فٌ إيػرل إذ , تآالفقو المصرم بيف البنػاء كالمنشػ كيميز جانب مف
مبػػاني مػػف منطمػػؽ  تعػػدفيػػي قػػد ال  ,الخشػػبية أكالزجاجيػػة  أكت الحديديػػة آمثػػؿ المنشػػ ,األطػػالؽعمػػى 

معنػػى المنشػػاة تتطمػػب فػػي الغالػػب مسػػاحات كبيػػرة عمػػى  فٌ إيػػرل ىػػذا الجانػػب ك رج لممبػػاني, المفيػػـك الػػدا
 األراضػػػيمػػػف الطػػػابكؽ عمػػػى  أسػػػكار إقامػػػةبسػػػيطة مثػػػؿ  أفعػػػاؿ تعػػػدالمبػػػاني قػػػد  فٌ إفػػػي حػػػيف  ,األرض
ليغطػػي  هت( يصػػمح بمفػػردآ) المنشػػأكاحػػد المفظػػيف )المبػػاني(  فٌ إ إلػػىخػػر آكيػػذىب جانػػب  .(ُ) الزراعيػػة

 , (ِ)ني لممحافظػػة عمػػى الرقعػػة الزراعيػػةىػػي منػػع المبػػا ؛الغايػػة المقصػػكدة مػػف الػػنص فٌ إخػػر باعتبػػار اآل
الزراعية اذا كاف متماسػؾ  األرضالبناء يشمؿ كؿ ما يقاـ عمى  فٌ إذ أ, األخيرم أىذا الر  كيؤيد الباحث

كنعتقػد , غيرىػاأـ التجػارة أـ ألغػراض السػكف  أكػافسػكاء  األرضمنػع مػف زراعػة ت التػي بالصػكرةكيؤثر 
 .لألرض الزراعية حمايةن  ,المفردتيف ىك مف باب االحتياط الستعماؿف الذم دفع المشرع المصرم أب

 كنتيجة لتكسعيا المستمر فػي دكؿ العػالـ ,الزراعية األراضيعمى ظاىرة البناء غير المشركع  إفٌ 

الزراعيػػة  األراضػيكمنيػا العػػراؽ كمصػر قػػد اسػتغرقت مسػػاحات زراعيػة ال يسػػتياف بيػا مػػف  ,(ّ)يػاجميع
تفػػػاقـ ظػػػاىرة البنػػػاء عمػػػى  إلػػػى أدتالتػػػي  األسػػػبابكمػػػف  ,(ْ)باالقتصػػػاد الػػػكطف  ان كبشػػػكؿ الحػػػؽ ضػػػرر 

 اإلدارة: الزيػادة الكبيػرة فػي النمػك السػكاني, يقابميػا تقػاعس ىػي الزراعيػة خالفػا ألحكػاـ لقػانكف األراضي
كقػػػد , (ٓ)تناسػػػب مػػػع ىػػػذه الزيػػػادة المضػػػطردةت بالصػػػكرة التػػػيعػػػف كاجبيػػػا الدسػػػتكرم فػػػي تػػػكفير السػػػكف 

كغيػػاب  ,نتيجػػة الظػػركؼ االسػػتثنائية التػػي مػػر بيػػا العػػراؽ ََِّبعػػد العػػاـ  ان ازدادت ىػػذه الظػػاىرة سػػكء
األراضػػػي  أصػػػحاب, فضػػػالن عػػػف جشػػػع بعػػػض (ٔ)بالتصػػػدم ليػػػا اإلدارة ؿعمػػػكضػػػعؼ  ,سػػػمطة القػػػانكف

                                                           

, ُط, بيػػػػػػػا الممحقػػػػػػة كالجػػػػػػرائـ الزراعيػػػػػػة األرض عمػػػػػػػى البنػػػػػػاء جريمػػػػػػة, الشػػػػػػريؼ الحمػػػػػػػيـ عبػػػػػػد حامػػػػػػد .د ينظػػػػػػر (ُ)
 .َٓص, سابؽ مصدر, عمراف محمد فارس. د  ينظر  ككذلؾ. ُٗ ص ,ُٓٗٗ

المشػػػػػكالت العمميػػػػػة فػػػػػي جػػػػػرائـ التجريػػػػػؼ كالتبػػػػػكير كالبنػػػػػاء عمػػػػػى ارض , حممػػػػػي عبػػػػػد العظػػػػػيـ أبػػػػػك بكػػػػػرينظػػػػػر  (ِ)
 .ٖٖ- ِٕبدكف مكاف طبع أك نشر ص  , ُٖٗٗ, زراعية كقمائف الطكب

 ناحيػػػػػة فػػػػػي الزراعيػػػػػة ضاألر  اسػػػػػتعماالت عمػػػػػى كاثػػػػػره العمرانػػػػػي التكسػػػػػع, العػػػػػزاكم طػػػػػو إبػػػػػراىيـ ظػػػػػافر. دينظػػػػػر  (ّ)
 .ٗٓ, صََِٓ, (ِِ) العدد, بغداد جامعة, الفتح مجمة بحث منشكر في ,يثرب

 .ِّ, المصدر السابؽ, صأميف رمضاف ثامر ك ىجيج عبيد حسكف .دينظر  (ْ)
تكفػػػػػػؿ الدكلػػػػػػة  " :عمػػػػػػى انػػػػػػو ََِٓمػػػػػػف دسػػػػػػتكر جميكريػػػػػػة العػػػػػػراؽ لسػػػػػػنة  (َّ))أكال( مػػػػػػف المػػػػػػادة ص الفقػػػػػػرة تػػػػػػن (ٓ)

لمفػػػػػػرد كلألسػػػػػػرة كبخاصػػػػػػة الطفػػػػػػؿ كالمػػػػػػرأة الضػػػػػػماف االجتمػػػػػػاعي كالصػػػػػػحي كالمقكمػػػػػػات األساسػػػػػػية لمعػػػػػػيش فػػػػػػي حيػػػػػػاة 
 . "حرة كريمة تؤمف ليـ الدخؿ المناسب كالسكف المالئـ 

 فػػػػػػي عنػػػػػػو الناجمػػػػػػة كالمشػػػػػػاكؿ الزراعيػػػػػػة األراضػػػػػػي عمػػػػػػى الحضػػػػػػرم التكسػػػػػػع, ىػػػػػػادم قاسػػػػػػـ صػػػػػػفقاس .د ينظػػػػػػر (ٔ)
 .ّْٗ, صَُِٕ ,(ُِِ) العدد , بغداد جامعة, اآلداب مجمة بحث منشكر في ,الكريعات ناحية
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ـ, كالكاقػع إذ يجد الكثير مػني ,استغالليا أك التصرؼ فييا ألغراض البناء كالعمراف إلىالزراعية المؤدم 
, إف المردكد االقتصادم لألراضػي الزراعيػة بػات قميػؿ األىميػة مقارنػة مػع بيعيػا العممي يشيد ليـ بذلؾ

ممػا دفػع العديػد مػف  ىػؤالء إلػى السػعي الحثيػث لتقسػيـ أراضػييـ  ؛استثمارىا بإقامػة المشػيدات عمييػاأك 
فرازىا ي . كترتب عمى ذلؾ في نياية المطػاؼ تػدني ميسػتكل اإلنتػاج الزراعػ(ُ)قطع سكنية كبيعيا عمى كا 

خػر آنػب كمػف جا, (ِ)كثير مف األراضػي الزراعيػة صػفتيا , بعد أف فقدتكاإلخالؿ بالنظاـ البيئي لممدف
بالنظػاـ الحضػرم  ةكبيػر  بصػكرةيضر  ةعشكائي كبصكرةسكنية  أحياء إلىالزراعية  األراضيفاف تحكيؿ 

حيػث تييئػة مػف  :ة عمرانيػة مػف الجيػات المختصػةكدراسػ أعمػاؿسػكنية  إلػىاذ يتطمػب تحكيميػا , لممدف
كيراعى فػي ذلػؾ  ,الخدمات الضركرية كالماسة بحياة الناس مف ماء كمجارم كطرؽ مكاصالت منتظمة 

صناعية  كأخرلمناطؽ سكنية  إلىاليندسة المعمارية كالتخطيط العمراني الحديث الذم يستمـز تقسيميا 
 .    (ّ)كتجارية كمتنزىات كحدائؽ كمدارس كمستشفيات كغيرىا

 , كما تقدـ ذكرىا الزراعية األرضب كأضراركنتيجة لما يترتب عمى ىذه الظاىرة مف مساكئ 
كالحكمة , رالزراعية كمنيا العراؽ كمص األراضيتنظيـ عممية البناء في  إلىغالبية التشريعات  أتمج

ة ىـ محددات التنميالتي تعد مف أ ,مف ذلؾ ىي الحفاظ عمى الرقعة الزراعية مف االستقطاعات
السيما مع زيادة حجـ , الغذائي األمفمف ابرز معكقات تنفيذ سياسية  كتعد سية,أكالر  األفقيةالزراعية 

 أعماؿ عف طريؽكاذا كانت الدكؿ تعمؿ جاىدة عمى زيادة الرقعة الزراعية  ,االستيالؾ البشرم
كمنع  األراضيف الكاجب يحتـ عمى الدكلة العمؿ عمى المحافظة عمى الصالح مف ىذه أف, االستصالح

 .  (ْ)ظاىرة التكسع بالبناء صكبيا
 الفرع الثاني

 موقف المشرع المصري
كدقت  ,ةممحكظ بصكرةالزراعية في مصر  األراضيظاىرة البناء عمى  انتشرت أف بعد 

, (ٓ)ُّٕٗلسنة  (ٗٓ)ألكؿ مرة بمكجب القانكف رقـيتيا ناقكس الخطر تدخؿ المشرع المصرم لمكاج
                                                           

 .َُْ ص , َُٗٗ ,مصدر سابؽ , العزاكم كلي أحمد عدناف. د ذلؾ في يينظر (ُ)
 .ُِٗص , بريبر, مصدر سابؽ سامي رياضينظر  (ِ)
 .ِّص, سابؽال مصدرال, أميف رمضاف ثامر ك ىجيج عبيد حسكف .د ينظر  (ّ)
 .ُُمصدر سابؽ, ص, محمد عزمي البكرمينظر  (ْ)
 .ُِٕينظر د. محمد حسيف منصكر, مصدر سابؽ, ص  (ٓ)
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 أكمباني  أية إقامة بحظر فقضى ىذا التعديؿ, ُٔٔٗ( لسنة ّٓقانكف الزراعة رقـ ) أحكاـالذم عدؿ 
كلضماف عدـ مخالفة ىذا الحظر نص التعديؿ , (ُ)عدا ما استثنى منيا الزراعية, األراضيت في آمنش

كتطمبت , (ِ)المخالفة عمى نفقة المخالؼ إزالةفضال عف كجكب  ,عمى عقكبة جنائية عمى المخالؼ
, ُٖٕٗ( لسنةٗٓفصدر القانكف رقـ )قانكف الزراعة,  أحكاـقانكف جديد يعدؿ بعض  إصدارالحاجة 

باستثناء شمكلو  ,الزراعية األراضيعف سابقو بالنسبة لألحكاـ المتعمقة بالبناء في  ان الذم لـ يختمؼ كثير 
العقكبة كتشديد مف  ,الزراعية األراضيالبكر القابمة لمزراعة بالحظر المفركض عمى  األراضي

 .(ّ)كالعقاب عمى الشركع فييا إيقافياعدـ جكاز المفركضة ليذا الغرض مع 
, كقد تصدل ُِٖٗ( لسنة ّصدر قانكف التخطيط العمراني المصرم رقـ ), كفي كقت الحؽ

اتخاذ  أكالزراعية  األراضيت في آمنش أكمباف  أم إقامةالظاىرة مدار البحث, فحظر  إلى أحكاموفي 
فضال عف النص عمى , (ْ)بعض االستثناءات إيرادالزراعية مع  األرضنيا تقسيـ أمف ش إجراءات أم

في الشركع  عمى تجريـ  إٌف ىذا القانكف لـ ينصكالمالحظ , (ٓ)المخالفة إزالةعقكبة جنائية مع كجكب 
 .(ٔ)تنفيذ العقكبة كقؼ نو لـ ينص عمى حظرأ ككذلؾ ,البناء كما نص القانكف السابؽ

الثالثة( منو الغي الباب التاسع )كبمكجب المادة , ُّٖٗ( لسنة ُُٔدكر القانكف رقـ )كبص
مف الكتاب األكؿ مف قانكف الزراعة, كالغي كذلؾ كؿ حكـ يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف الجديد 

                                                           

إلى قانكف الزراعة ( عدـ المساس بالرقعة الزراعية)( منو بإضافة باب تاسع عنكانو ِقضى التعديؿ بمكجب المادة ) (ُ)
 يحظر بغير ترخيص مف كزارة الزراعة إقامة أية " :ضمف ىذا الباب التي نصت عمى انو )أ(( مكررَُٕكتقع المادة )
 متيا أك سكنان دعدا األراضي التي تقع داخؿ كردكف المدف كتمؾ المخصصة لخ, ت في األراضي الزراعيةمباف أك منشآ
 ."لمالكيا ...

 كػػػػػؿ مػػػػػف يخػػػػػالؼ حكػػػػػـ المػػػػػادتيف السػػػػػابقتيف, أك أحكػػػػػاـ القػػػػػرارات " :عمػػػػػى انػػػػػو )ب( ( مكػػػػػررَُٕ) تػػػػػنص المػػػػػادة (ِ)
عػػػػف مػػػػائتي جنيػػػػة, كال تزيػػػػد عمػػػػى خمسػػػػمائة جنيػػػػة عػػػػف  ؿالتػػػػي تصػػػػدر تنفيػػػػذ ليمػػػػا, يعاقػػػػب بػػػػالحبس أك بغرامػػػػة ال تقػػػػ

الفػػػػػداف الكاحػػػػػد مكضػػػػػكع المخالفػػػػػة, أك أم جػػػػػزء منػػػػػو . كيجػػػػػب أٍف يتضػػػػػمف الحكػػػػػـ الصػػػػػادر بالعقكبػػػػػة األمػػػػػر بتنفيػػػػػذ 
 ."...جميع اإلجراءات الالزمة إلزالة أسباب المخالفة عمى نفقة المخالؼ .

( َُٕ, ككػػػػػػذلؾ ينظػػػػػػر المػػػػػػادتيف )ُّ-ُِ ص, سػػػػػػابؽال مصػػػػػػدرال , البكػػػػػػرم عزمػػػػػػي ينظػػػػػػر فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ محمػػػػػػد (ّ)
 ( مكرر ب )فقرة أكلى( مف قانكف الزراعة. َُٕمكرر أ )فقرة أكلى( كالمادة )

الفقػػػػػرات , كلالطػػػػػالع عمػػػػى االسػػػػتثناءات التػػػػػي أكردىػػػػا القػػػػػانكف: ينظػػػػر )الثانيػػػػة( مػػػػػف القػػػػانكف المػػػػػادةنػػػػص  ينظػػػػر (ْ)
 مف )أ( إلى )ق( مف المادة المذككرة .

 .ُِٖٗ لسنة( ّ) رقـ المصرم العمراني التخطيط قانكف ( مفٕٔينظر المادة ) (ٓ)
 .ُٔ, صنفسومصدر ال , محمد عزمي البكرمينظر  (ٔ)
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قانكف الزراعة كتاب ثالث تحت مسمى "عدـ المساس  إلىاألكلى( منو )المادة  بمكجب أضاؼالذم 
( منو عمى حظر إقامة أية مباف ُِٓالذم نصت المادة ), بالرقعة الزراعية كالحفاظ عمى خصكبتيا"

 كعٌدت ,عمييا إلقامة مبافن  يااتخاذ أية إجراءات في شأف تقسيمأك  الزراعية, األرض عمىأك منشآت 
 . الزراعية األرض حكـب األراضي البكر القابمة لمزراعة داخؿ الرقعة الزراعية ىذه المادة

نفا عمى جممة مف االستثناءات بقكليا:"... كيستثنى مف ىذا آنصت المادة كمف جية أخرل 
مع عدـ االعتداد بأية  ُُٖٗ/ ُِ/ ُالكاقعة داخؿ كردكف المدف المعتمدة حتى  األرضالحظر:)ا( 

تعديالت عمى الكردكف اعتبارا مف ىذا التاري  إال بقرار مف مجمس الكزراء.)ب( األراضي الداخمة في 
 نطاؽ الحيز العمراني لمقرل, كالذل يصدر بتحديده قرار مف كزير الزراعة باالتفاؽ مع كزير التعمير.
)جػ( األراضي التي تقيـ عمييا الحككمة مشركعات ذات نفع عاـ بشرط مكافقة كزير الزراعة. )د( 
األراضي التي تقاـ عمييا مشركعات تخدـ اإلنتاج الزراعي أك الحيكاني التي يصدر بتحديدىا قرار مف 

بو أك مبنى يخدـ  خاصان  كزير الزراعة. )ىػ( األراضي الكاقعة بزماـ القرل التي يقيـ عمييا المالؾ سكنان 
ىذه االستثناءات تتطمب إال أٌف , أرضو, كذلؾ في الحدكد التي يصدر بيا قرار مف كزير الزراعة..."

صدكر ترخيص مف المحافظ المختص كفؽ القانكف قبؿ البدء في إقامة أية مباف أك منشآت أك 
 .(ُ)(مشركعات, كيستثنى مف الترخيص الحالة المنصكص عمييا في الفقرة )جػ

كما في القانكف السابؽ شمكؿ  كالـز (ِ)اصدر المشرع عقكبة جزائية ,كتعزيزا لألحكاـ المتقدمة
كحظر الحكـ بكقؼ تنفيذ  ,الحكـ الصادر بالعقكبة األمر بإزالة أسباب المخالفة عمى نفقة المخالؼ

يكقؼ أسباب المخالفة بالطريؽ  بأفعقكبة الغرامة, فضال عف منحو السمطة التقديرية لكزير الزراعة 
 طاؿ الحظر التشريعي  خرآ جانب.كمف (ّ)عمى نفقة المخالؼ حتى صدكر الحكـ في الدعكلاإلدارم 

كأكرد عقكبة جزائية عمى مف يخالؼ   ,(ْ)في األراضي الزراعية )الطابكؽ(إقامة مصانع أك قمائف طكب
                                                           

 .ُّٖٗ( لسنة ُُٔ)مف القانكف ( ُِٓعجز المادة )ينظر  (ُ)
 حكـ أم مخالفة عمى يعاقب " :عمى انو ُٔٔٗ( لسنة ّٓمف قانكف الزراعة المصرم رقـ ) (ُٔٓ) نصت المادة (ِ)

 عمى تزيد كال جنيو آالؼ عشرة عف تقؿ ال كبغرامة بالحبس فييا الشركع أك القانكف ىذا مف( ُِٓ) المادة أحكاـ مف
 . ...". المخالفات بتعدد العقكبة كتتعدد جنيو, ألؼ خمسيف

 ( مف قانكف الزراعة المصرم.ُٔٓلمادة )عجز اينظر  (ّ)
 الزراعة المصرم.قانكف ( مف ُّٓينظر المادة ) (ْ)
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كمع ذلؾ  ,ضمف مفيـك المنشآت طكب تدخؿالمصانع أك قمائف الإٌف كرغـ , (ُ)رىذا الحظيخالؼ 
ؾ ىك القضاء عمى مف ذل الغايةإٌف كيبدك , الزراعية األرضعمى  إقامتياحظر المشرع كبنص صريح 

تشغيميا يعتمد باألساس عمى إٌف مف المنشآت, كالسبب مف الحظر ىك  عدىاف أكؿ خالؼ يثكر بش
الزراعية  األرضف كجكدىا بالقرب مف أكمف ش ,الزراعية األرضالناتجة مف تجريؼ  األتربةاستعماؿ 
ىذه  أصحاب إلىالمتحصمة مف التجريؼ  األتربةلغرض بيع  ,األرضعمى تجريؼ  أصحابيايشجع 
 .(ِ)المنشآت

درج عمى تشديد العقاب إذ  ,المشرع المصرم قد تبنى الجزاء الجنائي بأف ,كيالحظ مما تقدـ
يعمؿ المشرع  أفٍ  األحرلإٌف اذ يرل  ,ليذا النيج انتقادان  بعضيـكليذا يكجو , كمما تفاقمت ىذه الظاىرة

فمـ يساىـ تشديد العقاب بحؿ  , الحمكؿ الجذرية ليذه الظاىرة بدال االكتفاء بسياسة العقاب إيجادعمى 
 .(ّ)ةمتنامي بصكرةالظاىرة تفاقمت إٌف بؿ  ,المشكمة

 الفرع الثالث
 موقف المشرع العراقي 

الزراعية, كلكنو  األراضياتخذ المشرع العراقي خطكات تجاه تنامي كانتشار ظاىرة البناء عمى 
لـ يحذك حذك المشرع المصرم الذم تصدل لممكضكع في قانكف كاحد كفي مكاد كاضحة كجزاء محدد, 

فتصدل ليذه الظاىرة , ابسط مقكمات التنظيـ إلىاذ كانت رؤية المشرع العراقي غير كاضحة كتفتقر 
مما زادت ىذه التشريعات  ,اإلدارةبتشريعات متفرقة تعالج لكؿ منيا حالة مف الحاالت التي تكاجو 

 .(ْ)سكءان  األمر
فبصدكر بعض قرارات مجمس قيادة الثكرة المنحؿ, استغمت الثغرات القانكنية فييا, فكانت 

 , لبساتيف بدال مف الحد مف ىذه الظاىرة كتنظيمياالزراعية كا األراضيمنفذا الزدياد حاالت البناء عمى 
                                                           

( ُّٓ) المػػػػػادة حكػػػػػـ مخالفػػػػػة عمػػػػػى يعاقػػػػػب "(  مػػػػػف قػػػػػانكف الزراعػػػػػة المصػػػػػرم عمػػػػػى انػػػػػو: ُٕٓتػػػػػنص المػػػػػادة ) (ُ)
 آالؼ عشػػػػػرة عػػػػػف تقػػػػػؿ ال كبغرامػػػػػة أشػػػػػير سػػػػػتة عػػػػػف تقػػػػػؿ ال مػػػػػدة بػػػػػالحبس ذلػػػػػؾ فػػػػػي الشػػػػػركع أك القػػػػػانكف ىػػػػػذا مػػػػػف
 جميػػػػع كفػػػػى المخػػػػالؼ, نفقػػػػة عمػػػػى القمينػػػػة أك المصػػػػنع بإزالػػػػة الحكػػػػـ مػػػػع جنيػػػػو, ألػػػػؼ خمسػػػػيف عمػػػػى تزيػػػػد كال جنيػػػػو

 . "...الغرامة عقكبة تنفيذ بكقؼ الحكـ يجكز ال األحكاؿ
 .ُٖص, سابؽال مصدرال ,البكرم عزمي محمد ينظر (ِ)
 .ِِٕص, سابؽ مصدر, منصكر حسيف محمد. دينظر  (ّ)
 .َُْ ص, سابؽ مصدر, بريبر سامي رياضينظر  (ْ)
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خاصة بالسكف في  أبنية إقامة أحكامو أجازتالذم  (ُ)ُّٖٗ( لسنة ُُٖٕرقـ ) لقرارفشرع ا
عمى ثالثمائة متر مربع في كؿ خمسة  األبنيةتزيد مساحة ىذه  أالالزراعية كالبساتيف شريطة  األراضي

ف السكف في أبش أحكامان قرار يتضمف  أكؿكيعد ىذا القرار , الكمية األرضدكنمات مف مساحة 
 أصناؼكقد جاء بصكرة مطمقة مف حيث النطاؽ المكضكعي الذم يشمؿ  ,الزراعية كالبساتيف األراضي
فينطبؽ عمى كؿ  ,كافة األراضييسرم عمى حائزم إذ  ,مف حيث النطاؽ الشخصي أك كافة األراضي

 .(ِ)عمى كتيره كاحدة أجرمست أكمكزع عميو  أكصاحب حؽ تصرؼ   أكمالؾ 
مجمس قيادة اصدر , تسرم بصكرة مطمقة كما اتضح لنا القرار المذككر أحكاـكانت  أفٍ كبعد  

 أجازاذ  الزراعي,اإلصالح الذم خص فيو المتعاقد مع  ,(ّ)ُْٖٗ( لسنة ّٓقراره رقـ ) الثكرة المنحؿ
 أفٍ , شريطة لو كألفراد عائمتو المكمؼ بأعالتيـ شرعان  ,المتعاقد عمييا األرضلو تشييد دار لمسكف عمى 

ال تتجاكز مساحتيا خمسة عشر  ائة متر مربع بالنسبة لألرض التيال تزيد ىذه المساحة عمى ثالثم
 كلـ يكتؼ ,(ْ)ىذا الحد بالنسبة لممساحات التي تتجاكز متر مربع أربعمائةال تزيد عف أٍف  ك, دكنما

لما  كالغيان  الذم جاء مطمقاى , (ٓ)ُٖٓٗ( لسنة ُْٖٖفاصدر القرار رقـ ) ,بيذيف القراريفالمشرع 
الزراعية كالبساتيف  األراضيلمعالجة البناء في  أحكامان تضمف ك  ,(ٔ)يتعارض معو مف نصكص تشريعية

 .(ٕ)تكالبساتيف التي تقؿ مساحتيا عف خمسة دكنما
                                                           

 .ُّٖٗ/ُُ/ُْ في( ِٕٔٗ) العدد العراقية الكقائع جريدة في المنشكر (ُ)
 .ُُْ رياض سامي بريبر, مصدر سابؽ, صينظر  (2)
 في( ِٖٕٗ) العدد في العراقية الكقائع جريدة في ُْٖٗ لسنة( ّٓ) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار نيشر (ّ)

 جريدة في المنشكر , ُٖٓٗ/ٔ/ِٓ في( ُِٕ) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار بمكجب كعيدؿى  , ُْٖٗ/ُ/َّ
 .ُٖٓٗ/ٕ/ُٓ في( َّْٓ) العددب العراقية الكقائع

 .ينظر الفقرة) األكلى( مف القرار آنفا (4)

 .ُٖٔٗ/ُ/ُّ في( ََّٖ) العدد العراقية الكقائع جريدة في المنشكر (ٓ)
 ".يعمؿ بام نص تشريعي يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار ال" :عمى انو آنفا ( مف القرارِتنص الفقرة ) (ٔ)
تزيػػػػػد مسػػػػػاحة أبنيػػػػػة السػػػػػكنى المشػػػػػيدة فػػػػػي أٍف ال يجػػػػػكز  " :عمػػػػػى انػػػػػو آنفػػػػػا مػػػػػف القػػػػػرار (لفقػػػػػرة )األكلػػػػػىنصػػػػػت ا (7)

عػػػػػػف عػػػػػػدد الكحػػػػػػدات السػػػػػػكنية األراضػػػػػػي الزراعيػػػػػػة كالبسػػػػػػاتيف عمػػػػػػى المسػػػػػػاحة المبينػػػػػػة فيمػػػػػػا يمػػػػػػي بصػػػػػػرؼ النظػػػػػػر 
 المشيدة.

  مساحة البناء               الزراعية أو البستان يمساحة األراض

 ِـ َِْدكنمات           ٓدكنمات إلى اقؿ مف  ْمف 

 ِـَُٖ           دكنمات ْ مف اقؿ إلى دكنمات ّ مف
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  ,الزراعية األراضيالمتعمقة بالسكنى في  األحكاـلمممة  إلىيبادر المشرع العراقي أٍف مف  كبدالن 
نجده قد كاصؿ  ,الزراعية بالسكنى األراضي مف تفاقـ ظاىرة الزحؼ عمى بالصكرة التي تحد كتنظيميا

فاصدر القرار  , كتعدد االستثناءات ,بيذا الشأف اإلدارةالنيج القائـ عمى المعالجات الفردية التي تكاجو 
الزراعية  األراضيدكف مبرر يذكر مالكي مف الذم استثنى بمكجبو , (ُ)ُٕٖٗلسنة  (ِٕٗرقـ )

سارية  أبقاىاحؽ التصرؼ فييا مف التقيد بالحدكد الكاردة بالقرارات السابقة سالفة الذكر التي  كأصحاب
 لككف تطبيؽ كنظران , (ِ)تعاقدية أكالمشغكلة بعالقات قانكنية  )المممككة لمدكلة(كالبساتيف األراضيعمى 
حؽ التصرؼ  كأصحاب األراضيمالكي  أماـفتح الباب عمى مصراعيو  إلىالمذككر يؤدم القرار 

 كبمدةتدارؾ المشرع العراقي الزراعية,  األراضيضياع مساحات ال يستياف بيا مف  كمف ثمة ,فييا
ة الفقر  أحكاـكالذم قصر تطبيؽ  ُٕٖٗ لسنة (ّْْفاصدر القرار رقـ ) ,كجيزة ىذا الخطأ الممحكظ

الزراعية كالبساتيف كالكاقعة خارج حدكد التصاميـ  األراضيعمى  (ِٕٗالقرار رقـ ) ( مفاألكلى)
 .(ّ)لممدف األساسية

مجمس قيادة الثكرة المنحؿ القرار رقـ  اصدر أخرلكجيزة  مدةكبعد  ,كعمى ذات المنكاؿ
الحقكؽ  كأصحابالزراعية كالبساتيف  األراضيالذم استثنى بمكجبو مالكي , (ْ)ُٕٖٗ( لسنة ّْٕ)

ليـ بتشييد دكر سكنية بمساحة ال  أجازإذ , ُٕٖٗ( لسنة ّْْالقرار رقـ ) أحكاـالتصرفية فييا مف 
ال أٍف البالغيف شريطة  أكالدىـتتجاكز ثالثمائة متر مربع كال تتجاكز مائتي متر مربع لكؿ كاحد مف 

  .(ٓ)لممدف األساسيةفقا لمتصاميـ تككف ىذه المساحات مخصصة كمساحات خضراء ك 
                                                                                                                                                                                

 ِـ َُِ          دكنمات ّ مف اقؿ إلى دكنمات ِ مف
 ِـََُ                       دكنـ          ِاقؿ مف 

 .ُٕٖٗ/ٓ/ُٖ في( َُّٓ) العدد العراقية الكقائع جريدة في المنشكر (ُ)
. ُ "  :انو  عمى( الثانية) ك( كلىاأل) فقرتيو في ُٕٖٗ لسنة( ِٕٗ) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار نص (ِ)

 التقيد دكف كألكالدىـ ليـ فييا السكف أبنية تشييد ,فييا التصرؼ حؽ كأصحاب كالبساتيف الزراعية األراضي لمالكي
 كالقرارات ُٖٓٗ/ُِ/ِٖ في المؤرخ ُْٖٖ المرقـ المينحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار في عمييا المنصكص بالمساحات

 األراضي عمى سارية ليا السابقة األخرل كالقرارات أعاله (ُ) في إليو الميشار القرار أحكاـ تبقى. ِ ليا السابقة األخرل
 . " الزراع اإلصالح قانكف بمكجب المكزعة أك عمييا الميتعاقد أك لألشخاص المؤجرة لمدكلة المممككة كالبساتيف الزراعية

 .ُٕٖٗ( لسنة ّْْ)مف القرار لرقـ  (األكلى)الفقرة ينظر  (ّ)
 .ُٕٖٗ/َُ/ٓ في( َُّٕ) العدد العراقية الكقائع جريدة في المنشكر (ْ)
  آنفا. مف القرار (الثانية)ك (األكلى)الفقرتيف ينظر  (ٓ)
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 أماـكيقابميا تنامي الظاىرة  معالجة التشريعية كما اتضح لنا,ىذا الضعؼ البيف في ال كأماـ
بعض الحمكؿ لمحاالت  إيجادتدخؿ مجمس الكزراء بغية الحد منيا مستقبال مع , الجيات الرسمية أنظار

( َٓفاصدر القرار رقـ ), سكني بشركط معينة إلىمف زراعي  األرضالسماح بتغير جنس بالقائمة 
أخذ اإلجراءات الكفيمة , كاإلسكاف كالزراعة كالميحافظات األعماركالذم الـز كزارتي  َُِٔلسنة 

أك تغيير استعماليا  ,كمنع تحكيميا إلى أراضي سكنية ,بإيقاؼ تجريؼ البساتيف كاألراضي الزراعية
استنادان لقرار مجمس قيادة  ,كفقان لصالحيات مجمس الكزراءسيا , مع السماح بتحكيؿ جنألغراض أخرل

لبناء غير ميخالؼ أف يككف ا :أكليا: الثة شركطاذا تكافرت ث ُِٖٗ( لسنة ُُٕٖالثكرة المنحؿ رقـ )
أف يككف البناء  كأخيران  ,مجمع سكني صكرةكثانييا أف تككف القطعة مبنية عمى , لمتصميـ األساس

 .(ُ)مف المكاد الثابتة األرضالمشيد عمى قطعة 
, الزراعية األراضيفي التشريعات المنظمة لمسكف في  كلـ يكف ىذا التخبط التشريعي قاصران 

نما ألصحاب الحقكؽ ُٖٗٗ( لسنة َٗٓرقـ ) القرار أجازذ إ ,األخرلتعدل ذلؾ لممشيدات  كا 
ـ خارج حدكد التصاميـ أسكاء كانت داخمة  ,أراضييـالتصرفية بإقامة المشاريع السياحية عمى 

في قانكف االستثمار الصناعي  أجازابعد مف ذلؾ حينما  إلىكقد ذىب المشرع , (ِ)لممدف األساسية
مشركعات  إنشاءالزراعية  األراضيألصحاب النافذ  ُٖٗٗ( لسنةَِمختمط رقـ )لمقطاعيف الخاص كال

 .(ْ)بالصحة األضرارعدـ أـ ة يكلـ يشترط سكاء تكافر الشركط البيئ ,(ّ)صناعية 
                                                           

 .َُِٔ( لسنة َٓمجمس الكزراء رقـ )مف قرار  (الثانية )ينظر الفقرة (ُ)
 .ُْٗ ص, سابؽ مصدر, بريبر سامي ينظر رياض (ِ)
 ألغراض الصناعي بالمشركع يقصد"المشركع الصناعي بقكليا:  إليو)الخامسة( مف القانكف المشار  عرفت المادة (ّ)

 ذلؾ في بما كسيطة, أك رأسمالية سمعة إنتاج أك النيائي لالستيالؾ سمعة إنتاج األساس غرضو مشركع كؿ القانكف ىذا
 ."ليةآ بقكة فيو العمؿ يدارأٍف  عمى التركيب أك الشكؿ في التحكيؿ طريؽ عف ذلؾ كيتـ البرامجيات,

لقػػػػػانكف ( مػػػػػف االثالثػػػػػة) الفقػػػػػرة  ككػػػػػذلؾ ينظػػػػػر , َُٓ- ُْٗ ص, سػػػػػابؽ مصػػػػػدر, بريبػػػػػر سػػػػػامي ريػػػػػاض ينظػػػػػر (ْ)
ػػػػا الزراعيػػػػة األراضػػػػي لمػػػػالكي يجػػػػكز" :كالتػػػػي تػػػػنص عمػػػػى انػػػػو ُٖٗٗ( لسػػػػنة َِرقػػػػـ )  حقػػػػكؽ كأصػػػػحاب صػػػػرفنا ممكن

 ."العامة بالصحة مضر غير أك المطمكبة البيئية الشركط فيو تتكافر عمييا صناعي مشركع إنشاء التصرؼ
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 المطمب الثاني
 الزراعية األراضيالسابقة عمى البناء في  اإلدارةرقابة 

 األراضيالمحتممة بالبناء عمى  األفرادلتعديات  بيارقابة سابقة تتصدل  اإلدارةتمارس 
 األراضيالمكافقات التي فرض المشرع عمى حائزم  أكة اإلداريالتراخيص  بكاسطةالزراعية, كذلؾ 

مفيـك  األكؿفي الفرع  نبحث :فركع ةثالث عمىكلبياف ذلؾ ارتئينا تقسيـ المطمب , الزراعية استحصاليا
الفرع الثالث  كنخصصثـ نبيف في الفرع الثاني الجية المختصة بمنح الترخيص,  ,اإلدارمالترخيص 

 .كشركط منح التراخيص اإلجراءاتلمحديث عف 

 األولالفرع 
 اإلداري مفيوم الترخيص 

و " عبارة عف كسيمة مف كسائؿ تدخؿ الدكلة في ممارسة النشاط بأناإلدارم يعرؼ الترخيص 
 ة صالحية فرض ما تراه مناسبان اإلداريالمؤسسات  إعطاءبعنو مف ضرر  أينشمما قد , الفردم لمكقاية

الذف بممارسة نشاط معيف اذا كاف غير مستكؼ  رفضان  أكمف الكسائؿ لمنع كقكع الضرر,  مالئمان  أك
, كذلؾ بتقييد النشاط المفركض بما يتالءـ مع المصمحة لمشركط التي قررىا المشرع التي اعدىا مسبقان 

كعرؼ أيضان بأنو: " إذف بالتصرؼ يمنح .(ُ)العاـ كىك الحرية " األصؿالذم ىك استثناء مف , العامة
لممرخص  ك قرار يصدر مف سمطة معينة يحمؿ في طياتو ضمانان حؽ ممارسة النشاط المرخص بو, كى

 . (2)"لو, بقانكنية العمؿ المرخص بو 

عمى انو اإلدارم ة العميا في مصر الترخيص اإلداريكالمحكمة  اإلدارمكعرفت محكمة القضاء 
كالتحصف ال تطبؽ بذات  كاإللغاءقكاعد السحب  عدت ياإال أنة كيأخذ حكميا, اإلدارياحد القرارات 

 أكتعديمو  أكة سحب الترخيص اإلداريلمجية  أجازتإذ  ,ةاإلداريقكاعدىا المطبقة في نطاؽ القرارات 
تراخيص البناء تحت حكـ  تعدٌ كلكف ىؿ , (ّ)طالما كاف ذلؾ في اطار المصمحة العامة ,الغاءه

                                                           

فتػػػػاء  محمػػػػد مػػػػاىر أبػػػػك العينػػػػيف,د.  ينظػػػػر (ُ) التػػػػراخيص اإلداريػػػػة كالقػػػػرارات المرتبطػػػػة كالمتعمقػػػػة بيػػػػا فػػػػي قضػػػػاء كا 
 .ٔٔص  ,ََِٔ , القاىرة,دار أبك المجد لمطباعة باليـر, القاىرة, ُ,طدراسة تحميمية, مجمس الدكلة

 ,لمنشػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػع المصػػػػػػػػرية, ُط ,الحمايػػػػػػػػة القانكنيػػػػػػػػة لألمػػػػػػػػكاؿ العامػػػػػػػػة ,ينظػػػػػػػػر ارشػػػػػػػػد إبػػػػػػػػراىيـ عبػػػػػػػػد عػػػػػػػػالؾ (ِ)
 .ٔٓ, صَُِٖ

 . َِص , د .حامد الشريؼ, مصدر سابؽ ينظر (ّ)
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مفيكـ تراخيص البناء ىي  بأفعمى ىذا التساؤؿ  بعضيـ أجاب؟ اإلدارية بالمعنى السابؽالتراخيص 
نشأتيا بطمب يتقدـ بو المالؾ  أساسإٌف ألنيا تنحصر في ؛ بالمعنى السابؽ إداريةفي حقيقتيا تراخيص 

كرقة رسمية تنظـ بالتصريح البناء المطمكب كفؽ  إنيا أك ,الجية المختصة إلىممثمو القانكني  أك
 .(ُ)ة المختصة لتشيد البناءاإلداريككنيا تصاريح تمنحيا السمطة  أك ,الشركط المبينة في القانكف

التفريؽ بيف مفيكـ الرخصة كالترخيص,  إلىة العميا في مصر ذىبت فيما بعد اإلداريالمحكمة إٌف  أال
كممة الرخصة ذات إٌف ترل  إنيابصفة عامة, في حيف اإلدارم فتطمؽ كممة الترخيص عمى الترخيص 

لذا ال يمكف خضكعيا ألحكاـ الترخيص مف حيث , مختمؼ عف الترخيص طبيعة خاصة كمفيكـ
لغائيامنحيا  نما ,ةاإلداريمف جانب السمطة  كا  القكؿ  إلىكبيذا ذىبت المحكمة  ,تخضع لمقانكف ذاتو كا 

فيذا القكؿ قد يصدؽ  ,الغاؤىا أكتعديميا  أكالتراخيص يجكز بصفة عامة سحبيا  بأف"...القكؿ  :وبأن
ممارسة نشاط معيف مثال اذا لـ تكف ثمة تطبيقات  أكعمى مدلكؿ الترخيص باستعماؿ الماؿ العاـ 

ثار دائمة آفي القياـ بعمؿ محدد تترتب عميو  األذفكليس بحاؿ , أكضاعياقانكنية خاصة تعالج 
لنظاـ قانكني معيف ينفرد كحده بتحديد بيا طبقا  اإلذفبعد  إالال يجكز القياـ بيا  ,كاألبنيةكاإلنشاءات 

اذ متى تـ العمؿ  ,كالذم يسمى بالرخصة اإلذفقبؿ القياـ بالعمؿ محؿ  اإللغاء أكمتى يجكز السحب 
نما ,الغاء أكالمرخص بو لـ يرد عميو سحب   إلى المترتب عمى ذلؾ استنادان  األثريتـ أٍف يمكف  كا 

عمى الرخصة  فقد قاـ الطعف عمى استعماؿ تصكير الترخيص داالن  .... كبذلؾ أخرلقانكنية  أنظمة
 .(ِ)الخاصة بو..." األحكاـكىما مجاالف مختمفاف لكؿ منيما 

ة كتراخيص اإلداريخر عند تمييزىا بيف التراخيص آقضت ذات المحكمة في حكـ  كذلؾ
 كأقاـسببيا الصحيح  إلىلييا إالنتيجة التي انتيى  إسنادالحكـ المطعكف فيو قد اخطأ  بأفالبناء".. 

كقت متى اقتضت  أممؤقت بطبيعتو قابؿ لمسحب كالتعديؿ في  أدارمالترخيص تصرؼ إٌف بنائو عمى 
لصاحب الشأف  اإلدارةالمصمحة العامة ذلؾ فخمطت بذلؾ بيف الترخيص المؤقت الذم تصرح فيو 

كقت العتبارات  أميا حؽ الغائو في كالذم ل أدارتياالعامة التي تتكلى  األمكاؿباالنتفاع بماؿ مف 
                                                           

كما  َٗ ص ,ََِِ القاىرة, العربية, النيضة دار اليدـ, أك البناء أعماؿ تراخيص مرجاف, احمد السيد. دينظر  (ُ)
 .ِٖ ص, سابؽ مصدر, الشريؼ حامد. دبعدىا, ككذلؾ ينظر 

المكتب , , مجمس الدكلةُٕٖٗ/ِ/ُْقضائية/جمسة  ِٕلسنة ( ِِٕ)الطعف رقـ حكـ المحكمة اإلدارية في  (ِ)
منشكر عمى شبكة األنترنيت عمى مكقع  , َٕٖص ,  ُ, جِّالفني, مجمكعة أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا, السنة 

 .َُِِ/ِ/ُٓخر زيارة لممكقع ,  تاري  آ www.laweg.netبكابة مصر لمقانكف كالقضاء, 

http://www.laweg.net/
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ممتزمة بأحكاـ  اإلدارةالصالح العاـ كحسف سير المرافؽ العامة, كبيف الترخيص الذم تصرح فيو 
الحؽ بما  أصابف الحظر المذككر قد أف ,القكانيف كالمكائح لصاحب الشأف بالبناء عمى ممكو الخاص

 .(ُ)لساحب لمترخيص لفقدانو ركف الجدية ..."ليو مف رفض طمب الطاعف كقؼ تنفيذ القرار اإانتيى 
ة التي قد تتشابو معو بالمفيـك اإلداريبالبناء عف بعض الكسائؿ  اإلدارم الترخيص  كينماز

كعمى سبيؿ المثاؿ  ,المنظمة ليا كاألحكاـكلكنيا مختمفة عنيا مف حيث الطبيعة القانكنية  ,المغكم
يقكـ ذكم الشأف بطمبو مف الجيات المختصة  ,مؤقت سابؽ كالـز أدارمترخيص  ,كيقصد بيا اإلجازة

كاألذف لشخص ما  ,المادم اإلذفقد يتشابو مع  ككذلؾ ,مف اجؿ ممارسة نشاط محدد سمفا ,في الدكلة
اثر قانكني معيف كال  اإلذفال يترتب عمى ىذا ك  ,األفرادالمحظكر دخكليا لباقي  األبنيةبدخكؿ احد 

 .(ِ)مؼ عف التسامح كالتصديؽ كالتصريحككذلؾ يخت ,يعدؿ مركز قانكني قائـ أكينيي 

رقـ م في قانكف الزراعة الزراعية استعمؿ المشرع المصر  األراضيكفي مجاؿ البناء عمى 
ترخيص لمبناء  إصدارعندما منح المحافظ سمطة , المعدؿ مصطمح الترخيص تارةن  ُٔٔٗ( لسنة ّٓ)

 كتأكد ىذا االستعماؿ بقرار كزير الزراعة الصادر تنفيذا ن  ,(ّ)الزراعية في حاالت معينة األراضيعمى 
بناء عندما منح كزير الزراعة صالحية المكافقة الحصرية ل ,عبارة مكافقة استعمؿ كتارةن , (ْ)نفاآلمقانكف 

 أكف مكضكع الترخيص غير منظـ بقانكف أف في العراق أما ,(ٓ)مشركعات حككمية ذات نفع عاـ
                                                           

 , غير منشكر, نقال عف ُِٗٗ/ّ/ُٔ جمسة/قضائية ِٓ لسنة ,(ُِِّ) رقـ الطعف في اإلدارية المحكمة حكـ (ُ)
 .ِٗ ص, سابؽ مصدر, الشريؼ حامد .د
 .كما بعدىا  ِٗ ص, المصدر نفسو, الشريؼ حامد. د لالستزادة اكثر ينظر  (ِ)
... كفيما عدا الحالة المنصكص عمييا في  " :عمى انو المصرم ( مف قانكف الزراعةُِٓينص عجز المادة ) (ّ)

 أك نفا صدكر ترخيص مف المحافظ المختص قبؿ البدء في إقامة أية مبافن يشترط في الحاالت المشار الييا آ الفقرة )ج(
( مكرر)أ( الممغاة التي نصت عمى انو: َُٕمادة ), ككذلؾ استخدـ المصطمح في نص ال "ت أك مشركعات ....منشآ

 ...".منشآت"يحظر بغير ترخيص مف كزارة الزراعة إقامة أم مباف أك 
جراءات منح تراخيص البناء في األراضي  (ْ) ينظر قرار كزير الدكلة لشؤكف الزراعة كاألمف الغذائي في شاف شركط كا 

 . ُّٖٗ( لسنة ُُٔالزراعية رقـ)
 .المعدؿ  ُٔٔٗ( لسنة ّٓ( مف قانكف الزراعة رقـ )ُِٓة )ج( مف المادة )ينظر الفقر  (ٓ)
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لة البناء أتشريعات المتفرقة التي عالجت مسالإال أٌف  ,تعميمات مكحدة كما نظميا المشرع المصرم
 .(ُ)( كداللة عمى الترخيص اإلجازة) أكمصطمح )المكافقة(  استعممتالزراعية  األراضيعمى 

 الفرع الثاني
 الزراعية األراضية المختصة بالترخيص لمبناء عمى اإلداريالجية 

ه في ز اكاالستثناء ىك جك  ,الزراعية األراضيىك حظر البناء في  األصؿ بأفتبيف لنا فيما سبؽ 
تي خكليا القانكف صالحية حاالت محددة تتطمب استحصاؿ الترخيص الالـز مف الجية المختصة ال

اذ ينص عجز المادة  ,خكؿ قانكف الزراعة المحافظ بإصدار الترخيص المطمكب ففي مصر .الترخيص
يشترط  " ... كفيما عدا الحالة المنصكص عمييا في الفقرة )ج( :( مف قانكف الزراعة عمى انوُِٓ)

 أك مبافن  أية إقامةنفا صدكر ترخيص مف المحافظ المختص قبؿ البدء في آإلييا في الحاالت المشار 
كمحددة بالحاالت  ,رقابة المحافظ رقابة سابقة بأف....", كيتضح مما تقدـ مشركعات أكمنشآت 

التي يصدرىا  كاإلجراءاتمقيدة بالشركط  إنيا ككذلؾالتي سبؽ ذكرىا,  ,المنصكص عمييا بالقانكف
 كفعال صدر قرار كزير الزراعة الذم حدد شركط الترخيص ,(ِ)كزير الزراعة باالتفاؽ مع كزير التعمير

بالنسبة لمكزير الزراعة فقد منحو المشرع صالحية حصرية  أما ,(ّ)مما يجب عمى المحافظ التقيد بيا
لممحافظ  يجكز ال كمف ثمة ,(ْ)بالمكافقة عمى المشركعات التي تقيميا الحككمة تحقيقا لمنفع العاـ

ة العميا في مصر اإلداريالمحكمة  أكدتوالزراعة, كىذا ما  كزيردكف مكافقة  مف ممارسة الترخيص
                                                           

 ,ُّٗٗ لسنة (ٔ)رقـ العراؽ ككردستاف بمديات إدارة كقانكف ,المعدؿ ُّٓٗ لسنة (ْْ) رقـ كاألبنية الطرؽ كنظاـ (ُ)
 .       ُّٗٗ| ّ| ُّ  في  (ٗ) عدد البرلماف جريدة في منشكر

 :بقكليا الزراعة قانكف مف( ُِٓ) المادة نصت المعنى  كبيذا, ٕٓينظر محمد عزمي البكرم, مصدر سابؽ, ص (ِ)
جراءات شركط بتحديد كيصدر ..."  ." التعمير كزير مع باالتفاؽ الزراعة كزير مف قرار الترخيص ىذا منح كا 
جراءات شركطصدرت عدة قرارات عف كزير الزراعة في مصر بشاف  (ّ)  في المنشآتك  المباني بإقامة التراخيص كا 

( ُّٖٔ( مف قانكف الزراعة, كاف آخرىا القرار )ُِٓالكاردة في المادة ) الزراعية األراضي عمى المستثناة الحاالت
, كالذم الغي بمكجبو كافة القرارات َُُِ/ُِ/ُٕ( في ِْٖالمنشكر بجريدة الكقائع المصرية بالعدد) َُُِلسنة 

 .( منوَِالسابقة المتعمقة بالمكضكع ,ككؿ ما يتعارض مع أحكامو كذلؾ  بمكجب المادة )الكزارية 
 .المعدؿ ُٔٔٗ لسنة( ّٓ) رقـ الزراعة قانكف مف( ُِٓ) المادة مف( ج) الفقرة ينظر (ْ)
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ينقؿ  أك, يفكض سمطاتو لغيره مف المسؤكليفأٍف "...يشترط مكافقة كزير الزراعة الذم لـ يشأ  :بقكليا
 .(ُ)السمطات المحمية ..." إلىاختصاصاتو الكاردة بالقانكف المذككر 

نما ,غير مطمقة سابقان صالحيات المحافظ في الحاالت المذككرة إٌف  يجب عميو استحصاؿ  كا 
ة العميا في مصر اإلداريالمحكمة  أكدتوكىذا ما , ة قبؿ الترخيصاإلداري كأجيزتيامكافقة كزارة الزراعة 

... المحافظ المختص لمترخيص المطمكب إصدار"...مكافقة كزارة الزراعة بأجيزتيا الزمة قبؿ  :بقكليا
  .(ِ)كاال كاف قراره غير مشركع ..." ,ال يجكز التجاكز عمى تمؾ المكافقة
المشرع  اانتيجي صريحة التيالكاضحة ك الصكرة البالجية المختصة  ولم يحدد المشرع العراقي

المنشآت, فعمى الرغـ مف  أكحينما عالج بمادة كاحدة الجية المختصة بتراخيص المباف  ,المصرم
لـ تحدد  ياإال أنٌ  ,في صكره كافة الزراعية األراضيتعدد النصكص التشريعية التي تطرقت لمبناء في 

نماالترخيص بالبناء,  أكجية مكحدة مختصة بالمكافقة   ىذه النصكصكمف  ,جيات متعددةحددت  كا 
"  :التي نصت الفقرة )الثالثة( مف المادة )الخامسة( منيا عمى انو ,ُٕٔٗ( لسنة ُِّالتعميمات رقـ )

منشآت ثابتة لألغراض الزراعية  أماستحصاؿ مكافقة المجالس الزراعية المختصة قبؿ المباشرة بإقامة 
كالكاضح مف , التي تفرضيا القكانيف المرعية " األخرل , فضال عف استحصاؿ المكافقاتاألرضعمى 

 األراضيفقط عمى التعميمات تنطبؽ  إفٌ  فضالن عف ,النص انو يتعمؽ باألبنية الخاصة بالزراعة فقط
المممككة لمدكلة المثقمة بحقكؽ تصرفية, كاكتفت ىذه التعميمات بالزاـ صاحب حؽ التصرؼ بتقديـ 

 .(ّ)ةلغير األغراض الزراعي األرضجزء مف  أمتعيد خطي بعدـ استغالؿ 
التي صدرت لتنفيذ قرارات مجمس قيادة الثكرة ُٖٔٗ( لسنة ُ) التعميمات رقـ كبصدكر 

حاكؿ المشرع تدارؾ ىذا الفراغ التشريعي  ,(ْ)الزراعية كالبساتيف األراضيالمنحؿ المتعمقة بالسكف في 
الزراعية كالبساتيف لمكافقة دائرة البمدية المعنية  األراضيالبناء عمى  إجازات إخضاعالنص عمى بكذلؾ 

                                                           

د .حامد الشريؼ, مصدر سابؽ, ص , نقال عف ُٓٗٗ/ِ/ُجمسة  –ؽ عميا  ّْلسنة  (َِّٖ ) الطعف رقـ (ُ)
ِْٗ. 

 لسنة( ,ُُّٕ )رقـ الطعفكبنفس المعنى  , ُٔٗٗ/ٕ/ُْ  جمسة – عميا ؽ,  ّٔ لسنة ( ,ِِٖٓ )رقـ الطعف (ِ)
 .ْْٗص– ِْٗ ص, سابؽ مصدر, الشريؼ حامد. دنقال   , ُٔٗٗ/ٓ/ِٔ  جمسة – عميا ؽ,  ّٔ
 .ُٕٔٗ لسنة( ُِّ) الخامسة( مف التعميمات رقـ) المادة مف( الثانية) الفقرة ينظر (ّ)
( لسىة 1119لتسهيل تىفيذ قزارات مجلس قيادة الثىرة المىحل المزقمة ) 1396( لسىة 1التعليمات عدد ) صدرت (ْ)

تـ الحديث عنيا عند تناكؿ مكقؼ  أفٍ كالتي سبؽ  1395( لسىة 1499الُمعدل ، و ) 1394( لسىة 53و ) 1393
 .المشرع العراقي مف البناء عمى األراضي الزراعية 
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ا كانت خارج حدكد ىذه اذ أماالبستاف داخؿ حدكد البمديات,  أك األرضالتي  تقع فييا  في الحاالت
 .(ُ)ةاإلداريف صالحيات المكافقة عمى البناء ىنا ممنكح لمسمطة أالبمديات ف
 كأصحاب األراضيلمالكي  إقامتياالقانكف  أجازبالنسبة لممنشآت الترفييية كالسياحية التي  أما

كبالنسبة  ,(ِ)الجية المختصة بمنح المكافقة ىي مديرية الزراعة في المحافظةف أحؽ التصرؼ ف
ضركرة حصكؿ مكافقة دائرة   كىذا يعني ,ةيلممشاريع الصناعية اشترط القانكف استيفاء الشركط البيئ

الصادر  َُُِ( لسنة ُُّالديكاني المرقـ ) األمرلجنة بمكجب  أيلفت كأخيران , دكف غيرىامف  (ّ)البيئة
لممشاريع االستثمارية  األراضيالعامة لمجمس الكزراء تسمى ب "لجنة دراسة تخصيص  األمانةعف 

 إقامةطمبات بتختص بالنظر  ,عف الدكائر ذات العالقة كمنيا كزارة الزراعة فكالتنمكية " تضـ ممثمي
 .(ْ)جميعيا الزراعية األراضيمشركع استثمارم عمى  أم

 الفرع الثالث
جراءاتشروط   بالبناءاإلداري منح الترخيص  وا 

ظاىرة متميزة كفعالة نشأت لمكاجية التحديات االجتماعية  ,اإلدارم يعد الترخيص
كالتحكـ فيو  األفرادفي رقابة نشاط  اإلدارةالرقابية التي تستخدميا  األساليب عف طريؽ ,كاالقتصادية

ي ف األراضيلذلؾ نظـ القرار الكزارم الصادر عف كزير الزراعة كاستصالح  ,(ٓ)بأسمكب التراخيص
جراءاتسالؼ الذكر شركط  َُُِ( لسنة ُّٖٔ)مصر بمكجب القرار الكزارم رقـ  منح الترخيص  كا 

 , (ٔ)منحيا بمجرد تكافر شركطيا اإلدارةالتي ينبغي عمى  ,الزراعية األراضيبالبناء عمى اإلدارم 
                                                           

 لسنة( ُ) رقـ كذلؾ ينظر المادة )الرابعة( مف التعميمات, ك ُْٓ, ص مصدر سابؽ سامي بريبر, ينظر رياض (ُ)
 .المصدر السابؽ  ,ُٖٔٗ

 .ُْٗ ص, نفسو مصدرال, بريبر سامي رياض ينظر (ِ)
( َِالفقرة ) الثالثة( مف المادة )التاسعة( مف قانكف االستثمار الصناعي لمقطاعيف الخاص كالمختمط رقـ ) تنص (ّ)

يجكز لمالكي األراضي الزراعية ممكان صرفان كأصحاب الحقكؽ التصرفية إنشاء  "عمى انو:  المعدؿ النافذ ُٖٗٗلسنة 
 ."أك غير مضر بالصحة العامة مشركع صناعي عمييا تتكافر فيو الشركط البيئية المطمكبة

فػػػػػػػػي  ِِّْٔ ّ/ٗؿ/أ/ ش كتػػػػػػػػاب األمانػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة لمجمػػػػػػػػس الػػػػػػػػكزراء/دائرة شػػػػػػػػؤكف المجػػػػػػػػاف  ذك العػػػػػػػػددينظػػػػػػػػر  (ْ)
 . َُُِ( لسنة ُُّكمرفقو األمر الديكاني رقـ ) َُُِ/ُِ/ٓ
 فػػػػي الخاصػػػػة كاألنشػػػػطة العامػػػػة الحريػػػػات عمػػػػى الحفػػػػاظ فػػػػي كدكره اإلدارم التػػػػرخيص, عمػػػػي نػػػػكر محمػػػػدينظػػػػر  (ٓ)

, (ٖ) مجمػػػػػػػػد, كركػػػػػػػػكؾ جامعػػػػػػػػة, كالسياسػػػػػػػػية القانكنيػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػـك القػػػػػػػانكف كميػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي منشػػػػػػػػكر بحػػػػػػػػث , العػػػػػػػرؽ
 .ِّ, ص َُِٗ, ِٖالعدد

 .َُٖمصدر سابؽ, ص , محمد أبك زيد محمد عمي ينظر د. (ٔ)
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 اإلدارةبرئاسة مدير  ,إدارمبقرار مف مدير الزراعة في كؿ مركز  ,لجاف فنية تأليؼفنص عمى 
صالت اكالنقؿ كالمك  كاإلسكافكىي الصحة  ,كعضكية ممثميف عف الدكائر ذات العالقة ,الزراعية

ف أبشإلييا اف فحص الطمبات المقدمة تتكلى ىذه المج ,بالمركز األراضيكالطب البيطرم كحماية 
يا كبعد دراست ,ىذه المجاف إلىمف تاري  كركدىا  مدة حددىا القانكف بخمسة عشر يكمان  فيالترخيص 

( ُْ) نصت المادة ك. (ُ)المجنة العميا إلىف كجدت إم كالمالحظات أترسؿ ىذه الطمبات مشفكعة بالر 
 الزراعة لجنة عميا كبقرار مف المحافظ بكؿ محافظة برئاسة مدير تأليؼعمى  مف القرار الكزارم

تتكلى البت بطمبات الترخيص الكاردة مف المجاف الفنية , لييا في الفقرة السابقةإكرؤساء الدكائر المشار 
صدار تمييدا الستحصاؿ مكافقة كزير  األراضيالمركزية لحماية  اإلدارة إلىالتكصيات الالزمة  كا 
 .مف يخكلو أكالزراعة 

يقدـ طمب بذلؾ مف الكزير  أفٍ كيشترط بالنسبة لمشاريع النفع العاـ التي تقيميا الحككمة 
 أكفي الحيز العمراني لممدف  تياإقامكزير الزراعة شريطة تعذر  إلىالمحافظ المختص  أكالمختص 

التي  األمكرالصناعي كغيرىا مف  كاألمفكيراعى عند منح المكافقة متطمبات الصحة كالبيئة  ,القرل
, كحدد القرار الكزارم الشركط الالزمة لمنح المكافقة (ِ)تككف بعيدة عف التجمعات السكنية أفٍ تتطمب 

الجديدة  كاألراضيالصحراكية  األراضيالمكافقة عمى  اقتصرك  ,بالنسبة لممشاريع الزراعية كالحيكانية
 األراضيبالنسبة لمترخيص بإقامة مسكف خاص كما يخدـ  أما. (ّ)خارج الزماـ كالمستصمحة حديثان 

, (المستصمحة)الجديدة  األراضيالزراعية القديمة كبيف  األراضيالزراعية فقد فرؽ القرار الكزارم بيف 
 كأكالدهال تقؿ مساحة الحيازة المممككة لطالب الترخيص كزكجتو  أفٍ فالنسبة لالراضي القديمة اشترط 

مع عدـ كجكد مسكف خاص ليـ ضمف دائرة المركز لكي يسمح لو بالبناء  ةأفدنالقصر عف خمسة 
تككف  أفٍ اشترط  (المستصمحة حديثان )بالنسبة لالراضي الجديدة  أما ,(ْ)ِ(ـَِٓ-ََُكبمساحة )

 .(ٓ)المساحة المممككة لمطالب إجمالي%مف ِالمباني بنسبة 
                                                           

 ., المصدر السابؽَُُِ لسنة( ُّٖٔ) ( مف القرار الكزارم المصرم رقـُّمادة )ينظر ال (ُ)
 نفسو. المصدر, َُُِ لسنة( ُّٖٔ)  رقـ الكزارم القرار مف( ِ) المادة ينظر (ِ)
 .نفسو المصدر, َُُِ لسنة( ُّٖٔ)  رقـ الكزارم القرار (مفٓك )(  ْ)المادتيف  ينظر(ّ)

 نفسو. المصدر, َُُِ لسنة( ُّٖٔ)  رقـ الكزارم القرار مف( ٕ) ينظر الفقرة )األكلى ( مف المادة (ْ)
 نفسو. المصدر, َُُِ لسنة( ُّٖٔ)  رقـ الكزارم القرار مف( ٕ) المادة مف( الثانية ) الفقرة ينظر (ٓ)
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 ةالمنظم بالصكرةالقامة المباف كالمنشآت اإلدارم الترخيص  إجراءات لـ تنظـ ,وفي العراق
جراءاتالمشرع المصرم الذم حدد لجاف مكحدة كبسقكؼ زمنية  اعميي سار التي  , كشركط كاضحة كا 

فإجراءات الترخيص بالبناء ألغراض السكف بالنسبة لالراضي الزراعية الكاقعة داخؿ حدكد البمدية 
الزراعية  األراضي أما, (ُ)إليياطمب يقدمو ذكم الشأف  بكاسطةلدائرة البمدية المعنية المشرع  أخضعيا

لية آكمف دكف  ,ة لمبت بيااإلداريالكحدة  إلىالكاقعة خارج حدكدىا فطمبات الترخيص فييا تقدـ 
 أكالتنمكية  أكالزراعية لممشاريع االستثمارية  األراضيبالنسبة القامة المنشآت عمى  أماكاضحة, 
 األمرإال أٌف  ,لية محددةآ التعميمات أكفمـ يحدد القانكف  ,غيرىا أكالصحية  أكالتعميمة  أكالخدمية 

مفاتحتيا  عف طريؽبمكجبو  المؤلفةتطمب استحصاؿ مكافقة المجنة  َُُِ( لسنة ُُّالديكاني رقـ )
م الدكائر أاستطالع ر  فضال عفالتي عمييا بياف نكع االستثمار المطمكب  ,(ِ)المستفيدةمف الجية 

 .كافة القطاعية المعنية
كزارة  عفلتكجييات تصدر بكتب رسمية  فالتعامؿ يجرم كفقان  ,كزارة الزراعة إجراءات كعف

الجية  إلىيقدـ طمب مف ذكم الشأف  أفٍ فتقضي ىذه التكجييات , الزراعية األراضيدائرة  أكالزراعة 
الشعب  بكاسطةكتتخذ المديرية اإلجراءات الالزمة  ,مديرية الزراعة المعنية إلىكمنيا يحاؿ , المستفيدة

كتبيف لممديرية كاقع حاليا بمكجب معاممة  األرضالزراعية التي بدكرىا تجرم الكشؼ المكقعي عمى 
 :الجيات القطاعية المختمفة في المحافظة أراءتستطمع المديرية  أفٍ كبعد  ,(ّ)تسمى معاممة )تخصيص(

دائرة  إلىتحاؿ المعاممة  ,كغيرىا ,كعقارات الدكلة ,كالتخطيط العمراني ,كالنفط ,كدكائر الكيرباء
                                                           

  ََُِ/  ٕ/ ٗ( في /ّٖٖٔجريدة الكقائع العراقية بالعدد )المنشكر ب ََُِ( لسنة ُْٓرقـ ) اعتبر القرار (ُ)
األراضي العائدة لمدكلة, ينظر الفقرة )األكلى( مف البند عدـ حصكؿ المكافقة األصكلية عمى البناء  يعد تجاكزان عمى  إفٌ 

 )أكال ( مف القرار.
 بػػػػػػكزارة يتعمػػػػػػؽ مستكصػػػػػػؼ أك مستشػػػػػػفى فإقامػػػػػػة ,النشػػػػػػاط بيػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ التػػػػػػي الجيػػػػػػة المسػػػػػػتفيدة: بالجيػػػػػػة قصػػػػػػدكيي  (ِ)

 .كىكذا األكقاؼ بكزارة كالجكامع التعميـ بكزارة كالجامعة التربية بمديرية كالمدرسة, كتشكيالتيا الصحة
فيذه العبارة ممكف , ال تتفؽ مع جميع حاالت البناء عمى األراضي الزراعية (تخصيص ) يرل الباحث باف عبارة (ّ)

األراضي العائدة لمدكلة الشاغرة أك غير المثقمة بحقكؽ تصرفية عندما ترـك الكزارة تخصيصيا ألغراض  عمىتنطبؽ  أفٍ 
عممية بحقيقتيا ال أك المثقمة بحقكؽ تصرفية فال لألفراد أما بالنسبة لالراضي المممككة , خرغرض آ النفع العاـ أك أم

ت في منشآ يطمب المالؾ أك صاحب حؽ التصرؼ إقامة أبنية أك إذ ,عدـ ممانعة دك عف ككنيا رخصة أك مكافقة أكتع
 تسمى المعاممة ب) معاممة أفٍ  نقترح إليياكلجمع المصطمحات المشار  فالكزارة ال تخصص لو أرضا جديدة,  أرضو
 .مشاريع( إنشاء
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تعرض عمى كزارة  ,كبعد الدراسة كالتدقيؽ مف قسـ)التخصيص( في ىذه الدائرة, األراضي الزراعية
 أفٍ المكافقة النيائية يجب إال أٌف  ,كزير الزراعة ألبداء المكافقة إلىكمنيا  ,الدائرة القانكنيةالزراعة/

العامة  األمانةلمشاريع االستثمار كالتنمية المشكمة  في  األراضيتحصؿ مف لجنة دراسة كتخصيص 
في ىذا  المطمكب األساسكالشرط , َُُِ( لسنة ُُّالديكاني المرقـ ) األمرلمجمس الكزراء بمكجب 

غير  األرضكلـ تحدد ىذه التكجييات معنى  ,غير صالحة لمزراعة األرضتككف  أفٍ المجاؿ ىك 
عمى مختبر فحص  أحيانان  كيعتمد, لة خاضعة لتقدير الجيات الكاشفةأكتبقى المس, الصالحة لمزراعة

 .عايير محددة النتخاب عينات الفحصم أملمزراعة دكنما كجكد  األرضالتربة لتحديد مدل صالحية 
ة العميا اإلداريمة كالمح أكدتوكىذا ما  ,الممنكحة الغرض المحددة ليا اإلجازةال تخالؼ  أفٍ كيجب 
 المدعي قدـ طمبا ألنشاء مخازف مبردة كليس ألنشاء مركز إفٌ ة العميا اإلداريمة ك... ترل المح: "بقكليا

كحصمت مكافقة الجيات المعنية عمى  أساسوكجرت الكشكفات عمى  بيذا الطمب, تسكيقي كقدـ مرتسمان 
 أكعمدم  أكافسكاء  أمحمكؿ عمى خط ف المركز التسكيقيلمضمك  اإلجازةف صدكر أف ,ىذا المضمكف

يستفيد المدعي مف الخطأ  أفٍ يتعارض مع القانكف فال يجكز  األسكاؽىذه  إنشاء إفٌ غير عمدم كحيث 
كانت  نياأل اإلجازةيككف جزاء ذلؾ الغاء  أفٍ لمقانكف, كلكف مف غير الصحيح  خالفان  أسكاقان  أينش بأف

بما يتفؽ كطمب  اإلجازةتنطكم عمى قدر معمكـ مف الصحة... لذا كاف مف المتعيف الحكـ بتصحيح 
 .(ُ)المدعي  ...."

تشريع مكحد يجمع شتات القكانيف كالقرارات كالتعميمات  إصدارضركرة  يرل الباحث ,كمما تقدـ
لجاف مختصة  كتأليؼالزراعية,  األراضيكالتكجييات التي تناكلت مكضكع البناء بمختمؼ صكره عمى 

 كافةتضـ الدكائر القطاعية المعنية  ,القرار الكزارم المصرم سالؼ الذكرإليو عمى غرار ما ذىب 
 الزراعية ضمف سقكؼ زمنية محددة . األراضيكتتكلى ميمة البت بطمبات البناء عمى 

                                                           

لفتػػػػػػػػة ىامػػػػػػػػػؿ  , ينظػػػػػػػػػر تفاصػػػػػػػػيؿ القػػػػػػػػػرار ,َُِٔ/ِ/ُُفػػػػػػػػي  َُِْ/قضػػػػػػػػاء أدارم/تميػػػػػػػػػز /ْٕٓقػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػػـ  (ُ)
 كما بعدىا. ِٓ, صَُِٗ, بيركت, , مكتبة السنيكرم ِج, العجيمي, مف قضاء المحكمة اإلدارية
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 المطمب الثالث
 الزراعية األراضيالرقابة الالحقة عمى البناء عمى 

كالتجاكز في  ,الزراعية خالفا لمقانكف بمصطمح التجاكز األراضييصطمح عمى البناء عمى 
المشرع  كاستعمؿ, (ِ)كجاكز المكاف: تٌعٍداه, (ُ)كتجاكزتو بمعنى أجٍزتوي  تجاكز فيو بمعنى أفرط, المغة:

 أك(ٓ)التعدمكيقابمو في مصر مصطمح , (ْ)القضاء أحكاـكذلؾ تردد في  ,(ّ)العراقي ىذا المصطمح
الالحقة عمى البناء  اإلدارةسة رقابة اكلدر , المصطمحات استعماؿكال تأثير ليذا التبايف في , المخالفة
الرصد  األكؿفي الفرع  نبحث :ثالثة فركع عمىالبد لنا مف تقسيـ المطمب  ,الزراعية األراضيعمى 

الزراعية, كنخصص الفرع الثاني لمحديث عف سمطات  األراضيلحاالت التجاكز بالبناء عمى  اإلدارم 
ىذا  إزالة في اإلدارةلمحديث عف سمطات  سيككفالفرع الثالث  أما ,ىذا التجاكز إيقاؼفي  اإلدارة

 .االعتداء أكالتجاكز 
 األولالفرع 

 الزراعية األراضيلحالت التجاوز بالبناء عمى  اإلداري الرصد 
 إجراءن  كقد يككف ,بيا اإلحاطة بغايةت التجاكز كتكثيقيا يقصد برصد التجاكز اكتشاؼ حاال

كىك يقكـ باإلجراءات  األرضصاحب  اإلدارةفقد ترصد  ,(ٔ)الغاية منو منع حصكؿ التجاكز ,ان كقائي
مف بيف  بالغة جدان  أىميةتييئتيا لمبناء, كيحتؿ عنصر الرصد  أك األرضالسابقة لمبناء كتعديؿ 

                                                           

 .ِّٗص ,ُٔٓٗ بيركت, صادر دار التاسع, المجمد العرب, لساف منظكر, ابفينظر  (ُ)
 .َُٓص بيركت الشرقية, المكتبة المغة, في المنجد معمكؼ, لكيسينظر  (ِ)
  :التػػػػي عرفػػػػت التجػػػػاكز بقكليػػػػا ََُِ( لسػػػػنة ُْٓ) رقػػػػـ ينظػػػػر عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ الفقػػػػرة )األكلػػػػى( مػػػػف القػػػػرار (ّ)
 األساسػػػػػية التصػػػػػاميـ حػػػػػدكد ضػػػػػمف كالبمػػػػػديات لمدكلػػػػػة العائػػػػػدة العقػػػػػارات عمػػػػػى الكاقعػػػػػة اآلتيػػػػػة التصػػػػػرفات تجػػػػػاكزان  يعػػػػػد"

 األساسػػػػػػػػية لمتصػػػػػػػػاميـ مخالفػػػػػػػػان  أـ مكافقػػػػػػػػان  أكػػػػػػػػاف سػػػػػػػػكاء البنػػػػػػػػاء-ُ :أصػػػػػػػػكلية مكافقػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى الحصػػػػػػػػكؿ دكف لممػػػػػػػػدف
 .".....لممدف

 ُِٕ غير المنشكريف التاليف: القرار رقـ يفة, كنذكر منيا القرار كقد كرد المصطمح في أحكاـ محكمة التميز العراقي (ْ)
 أك حؽ كجو كبدكف تجاكز قد عميو المدعي فٌ .أ.." :حيث جاء فييما , ََِّ/  ِـ/  ّٔٔرقـ  كالقرار ََِّ/  ِـ/ 

 عمى التجاكز إلزالة اإلدارة كسائؿ, الدايني ناصر عمي عباس , نقال عف ذكرل"..... المرقـ العقار عمى قانكني مسكغ
 .ُّ,صََِٓ ,بغداد جامعة /القانكف كمية إلى مقدمة ماجستير رسالة, العامة األمكاؿ

 .ُّصنفسو, المصدر , الدايني ناصر عمي عباس ذكرلينظر  (ٓ)
 النظاـ ضكء في دراسة ,التجاكزات  مكافحة في كمسؤكليتيا اإلدارة صالحية , العبيدم سمماف حمكدم محمدينظر  (ٔ)

 .َّ, ص َُِٖ, لبناف, بيركت, الرافديف دار,  ُ,ط العراقي القانكني
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التي كالت الكثير مف المش اإلدارةاالستباؽ الذم يقي  أككنو قائـ عمى مبد ,عناصر مكافحة التجاكزات
 ,لألفرادأـ سكاء لمدكلة  كاألمكاؿالتجاكزات بعد كقكعيا كإضاعة الكقت كالجيد  إزالةتعترضيا عند 

 عف طريؽرصد التجاكزات كمنعيا حاؿ كقكعيا يؤكد ىيبة الدكلة  فٌ أ إذ ,فضال عف تعمقو بييبة الدكلة
 . (ُ)الحفاظ عمى النظاـ العاـ

ففي  ,المقصكدالمرفؽ  أكفي رصد التجاكزات باختالؼ القطاع  المستعممةكتختمؼ الكسائؿ 
التحسس البيئية لقياس مقدار التمكث في  أجيزةباستعماؿ التجاكزات كالسيطرة عمييا  ترصدمجاؿ البيئة 

الجيد البشرم بصكرة مباشرة في اغمب  يعتمد عمى الزراعية األراضيفي مجاؿ  أما ,اليكاء أكالماء 
 كعف طريؽالزراعية  األراضيالكشكفات الميدانية التي تجرييا عمى مكاقع بكاسطة  أم ,الحاالت

اتيحت كسائؿ تقنية كثيرة  ,لمتقدـ التقني الذم شيده العالـ في الكقت الحاضر كنظران  ,الجكالت الميدانية
كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ رصد التجاكز في  ,ثير مف الجيد كالكقت كالماؿكمتنكعة تكفر عمى الدكلة الك

عف  بعيدةمازالت  كالسيما في العراؽ اإلدارةإال أٌف  ,أك الطائرات الصناعية األقمار بكاسطةالبناء 
 . (ِ)ىذه الكسائؿ الحديثة استعماؿ

 ,جيات متعددة إلىالزراعية  األراضيالقانكف العراقي ميمة رصد التجاكزات عمى  كأناط
تقع في مقدمة ىذه الجيات كزارة  أفٍ كمف البدييي  ,كمتداخمة كبمكجب نصكص متفرقة متشعبة

" : فٍ أعمى  األراضي أصناؼ( مف المادة )الثانية( مف قانكف تكحيد الرابعةكبيذا نصت الفقرة ) ,الزراعة
 ك, المممككة لمدكلة ... " األراضيالحقكؽ التصرفية في  أصحابتتكلى كزارة الزراعة مراقبة التزامات 

التي  اإليجاركغيرىا مف عقكد , (ّ)ُّٖٗ( لسنة ّٓكذلؾ الحاؿ في العقكد المبرمة كفؽ القانكف )
 .(ْ)تدخؿ الدكلة طرفا فييا

                                                           

 . َّالسابؽ, صالمصدر  , العبيدم سمماف حمكدم محمدينظر  (ُ)
 . َّ ص, نفسو المصدر , العبيدم سمماف حمكدم محمدينظر  (ِ)
تتكلى كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي الرقابة  ":عمى انو  ُّٖٗ( لسنة ّٓتنص المادة )الخامسة( مف القانكف ) (ّ)

ـ عد, كمف ىذه االلتزامات "عمى الشركات كاألفراد كالمستأجريف بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف بما ال يخؿ بالتزاماتو العقدية
كالتي نصت  ,(الفقرة )ثانيا( مف المادة )الرابعة لمقتضىكيفيـ ذلؾ مف مفيـك المخالفة الزراعية,  البناء عمى األراضي

 ."جرت مف أجميا تي أي يجكز استغالؿ األراضي المؤجرة في غير األغراض ال ال " :عمى انو
تخػػػػػػػكؿ كزارة الزراعػػػػػػػة أك تشػػػػػػػكيمتيا أك لجانيػػػػػػػا أك ,المجػػػػػػػاؿ لػػػػػػػذكرىا جميعيػػػػػػػا  مػػػػػػػف النصػػػػػػػكص الكثيػػػػػػػر ىنػػػػػػػاؾ  (ْ)
 ان القانكف.كمنيا بالضركرة البناء عمى األراضي الزراعية خالف ,بييا المياـ مدار البحثسمن
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ة المعنية, كمف ذلؾ تخكيؿ   اإلداريالميمة بالكحدات  أنيطتخر آكبقانكف  ,أخرلكمف جية 
نصت المادة )الثالثة(  ىذا كعمى , الرصد كالمراقبة في بعض الحاالتف لجاف يالمحافظ صالحيات تعي

ف الجيات ي" يتكلى المحافظ تعي :بقكليا ُٖٕٗ( لسنة ُٕ) الزراعي رقـ اإلنتاجمف قانكف حماية 
ىذا القانكف  أحكاـكالدكائر المسؤكلة عف تفتيش الحقكؿ كالمزارع كتشكيؿ المجاف الخاصة لمراقبة تنفيذ 

الزراعية  األراضيمسؤكلية رصد التجاكزات عمى  ةعام بصكرةة اإلداريعمى عاتؽ الكحدات  كيقع, "...
شعار الزراعية لغير  األرضت عقارية مقامة عمى آمنش أمالمجاف المختصة في حاؿ رصدت  كا 

 ُٖٖٗ( لسنة ٗ( مف المادة )الثانية( مف التعميمات رقـ )األكلىتنص الفقرة ) الزراعية, كبيذا األغراض
راعية الكاقعة ضمف منطقة الز  األراضي"عمى اإلدارات المحمية في المحافظات مراقبة  :عمى انو
شعارعمميا,   ". ...(ُ)ياارض تركت زراعت أمالمجاف المشكمة بمقتضى ىذه التعميمات عف  كا 

الزراعية عمى كزارة الزراعة  األراضيالمراقبة كالرصد عمى البناء عمى ميمة  كلـ تقتصر
 أحكاـكيفيـ ذلؾ مف  ,البمديات كغيرىا أكفقد تقع الميمة عمى عاتؽ كزارة المالية  ,ةاإلداريكالكحدات 

الخاص باألراضي العائدة لمدكلة الكاقعة  ََُِ( لسنة ُْٓمجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ ) قرار
"  :) ثالثا ( منو عمى انو ( مف البنداألكلىالفقرة )إذ نصت  ,(ِ)لممدف األساسيةضمف حدكد التصاميـ 

لجنة مركزية مف منتسبي  ,رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة أك ,تشكؿ بقرار مف الكزير المختص
التي تحت  أكتتكلى مراقبة التجاكزات عمى العقارات العائدة ليا  ,الجية غير المرتبطة بكزارة أكالكزارة 
رئيس الجية غير  أكالكزير المختص  إلىكرفع تقارير دكرية بشأنيا  ,حيازتيا أك إشرافيا أك أدارتيا

زالتوتتكلى منع كقكع التجاكز  ,كلجاف فرعية في المحافظات حسب الحاجة ,المرتبطة بكزارة فكر  كا 
رصد حاالت البناء عمى  اإلدارةالنص المذككر يخكؿ جيتيف مف جيات إٌف . كيتضح كقكعو .... "

 , الجية المالكة لالراضي الزراعية المممككة لمدكلة بكصفياكىما كزارة المالية : راعيةالز  األراضي
شرافيا رتياإداتقع تحت  األراضيىذه إٌف  ككفكالجية الثانية كزارة الزراعة  كلـ يعالج النص , كا 

ليو القرار إبحؽ ما ذىب  بعضيـكينتقد  .الزراعية المممككة لألفراد األراضيالمذككر حاالت البناء في 
                                                           

ترؾ زراعة  ال يعتبر " :عمى انو ُٖٖٗ لسنة( ٗ) رقـ التعميمات( مف تنص الفقرة )الثانية( مف المادة )األكلى (ُ)
 ."مف الحؿ  مانعان  قانكنيان  ت عقارية فييا لغير األغراض الزراعية عذران األرض بسبب إقامة منشآ

يعد تجاكزان التصرفات األتية الكاقعة عمى العقارات العائدة لمدكلة كالبمديات ضمف " :القرار مف( أكال) البندينص  (ِ)
البناء سكاء أكاف مكافقا أـ مخالفان لمتصاميـ  -ُحدكد التصاميـ األساسية لممدف دكف الحصكؿ عمى مكافقة اصكلية.

 ."األساسية لممدف ...
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 ,التي تككف بعيدة عف مكاقع التجاكز ,في الكزارة المؤلفةبجعؿ مياـ المراقبة مف كاجب المجنة المركزية 
ف النص أفآخر كمف جانب  , (ُ) في نفس المادةإلييا رعية المشار المجاف الف إلىكلـ يككؿ الميمة 

 إالالرقابة ال تتحقؽ أٌف إذ  ,كىما الكشؼ المكقعي :بيذا المجاؿ كسيمتيف في الرقابة يتيح لإلدارة
 إلى السابقةكفؽ المادة  المؤلفةكالكسيمة الثانية ىي رفع تقارير دكرية مف المجاف , الكشؼ المكقعيب

بالرقابة كالرصد عمى  اإلدارةإلييا  أعد التقارير مف الكسائؿ التي تمجكت ,المحافظ أكالكزير المختص 
 .(ِ)الزراعية األراضيحاالت البناء عمى 

كيعزك , الزراعية األراضيالمشرع تشدد في تنظيـ عنصر الرصد عمى إٌف  ,بعضيـكيرل 
تقييد سمطة صاحب  إلىككذلؾ , الدكلة إلىالزراعية  األرضعائدية ممكية رقبة  إلىالسبب ليذا التشدد 

سمطة صاحب حؽ التصرؼ لـ تككف إٌف  كيرل الباحث, (ّ)حؽ التصرؼ باالستغالؿ النباتي كالحيكاني
نما ,ةمطمق بصكرةمقيدة   األراضي أصناؼفتحت االستثناءات كالنصكص الالحقة عمى قانكف تكحيد  كا 

ىذا التشدد أٌف كمع , (ْ)الزراعية األغراضلغير  األرضسالؼ الذكر الباب عمى مصراعيو الستغالؿ 
فت رً كالبساتيف جي  األراضيفكثير مف  ,خافيةالنتيجة عمى ارض الكاقع غير إال أٌف  ,ككثرة النصكص

 .(ٓ)صمت مطبؽ مف الجميع أماـعشكائيات  إلىكتحكلت 
                                                           

 .ّّ ص ,السابؽ المصدر , العبيدم سمماف حمكدم محمدينظر  (ُ)
, كالذم تـ اإلشارة إلى محتكاه في الفرع َُِْ/ُ/ٕفي  ٗٗٔينظر كتاب كزارة الزراعة الدائرة القانكنية ذك العدد  (ِ)

الثالث /المطمب الرابع/ المبحث الثاني/الفصؿ األكؿ, مف ىذه الرسالة, كبمكجبو كمفت الكزارة مديريات الزراعة بتقديـ 
 ا أنشطة غير زراعية.جداكؿ دقيقة باالرض الزراعية المقامة عميي

/أكال( مػػػػػػػػف ِ, كينظػػػػػػػػر كػػػػػػػػذلؾ المػػػػػػػػادة )ْٕص , نفسػػػػػػػػو المصػػػػػػػػدر , العبيػػػػػػػػدم سػػػػػػػػمماف حمػػػػػػػػكدم محمػػػػػػػػدينظػػػػػػػػر  (ّ)
, التػػػػػػػي قيػػػػػػػدت سػػػػػػػمطة صػػػػػػػاحب التصػػػػػػػرؼ بػػػػػػػالغرض ُٕٔٗ( لسػػػػػػػنة ّٓقػػػػػػػانكف تكحيػػػػػػػد أصػػػػػػػناؼ األراضػػػػػػػي رقػػػػػػػـ )

 التشريعات الالحقة أكردت العديد مف االستثناءات. إٌف المذككر, مع مالحظة 
 لمقطػػػػػاعيف الصػػػػػناعي االسػػػػػتثمار قػػػػػانكف مػػػػػف( التاسػػػػػعة) المػػػػػادة مػػػػػف( الثالثػػػػػة)  ينظػػػػػر عمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ الفقػػػػػرة (ْ)

 األراضػػػػػػي لمػػػػػػالكي يجػػػػػػكز " :انػػػػػػو عمػػػػػػىالتػػػػػػي نصػػػػػػت   النافػػػػػػذ المعػػػػػػدؿ ُٖٗٗ لسػػػػػػنة( َِ) رقػػػػػػـ كالمخػػػػػػتمط الخػػػػػػاص
 البيئػػػػػػة الشػػػػػػركط فيػػػػػو تتػػػػػػكافر عمييػػػػػا صػػػػػػناعي مشػػػػػركع إنشػػػػػػاء التصػػػػػػرفية الحقػػػػػكؽ كأصػػػػػػحاب ,صػػػػػرفان  ممكػػػػػػان  الزراعيػػػػػة
 ."العامة بالصحة مضر غير أك المطمكبة

 .ْٖص, نفسو المصدر, العبيدم سمماف حمكدم محمدينظر  (ٓ)
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 الفرع الثاني
 الزراعية األراضيالتجاوز بالبناء عمى  إيقاففي  اإلدارةسمطة 

الزراعية بعد  األراضيالتعدم بالبناء عمى  أكمنع استمرار التجاكز  :قصد بإيقاؼ التجاكزيي 
 أككالطابكؽ  األرضلمبناء عمى  األساسيةكضع المكاد  أكلمبناء  تمييدان  األرضكتقسيـ  ,الشركع فيو

مف  اإلدارةكتتحقؽ , (ُ)كغيرىا األرضقكاعدىا عمى  أك األعمدةبعض  أكمبنى  أساسجزء مف  إقامة
 فعف , مف ىذا المطمب األكؿالذم سبؽ الحديث عنو في الفرع اإلدارم عنصر الرصد  بكاسطةذلؾ 
بعض الحاالت في  اإلدارةقد تالحظ  ؛رصد حاالت التجاكز إلى التي تسعى اإلدارةجكالت  طريؽ

كتأثير ذلؾ  ,الزراعية األرضمما يستكجب تدخميا لمحد مف الضرر الحاصؿ عمى  ,األكليةمراحميا 
 .(ِ)الزراعي اإلنتاجعمى 

 األصؿالزراعية جريمة مف حيث  األراضياالعتداء عمى  دَّ المشرع المصرم عى  بأفقد مر بنا 
المشرع قد منح كزير الزراعة سمطة إال أٌف , لعقكبة المنصكص عمييا في القانكفتستكجب تكقيع ا
( ُٔٓنصت المادة )إذ , لحيف الفصؿ في الدعكلاإلدارم المخالفة بالطريؽ  أسبابتقديرية في كقؼ 

الزراعة حتى صدكر الحكـ  كلكزير "... :عمى انؤُٔٗ( لسنة ّٓمف قانكف الزراعة المصرم رقـ )
 أسباب....", كال يعني كقؼ كعمى نفقة المخالؼاإلدارم بالطريؽ  المخالفة أسبابكقؼ  في الدعكل
مف منشآت  أقيـبيدـ ما  ,ما كاف عميو إلىالمخالفة رد الحاؿ  أسبابزالة إفالمقصكد ب ,إزالتياالمخالفة 

ما كانت  إلىالحاؿ  إعادةىا دكف ر فتعني منع استمرا :يكـ كقفيامف أما, الزراعية األرضمباني عمى  أك
 .(ّ)عميو

المخالفة كما  أكالقكانيف كالقرارات مصطمح كقؼ التجاكز  فيع شر لما مؿتعيسلـ  ,وفي العراق
نما, فعؿ المشرع المصرم كعميو تؤخذ , مصطمح منع التجاكز دكنما تحديد صكر ليذا المنع استعمؿ كا 

كبكؿ , لمقكاعد العامة باستعماؿ كامؿ سمطاتيا كفقان  اإلدارة تمكف التي بالصيغة إطالقياالعبارة عمى 
 المتجاكز شفييان  إبالغفيمكف ليا  :في ىذا المجاؿ متنكعة اإلدارةكخيارات , الكسائؿ القانكنية المتاحة

تباشر بإجراءاتيا أٍف التجاكز فميا  أعماؿ إيقاؼكفي حاؿ امتناعو عف  ,التجاكز فكران  إيقاؼبضركرة 
                                                           

 قػػػػػػػانكف مػػػػػػػف( ُٔٓ) عاقػػػػػػػب المشػػػػػػػرع المصػػػػػػػرم عمػػػػػػػى الشػػػػػػػركع بالبنػػػػػػػاء عمػػػػػػػى األراضػػػػػػػي الزراعيػػػػػػػة فػػػػػػػي المػػػػػػػادة (ُ)
 ىذا النص في التشريع العراقي., في حيف لـ يرد مثؿ ُٔٔٗ لسنة( ّٓ) رقـ المصرم الزراعة

 .ُِٓص ,سابؽ مصدر, البكرم عزمي محمد ينظر (ِ)
 .ُِٓ -ُِْص ,نفسو مصدرال, البكرم عزمي محمد ينظر (ّ)
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لقاء القبض عميو كتسميمو ألقرب إحالة اعتراض المتجاكز فمإلدارة  كفي, (ُ)المادية بكقؼ التجاكز
 أصكؿ( مف قانكف َُِ( مف )األكلىالمادة الفقرة ) إلى كذلؾ استنادان  ,محكمة أكمركز شرطة 

"لكؿ شخص كلك بغير امر مف  :نصت عمى انوإذ  ,ُُٕٗ( لسنة ِّالمحاكمات الجزائية رقـ )
اذا كانت -ُ,األتيةجنحة في احدل الحاالت  أكيقبض عمى متيـ بجناية أٍف السمطات المختصة 
قد ارتكب جريمتيف مشيكدتيف يعاقب عمييا القانكف كىي جريمة  ىنا ", فالمتجاكزالجريمة مشيكدة...

ف ( مف قانك ُِّفي المادة )إلييا المشار عممو المكمؼ بو  أداءكجريمة منع المكظؼ مف  ,التجاكز
 ثالث " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى :نوالتي تنص عمى أ ُٗٔٗ( لسنة ُُُالعقكبات رقـ )

بخدمة عامة شخص مكمؼ  أم أك مكظفان  بإحدل ىاتيف العقكبتيف مف منع قصدان  أكسنكات كبالغرامة 
 .عف القياـ بكظيفتو "

 الفرع الثالث
 الزراعية األراضيعن )المخالفة(التجاوز إزالةفي  اإلدارةسمطة 

عادةحالة التجاكز  إنياء :تعني )المخالفة(التجاكز إزالة يختفي إذ  ,ما كاف عميو إلىالحاؿ  كا 
المشرع  استعمؿ في حيف, (ّ)المخالفة إزالةاستعمؿ المشرع المصرم مصطمح  قد,ك (ِ)اثر لمتجاكز أم

األنسب في مجاؿ األراضي إفَّ  كيرل الباحث ,(ٓ)مصطمح رفع التجاكز (ْ)ذلؾ فضالن عف العراقي
تغطي أصناؼ إذ عمكمية, المخالفة اكثر  عبارة إزالة الفالمشرع المصرم,  استعمموالزراعية ما 

لؾ سنستعمؿ في ىذا البحث ما ىك ذ, كمع غيرىاإلى أـ سكاء كانت مممككة لمدكلة  كافةاألراضي 
 كافة ثارهآ إزالةبؿ يتطمب ذلؾ  ,فقط أزاحتوالتجاكز عف طريؽ  إزالةكال تتحقؽ عممية  .سائد في العراؽ

التي خمفيا المكاف الذم طالو التجاكز, فعمى سبيؿ المثاؿ قياـ المتجاكز بكضع الحصى الخابط عمى 
 األرضكمية مف التربة المكجكدة في سطح  إزاحةمما يتطمب  ,ارض زراعية خصبة يضر بخصكبتيا

كقد يحدث رفع التجاكز مف دكف , (ٔ)دكف االكتفاء برفع الحصى الخابطمف  كتعكيضيا بأخرل جيدة
                                                           

 .ِٕص, سابؽ مصدر , العبيدم سمماف حمكدم محمد ينظر (ُ)
 .ْٕص, نفسو المصدر, العبيدم سمماف حمكدم محمدينظر  (ِ)
 .ُٔٔٗ( لسنة ّٓ( مف قانكف الزراعة المصرم رقـ )ُٔٓينظر عمى سبيؿ المثاؿ المادة ) (ّ)
 ,"يزاؿ بعد تاري  نفاذ ىذا القرار كؿ تجاكز... :"عمى انو ََُِ( لسنة ُْٓنصت المادة )الثانية( مف القرار رقـ ) (ْ)
ترفػػػػػػػػع  ":انػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى ََِِ لسػػػػػػػػنة( ّٓ) رقػػػػػػػػـ قػػػػػػػػانكف الطػػػػػػػػرؽ كالجسػػػػػػػػكر مػػػػػػػػف( ٖ\السادسػػػػػػػػة) المػػػػػػػػادة نصػػػػػػػػت (ٓ)

 ."...المحدثات التي أنشئت تجاكزا
 .ْٕص , نفسو المصدر , العبيدم سمماف حمكدم محمدينظر  (ٔ)
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مستحقة لمقمع  األرضت في آفييا القانكف المنش يعدالتي  األحكاؿكذلؾ في  ,المادية األعماؿمباشرة 
, (ُ)األرضفي  يمحؽ ضرران  ةالمادي بالصكرةرفع التجاكز  بأففي الحاالت التي يتراءل فييا لإلدارة 

تكاجو بو المتجاكزيف عمى ارض  بفضميا ,اإلدارةال يستياف بو بيد  سالحان  األخيرةكتعد ىذه الكسيمة 
في  اإلدارة عمؿيصعب مف  ,مكتمالن  األرضصيركرة البناء عمى  بأفكخصكصا ممف يعتقد  ,الدكلة
 .(ِ)التجاكز إزالة

لـ يمنح المشرع المصرم كزير  ,ففي مصر, المعنية بأزالة التجاكز اإلدارةعف سمطات  أما
المخالفة  أسبابفميس لو سكل كقؼ , الزراعية األرضالبناء عمى  إزالةمف يفكضو سمطة  أكالزراعة 
"...  :جاء فيياإذ  ,أحكامياة العميا في مصر في  اإلداريالمحكمة  أكدتو, كىذا ما (ّ)اإلدارمبالطريؽ 

  ُّٖٗ/ُُٔالقانكف  ( مفُِٓفي المادة ) الكاردةة في المخالفات اإلدارييقؼ اختصاص السمطة 
... المخالفات أسباب إزالة إلىيمتد اختصاصيا أٍف دكف  ,القرار بكقؼ تمؾ المخالفات إصدارعند حد 

ليو المحكمة إكىذا ما ذىبت  ,غير مشركع عد عمالن يي  ,مف كزير الزراعة اإلزالةفصدكر قرار  (ْ)" 
بعيب عدـ االختصاص  قرار باإلزالة مف كزير الزراعة .... يككف مشكبان " ... صدكر  :ة بقكليااإلداري

ة في مصر الجدؿ حكؿ اإلداريكحسمت المحكمة  .(ٓ)سمطة المحكمة الجنائية " الغتصابوالجسيـ 
( ُُٗكبيف قانكف البناء رقـ ) ,مف جية ُٔٔٗ( لسنة ّٓالتداخؿ الحاصؿ بيف قانكف الزراعة رقـ )

قانكف الزراعة ىك إفَّ  إلىكانتيت , في شأف إزالة األعماؿ المخالفة أخرلمف جية  ََِٖلسنة 
                                                           

"اذا اخػػػػػػؿ المسػػػػػػتأجر بالتزاماتػػػػػػو القانكنيػػػػػػة  :عمػػػػػػى انػػػػػػو ُّٖٗ( لسػػػػػػنة ّٓتػػػػػػنص المػػػػػػادة )السادسػػػػػػة(مف القػػػػػػانكف ) (ُ)
فمػػػػػػكزير الزراعػػػػػػة  إصػػػػػػدار قػػػػػػرار بإنيػػػػػػاء عقػػػػػػد اإليجػػػػػػار كاسػػػػػػترداد األرض منػػػػػػو, كتممػػػػػػؾ المغركسػػػػػػات  أك العقديػػػػػػة ...

 .ثيا بقيمتيا مستحقة لمقمع مقدرة كفؽ أحكاـ ىذا القانكف "دت التي أحكالمنشآ
 .ٕٓص , السابؽ المصدر , العبيدم سمماف حمكدم محمدينظر  (ِ)
 .ْٔٗد. .حامد الشريؼ, مصدر سابؽ, ص ينظر  (ّ)
, ُٔٗٗ/ٓ/ ِٔ جمسػػػػػػػة ,عميػػػػػػػا ؽ , ّٔ لسػػػػػػػنة (,ّٔٓ) رقػػػػػػػـ الطعػػػػػػػف ,العميػػػػػػػا اإلداريػػػػػػػة المحكمػػػػػػػة حكػػػػػػػـينظػػػػػػػر  (ْ)

 جمسػػػػػػة, عميػػػػػػا ؽ ,ّٖ لسػػػػػػنة (,ٗٓٔ) رقػػػػػػـ الطعػػػػػػف العميػػػػػػا اإلداريػػػػػػة المحكمػػػػػػة ككػػػػػػذلؾ ينظػػػػػػر كبػػػػػػنفس المعنػػػػػػى حكػػػػػػـ
 .  ْٔٗ ص, سابؽ مصدر, الشريؼ حامد. .د عف نقال , ُٔٗٗ/ُ/ٕ
 عػػػػػػف نقػػػػػػالن  , ُٕٗٗ/ُ/ٓجمسػػػػػػة ,عميػػػػػػا ؽ, ّٓ لسػػػػػػنة(, ُٕٔٓ) رقػػػػػػـ الطعػػػػػػف ,العميػػػػػػا اإلداريػػػػػػة المحكمػػػػػػة حكػػػػػػـ (ٓ)
 .ْٔٗ ص, نفسو مصدرال, الشريؼ حامد. .د
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كزير الزراعة بكقؼ  عمؿالزراعية كيقتصر  األراضيالكاجب التطبيؽ عمى حاالت التعدم بالبناء عمى 
 .(ُ)العمؿكاليجكز لممحافظ ممارسة ىذا  ,إزالتيادكف مف المخالفة 

برفع التجاكزات عف  اإلدارةالمشرع المصرم مف تضييؽ سمطات إليو كعمى خالؼ ما ذىب 
سمطات كاسعة في  اإلدارةالمشرع العراقي منح إفَّ فالكاضح , القضاء إلىالزراعية كمنحيا  األراضي

 المؤلفةمجاف الفرعية زالة التجاكز لٌ إكمنيا السمطات الممنكحة ب ,كبمكجب تشريعات مختمفة, ىذا المجاؿ
"  :نصت الفقرة )الثالثة( منو عمىإذ  ,سالؼ الذكر ََُِلسنة ( ُْٓ) رقـ القرار أحكاـبمكجب 

لجنة مركزية تتكلى مراقبة  ,رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة أك ,تشكؿ بقرار مف الكزير المختص
زالتوتتكلى منع كقكع التجاكز  ,كلجاف فرعية في المحافظات حسب الحاجة ,التجاكزات ..... فكر  كا 

بسبب يقتنع بو الكزير المختص  ,اذا تعذر عمى المجنة الفرعية رفع التجاكز أما عو عمى نفقة ....".كقك 
باإلجراءات المختص  المحافظ إشعارفعمى المجنة الفرعية  ,رئيس الجية غير المرتبطة بكزارة أك

مجنة ال إلى اإليعازلغرض , (ِ)إزالتودكف مف كالمعكقات التي حالت  ,التجاكز إزالةف أالمتخذة بش
 .(ّ)نفا إلزالة التجاكزآالقرار ( مف بمكجب البند )خامسان  المؤلفة

                                                           

 المطعكف ضده قاـ بصب قكاعد كسمالت إفَّ الثابت مف األكراؽ  إفَّ  ..." :قضت المحكمة اإلدارية العميا باالتي (1)
ػ محافظة المنكفية, ناحية عزبة بينام ػ مركز الباجكركأعمدة خرسانية بدكف ترخيص عمى أرض زراعية بالعقار الكائف ب

ذ صدر القرار المطعكف فيو مف محافظ  زالتيا بالطريؽ اإلدارم, كا  فيككف لكزير الزراعة أف يأمر بكقؼ أسباب المخالفة كا 
كلـ  ََِٖلسنة  ُُٗلمخالفة المشار إلييا استنادان لتطبيؽ أحكاـ قانكف البناء رقـ المنكفية, متضمنان إزالة أعماؿ البناء ا

كتعديالتو, فضالن عف خمك األكراؽ مما يثبت صدكر  ُٔٔٗلسنة  ّٓيصدر استناد التطبيؽ أحكاـ قانكف الزراعة رقـ 
لفة, كمف ثـ يككف قد تـ تطبيؽ تفكيض مف كزير الزراعة لممحافظ المذككر بإصدار قرار إزالة ألعماؿ البناء المخا

أحكاـ قانكف مغاير ألحكاـ القانكف الذم يحكـ مخالفة البناء سالفة الذكر, كيضحى القرار المطعكف فيو قد صدر مف 
كتعديالتو متعينان القضاء بإلغائو  ُٔٔٗلسنة  ّٓغير المختص قانكنان بإصدار كبالمخالفة ألحكاـ قانكف الزراعة رقـ 

 ,حكـ نشره الكاتب احمد عبد اليادم في جريدة اليـك السابع المصرية بتاري "..ى ذلؾ مف آثار.مع ما يترتب عم
 . َُِِ/ِ/ِٓزيارة  آخر, تاري   www.youm7.com,عمى المكقع اإللكتركني ََِِ/ُِ/ُ
 .ََُِ لسنة(  ُْٓ) ( مف القرارينظر البند)رابعان  (ِ)
 قضاء كؿ في المحافظ مف بقرار لجنة تشكؿ – ُ -خامسا " :مف القرار المذككر عمى انو (خامسان )ينص البند  (ّ)

 – ج . الزراعة كزارة – ب . المالية كزارة – ا -: مف كؿ عف ممثؿ كعضكية ,اإلدارية الكحدة رئيس برئاسة ,كناحية
 المجنة تتكلى – ِ . عمييا المتجاكز بالعقارات المعنية الجية - ىػ . العقارم التسجيؿ دائرة – د . المعنية البمدية

 نفاذ تاري  بعد الكاقع التجاكز إلزالة الفكرية اإلجراءات اتخاذ – ا: يأتي ما البند ىذا مف ُ الفقرة في عمييا المنصكص

http://www.youm7.com/
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قد نص عمى عقكبة جزائية عمى مف تنطبؽ إليو ف القرار المشار أف ,التجاكز إزالوعف  كفضالن 
التي تقع العقارات المتجاكز عمييا تحت  أك ,الدعكل بطمب مف الجية المالكة كتحرؾ, (ُ)أحكاموعميو 
كزارة الزراعة  أك ,لالراضي الزراعية مالكان  بعٌدىاأم مف كزارة المالية , حيازتيا أك إشرافيا أك إدارتيا

القرار قد نص كذلؾ عمى عقكبة جزائية  بأف. كال يفكتنا القكؿ رتيااإدتقع تحت  األراضيىذه إفَّ  بعدٌ 
 .(ِ)مف المكظفيفؽ كؿ مف يثبت تقصيره بح

الذم  ,(ّ)َُِٕ( لسنة ِْْجمس الكزراء رقـ )صدر قرار م ؛لمقرار مدار البحث كتفعيالن 
 ,التجاكزات عمى عقارات الدكلة إزالوبمياـ  األمنيةمنو عمى تكميؼ القكات  (األكلىاقتضت المادة )

ىذا القرار إفَّ  الباحث كيرل, الدكلة كما مر بنا إلىالزراعية التي تعكد غالبيتيا  األراضيكمنيا 
 إزالةحدد الجيات التي تتكلى ميمة  األخيرىذا أٌف إذ , ََُِ( لسنة ُْٓالقرار ) أحكاـيتناقض مع 

مجاف ال إلىبأبداء المساعدة  األمنيةالقكات  عمؿينص عمى اقتصار أٍف  األكلىككاف , التجاكزات
 .سالفة الذكر
كمف ذلؾ  ,ة مسؤكلية كبيرة برفع التجاكزاتاإلداريالكحدات القى القانكف عمى عاتؽ رؤساء قد ك 

 و( مناألكلىنصت الفقرة )إذ  ,(ْ)ُِٖٗ( لسنة ُُُٖقرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ )ب جاءما 
مسؤكلية رفع التجاكز  ,كمدير البمدية كؿ حسب اختصاصو ,ةاإلداري" يتحمؿ رئيس الكحدة  :عمى انو

  . (ٓ)المممككة لمدكلة كالبمديات..." األراضيالذم يقع عمى 
                                                                                                                                                                                

 ىذا أحكاـ كفؽ بإزالتو إلييا اإليعاز كركد تاري  مف يكما عشر خمسة (ُٓ) مدة خالؿ المتجاكز نفقة عمى القرار ىذا
 ...".. القرار

 ىذا مف (أكالن  )البند ألحكاـ المخالؼ المتجاكز يعاقب" :مف القرار عمى انو (سادسا)البند  تنص الفقرة )األكلى( مف  (ُ)
 الفقرة أحكاـ خالؼ لمف سنكات( ّ) عمى تزيد كال اشير ستة ٔ عف تقؿ ال مدة الحبس – ا-: األتية بالعقكبات القرار

 ." منو (ُ)
 كال اشير ستة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب  " :عمى انومف القرار آنفا  تنص الفقرة )ثانيا( مف البند )سادسا(  (ِ)

زالتيا التجاكزات بمنع المتعمقة كاجباتو أداء في إىمالو أك تقصيره يثبت مف كؿ ,سنكات ثالث  عمى تزيد  أحكاـ كفؽ كا 
 المباشر كالمدير بالعقارات المعنية لمدائرة العاـ كالمدير أحكامو بمكجب المشكمة المجاف كأعضاء رؤساء مف القرار, ىذا

 ." المختص كالمكظؼ
 آنفا. إليوينظر الفقرة )الثانية ( مف قرار مجمس الكزراء المشار  (ّ)
 .ُْٖٗ/َُ/ْ( فيَِْٗالمنشكر بجريدة الكقائع العراقية بالعدد ) (ْ)
كمػػػػدير  ,عمػػػػى رئػػػػيس الكحػػػػدة اإلداريػػػػةمنػػػػو  (جزائيػػػػة بمقتضػػػػى الفقػػػػرة )الثالثػػػػة عقكبػػػػة إليػػػػوفػػػػرض القػػػػرار المشػػػػار  (ٓ)

  .عدـ قياميـ بالكاجبات المنصكص عمييا في القرار مدار البحث بتى اذا ثي  ,البمدية
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نفة آص الخاصة في القكانيف كالقرارات القاعدة العامة كالنصك  بأفيتضح  ,سابقامما تقدـ 
فال , قضائي أذف إلىكال يحتاج , اإلدارةالتجاكز كتنفيذه مف  إزالةيككف اتخاذ قرار أٍف تقتضي  ,الذكر

محاكـ  أماـالدعاكل عمى المتجاكزيف  أقامةما يجرم حاليا مف  أما, التجاكز إزالةدخؿ لمقضاء في 
التجاكز  إزالةالمتجاكز عمى  إجبار إلىفتمجا  ,اإلدارةالتجاكز فيك نتيجة لضعؼ  إزالةالجزاء لغرض 

جبارهغالبا ما يتـ تكقيؼ المتجاكز إذ , عف طريؽ القضاء  يكقؼ األحيافكفي اغمب  .اإلزالةعمى  كا 
كحصكؿ االعتقاد لدل المحكمة  ,نظر الدعكل الجزائية أثناءزالتو أنظير قياـ المتجاكز بيذ العقكبة تنف

بأف يرل الباحث كمف جية أخرل  ,كقؼ تنفيذ العقكبة إثناءبعدـ عكدة المتيـ الرتكاب جريمة جديدة 
 ال كمف ثمةتشير إلى سمطة اإلدارة في مجاؿ األراضي الزراعية المممككة لمدكلة,  كافة النصكص

 سمطة لإلدارة في إزالة البناء المخالؼ لمقانكف بالنسبة لالراضي المممككة لالشخاص.

 المطمب الرابع 
 بيا واإلضرارالزراعية  األرضعمى ظاىرة تجريف  اإلدارةرقابة 

غير التي مرت بنا سابقا, كاكثر ىذه  أخرلاعتداءات مادية  إلىالزراعية  األرضتتعرض 
الزراعية, كعميو سنقسـ  األرض( مف األتربةنقؿ  أكالمظاىر شيكعا ىك ما يسمى )ظاىرة التجريؼ 

مفيـك التجريؼ كمكقؼ المشرع في القانكف العراقي  األكؿفي الفرع  نتحدث :ثالثة فركع عمىالمطمب 
 أكالزراعية  األرضالسابقة بالرقابة عمى تجريؼ  اإلدارةكنبحث في الفرع الثاني سمطات , كالمقارف منو

 .                      ارة عمى التجريؼالرقابة الالحقة لإلد مكضكعفي الفرع الثالث  ندرس كأخيران , بيا اإلضرار

 األولالفرع   
 مفيوم التجريف وموقف المشرع في القانون العراقي والمقارن منو

كمف ثـ نتحدث عف المكقؼ  ,الزراعية األرضلنا مف بياف مفيـك التجريؼ كمضاره عمى  البد
 :التاليتيفكذلؾ بمكجب الفقرتيف  في العراؽ كمصر, التشريعي منو

 -الزراعية األرضمفيوم التجريف ومضاره عمى  - أولً 



 على التصرفات املادية يف األراضي الزراعية اإلداريةالرقابة  ..........الفصل الثاني 

 

 
134 

الكشؼ عف نو أمف ش حية لألرض الزراعية عمى نحكو الطبقة السط إزالةالتجريؼ ىك عممية 
( مف قانكف الزراعة َُٓكبيذا عرفيا المشرع المصرم في المادة ), (ُ)ف تربتياالطبقة التحتية م

الزراعية....", كلـ يرد في  مف الطبقة السطحية لألرض جزءن  أم إزالة كيعتبر تجريفان  ..." :بقكليا
 األرضالتجريؼ تصرؼ مادم ضار ب كيعد ,نقؿ التربة أكلمتجريؼ  التشريعات الزراعية العراقية تعريفان 

  .الزراعية
 األرضالطبقات السفمى في إفَّ  ىي :الحكمة مف حظر التجريؼ في بعض القكانيفإفَّ 

ة الرئيس كالعناصر ,النخفاض نسبة ما تحتكيو مف المادة العضكية؛ الزراعية اقؿ خصكبة مما يعمكىا
 , (ِ)اإلنتاجية األرضتدىكر قدرة  إلىكىذا يقكد , ا يؤثر في صالحية التربة لإلنباتمم ,لغذاء النبات

كمف مجارم المياه المجاكرة يرتب , منسكبان  األعمى األراضيالمنجرفة مف  األرض إلىفتسرب المياه 
فضال عف التكاليؼ كيصبح مف المتعذر عالجيا, , كالممكحة كالقمكية ,شديدة بالتربة كتمفيا ان أضرار 

كىك ما يتعارض مع  ,الدخؿ القكمي كمف ثمة ,الزراعي اإلنتاجعمى  كيؤثر بالنتيجة ,الباىظة لذلؾ
عادة ةتدريجي بصكرةنو مف الممكف العمؿ عمى تحسينيا أفقد يقاؿ , لمدكلة اإلنتاجيةالسياسة   كا 
كالى ذلؾ مف  ,االىتماـ بأعماؿ خدمتيا أك ,المعدني الكثيؼ أك ,السماد العضكم بكاسطةخصكبتيا 

 .(ّ)باىظة تكاليؼ إلى يحتاج ما كىك كسائؿ تحسيف التربية,
 ُٔٔٗ( لسنة ّٓعالج المشرع المصرم بقانكف الزراعة رقـ ) -موقف المشرع المصري –ثانيا 

 (ْ)(عة الزراعية كالحفاظ عمى خصكبتياالمعدؿ في الكتاب الثالث منو المعنكف )عدـ المساس بالرق
 , كمف ىذه الحاالت التجريؼ ,الزراعية األرضالذم يتضمف في عشر مكاد حاالت التعدم عمى 

نقؿ التربة  أكالزراعية  األرضر تجريؼ ظ:" يحنفا عمى انوآ( مف القانكف َُٓكنصت المادة )
                                                           

 حامػػػػػػد. د, ككػػػػػػذلؾ ينظػػػػػػر ِٔ ص مصػػػػػػدر سػػػػػػابؽ, , أمػػػػػػيف رمضػػػػػػاف ثػػػػػػامر ك ىجػػػػػػيج عبيػػػػػػد حسػػػػػػكف .دينظػػػػػػر  (ُ)
 .ََٓ ص, سابؽ مصدر, الشريؼ

 الفكػػػػػر دار , كالجزائيػػػػػة المدنيػػػػػة النػػػػػاحيتيف مػػػػػف الزراعيػػػػػة التشػػػػػريعات فػػػػػي الكسػػػػػيط, التػػػػػكاب عبػػػػػد معػػػػػكضينظػػػػػر  (ِ)
 .ُص ,ُْٖٗ,القاىرة ,الحديث

 .ُٗ, ص مصدر سابؽمحمد عزمي البكرم,   ينظر (ّ)
 لسػػػػػػػػنة (ِ) رقػػػػػػػػـ بالقػػػػػػػػانكف المعػػػػػػػػدؿ ُّٖٗ لسػػػػػػػػنة ( ُُٔ) رقػػػػػػػػـ  القػػػػػػػػانكف بمكجػػػػػػػػب الثالػػػػػػػػث الكتػػػػػػػػاب أيضػػػػػػػػيؼ (ْ)

 بالقػػػػػػػانكف المضػػػػػػػافتيف الزراعػػػػػػػة قػػػػػػػانكف مػػػػػػػف مكػػػػػػػرر ( َُٔ) ك مكػػػػػػػرر (ُٕ) المػػػػػػػادتيف أيلغيػػػػػػػت كبمكجبػػػػػػػو,  ُٖٓٗ
 النصػػػػكص فػػػػي العقػػػػابي الجػػػػزاء عػػػػدـ كفايػػػػة ىػػػػك التشػػػػريعي االسػػػػتحداث كراء الػػػػدافع ككػػػػاف ,ُّٕٗ لسػػػػنة (ٗٓ) رقػػػػـ

 .ُٔمصدر سابؽ,ص, السالـ عبد سعيد. د,  ذلؾ في ينظر , بو المخالفيف يعبأ لـ بحيث ,السابقة
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كفي ىذه الحالة تضبط كسائؿ النقؿ كاآلالت كالمعدات  ,الزراعة أغراضالستعماليا في غير 
كتكدع ىذه المضبكطات في المكاف , اإلدارمالناتجة عف التجريؼ بالطريؽ  األتربةالمستعممة في نقؿ 
جزء مف  أم إزالة ,ىذا القانكف أحكاـفي تطبيؽ  تجريفان  كيعدة المختصة, اإلداريالذم تحدده الجية 

منيا ألغراض  األتربةنقؿ  أكالزراعية  األرضكيجكز تجريؼ , الطبقة السطحية لألرض الزراعية
ؼ بما يتفؽ كالعر  ,منو كيحدد ذلؾ كزير الزراعة بقرارو  ,المحافظة عمى خصكبتيا أك تحسينيا زراعيان 

 الزراعي ".
إذ , الزراعية األرضالتجريؼ احدل صكر التعدم عمى  عدٌ المشرع المصرم  بأفكيالحظ 

لتحسيف الزراعة  ؛عمى سبيؿ االستثناء أجازهثـ  أصمية,بصفة  األتربةنقؿ  أكر التجريؼ ظح
بما  ,المشرع كزير الزراعة بإصدار القرار المناسب لتحديد ذلؾكفكض , كالمحافظة عمى خصكبة التربة

فيي  ,فأنيا عمؿ مستقؿ عف التجريؼ األتربةنقؿ عممية  أما .(ُ)يتفؽ مع مقتضيات العرؼ الزراعي
الزراعة,  أغراضفي غير استعممت كخاصة اذا  ,الزراعية األرضصكرة تامة مف صكر االعتداء عمى 

فييا  يحدثالتي  األرضالنقؿ المحظكر ىك الذم يجرم خارج حدكد  بأفكمف ثـ يمكف القكؿ 
إفَّ كالعمة مف ذلؾ  ,المجرفة غير خاضع لمحظر األرضالنقؿ الجارم داخؿ إفَّ كىذا يعني , التجريؼ

كتقدير  األرضالزراعية كتسكية  األغراضفي غير  األتربةيعني استعماؿ  ,األرضالنقؿ خارج حدكد 
 . (ِ)ذلؾ يترؾ لقاضي المكضكع 

كما فعؿ  تجريـ التجريؼ صراحةن  إلىلـ يتطرؽ المشرع العراقي  -موقف المشرع العراقي  -ثانيا 
الكاردة كاكتفى المشرع باإلشارات الضمنية , نقص تشريعي مبيف ينبغي تداركوكىذا  ,نظيره المصرم
 َُٕٗلسنة  (ُُٕ)رقـ  اإلصالح ( مف قانكف  ْٕ( ك)ْٔكمنيا ما كرد في المادتيف )ىنا كىناؾ, 

..كؿ طرؼ مف اطراؼ العالقة الزراعية خالؼ بالحبس. يعاقب -ِ"  :التي تنص عمى انو, (ّ)
نقص في  إلىزرعيا عمى كجو يؤدم  أك األرضاىمؿ التزاماتو في العناية ب أك عمدان 

كؿ صاحب  -ِ..يعاقب بالحبس.:" نوأعمى ( ْٕكتنص المادة ), " اإلنتاجيةكفاءتيا 
                                                           

 .ََٓ ص, سابؽال مصدرال, الشريؼ حامد. ينظر د (ُ)
 .ُٗ ص,  السابؽ المصدر, السالـ عبد سعيد .دينظر  (ِ)
 مصدر, مقارنة دراسة الزراعية لمممكية الجنائية الحماية مبررات, أميف رمضاف ثامر ك ىجيج عبيد حسكف د.ينظر  (ّ)

 .ِٔ ص, سابؽ
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بقصد تفكيت االنتفاع  ,افسد تكابعيا أك اإلنتاجية,كفاءتيا  إضعاؼ ارض خاضعة لالستيالء تعمد
نفا التي الزمت المكزع عميو آ( مف القانكف ِْكرد في المادة ) ,  ككذلؾ ما"بو كقت االستيالء عمييا

 .(ُ) اإلنتاجيةبتجنب كؿ ما يضعؼ قدرتيا 

 األرضالمشرع  عدٌ  ,المعدؿ ُٖٕٗلسنة ( ُٕالزراعي رقـ ) اإلنتاجي قانكف حماية كتنمية كف
( مف األكلىفنصت المادة ) ,بيا اإلضراريتكجب المحافظة عمييا كعدـ  كمف ثمة الزراعية ثركة قكمية,

سائؿ ك كمنتجاتيا ك  األىكارالزراعية كالبساتيف كنباتات  األراضي" تعتبر  :عمى انو القانكف المذككر
عمى التصرؼ  كذكم العالقة فييا كالمسؤكليف قانكنان  أصحابيايتكجب عمى  ,الزراعي ثركة قكمية اإلنتاج
كمنياجيا كالتعميمات كالقرارات كالتكجييات الصادرة مف  ,استغالليا كفقا لخطط الدكلة ,كأدارتيافييا 

 أككمت". ك  بيا واإلضرارتمفيا  إلىوالمتناع عن كل ما يؤدي كرعايتيا كتطكرييا  ,الجيات المختصة
بينات تنشر في  إصدارعمى قرار مف كزير الزراعة  المحافظ بناءن  إلىمف القانكف  (المادة )الثانية

 م العالقة,ك منيا ما يتعمؽ بكاجبات المزارعيف كذ ,التنمية الزراعية أغراضقيؽ لتح ؛الجريدة الرسمية
الزراعية, كاالمتناع عف  األغراضاستعماليا لغير  أككعدـ ترؾ زراعتيا  األرضالتي تتضمف العناية ب

 .(ِ)اإلنتاجيةكؿ ما يضعؼ خصكبتيا كيقمؿ مف كفاءتيا 
 إنيانجد  ,رمع الغي اإلدارةكفي النصكص المنظمة لمعقكد الزراعية التي تبرميا 

التجريؼ مف مصاديؽ إفَّ كال شؾ , ةعام بصكرة األرضب اإلضرارتمـز المستأجر بعدـ 
لسنة  (ّٓ)مف القانكف (الرابعة/ج( مف المادة )أكالكبيذا تنص  الفقرة ) اإلضرار,ىذا 

 األرضب اإلضرار:عدـ اتباع ما يمي األفراد أك"عمى الشركات  :نوأالنافذ عمى  ُّٖٗ
 ". المؤجرة

 الفرع الثاني
 بيا اإلضرار أوالزراعية  األرضالسابقة بالرقابة عمى تجريف  اإلدارةسمطات 

عمى سبيؿ االستثناء تجريؼ  أجازالمشرع المصرم  بأف ,الفرع السابؽ باستعراضيتضح 
كفكض المشرع , لتحسيف الزراعة كالمحافظة عمى خصكبة التربةمنيا  األتربةنقؿ  أكالزراعية  األرض

                                                           

 .َِٓلفتة ىامؿ العجيمي,  أحكاـ دعاكل األراضي الزراعية,  مصدر سابؽ, ص ينظر  (ُ)
 المضمكف كبنفس, المعدؿ ُٖٕٗ لسنة (ُٕ) رقـ الزراعي اإلنتاج كتنمية حماية قانكف مف ك(/ثانيا ينظر المادة) (ِ)

 الممغى. ُّٔٗ لسنة (ٗٗ) رقـ كتطكيره الزراعي اإلنتاج حماية قانكف ( مف أ/ٔ/ )الثانية المادة ت جاء
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.كيشترط (ُ)ا يتفؽ مع مقتضيات العرؼ الزراعيلتحديد ذلؾ بم ؛كزير الزراعة بإصدار القرار المناسب
 ,المحافظة عمييا كعمى خصكبتيا أك ,الزراعية األرضألغراض تحسيف  األتربةنقؿ  أكالتجريؼ  لعد
أٍف تككف متفقة مع العرؼ  أيضان كيجب  ,قرار مف كزير الزراعة بتحديد ىذه الحاالتيصدر أٍف 

 .الزراعي
أال  ,ُْٖٗ( لسنة َٔقرار الكزارم رقـ )صدر عف كزير الزراعة في مصر ال ,كبيذا الصدد

الحصكؿ عمى ترخيص  أكجبذ انو مف قانكف الزراعة, إ /(ّ/َُٓ)نص المادة  إلى مخالفان انو جاء 
المشرع ف, يجكز فييا التجريؼعمى مكافقة المحافظ في الحاالت التي  يؼ مف مدير الزراعة بناءن بالتجر 

كأيا كاف مستكل  ,ر لألرض الزراعيةـ مستأجن أ اخرج مف نطاؽ التجريؼ تسكية المزارع سكاء كاف مالكان 
كىذه الحالة ال  ,(كتسمى ىذه العممية )بالتقصيب ,األرضينقؿ التربة خارج  ال ,ىذه التسكية طالما

 .(ِ)ترخيص مف الجيات المختصة إلىتحتاج 
منو بعض المناطؽ كالحاالت التي يجكز فييا  (الثانية) في المادة كتناكؿ القرار الكزارم

في صياغة النص  استعمؿالمشرع  إفَّ بدليؿ  ,عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر(ّ)بالتجريؼ الترخيص
المباني  زيمتأي المناطؽ التي  :(, كىذه المناطؽ كالحاالت ىياآلتية)كخاصة في المناطؽ كالحاالت 

 األرضكاخذ التربة مف  ,البكر كاألراضي ,الجزائر التي تركم باآلالت الرافعة كأراضي ,القائمة عمييا
                                                           

 تجريػػػػػؼ كيجػػػػػكز.... " :انػػػػػو عمػػػػػى تػػػػػنص التػػػػػي المصػػػػػرم الزراعػػػػػة قػػػػػانكف مػػػػػف (َُٓ) المػػػػػادة عجػػػػػز إلػػػػػى ينظػػػػػر (ُ)
 ذلػػػػػػؾ كيحػػػػػػدد ,خصػػػػػػكبتيا عمػػػػػػى المحافظػػػػػػة أك زراعيػػػػػػان  تحسػػػػػػينيا ألغػػػػػػراض منيػػػػػػا األتربػػػػػػة نقػػػػػػؿ أك الزراعيػػػػػػة ضاألر 
 ." الزراعي كالعراؼ يتفؽ بما منو بقرار الزراعة كزير

 .َّٓ ص, سابؽ مصدر, الشريؼ حامد. د, كينظر كذلؾ ُِ ص سابؽ, مصدر, السالـ عبد سعيد .دينظر  (ِ)
 منيا األتربة كنقؿ الزراعية ضاألر  بتجريؼ الترخيص يجكز":  يمي ما عمى الكزارم القرار مف )الثانية( المادة تنص (ّ)

 , التالية المكاد في عمييا المنصكص كالضكابط لمشركط كفقا ,خصكبتيا عمي المحافظة أك زراعيان  تحسينيا ألغراض
 اآلتية: المناطؽ في خاصة كبصفة

 عمييا. القائمة المباني زيمتأي  التي المناطؽ - أ
 .البكر األراضي- ب
 .الرافعة باآلالت تركم التي الجزائر أراضي- ت
, ضاألر  لذات بمدم سماد لعمؿ الماشية تحت الترتيب بغرض الخدمة عممية أثناء الزراعية ضاألر  مف أتربة اخذ- ث

 "كمكاشيو. المزارع حاجة بمراعاة كذلؾ
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استحصاؿ إفَّ  إلىكيذىب بعض الكتاب , الترتيب تحت الماشية بغايةعممية الخدمة  إثناءالزراعية 
 .(ُ)الناتجة عنيا األتربةالمكافقة عمى التجريؼ يعد في نفس الكقت مكافقة بنقؿ 

الزراعية  األرضة المختصة بالنظر بالترخيص بتجريؼ اإلداريبخصكص الجية  أما
جراءاتيا بقرار مف مدير الزراعة المختص بكؿ   إداريةلجنة  تأليؼفقد نص القرار الكزارم عمى  ,كا 

كعضكية  ,(ِ)الزراعية في المراكز اإلدارةالمطمكب تجريفيا يرأسيا مدير  األراضيلمعاينة  ,إدارممركز 
كمندكب , الجمعية التعاكنية الزراعية إدارةمجمس  أعضاءاحد  فضالن عفالمشرؼ الزراعي, 

كركد بعد  سبكعيفأالمطمكب ترخيص تجريؼ تربتيا خالؿ مدة  األرضتتكلى معاينة  ,(ّ)المساحة
 .(ْ)األرضكتحرير تقرير بذلؾ عف كاقع  ,لمديرية الزراعة المعنيةالطمب 

بمكجب المادة)الخامسة( مف  المؤلفةالمجنة  إلىيحاؿ  أفٍ ليو يجب إتقرير المجنة المشار إفَّ 
كرئيس  ,التعاكف الزراعي إدارة كعضكية مدير ,القرار الكزارم في كؿ محافظة برئاسة مدير الزراعة

 سالفة الذكر,بيا القرار ميمة تدقيؽ تقارير لجاف المعاينة  أناطالتي  ,الجمعية التعاكنية المركزية
صدار ,كدراستيا ليبت بيا مف  ,المعنيةمديرية الزراعة  بكاسطةكمف ثـ رفعيا , التكصيات الالزمة كا 

اإلعالـ, ليذا  معينان  ان كلـ يرسـ المشرع طريق ,صاحب الشأف بذلؾ إعالـالمحافظ المختص, كيجب 
القرار الصادر مف إفَّ تجدر اإلشارة إلى ك  ,ةاإلدارييككف بالطريؽ الذم تراه الجية أٍف كمف ثـ يجب 

 اإلدارم القضاء  أماـكليذا يجكز لصاحب الشأف الطعف فيو في حالة الرفض  ,إدارمالمحافظ ىك قرار 
 .(ٓ)اإللغاءبدعكل 

كما فعؿ  ةكمنظم رةمباش بصكرةالمشرع لـ ينظـ التجريؼ  بأففقد تبيف لنا  ,في العراق أما
مى غرار القرار الكزارم المصرم, لية كاضحة لرقابة سابقة كمنظمة عآلـ نجد  ليذا ,المشرع المصرم
التجريؼ  أحكاـبتنظيـ أٍف يحذك حذك المشرع المصرم  إلىندعك المشرع العراقي أٍف مما يجدر بنا 

                                                           

 .ُّ ص ,السابؽ المصدر, السالـ عبد سعيد .د ينظر (ُ)
 .يقابميا في العراؽ الشعب الزراعية الكاقعة في كؿ كحدة إدارية  (ِ)
 .ُْٖٗ لسنة( َٔ) رقـ مف القرار الكزارم (الرابعةينظر في تشكيؿ المجنة المادة ) (ّ)
كمػػػػػػدل  , كدرجػػػػػػة خصػػػػػػكبتيا ,كالمكقػػػػػػع , مػػػػػػف حيػػػػػػث المسػػػػػػاحة :يتضػػػػػػمف التقريػػػػػػر المكاصػػػػػػفات الفنيػػػػػػة لػػػػػػألرض (ْ)

كفػػػػي حالػػػػة  م المجنػػػػةابػػػػر  ةر كمعػػػػز  ,ة,  كمػػػػا تحتكيػػػػو األرض مػػػػف حاصػػػػالت قائمػػػػتػػػػأثير التجريػػػػؼ عمػػػػى ارضػػػػي الغيػػػػر
فيجػػػػب بيػػػػاف  ,فضالػػػػر  حالػػػػة فػػػػي ( سػػػػـ, أمػػػػا ِٓال تتجػػػػاكز العمػػػػؽ بػػػػأم حػػػػاؿ مػػػػف األحػػػػكاؿ عػػػػف )أٍف المكافقػػػػة يجػػػػب 

 .ُْٖٗ لسنة( َٔ) رقـ الكزارم القرار مف(الرابعة) المادة ىذه البينات  في ينظر الرفض,  سبابأ
 .ّْص,  نفسو المصدر, السالـ عبد سعيد .دينظر  (ٓ)
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كتعمؿ كفؽ ضكابط كاضحة  ,لجاف مختصة إلىالميمة  تككؿمف خالليا  ,بنصكص قانكنية صريحة
 .بالتربة ضرارباإلص بالتجريؼ ككؿ فعؿ لو عالقة تدرس طمبات الترخي, ك كمحددة

تمارس ىذا  أحيانان  اإلدارةإال أٌف , مف عدـ كجكد نصكص صريحة تعالج المكضكع كعمى الرغـ
كبالكالية العامة  ,سمطاتيا التقديرية إلىكترخص لمف يتقدـ ليا بطمب التجريؼ مستندة بذلؾ  ,العمؿ

مديريات  إلىطمب يقدـ بذلؾ  كيحدث ,كالسيما المممككة لمدكلة ,الزراعية األراضيلكزارة الزراعة بإدارة 
 األرضة بكاقع المديري إعالـالزراعة يحاؿ مف الشعبة الزراعية المختصة ألجراء الكشؼ كمف ثـ 

 .(ُ)الرفض أكم بالمكافقة أالر  إبداءالزراعية ليتسنى ليا 
 الثالثالفرع 

 بيا اإلضرار أوالزراعية  األرضالالحقة بالرقابة عمى تجريف  اإلدارةسمطات 
   إلىة الالحقة عمى التجريؼ التي نظميا المشرع المصرم اإلدارينرد صكر الرقابة أٍف يمكننا 

 :يأتيثالثة صكر ككما 
 اإلدارةعندما تضبط  أم, كقت حدكث التجريؼ اإلدارةبسمطة  األكلى: تمثؿ الصكرة األولىالصورة 

حتى  األعماؿفينا منح المشرع المصرم كزير الزراعة كقؼ ىذه , احدىـ كىك يمارس فعؿ التجريؼ
المخالؼ, كتنتيي كعمى نفقة  ,اإلدارمما كاف عميو بالطريؽ  إلىكبإعادة الحاؿ  ,صدكر حكـ بالدعكل

في مصر  (ِ)اإلدارية العمياكىذا ماكدتو المحكمة حكـ الجنائي بالدعكل, سمطة الكزير بصدكر ال
المخالفة تنتيي بصدكر  أسبابفي كقؼ  األمرمف يفكضو في  أك"... سطمة كزير الزراعة  :بقكليا

مف الكزير  إلىسمطة كقؼ التجريؼ بمنح مكقؼ المشرع  بعضيـكينتقد  ,الحكـ الجنائي في الدعكل "
 ,تمنح لممحافظ لما في ذلؾ مف ردع فكرم بكجو المخالؼأٍف  األحرل بأفكيرل  ,دكف المحافظ

كي تتحرؾ السمطة التنفيذية متمثمة في ىيئة  طكيالن  ان تقرار مف كزير الزراعة يتطمب كق صدارفإ
 .     (ّ)المشركع الزراعية بفعمو غيرد خرب التربة نتظار حسـ الدعكل يككف المخالؼ قاف ,الشرطة

                                                           

 مسػػػػػػػؤكؿ عمػػػػػػػاد شػػػػػػػاكر عزيػػػػػػػز,مػػػػػػػع السػػػػػػػيد  العاشػػػػػػػرة صػػػػػػػباحاالسػػػػػػػاعة  َُِِ/ِ/ِْجريػػػػػػػت بتػػػػػػػاري  مقابمػػػػػػػة أي  (ُ)
 األراضي في شعبة زراعة الشافعية, التابعة إلى مديرية زراعة محافظة الديكانية.

نقػػػػػػػال عػػػػػػػف د.  , ُٓٗٗ/ٔ/ِٓجمسػػػػػػػة ,  ؽ عميػػػػػػػا,  ّٓلسػػػػػػػنة ,  (َْٗقػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػة العميػػػػػػػا رقػػػػػػػـ ) (ِ)
 .ْٖٗحامد الشريؼ, مصدر سابؽ, ص 

 .ّٗ ص, السابؽ المصدر, السالـ عبد سعيد . د ينظر (ّ)
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التي يطمؽ عمييا الفقو  ,المرخص لو بالتجريؼ بالضكابط الالزمة إخالؿفي حالة  - الصورة الثانية
 :ىي (ِ)كىذه القيكد , (ُ)تعيف عمى المرخص لو االلتزاـ بياالمصرم بالقيكد التي ي

  .بخصكبة التربة اإلضرارعدـ  -ُ
التأثير عمى نظاـ الرم كالصرؼ بسبب انخفاض مستكل  أكباألراضي المجاكرة  اإلضرارعدـ  -ِ

 نتيجة التجريؼ.  األرض
ا قبؿ مضي عشر مف ذات القطعة المرخص بتجريفي األغراضألم غرض مف  أتربةعدـ اخذ  -ّ

 .سنكات عمى تجريفيا
ي تقكـ بعمؿ لك ,مف انتياء عممية التجريؼ سبكعإالمرخص لإلدارة الزراعية بالمركز خالؿ  إخطار -ْ

مف  اإلدارةيذا القيد الرابع تستطيع كب مديرية الزراعة. إلىكتقكـ ىذه المجنة برفع تقرير  ,معاينة
  .كتحديد مدل التزاـ المرخص لو بالقيكد المفركضة عميوبسط رقابتيا 
كفي ىذه الصكرة تمارس , بو إدارمكىي حالة انتياء فعؿ التجريؼ مف دكف ترخيص  – الصورة الثالثة

كتحرير محضر  األرضمع بياف تفاصيؿ  ,(ْ)بكقكع جريمة تجريؼ (ّ)اإلخبار بكاسطةرقابتيا  اإلدارة
المحافظة عمى خصكبتيا, كىذا ما  أكلغرض تحسيف التربة  إفَّ الفعؿ المرتكب لـ يجرً يثبت , بالمخالفة

                                                           

 .ّٔ ص, السابؽ المصدر, السالـ عبد سعيد. د ينظر (ُ)
 ., مصدر سابؽُْٖٗ لسنة( َٔ) ( مف القرار الكزارم رقـُٔ( ك)ُٓينظر المادتيف ) (ِ)
الػػػػػنقض محكمػػػػػة عػػػػف جريمػػػػػة التجريػػػػؼ, كمػػػػػف ذلػػػػػؾ قػػػػرار  غالمختصػػػػة إلػػػػػى دكر اإلدارة بػػػػػاإلبالكتشػػػػير المحكمػػػػػة  (ّ)

كاقعػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه إفَّ ... كحيػػػػػػػػػث " :اذا جػػػػػػػػػاء فيػػػػػػػػػو "ُْٖٗ/ُُ/ٔ( ؽ جمسػػػػػػػػػة ْٓ( لسػػػػػػػػػنة)ُّْٗفػػػػػػػػػي الطعػػػػػػػػػف رقػػػػػػػػػـ )
مػػػػف انػػػػو رأل المػػػػتيـ يقػػػػـك بتجريػػػػؼ األرض الزراعيػػػػة  تمممموجز فيممممما ابممممما بممممو المشممممرف الزراعممممي المخممممتصالػػػػدعكل 

 ص, السػػػػػػػابؽ المصػػػػػػػدر , البكػػػػػػػرم عزمػػػػػػػي محمػػػػػػػد, نقػػػػػػػال عػػػػػػػف "كالمعػػػػػػػالـ بمحضػػػػػػػر المخالفػػػػػػػة .... المبينػػػػػػػة الحػػػػػػػدكد
َُٖ-َُٗ. 

يعاقػػػػػب عمػػػػػى مخالفػػػػػة "عمػػػػػى انػػػػػو:  ُٔٔٗ( لسػػػػػنة ّٓ( مػػػػػف قػػػػػانكف الزراعػػػػػة المصػػػػػرم رقػػػػـ )ُْٓالمػػػػػادة ) تػػػػنص (ْ)
( مػػػػػف ىػػػػػذا القػػػػػانكف بػػػػػالحبس كبغرامػػػػػة .....عػػػػػف كػػػػػؿ فػػػػػداف أك جػػػػػزء مػػػػػف األرض ىػػػػػك مكضػػػػػكع َُٓحكػػػػػـ المػػػػػادة )

حػػػػػػبس عػػػػػػف سػػػػػػتو اشػػػػػػير, كاذا كػػػػػػاف المخػػػػػػالؼ ىػػػػػػك المخالفػػػػػػة, فػػػػػػاذا كػػػػػػاف المخػػػػػػالؼ ىػػػػػػك المالػػػػػػؾ كجػػػػػػب أال يقػػػػػػؿ ال
المسػػػػػتأجر دكف المالػػػػػؾ كجػػػػػب الحكػػػػػـ أيضػػػػػان بإنيػػػػػاء عقػػػػػد اإليجػػػػػار كرد األرض لممالػػػػػؾ,  كيعتبػػػػػر مخالفػػػػػان فػػػػػي تطبيػػػػػؽ 
ىػػػػػذا الحكػػػػػـ كػػػػػؿ مػػػػػف يممػػػػػؾ أك يحػػػػػكز أك يشػػػػػترم أك يبيػػػػػع أتربػػػػػة متخمفػػػػػة عػػػػػف تجريػػػػػؼ األراضػػػػػي الزراعيػػػػػة ...., اال 

( مػػػػف ىػػػػذا القػػػػانكف كالقػػػػرارات التػػػػي تصػػػػدر تنفيػػػػذ لػػػػو , كفػػػػي َُٓا ألحكػػػػاـ المػػػػادة )اذا ثبػػػػت أف التجريػػػػؼ كػػػػاف طبقػػػػ
جميػػػػػػع الحػػػػػػاالت تتعػػػػػػدد العقكبػػػػػػة بتعػػػػػػدد المخالفػػػػػػات كيحكػػػػػػـ فضػػػػػػال عػػػػػػف العقكبػػػػػػة بمصػػػػػػادر األتربػػػػػػة المتخمفػػػػػػة عػػػػػػف 

 ."التجريؼ كجميع اآلالت كالمعدات التي استخدمت في عممية  التجريؼ أك النقؿ...
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 أغراضالتجريؼ جرل في ارض زراعية لغير إفَّ يثبت  بقكليا"... فمـ (ُ)تأكد بقرار محكمة النقض
فَّ ك  ,المحافظة عمى خصكبتيا أكيحسبنيا زراعية  الناتجة عف التجريؼ استعممت في غير  األتربةا 

يقع عمى عاتؽ  نبيف بأنوأٍف كال يفكتنا  نو يككف قاصر البياف بما يكجب نقضو".أف , الزراعة أغراض
الناتجة عف التجريؼ  األتربةكالمعدات المستعممة في نقؿ  تكاآلال تضبط كسائؿ النقؿأٍف  اإلدارة

 .(ِ)اإلدارية المختصةكتكدع ىذه المضبكطات في المكاف الذم تحدده الجية  ,اإلدارمبالطريؽ 
ال  كمف ثمة ,لية كاضحة لمعالجة التجريؼآانو لـ تنظـ  إلى اإلشارةفقد تقدـ  ,في العراق أما

نما ,تكجد رقابة الحقة محددة كجية مختصة مكحدة يصعب حتى  ,كانت المعالجة بنصكص عامة كا 
لية لمراقبة آ أمالزراعي اإلصالح فمـ يحدد قانكف , معرفة صالحيتيا بسبب ىذا التشتت اإلدارةعمى 

 دكران  أعطىالزراعي  اإلنتاجكفي قانكف حماية , (ّ)بالنصكص الضمنية سالفة الذكر التجريؼ مكتفيان 
كمنع كؿ ما  ,لحماية القطاع الزراعي خكليـ سمطات جزائية ضمانان إذ  ,ةاإلداريلرؤساء الكحدات  كبيران 

مكقؼ المشرع بمنح المكمأ الييـ سمطات قاضي جنح  بعضيـكيحبذ , (ْ)األرضب اإلضرار إلىيؤدم 
حماية  إلى تسعىكالسيما في النصكص التي , ي الزراعيةاألرضلضماف تطبيؽ التشريعات المتعمقة ب

 إثقاؿكبإجراءات بسيطة دكف  كلكجكب الفصؿ فييا سريعان  ,ذلؾ ببساطة تمؾ الجرائـ معمالن  األرض
 .(ٓ)كاىؿ القضاء

بالنسبة لالراضي المثقمة بحقكؽ  األرضلرقبة  مالكان  بكصفيا ,عممياكقد تمارس كزارة المالية 
يحتج بالمادة أٍف  األرضفميس لصاحب  ,مثال لنقؿ التربة منيا األرضما تعرضت إذ  ,تصرفية

ذه المادة ىإذ إفَّ  , كرماليا كأحجارىا األرض( مف القانكف المدني التي تجيز لو االنتفاع بتراب َُُٔ)
التي قصرت حؽ صاحب حؽ  األراضي أصناؼ قانكف تكحيد بصدكر (نسخت بالمادة )الثانية

العتداء  األرضاف تعرضت فميس لو حتى  ,كما يقتضيو ىذا االستغالؿ التصرؼ باالستغالؿ الزراعي
                                                           

  .َُُص, السابؽ المصدر , البكرم عزمي محمد عف نقال , نقال عفُٖٓٗ/ٓ/َِ( ؽ جمسة ْٓٓالطعف رقـ ) (ُ)
 .ْٗٗ ص, سابؽ مصدر, الشريؼ حامد. دينظر  (ِ)
 مف ىذا المطمب. ينظر مكقؼ المشرع العراقي المبيف في الفرع األكؿ (ّ)
دراسػػػػة  ,الكحػػػػدة اإلداريػػػػة فػػػػي القػػػػانكف العراقػػػػي السػػػػمطات الجزائيػػػػة لػػػػرئيس, ينظػػػػر يكسػػػػؼ محمػػػػد كػػػػاظـ السػػػػعيدم (ْ)

 .َِٗ-َِٖص , َُِِ, بغداد ,مكتبة السنيكرم, ُ,طمقارنة
 .ٕ-ٔمكسكعة التشريعيات الزراعية, مصدر سابؽ, ص  ,ينظر لفتة ىامؿ العجيمي (ٓ)
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, كلو فقط المطالبة بفكات المنفعة لمجزء الذم تعرض لجرؼ التراب منو ,الغير المطالبة بقيمة التراب
 .(ُ)لتميز االتحادية بعدد مف قرارتيامحكمة اإليو كىذا ما ذىبت 

سػػػػػمطة الغػػػػػاء التكزيػػػػػع عمػػػػػى المػػػػػكزع عمػػػػػييـ  فػػػػػي حالػػػػػة القيػػػػػاـ بفعػػػػػؿ  اإلدارةكمػػػػػنح القػػػػػانكف 
 اإلدارةفػػػػػػػي العقػػػػػػػكد فػػػػػػػاف القػػػػػػػانكف مػػػػػػػنح  أمػػػػػػػا, (ِ)لػػػػػػػألرض اإلنتاجيػػػػػػػةالقػػػػػػػدرة  إضػػػػػػػعاؼ إلػػػػػػػىيػػػػػػػؤدم 

 ,(ّ)األرضالمسػػػػتأجر قػػػػد اضػػػػر بػػػػإفَّ تنيػػػػي ىػػػػذه العقػػػػكد اذا تبػػػػيف أٍف فميػػػػا   كاسػػػػعة, إداريػػػػةسػػػػمطات 
.(ْ)ثػػػة اشػػػير يمزمػػػػو برفػػػع الضػػػرر خالليػػػػارسػػػمي لػػػػو  لمػػػدة ال تزيػػػد عػػػػف ثال إنػػػذاركذلػػػؾ بعػػػد تكجيػػػػو 

                                                           

 أراضػػػػػي أصػػػػػناؼ تكحيػػػػػد قػػػػػانكف ضػػػػػكء فػػػػػي دراسػػػػػة , التصػػػػػرفية الحقػػػػػكؽ إطفػػػػػاء , العجيمػػػػػي ىامػػػػػؿ لفتػػػػػةينظػػػػػر  (ُ)
 .ّٕ ص, سابؽ مصدر, ُٕٔٗ لسنة( ّٓ) رقـ الدكلة

 كبخصػػػػػػػػكص اإلجػػػػػػػػراءات  , َُٕٗ( لسػػػػػػػػنة ُُٕ( مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف اإلصػػػػػػػػالح الزراعػػػػػػػػي رقػػػػػػػػـ )ِْينظػػػػػػػػر المػػػػػػػػادة ) (ِ)
 المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ .ع مف , ينظر المطمب الراباإلدارية كالسمطة المختصة بأنياء التكزيع

 األفػػػػػراد أك الشػػػػركات عمػػػػى" :انػػػػػو عمػػػػى النافػػػػذ ُّٖٗ لسػػػػػنة(ّٓ) القػػػػانكف مػػػػفتػػػػنص الفقػػػػرة )أكال/ج( مػػػػف المػػػػػادة  (ّ)
 ." المؤجرة باالرض اإلضرار عدـ: يمي ما اتباع

 .ُّٖٗ لسنة( ّٓ) القانكف مف(  السادسة) المادةينظر  (ْ)
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 الفصل الثالث
 الزراعيةاألراضي  عمى التصرفات القانونية الجارية عمى اإلداريةالرقابة 

, اإلدارة رقابةإلى  كغيرىا إفرازىا أكالزراعية األراضي  القانكنية كبيع األفرادتخضع تصرفات 
بيا  يعتد  كي  القانكف تسجيؿ تصرفات معينة أكجبلرقابة دكائر التسجيؿ العقارم, إذ  فمنيا ما يخضع

خر ىناؾ تصرفات قانكنية ال يشترط القانكف تسجيميا في آ, كمف جانب حجة عمى الناس كافة كتعد  
غير خاضعة لمرقابة  إنياذلؾ ال يعني فَّ أال إ الزراعية,األرض  كتأجير دكائر التسجيؿ العقارم

 ياجميع األحكاؿرقابة الدكائر الزراعية, كفي ل بأخرلأك  بصكرةإذ إنيا تخضع  ,ةمطمق بصكرة اإلدارية
الحقة إنيا  أك تككف رقابة سابقة عمى التصرؼ ف  أفأما  :صكرتيفإلى  ف ىذه الرقابة يمكف ردىاأف

اإلدارة  سمطاتاألكؿ  في المبحث ندرس :مبحثيف عمى ارتئينا تقسيـ الفصؿ األساسعميو, كعمى ىذا 
 لبحث سمطات المبحث الثانيكنخصص  ية,الزراعاألرض  عمى التصرؼ القانكني في )السابقة(
 (عمى التصرؼ.  )الالحقةاإلدارة 

 األولالمبحث 
 الزراعيةاألرض  )السابقة( عمى التصرف القانوني فياإلدارة  سمطات

ىذه إال أفَّ  الزراعية,األراضي  سمطاتيا الرقابية السابقة عمى التصرؼ فياإلدارة  تمارس
, كلبحث ىذه الجكانب المختصة اإلدارية , كباختالؼ الجيةتصرؼباختالؼ نكع الالرقابة تختمؼ 
عة لرقابة دكائر عف التصرفات الخاضاألكؿ  نتحدث في المطمب: مطالب أربعة عمى سنقسـ المبحث

المتبعة لتسجيؿ التصرؼ في العراؽ اإلدارية  اإلجراءاتكنستكمؿ في المطمب الثاني  التسجيؿ العقارم,
مى في الرقابة السابقة عاإلدارة  المطمب الثالث سنخصصو لمحديث عف سمطات اأم  , فكالقانكف المقار 

في اإلدارة  نتكمـ في المطمب الرابع عف سمطة كأخيران , التصرؼ في المساحات المكزعة كالعقكد الزراعية
 .الزراعيةاألراضي  منع تفتيت

 األول المطمب
 التسجيل وأنظمةالتصرفات القانونية الخاضعة لرقابة دوائر التسجيل العقاري 

األكؿ  الفرع في نبحث: ثالث فركع عمى ىذا المطمب نرل مف المناسب تقسيمو لدراسة
 أنظمة التسجيؿ المتبعة, االختصاص الرقابي لدكائر التسجيؿ العقارم, كفي الفرع الثاني نتحدث عف

 .تسجيؿ في دكائر التسجيؿ العقارمالتصرفات القانكنية الكاجبة ال سنتكمـ عف في الفرع الثالثأم ا 
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 األولالفرع 
 االختصاص الرقابي لدائرة التسجيل العقاري

اليدؼ االسمى لمتسجيؿ العقارم ىك حماية الحقكؽ الناشئة عف التصرفات العقارية  فَّ إالريب 
فمف  ,تحقيؽ مصمحة عامةإلى  , كيسعى(1)(اإلدارة) السمطة العامة بكاسطةكيا, كذلؾ كمنع انتيا

لألىمية الكبرل لمعقارات  , كنظران (2)ات المتعمقة بالعقار محؿ التعامؿبكؿ التصرف األفرادخاللو يعمـ 
 أكلت ؛سكاء كالدكلة عمى حد   األفرادالزراعية مف الناحيتيف المادية كالمعنكية لكؿ مف األراضي  كمنيا

لؾ تسجيؿ ىذه الحقكؽ بدكائر فأكجبت بذ ,التصرفات العقارية عناية خاصة كافة كالقكانيفالشرائع 
, كيطمؽ عمى ىذه الدكائر (3)األىميةكخصت ىذا التسجيؿ بقكة قانكنية تتناسب مع ىذه  خاصة,

كفي مصر تسمى  ,(4)ر يطمؽ عمييا بالمحافظة العقاريةالمختصة تسميات مختمفة, ففي الجزائ
في لبناف مديرية , ك الح العقاريةم كالتكثيؽ, كفي سكريا تسمى ب مديرية المصبمصمحة الشير العقار 

كثيرة  كإنكمترا كسكيسرا كتركيا كفرنسا كالعراؽ تسمى بدائرة التسجيؿ  خرلأ  , كفي دكؿ الشؤكف العقارية
 .(5)العقارم

كمنيا  كاألكربيةدائرة التسجيؿ العقارم تشكيؿ يتبع كزارة العدؿ في اغمب البمداف العربية إفَّ 
, كىذا ما التي يكجب القانكف تسجيميا ياجميع قارية, كتختص بتسجيؿ التصرفات الع(6)العراؽ كمصر

"  :بقكليا 1946( لسنة 114( مف قانكف الشير العقارم المصرم رقـ ) األكلىنصت عميو المادة )
ينشأ في المديريات كالمحافظات مكاتب لمشير العقارم تتكلى شير المحررات التي تقضى القكانيف 

( لسنة 142ظاـ السجؿ العيني( رقـ )كتأكد ىذا االختصاص في قانكف )ن ,بقيدىا..."أك  بتسجيميا
                                                           

, منشكرات الحمبي الحقكقية, 1طدراسة قانكنية مقارنة,, السجؿ العقارم ,تيسير عبد اهلل المكيد العساؼ ينظر د. (1)
 .8ص ,2009بيركت لبناف, 

طارؽ عمي حجي محمد العصفكر, النظاـ القانكني لمتسجيؿ العقارم, دراسة في التشريع الككيتي, رسالة  ينظر (2)
 .31,ص 2013/2014, األكسطجامعة الشرؽ \مقدمة إلى كمية الحقكؽ 

 .3ص ,1ج ,سابؽ مصدر, مجيد مصطفى ينظر (3)
 ( ماجستير رسالة)مذكرة  ,لية لحماية الممكية في التشريع الجزائرمكآالشير العقارم , ينظر طمحة محمد غميسي (4)

 .4ص 2013/2014, جامعة محمد خضير /كمية الحقكؽ كالعمـك السياسيةإلى  مقدمة
الف عبارة المصالح العقارية تعني كؿ مصمحة  ؛كيرل البعض باف التسمية األصح ىي دائرة التسجيؿ العقارم (5)

 مصدر, مجيد مصطفى ,ينظر ,تتعمؽ بالشؤكف العقارية كالتسجيؿ العقارم كالمصرؼ العقارم كضريبة العقار
 .25ص ,1ج,سابؽ

 .10ص  ,1نفسو,جمصدر , المصطفى مجيدينظر  (6)
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كمأمكرياتيا  " تتكلى مصمحة الشير العقارم كمكاتبيا :نصت المادة )الثانية( منو عمى انوإذ , 1964
 .طبقا ألحكاـ ىذا القانكف " (1)أعماؿ السجؿ العيني

كيالحظ باف المشرع المصرم قد عالج مكضكع تسجيؿ التصرفات بمكجب قانكنيف كىك امر 
إفَّ  نجد في حيف, (2)جؿ العيني في نظاـ الشير العقارمالمطالبة بدمج الس ببعضيـمما حدل  ,معيب

أف  انو مف المستحسف إذ , فعؿ بمكجب قانكف كاحد كما سنرل كحسنان  المشرع العراقي تناكؿ المكضكع
 اإلرباؾلسالمة التطبيؽ كتفادم  ؛تعالج الجكانب القانكنية ذات الطبيعة الكاحدة بمكجب قانكف كاحد

المتقدمة  األحكاـمكقؼ المشرع العراقي في  ال يختمؼ كثيران  آخر كمف جانب, الناجـ عف تعدد القكانيف
الميمة  نيطتأ  مف حيث المضمكف كاالختصاص عف نظيره المصرم, فمف حيث االختصاص, فقد 
( مف قانكف انيةعمى غرار القانكف المصرم بدائرة التسجيؿ العقارم, كىذا ما نصت عميو المادة )الث

رم بتسجيؿ تختص دائرة التسجيؿ العقا " :بقكليا 1971( لسنة 43التسجيؿ العقارم العراقي رقـ )
القضائية الحائزة درجة البتات كما في حكميا الكاردة عمى الحقكؽ العينية  كاألحكاـالتصرفات العقارية 

مف حيث المضمكف فكال أم ا  ,(3)الخمؼ العاـ "إلى  كالتبعية كانتقاؿ ىذه الحقكؽ األصميةالعقارية 
التبعية التي مف أك  األصميةالعقارية الكاردة عمى الحقكؽ العينية  تسجيؿ التصرفاتإلى  القانكنيف ذىب

اإلجراءات  تالحظ فيأف   االختالؼ بينيما فيمكف أكجوأم ا , نقموأك  تغيرهأك  زكالوأك  حؽ إنشاءشانيا 
 .           ما كما سنرل في الفرعيف القادميفككذلؾ التبكيب الذم اتبعو كؿ مني ,لمتسجيؿ اإلدارية

كمف دكائر فرعية , كتتككف دائرة التسجيؿ العقارم العامة في العراؽ مف ديكاف المديرية العامة
كالنكاحي التي  كاألقضيةتتمثؿ في مديريات كمالحظيات التسجيؿ العقارم المنتشرة في المحافظات 

                                                           

 عقار كؿ أكصاؼ تبيف التي الصحائؼ مجمكعة بانو: " العيني السجؿآنفا عرفت المادة )األكلى( مف القانكف  (1)
 ." بو المتعمقة كالتعديالت المعامالت كتبيف كعميو لو المترتبة الحقكؽ عمى كتنص القانكنية حالتو كتبيف

كمية  ,سب الممكية كقكاعد الشير العقارمتداخؿ أسباب كاهلل, منازعات الممكية العقارية,  ينظر د. برىاـ محمد عطا (2)
 .7ص ,, بدكف مكاف نشر أك طبع2010جامعة اإلسكندرية, ,الحقكؽ

 ينشأ التي نصت عمى انو: "1946 لسنة( 114) رقـ المصرم العقارم الشير ( مف قانكفكيقابميا المادة )األكلى (3)
.." .بقيدىا أك بتسجيميا القكانيف تقضى التي المحررات شير تتكلى العقارم لمشير مكاتب كالمحافظات المديريات في

( التصرفات شيرىا الكاجب المحرراتكبينت المكاد التالية مف نفس القانكف كتحديدان في الباب الثاني المكسـك )في 
 الكاجب شيرىا )تسجيميا(, كال تختمؼ مف حيث المضمكف عف ما جاء في القانكف العراقي.
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( مف خالؿ ة)الالمركزي أ, كتعمؿ كفؽ مبد(1)تخضع لرقابة مدير عاـ دائرة التسجيؿ العقارم العامة 
الصالحيات الكافية لمدكائر الفرعية, كتخكيؿ رؤساء التسجيؿ العقارم صالحيات اتخاذ بعض  إعطاء

الكشؼ عمى العقار قبؿ تسجيؿ  إعادةكمف ذلؾ , (2)اإلجراءاتالقرارات الميمة كالمكافقة عمى بعض 
ص, مكافقة مدير التسجيؿ العاـإلى  المعاممة مف لجنة خاصة مف دكف حاجة القرار الالـز  داركا 

 .(3)اإلدارية كغيرىا مف الصالحيات دكف مكافقة مجمس الكحدةمف المادية  األخطاءلتصحيح 
اإلدارة  عد كسيمة قانكنية ميمة بيدكجكب تسجيؿ التصرفات في دكائر التسجيؿ العقارم ي  إفَّ 

 الزراعية تمارسيااألرض  كمنيا ما يجرم عمى, العقارية األفرادمكنيا مف بسط رقابتيا عمى تصرفات ي  
االمتناع عف ب)بنشاط سمبي(  أك, الكشؼأك  الفحصأك  التدقيؽ بكاسطة( إيجابي)بنشاط اإلدارة 

 يسجؿمالـ إليو م تصرؼ عقارم  بالمعنى الذم اشرنا أصرؼ المخالؼ لمقانكف, فال يعتد بتسجيؿ الت
 .(4)في دائرة التسجيؿ العقارم

 الفرع الثاني
 التسجيل العقاري أنظمة

ب )نظاـ التسجيؿ األكؿ  يطمؽ عمى, (5)نظاميفتسجيؿ التصرفات العقارية  تعتمد الدكؿ في 
 كأصحابالمالكيف لمعقارات  األشخاص أسماءإلى  التصرفات فيو استنادان  تسجؿالذم  ,(الشخصي

نما, العقاراتكاقع إلى  ليذا النظاـ باالستناد كال يجرم التسجيؿ كفقان , الحقكؽ العينية يجرم باسـ  كا 
ال  إذ, صاحب الحؽ العيني يككف محؿ اعتبار في السجالت الشخصيةأك  ككف المالؾ ؛مالكي العقار

ف ىناؾ صعكبة بمعرفة أكيعاب عمى ىذا النظاـ ب .(6)في ىذا النظاـ أساسيةكجكد لمعقار ككحدة 
 يككف عارفان أف   يرغب معرفة ىذه الحقكؽنو يتحتـ عمى مف أإذ  الحقكؽ العينية المترتبة عمى العقار,

                                                           

( 26كينظر كذلؾ المادة )الثامنة( مف نظاـ كزارة العدؿ رقـ ) .11ص ,1ج ,سابؽ مصدر, مجيد مصطفى ينظر (1)
 .1968لسنة 

 .1971( لسنة 43رقـ )ينظر األسباب المكجبة لتشريع قانكف التسجيؿ العقارم  (2)
التي أشارت  1971  لسنة( 43) رقـ العقارم مف قانكف التسجيؿ( 109)ك(  162)ك (68)ك (  95)ينظر المكاد  (3)

 إلييا أسبابو المكجبة عند معرض الحديث عف الالمركزية في أعماؿ دكائر التسجيؿ العقارم كتبسيط اإلجراءات.
 لتسجيؿ العقارم.( مف قانكف االثالثةمف المادة ) (الثانيةينظر الفقرة ) (4)
 .32, مصدر سابؽ صالعصفكر محمد حجي عمي طارؽ ينظر (5)
 مصدرال, مجيد مصطفى ينظرككذلؾ . 15-14 ص ,سابؽ مصدر ,العساؼ المكيد اهلل عبد تيسير. د ينظر (6)
 .26 ص ,1ج ,سابؽال
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كؿ إفَّ  إذ يتعمؽ بالقكة الثبكتية لمسجالت الشخصية, آخر كىناؾ عيب, (1)بأسماء مالكي ىذه الحقكؽ
كىذه السجالت , سجؿ مف ىذه السجالت يستند كيستمد قكتو ككجكده مف سجؿ شخصي سابؽ لو

,  فيي غير ضامنة ةنيائي بصكرةسجؿ شخصي مثبت فيو الحؽ إلى  الشخصية تستند بنياية المطاؼ
قد يككف المالؾ في احد السجالت  كمف ثمةلصحة اكتساب المالؾ لمحؽ مف مالؾ سابؽ لو,  إال

ا النظاـ بمكجب . كاخذ المشرع المصرم بيذ(2)كقت لممنازعة في ممكو أمفي  عرضان الشخصية م  
)نظاـ السجؿ ظاـ التسجيؿ العيني بمكجب قانكف ن أضاؼثـ , 1946( لسنة 114)القانكف رقـ 

 .1964( لسنة  142رقـ ) (العيني
كىك النظاـ المعتمد في العراؽ منذ سنة  _النظاـ الثاني فيسمى )بنظاـ التسجيؿ العيني(أم ا  
نو يعتمد عمى العقار كأساس أإذ  كىك نظاـ يختمؼ عف النظاـ سابؽ الذكر,_  (3) كالى اآلف 1857
بالعقار مف حيث مكقعو كحدكده  ةالعيني كما يتضمنو مف بيانات خاصيككف السجؿ  إذ, لمتسجيؿ

 كما مدكف فيو مف حقكؽ عقارية عينية ىك الصكرة الصادقة كالحقيقية لمعقار أكصافوكمساحتو كباقي 
انو تعامؿ مع  ف مف يتعامؿ مع العقار يطمئف عمىإذلؾ  فإلى  كاستنادان مف الكجية القانكنية كالمادية, 

 .(4)لما ىك مدكف في السجؿ العيني لمعقار مالكو الحقيقي استنادان 
شرعية عمى كؿ عقار مسجؿ فيو كيتضمف  ةالذم يضفي صف األساسكيعد السجؿ العقارم 

 أمنو ال يسمح بتدكيف أإذ , الرقابي لإلدارة العمؿفيذا النظاـ يعزز , عميو أك الحقكؽ المترتبة لمعقار
, كتدقيؽ كفحص كثائقودقيقة مف المكظفيف المختصيف بعد مراجعتو ال إالحؽ في السجؿ العقارم 

الحقكؽ ف ذلؾ تكفير الضمانات الكافية لممحافظة عمى أكمف شلتأكد مف سالمتيا كصحتيا, كا
 أبجدمعف مصنؼ  ةالسجؿ الشخصي فيك عبار أم ا  .منيا ما يتعمؽ باألراضي الزراعيةك , (5)العقارية

ىذه إفَّ إذ , العقارات المسجمة كأكصاؼكالتبعية  األصميةالحقكؽ العينية  أصحاب أسماءيتضمف 
مف السجؿ العقارم, ليذا يجب عدـ الخمط بيف التسجيؿ الشخصي كىك نظاـ قانكني  إليوالبيانات تنقؿ 

                                                           

 .17ص ,سابؽ مصدر ,الدفاعي محسف عمي ينظر (1)
  .26 ص ,1ج ,سابؽال مصدرال, مجيد مصطفى ينظر (2)
 .13 ص ,نفسو مصدرال ,الدفاعي محسف عمي ينظر (3)
 ينظر, ك 27, ص 1978ينظر د. أبك إبراىيـ  النجا, السجؿ العيني في التشريع المصرم, اإلسكندرية, مصر,  (4)

  .16 ص, سابؽال مصدرال , العساؼ المكيد اهلل عبد تيسير. د كذلؾ
 العقارم التسجيؿ لسندات القضائي اإلبطاؿ دعكل, العبيدم رجب رافع كأميمة سعيد فاضؿ اكـر. دينظر  (5)

جراءاتيا  .(1)العدد, 21 المجمد ,2019,النيريف جامعة ,الحقكؽ كمية  مجمة في منشكر بحث ,كالتنفيذية التحفظية كا 
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 ةالذم ىك عبار كبيف السجؿ الشخصي , قائـ بذاتو يطبؽ في اغمب الدكؿ لتسجيؿ التصرفات العقارية
 بأسماء المالكيف.  أبجدمعف مصنؼ 

في دكائر التسجيؿ  التطكرات االجتماعية كاالقتصادية فرضت كجكد السجالت الشخصيةإفَّ  
ذات العالقة بالممكية العقارية  كاإلحصائياتمنيا في بعض الدراسات  لإلفادة, العقارم في العراؽ

حيف طمبيا مف الجيات  األشخاصة البيانات المتعمقة بممكيات كالممكية الزراعية, كلالستعانة بيا لمعرف
بالدكؿ العربية  أسكةكلذلؾ نص قانكف التسجيؿ العقارم الحالي عمى تنظيميا في العراؽ  ؛الرسمية
كليذا ال , كاآلثارلمسجؿ العقارم مف حيث الحكـ  كيككف السجؿ الشخصي تابعان , (1)األخرل كاألجنبية

الكبيرة  األىميةإلى  اإلشارة. كتجدر (2)قارم ككف التابع ال ينفرد بالحكـالسجؿ الع يككف ليذا السجؿ قكة
, الزراعيةاألراضي  مالكي أسماءالتي تتجمى في معرفة  ,الزراعيةاألراضي  لمسجؿ الشخصي في

 االمتناع عف تسجيؿ التصرؼ المؤدمكمف ثمة , األراضي كمعرفة مقدار ما يممكو كؿ منيـ مف ىذه
عمى  دكائر التسجيؿ العقارم تعتمدإفَّ  إلى الكاقع يشيرإال أفَّ , لمممكية الزراعية األعمىزيادة الحد إلى 

 !.دكائر الزراعة في ىذا الشأف
 الفرع الثالث  

 التصرفات واجبة التسجيل في دوائر التسجيل العقاري
تسجؿ )تشير( في دكائر التسجيؿ)الشير( أف   عمى التصرفات التي يجب تنص القكانيف عادةن 

, كىك عدـ االعتداد بالتصرؼ غير لنا اتضح كما عمى عدـ التسجيؿ أثران العقارم, كترتب ىذه القكانيف 
جية إلى  القكانيف العقارية في كؿ مف العراؽ كمصر تتفؽ بأسناد ميمة التسجيؿ  فأكمع , المسجؿ
مف ىذه  كالن أال إفَّ  المضمكف العاـ لمحقكؽ الكاجب تسجيميا,ككذلؾ تتفؽ في  ,كاحدة مختصة إدارية

 .ختمؼ بطريقة التبكيب التي اتبعياالقكانيف ي
, 1946( لسنة 114, افرد المشرع الباب الثاني مف قانكف الشير العقارم رقـ )ففي مصر

مف الباب الثالث مف قانكف األكؿ  ككذلؾ خصص الفصؿ, (اسماه )في المحررات الكاجب شيرىاكالذم 
, كالذم اسماه )في التصرفات كالحقكؽ الكاجب قيدىا في 1964( لسنة 142نظاـ السجؿ العيني رقـ )

                                                           

 . 92ص ,1ج سابؽ,المصدر ال, ينظر مصطفى مجيد (1)
 " السجالت الشخصية ال تنفرد:( مف قانكف التسجيؿ العقارم النافذ عمى انو15تنص الفقرة )األكلى( مف المادة ) (2)

 بحكـ مستقؿ بؿ تككف تابعة لمسجؿ العقارم المنقكلة منو في الحكـ كاآلثار ".
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ؿ العقارم القيد في دكائر التسجيأك  التصرفات كاجبة الشيرإفَّ  السجؿ(, كيتفؽ ىذيف القانكنيف عمى
 :ىي
أك  نقمياأك  التبعية أك كؽ العينية العقارية األصميةالتصرفات التي مف شأنيا إنشاء حؽ مف الحق -أوالً 

 . (1) ياجميع ككذلؾ األحكاـ النيائية المثبتة لشيء مف ذلؾ ,زكالياأك  تغييرىا
 .(2) جميعيا التصرفات كاألحكاـ النيائية المقررة لحؽ مف الحقكؽ العينية العقارية األصمية - ثانيا
كالسندات التي ترد عمى منفعة العقار, اذا زادت مدتيا عمى تسع  اإليجاراتيجب تسجيؿ  -ثالثا

اـ النيائية المثبتة كالمخالصات كالحكاالت بأكثر مف أجرة ثالث سنكات مقدما, ككذلؾ األحك ,سنكات
 .(3)لشيء مف ذلؾ

غيرىا مف أك  ,األحكاـ النيائيةأك  ,يجب شير حؽ اإلرث بتسجيؿ اشيادات الكراثة الشرعية -رابعا
 .(4)السندات المثبتة لحؽ اإلرث مع قكائـ جرد التركة اذا اشتممت عمى حقكؽ عينية عقارية

فاف المشرع اختمؼ عف نظيره المصرم مف ناحية التبكيب, فقد قضى بمكجب  في العراق,أّما 
ف )التصرؼ أب, 1971( لسنة 43الفقرة )الثانية( مف المادة )الثالثة( مف قانكف التسجيؿ العقارم رقـ )

الفقرة رؼ التصرؼ العقارم بمكجب ال بالتسجيؿ في دائرة التسجيؿ العقارم, كع  إالعقارم( ال ينعقد 
 كالتبعية األصميةحؽ مف الحقكؽ العينية  إنشاء نوشأ" كؿ تصرؼ مف  :( مف ذات المادة بانواألكلى)

بذلؾ بؿ خصص  كلـ يكتؼ ؽ مف الحقكؽ المذككرة",زكالو ككؿ تصرؼ مقرر لحأك  تغيرهأك  نقموأك 
 ان التصرفات مبين أنكاع(, لبياف الذم اسماه ب)التصرفات العقاريةب الثالث مف القانكف مدار البحث البا

التصرفات العقارية الكاجبة التسجيؿ عمى سبيؿ الحصر  أكردكبيذا  ,كشركط تسجيؿ كؿ منيا أحكاـ
 كىي كاالتي: 

                                                           
( 142) رقـ(مف القانكف 29( ك)26كالمادتيف ), 1946 لسنة( 114)( مف القانكف رقـ 12( ك)9ينظر المادتيف ) (1)

 تزكؿ كال تتغير كال تنتقؿ كال تنشأ ال ليياإ المشار األصمية الحقكؽ أف أك القيد التسجيؿ عدـ عمى كيترتب ,1964 لسنة
 , كال تككف الحقكؽ التبعية حجة عمى الغير .غيرىـإلى  بالنسبة كال الشأف ذكل بيف ال
 لسنة( 142) ( مف القانكف رقـ27المادة ), ك1946( لسنة 114رقـ )العاشرة( مف القانكف ينظر المادة ) (9)

 .الغير عمى حجة تككف ال الحقكؽ ىذه أف القيد التسجيؿ أك عدـ عمى كيترتب ,1964
 ,1964 لسنة( 142) رقـ القانكف مف( 28) كالمادة ,1946 لسنة( 114) رقـ القانكف مف( 11) المادة ينظر (3)

إلى  بالنسبة سنكات تسع مدة عمى زاد فيما الغير حؽ في نافذة تككف ال أنياأك قيدىا  تسجيميا عدـ عمى كيترتب
 .كالحكالة المخالصاتإلى  بالنسبة سنكات ثالث أجرة عمى زاد كفيما, كالسندات اإلجازات

 .1964( لسنة 142( مف القانكف رقـ )30المادة )ك ,1946( لسنة 114رقـ )( مف القانكف 13ينظر المادة ) (4)
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" سمطة يقررىا  :يعرؼ الحؽ العيني بانو, األصميةالتصرفات الواردة عمى الحقوق العينية  -أوال
 أصميةحقكؽ عينية أم ا , , كالحقكؽ العينية في القكانيف المدنية(1)القانكف لشخص عمى شيء مادم" 

بذاتيا كحؽ تقكـ أف   حقكؽ عينية تبعية ال يمكفإنيا  أكقائمة بذاتيا  كحؽ الممكية كحؽ التصرؼ, 
كقد خصص المشرع العراقي الفصؿ الثاني مف الباب الثالث مف قانكف التسجيؿ , (2)الرىف كاالمتياز

(, كىذه 243-203كذلؾ في المكاد مف ), تسجيميا كأحكاـالتصرفات ىذه  أنكاعالعقارم  النافذ لبياف 
الطكيمة  كاإلجارة (5)كالمساطحة كحؽ العقر(4)كاليبة كالقسمة(3)كالمقايضة كاإلفراغالتصرفات ىي البيع 

بعض التصرفات المذككرة خاصة باألراضي كاإلفراغ  فأكيالحظ ب, كحقكؽ االرتفاؽ(6)كالمغارسة 
"  :بانو آخر عرفوك , (7)" التصرؼ في حؽ التصرؼ":كما كرد في الفقو بانو اإلفراغكيعرؼ , كالمغارسة

عرفو آخر ك , (8) بدكف مقابؿ "أك  بمقابؿ الغيرإلى  األميريةاألراضي  " ترؾ الشخص حؽ تصرفو في
 .(9) " نقؿ ممكية الحقكؽ التصرفية المثقمة بيا العقارات المممككة لمدكلة " :عرفو بانو

                                                           

 .5ص, سابؽ مصدر, البشير طو محمدينظر  (1)
 .31ص, نفسو المصدر, البشير طو محمدينظر  (2)
 عقارم عيني حؽ بمبادلة المتقايضيف بإقرار األصمية العقارية لمحقكؽ متبادؿ بيع عف عبارة ,(المبادلة)  المقايضة (3)

 عمي ينظر, منو لجزء أك العقار لعمـك مشاعة ـأ مستقمة كانت سكاء كاحد كقت في آخر اصمي عقارم بحؽ اصمي
 .129 ص, سابؽ مصدر, الدفاعي محسف

 المسجؿ العقار في الشريؾ حصة يفيتع"العراقي القسمة بانيا:  العقارم التسجيؿ قانكف مف( 217) المادة عرفت(4)
 ." الجمع قسمة ....-9.....التفريؽ قسمة -1 يمي ما كفؽ الشيكع سبيؿ عمى

 عمى الغراس غير مف أخرل تمنشآ أك بناء يقيـ أف   صاحبو يخكؿ عيني حؽ " :بانو المساطحة حؽ كيعرؼ (5)
 اهلل عبد ينظر, " كالتزاماتو المساطح حقكؽ االتفاؽ ىذا كيحدد األرض صاحب كبيف بينو اتفاؽ بمقتضى الغير أراضي
 .58ص, سابؽ مصدر, العزاكم غزام

حؽ المغارسة بانو: " عقد عمى إعطاء احد أرضو إلى اخر ليغرس ( مف القانكف المدني العراقي 824عرفت المادة )(6)
مدة معمكمة, عمى اف تككف األشجار كاألرض أك األشجار كحدىا مشتركة بينيما فييا أشجاران معمكمة كيتعيد بتربيتيا 

(, ضمف الفرع الخاص ب )أحكاـ خاصة 833-824بنسبة معينة بعد انقضاء المدة", كنظـ أحكاميا فيو في المكاد )
 .بأنكاع مختمفة مف اإليجار(

 كالنشر, لمطبع الرابطة شركة األصمية, العينية الحقكؽ العراقي, المدني القانكف شرح , الذنكف عمي حسف. دينظر  (7)
 .237ص ,1954 بغداد,

 .53ص ,1947 ,بغداد االعتماد, مطبعة ,1ط المنقكلة, الغير كاألمكاؿ األراضي أحكاـ حيدر, ناصر شاكرينظر  (8)
 .53ص
 .73ص, مصدر سابؽ ,الدفاعي محسف عميينظر  (9)
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كىناؾ تصرفات اسند قانكف التسجيؿ  – وثائق قضائيةأو  أحكامإلى  التصرفات المستندة -ثانيا
فصؿ الثالث مف الباب تسجيميا في ال أحكاـ كعالجالكثائؽ القضائية, أك األحكاـ  إلى العقارم تسجيميا

  (1)التصرفات الصمح كالتخارج كالكصية(, كتشمؿ ىذه 262-244كذلؾ في المكاد ) الثالث منو,
 العقارية.ؼ كتصحيح الحقكؽ العينة كالكق
بيف المشرع في الفصؿ الرابع  – بالحقوق العقارية (اإلدارة)المعنوية العامة األشخاصتصرفات  -ثالثا

, كذلؾ في المكاد اإلدارةكاإلجراءات الخاصة بتسجيؿ التصرفات التي تجرييا األحكاـ  مف الباب الثالث
 ,كاالستمالؾ ,كالتكزيع, االستيالء :ىي التي خصيا المشرع بالذكر لتصرفاتكا (,263-277)

 .كتصحيح الصنؼ ,كالتفكيض ,كالتمميؾ
 األفعاؿأك  " التصرفات :كيقصد بالتصرفات الفعمية -الفعمية الواردة عمى العقارالتصرفات  -رابعا

التي تكثر في المركز القانكني لمعقار مف حيث أك , ة العقاريةيتغيير في الحقكؽ العينإلى  التي تؤدم
في الفصؿ الخامس مف الباب الثالث  المشرع في قانكف التسجيؿ العقارم عالجياكقد , (2)ة"يحقكقو العين

 .(4)كالتكحيد  (3)كاإلفراز(, كىي تصحيح الجنس 304-279الثالث في المكاد )
 ,تقـك بذاتياأف   كىذه الحقكؽ ال يمكف – التصرفات الواردة عمى الحقوق العينية التبعية -خامسا
نما الفصؿ  كمتطمبات تسجيميا في أحكامياالمشرع العقارم  أكردكقد  ,لحؽ عيني اصمي ان تبع كا 

تشمؿ ىذه (, ك 329-305السادس مف الباب الثالث مف قانكف التسجيؿ العقارم, كذلؾ في المكاد )
 كالرىف الحيازم كحؽ االمتياز. يالتصرفات الرىف التأمين

                                                           
 ينظر  ,المكصي كينفذ ىذا التصرؼ بعد المكت إرادةمنفردة ىي  بإرادةكتصدر  ,لمممكية ناقالن  عقاريان  فان الكصية تصر  (1)

كىي غير جائزة في األراضي المثقمة بحقكؽ تصرفية, كبيذا  ,62ص ,مصدر سابؽ عبد اهلل غزام العزاكم, ينظر
 بيا يكصيأك  يقفيا اف األميرية األرض في لممتصرؼ يجكز ال"  :انو عمى المدني القانكف مف (1172) نصت  المادة

 مصدر, العزاكم غزام اهلل عبد ذلؾ في ينظر ,الممغى العثماني القانكف مف المذككر الحكـ اقتبس قد المشرع كاف ,"
 .104ص ,سابؽ

 .267-266ص  ,3ج سابؽ,ينظر مصطفى مجيد, مصدر  (9)
 ينظر", أك اكثر بدكف أم تغير في حقكؽ الممكية العقارية جزئيفتجزئة الكحدة العقارية إلى "  :بانو اإلفرازعرؼ ي   (3)

 .152عمي محسف الدفاعي, مصدر سابؽ, ص
أك اكثر بشرط االتحاد كجعميا كحدة عقارية كاحدة كفؽ الشركط  دمج  أك ضـ كحدتيف عقاريتيف "بانوعرؼ التكحيد كي   (4)

 .117العبيدم, مصدر سابؽ, صء عمي عبد ضيا  ينظر ,"الشركط المنصكص عمييا في القانكف مف صنؼ كاحد
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كما فعؿ  ونفس ( في البابكاالنتقاؿ اإلرث) أحكاـف المشرع العراقي لـ ينظـ أ كالجدير بالذكر
نما, المشرع المصرم المترتب عمى عدـ  األثرإفَّ  كبيف, في الفصؿ الثامف مف الباب الثاني أكردىا كا 

صاحب حؽ االنتقاؿ أك  الكارثإلى  اصؿ الحؽ ينتقؿ في حيفالتصرؼ,  إمكانيةالتسجيؿ ىك عدـ 
 .(1)المتصرؼأك  عند كفاة المكرث

 يؿ يجكز لمالؾف ؟مكقؼ التشريعات الزراعية مف ىذه التصرفات كالسؤاؿ المطركح ىنا ما ىك
تسميط ب اإلجابةسمطاتو مقيدة ؟ سنحاكؿ إفَّ  ـأ ةمطمق بصكرةصاحب التصرؼ التمتع بيا أك األرض 

, فقد نصت الفقرة الفرع التاليإلى  المتعمقة بالقيكد اإلجابةالمشرع كنرحؿ  أجازهالضكء عمى ما 
النافذ عمى  1976( لسنة 53رقـ )الدكلة  أراضي أصناؼ)الثانية( مف المادة)الثانية( مف قانكف تكحيد 

 لصاحب حؽ التصرؼ في -" ثانيا  :جاء فيياإذ  الحقكؽ التي يتمتع بيا صاحب حؽ التصرؼ,
 -2. بدكنوأك  التصرفية ببدؿ فراغ الحقكؽ -1-المشمكلة بأحكاـ ىذا القانكف الحقكؽ التالية:األراضي 
القكانيف المرعية كالتعميمات الصادرة  أحكاـ, مع مراعاة إفرازىا أك تكحيدىا,أك  ,األراضيقسمة 

)الثالثة( مف ذات المادة ىذه  الفقرة كأخضعتلمديف",  كضع الحقكؽ التصرفية تامينان  -3كجبيا.بم
 أحكاـتطبؽ  - ثالثا"  :يـ فنصت عمى انوالقكانيف المرعية, كاستثنت المكزع عميإلى  التصرفات

القكانيف المرعية في, انتقاؿ الحقكؽ التصرفية, كفي تسجيؿ المعامالت عمييا, كفي كؿ ما ال يتعارض 
مف ذلؾ المكزع عمييـ بمكجب المكاد, )السادسة عشرة(, )كالثامف ىذا القانكف, كيستثنى  أحكاـمع 

 ".  1970( لسنة 117الزراعي رقـ )اإلصالح  عشرة(, )كالتاسعة عشرة( مف قانكف
الحقكؽ أصحاب ف التصرفات التي تجيز مباشرتيا مف أب السابقةكيالحظ مف استقراء المادة 

كسعت مف  نطاؽ  1976( لسنة 132التعميمات رقـ )إال أفَّ , التصرفية قد كردت عمى سبيؿ الحصر
( مف 5)الثانية/كؿ تصرؼ ال يتعارض مع القانكف, كىذا ما قضت بو الفقرة  أجازتإذ , السابقةالمادة 

األراضي  حؽ التصرؼ فيأصحاب  يتمتع – ثانيا"  :نفا بقكلياآمادة )الثانية( مف التعميمات ال
 أحكاـال تتعارض مع أ خرل  تصرفات قانكنية أم إجراء -5... المممككة لمدكلة بالحقكؽ التالية:

أك  التخارج عنوأك  شيكعو إزالةطمب أك  ية كتثبيت حقكؽ مغارسة عمى حؽ التصرؼالقكانيف المرع
 عبارة )كتثبيت( الكاردة في المادةإفَّ  إلى اإلشارة" . ككذلؾ تجدر األرضتصحيح جنس أك  المقايضة

 .القانكف أحكاـطالما ال يتعارض مع , لـ يرد في المادة آخر تصرؼإجراء أم  إمكانيةإلى  تشيرآنفا 
                                                           

 .1971لسنة  (43)قانكف التسجيؿ العقارم رقـ ( مف 190( ك)189ينظر المادتيف ) (1)
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الرضا )معاممة البيع مف حيث الشركط المكضكعية  اإلفراغف المشرع عامؿ أكالمالحظ ب
فقد أ خرل  . كمف جية(1)تمثمة بالتسجيؿ بالدائرة المختصة, كالشركط الشكمية الم(كالمحؿ كالسبب

 أصناؼمف قانكف تكحيد  نصت المادة) الثانية(إذ  التشريعيات الزراعية انتقاؿ الحقكؽ التصرفية أجازت
 4-مممككة لمدكلة في الحقكؽ التاليةالاألراضي  حؽ التصرؼ فيأصحاب  يتمتع"  :عمى انواألراضي 

 لمقانكف النافذ كقت الكفاة ". حؽ انتقاؿ كفقان أصحاب  إلى انتقاؿ الحقكؽ التصرفية
 ( مف قانكف 24/3سبب حرماف المكزع عمييـ في المادة سالفة الذكر ىك ما كرد في )المادة ف  إ
 عدـ نقؿ ممكية -3: متـز بما يمييأف   " يجب عمى المكزع عميو :نوأالتي نصت عمى  ,اإلصالح
 كيرل, ىذا القانكف" ( مف19ك18لنسبة لممكزع عمييـ كفؽ المادتيف)الغير باإلى  المكزعةاألرض 
تسجيميا مفكضة  القانكف أكجب التيالمكزعة األراضي  ىذا االستثناء الكارد عمىإفَّ  الباحث

ىـ ما يميز حؽ التصرؼ عف العقكد أ أف إذ ,افرغ ىذا الحؽ مف محتكاه( 2)بالطابك)حؽ تصرؼ(
 الزراعية ىك قابمية  التصرؼ فيو.

 المطمب الثاني
 الزراعية وقيودىااألرض  المتبعة لتسجيل التصرف الوارد عمى اإلدارية اإلجراءات

معينة لتسجيؿ التصرفات  إدارية إجراءاتمتمثمة بدكائر التسجيؿ )الشير( العقارم اإلدارة  تتبع
كلذلؾ يتطمب بحثيا  , بيف العراؽ كمصراإلجراءات  كتختمؼ ىذه, الزراعيةاألراضي  الكاردة عمى

كمف ثـ في مصر, اإلجراءات  عف ىذهاألكؿ  نتحدث في الفرع: ثالث فركع عمى تقسيـ ىذا المطمب
 لمحديث عف المكانع كالقيكد سنخصصوالفرع الثالث أم ا  في الفرع الثاني الكضع في العراؽ, نبحث

 الكاردة عمى سمطات دكائر التسجيؿ العقارم.اإلدارية 
                                                           

 .(1215 -1202 كالمكاد 1169/2 المادة) بالمكاد المدني بالقانكف اإلفراغ العراقي المشرع عالج(1)
 األرض تسجؿ -1": انو عمى النافذ 1970 لسنة (117) رقـ الزراعي اإلصالح قانكف مف( 23) المادة تنص (2)

 بعد عميو المكزع باسـ النيائية الدرجة تكزيعيا قرار المكتسب القانكف ىذا مف (19ك18)المادتيف أحكاـ بمكجب المكزعة
 بالطابك مفكضة المكزعة األراضي كافة تسجؿ– 3.... -2 المجمس مف بقرار ليا استالمو عمى سنكات خمس مركر
.....". 
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 األولالفرع 
 الزراعية في مصر األراضي  لتسجيل التصرفات القانونية الواردة عمىاإلدارة  إجراءات

اليبة أك  الزراعية كالبيعاألراضي  التصرؼ القانكني الكارد عمىشير أك  تسجيؿ إجراءاتتمر 
 :كىما (1)كغيرىا في مرحمتيف

 ىذه المرحمة بتقديـ طمب لمأمكرية الشير العقارم المختصة التي تقع أ, تبدالمرحمة التمييدية
مف ثالث صكر متطابقة, كتقدـ مع الطمب المستندات المثبتة  (2)الزراعية في دائرة اختصاصيااألرض 

العقارم  ة الشيركتقـك مأمكري ,(األسبقية)دفتر  سجؿ الطمب فكر تقديمة بدفتر يسمىألصؿ الممكية, كي
اإلجراءات  ما يسمى بقمـ االستعالمات المساحية إلتماـأك  المكتب اليندسيإلى  بتحكيؿ الطمب

يرشد أف   يجب عمى طالب التسجيؿ ك, األكثرعمى  أسبكعيفالمساحية التي يجب االنتياء منيا خالؿ 
عميو استيفاء  كذلؾالزراعية( مكضكع التسجيؿ اذا قرر المكتب اليندسي معاينتو,  األرضعف العقار)

مف الناحية  البيانات الناقصة في الطمب اذا طمب منو ذلؾ. كيقكـ المكتب اليندسي بمراجعة الطمب
المساحية كخصكصا في ما يتعمؽ بمعاينة العقار عمى الطبيعة لمتثبت مف مكقعو كمساحتو كحدكده كما 

 .  (3)يتبع ذلؾ مف تطبيؽ, كيقكـ المكتب اليندسي بعد ذلؾ بمكافاة مأمكرية الشير العقارم برايو تحريريا
تقـك , فحصو مف الناحية القانكنيةالطمب مقبكؿ بعد إفَّ  فاذا كجدت مأمكرية الشير العقارم

كبعد ذلؾ يقكـ صاحب الشأف , كيخطر صاحب الطمب بذلؾ, ربالتأشير عمى الطمب بالقبكؿ لمشي
مأمكرية الشير العقارم إلى  بمجرد التأشير عمى طمبو بالقبكؿ بتحرير مشركع العقد النيائي كيقدمو

كبعد , ب تكاريخ كساعات تقديمياالتي تدكنو في الدفتر الخاص بمشركعات المحررات عمى حس
إلحكاـ مراجعة المشركع مف المأمكرية تأشر عميو الصالحية لمشير العقارم بعد التثبت مف مطابقة 

 . (4)القانكف
ف يقدـ صاحب الشأف مشركع العقد المؤشر عميو أىذه المرحمة ب أ, كتبدالمرحمة النيائية

التصديؽ أك  كذلؾ بعد تكثيؽ العقد ,شيره طالبان  مكتب الشير العقارم المختصإلى  بصالحيتو لمشير
مكتب مف مكاتب أم  لدلأك  لدل مأمكرية الشير العقارم,أم ا  كيصدؽعمى تكقيعات ذكم الشأف, 

                                                           

 .114ص ,اهلل, مصدر سابؽ عطا محمد برىاـ. د ينظر (1)
 .1946 لسنة( 114) رقـ المصرم العقارم الشير قانكف مف( 20) المادةينظر مضمكف  (2)
 .114ص ,نفسو مصدرال, اهلل عطا محمد برىاـ. د ينظر (3)
 .1946 لسنة( 114) رقـ المصرم العقارم الشير قانكف مف( 26)ك  (20)المادتيف  مضمكف ينظر (4)
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لتاريخ  لشير كفقان ثبات المحرر في دفتر اإكبعد ذلؾ يقكـ مكتب الشير العقارم ب, فركعياأك  التكثيؽ
كيقكـ مكتب , التمييدية لمنشراإلجراءات  قبؿ فكات مدة سنة مف بداية ي شيرأف   كيجبكساعة تقديمو, 

كالتسجيؿ ينقؿ الممكية , المتتابعة أرقاميابحسب  ىاي شير المحررات التي  أصكؿالشير العقارم بحفظ 
في كجو  مالكان  اآلخريفيصبح مف يسبؽ كيسجؿ عقده قبؿ كمف ثمة بيف المتعاقديف كبالنسبة لمغير, 

في التسجيؿ كليس  األسبقيةالميـ ىك إفَّ  كيالحظعمى العقار بعد التسجيؿ,  كؿ مف اكتسب حقا عينيان 
 ئفي التسجيؿ حدثت نتيجة لتكاط األسبقيةحتى كلك كانت  ,طمب التسجيؿ قدـ في األسبقيةفي 

ؼ ككزارة المكظالمشترم الثاني كمكظؼ الشير العقارم مع حفظ الحؽ بالرجكع بالتعكيض عمى ىذا 
 .(1)العدؿ التي يتبعيا

 الفرع الثاني
 الزراعية في العراقاألراضي  لتسجيل التصرفات القانونية الواردة عمىاإلدارة  إجراءات

كالتكثيؽ كيطمؽ عمى  اإلدارمالفحص كالتدقيؽ  إجراءاتيمر التصرؼ العقارم بمرحمة مف 
مف التحقؽ اإلدارة  تمكيف إلىالنصكص القانكنية  كتسعى, (2)المشركعية( أعماؿب )اإلجراءات  تمؾ

مكانيةكقابمية التصرؼ العقارم ذاتو لمتسجيؿ , مف قابمية العقار محؿ التصرؼ لمتصرؼ فيو  كا 
 . (3)التصرؼإجراء  مفإليو  المتصرؼ كالمتصرؼ

طمب يتقدـ بو بالزراعية األرض  الجارية عمىتسجيؿ التصرفات القانكنية  إجراءات أكتبد
تكقع مف  عدة مسبقان عبارة عف استمارة م   كىك, (4)دائرة التسجيؿ العقارم المختصةإلى  طالبي التسجيؿ
 ,رقـ القطعة :الزراعية مف حيثاألرض  عف تتضمف ىذه االستمارة بيانات ,طالبي التسجيؿ

كانت المعاممة ف إ, كتحديد أكصافوك  ,كنكعو ,العقار كمكقع ,لسندىا كمقدار المساحة كفقان  ,كالمقاطعة
كتفاصيؿ بيانات طالبي  أسماءعف ذكر  عمى جزء منو, فضالن أك  تجرم عمى عمكـ العقار

                                                           

 .             115, صالسابؽمصدر الينظر د. برىاـ محمد عطا اهلل,  (1)
  .78ص, سابؽ مصدر, ينظر عبد اهلل غزام العزاكم (2)
يتعارض مع الطبيعة القانكنية لألرض المثقمة بحقكؽ  , فيذا التصرؼ الكقؼ فيو لمتصرؼ العقار قابمية عفمثاؿ ك  (3)

 ينظر, ضيابينما ىك غير ذلؾ في ىذا النكع مف األر  ,لرقبة لألرض تصرفية كالتي تتطمب اف يككف المتصرؼ مالكان 
 .78ص, نفسو مصدرال, العزاكم غزام اهلل عبد
 .584 ص ,1ج,سابؽ مصدر, مجيد مصطفى ينظر (4)
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صكرة عف السجؿ العقارم ككذلؾ الكثائؽ أك األرض  يرفؽ بطمب التسجيؿ سندأف   كيجب, (1)التسجيؿ
 .(2)الشرعيةأك  لييا المعاممة كالككالة كالقسامات النظاميةإند تالقانكنية التي تس

يقكـ المكظؼ , االستمارة في السجؿ المخصص لممعامالت الكاردة تسجؿأف   بعد – اإلدارة إجراءات
 لمتأكد مف تطابؽ البيانات الكاردة في االستمارة ؛العقار إضبارةالمسؤكؿ في شعبة البطاقات في تدقيؽ 

, (3)اإلضبارةككذلؾ التأكد مف عدـ كجكد مانع قانكني مف مكانع التسجيؿ في , اإلضبارةالسند ليذه أك 
التأكد  بغاية ؛خر في شعبة السجالتآخر مف مكظؼ آكيتبع ذلؾ تدقيؽ  ,كتثبيت النتائج في االستمارة

مف يخكلو أك  كمف ثـ يقكـ رئيس دائرة التسجيؿ العقارم, (4)مف عدـ كجكد مكانع قانكنية تمنع التسجيؿ
تدقيؽ كفحص الكثائؽ المتعمقة بمكضكع التسجيؿ, لمتأكد مف استيفائيا الشكمية القانكنية المطمكبة, ب

 أراض  فيناؾ األرض  كالسيما سند, (5)األرض أكصاؼمع طبيعة معاممة تسجيؿ التصرؼ, ك كاتفاقيا 
مما يتطمب مفاتحة دكائر الزراعة المختصة لمعرفة ىؿ اكتسبت ىذه  ,(6)قرار تسكية مازالتزراعية 

 .(7)القرارات الدرجة القطعية مف عدمو كىؿ شممت باإللغاء
الكشؼ  1971( لسنة 43رقـ ) ( مف قانكف التسجيؿ العقارم87عرفت المادة ) – اإلداريالكشف 
 عد الكشؼ التزاـ مكجب عمى", كي  القائمة كالقيمة الحقيقة لمعقار األكصاؼ" يراد بالكشؼ تثبيت : بقكليا

 في المعامالت التي تستكجب الكشؼ بطبيعتيا, كالسيما تسجيؿ التصرفات الفعمية الجارية عمىاإلدارة 
الزراعية كاإلفراز كالتكحيد كتصحيح الجنس, ككذلؾ المعامالت المتعمقة بالحقكؽ العينة األرض 
إجراء  مع جكاز, في الحاالت التي يمضي عمى تقدير قيمة العقار مدة تزيد عف سنة جميعيا األصمية

                                                           

  .1971( لسنة 43رقـ ) مف قانكف التسجيؿ العقارم (82)ينظر المادة  (1)
  .كما بعدىا 588 , ص1سابؽ, جال مصدرال, مجيد مصطفى لمزيد مف التفاصيؿ ينظر (2)
 الفرع القادـ لمحديث عف ىذه المكانع.كسنخصص , 53ص, سابؽ مصدرعمي محسف الدفاعي,  ينظر (3)
 .1971( لسنة 43التسجيؿ العقارم رقـ ) مف قانكف (84المادة )الفقرتيف) الثانية( ك)الثالثة( مف ( ينظر 4)
 .594, ص 1, جنفسومصدر الينظر مصطفى مجيد,  (5)
)الممغػػػػى(  كمػػػػا فػػػػي 1938( لسػػػػنة 29كىػػػػي القػػػػرارات التػػػػي صػػػػدرت كفػػػػؽ قػػػػانكف تسػػػػكية حقػػػػكؽ األراضػػػػي رقػػػػـ ) (6)

فػػػػػي حكمػػػػػو لتثبيػػػػػت حقػػػػػكؽ األراضػػػػػي, كالتػػػػػي مػػػػػف المفتػػػػػرض اف تسػػػػػجؿ فػػػػػي دكائػػػػػر التسػػػػػجيؿ العقػػػػػارم بعػػػػػد اكتسػػػػػابيا 
بة أـ غيػػػػػر مكتسػػػػػبة الدرجػػػػػة القطعيػػػػػة, أال انػػػػػو ىنػػػػػاؾ الػػػػػبعض منيػػػػػا الزاؿ قػػػػػرار تسػػػػػكية لحػػػػػد األف سػػػػػكاء كانػػػػػت مكتسػػػػػ

الدرجػػػػة القطعيػػػػة , أم لػػػػـ يصػػػػدر بيػػػػا سػػػػند عقػػػػارم نيػػػػائي, كلكػػػػكف الػػػػبعض مػػػػف ىػػػػذه القػػػػرارات قػػػػد أ لغيػػػػت بصػػػػدكر 
, لػػػػػػذلؾ يقػػػػػػع عمػػػػػػى عػػػػػػاتؽ دكائػػػػػػر التسػػػػػػجيؿ العقػػػػػػارم بالتنسػػػػػػيؽ مػػػػػػع الػػػػػػدكائر الزراعيػػػػػػة  1970( لسػػػػػػنة 117القػػػػػػانكف )

 محفاظ عمى الحقكؽ كاىميا حقكؽ الدكلة.   التحقؽ مف مدل شمكليا باإللغاء قبؿ إصدار سند نيائي ل
 .76, صنفسومصدر الينظر عمي محسف الدفاعي,  (7)
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فرت لديو اكذلؾ بقرار مف رئيس الدائرة اذا تك  ,ليياإكانت المدة اقؿ مف المدة المشار الكشؼ اذا 
التي تتكلى اإلدارية  ( الجية89كحددت المادة ), (1)معمكمات تفيد بحصكؿ تغيير في قيمة العقار

كعضكية احد , لمكشؼ يككف رئيسان  رئيس الدائرة باف ينسب مكظفان آنفا  خكلت المادةإذ  الكشؼ,
 .اكثرأك  مع جكاز االستعانة عند الحاجة بخبير, مكظفي الدائرة الفنييف, كممثؿ عف ذكم العالقة

مف المكظؼ الفني  الخارطتي الزراعية طبقان األرض  قد يجرم الكشؼ في حالة تثبيت حدكد 
يتضمف , الكاشفةاإلدارية  مف الجية أصكليكينتيي الكشؼ بتنظيـ محضر  ,(2)بحضكر ذكم العالقة

كمدل تطابؽ الحدكد الكاردة في سجؿ العقار األرض  أكصاؼمف حيث  كافة النتائج المتعمقة باالرض
أف   في محضر الكشؼ بعد إضافةأك  تغيرإجراء أم  كاليجكز ,( 3)مع الخارطة كالقيمة الحقيقة لألرض

 . (4)كيكقع ينظـيتـ أف  
 ممثؿ عف دكائر الزراعة في أشراؾقانكف التسجيؿ العقارم لـ ينص عمى كجكب إفَّ  يالحظ

كلـ يشترط استحصاؿ , ذلؾ أىمية معالكشؼ بالنسبة لممعامالت الخاصة باألراضي الزراعية إجراء 
كمع ذلؾ يجرم العمؿ عمى مفاتحة دكائر الزراعة في بعض التصرفات الناقمة , مكافقة دكائر الزراعة

العالقة ألحكاـ أصحاب  مدل خضكعكمعرفة  ألبداء المكافقة, ؛نتقاؿ كاليبةكاال كاإلفراغلمممكية كالبيع 
كإلبداء المكافقة تقكـ دكائر , (5)عمى لمممكية مف عدموأ ان حد ـالزراعي المتعمقة بامتالكياإلصالح  قانكف

 ف التصرؼ الجارم عمىأة بأجراء الكشؼ المكقعي لمتأكد بشعبيا الزراعي بكاسطةدكائر الزراعة 
 غرض اخر كبصرؼ النظر عف مساحةأم  أك ىك لألغراض الزراعية كليس ألغراض البناءاألرض 
عمى قكائـ الزراعة الزراعي  فتعتمد دكائر اإلصالح  عف مدل خضكعو ألحكاـ قانكفأم ا , األرض

, فتمنح المكافقة (6)سابقة إقراراتالذيف قدمكا األراضي  مالكي أسماءتسمى )بقكائـ المقريف( كىي تشمؿ 
                                                           

 .1971( لسنة 43( مف قانكف التسجيؿ العقارم رقـ )88الثانية( مف المادة )( ينظر الفقرتيف) األكلى( ك)1)
 .1971لسنة  (43( مف قانكف التسجيؿ العقارم رقـ)89( مف المادة ) 3ك2ك1ينظر الفقرات ) (2)
  .617 ص ,1جالسابؽ, مصدرال, مجيد مصطفى ينظر (3)
 تغير أم إجراء ال يجكز ( مف قانكف التسجيؿ العقارم بقكليا: "91كىذا ما نصت عميو الفقرة )الثانية( مف المادة ) (4)
ضافةك   ".كتكقيعو تنظيمو بعد محضرال في ا 
 األراضي شعبة مسؤكؿ, ياسيف محمد ختاـ القانكني المشاكر السيدة مع 16/3/2020 بتاريخ أجريت مقابمة (5)

 .الديكانية محافظة زراعة مديرية في  األراضي قسـ إلى التابعة كاالستيالء
"عمى كؿ صاحب ارض زراعية  1970( لسنة 117مف قانكف اإلصالح الزراعي رقـ ))الخامسة( تنص المادة  (6)

 ." الثانية اف يقدـ إقرارا شامال عف أراضيو كفقا لبياف يصدره كزير الزراعة تتجاكز مساحتيا الحدكد المبينة في المادة
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الخاص  األعمىجرل االستيالء عمى الحد  الذيف ,المستفيـ عنو مف المقريفإفَّ  المكافقة اذا تبيف ليا
فينا تتكقؼ كؿ مف دكائر  األعمىاالستيالء عمى الحد  إجراءاتاذا تبيف ليا عدـ اتخاذ أم ا , ـبي

 مف قبؿ لجاف األعمىالمعاممة لحيف االستيالء عمى الحد  إكماؿالتسجيؿ العقارم كالزراعة عف 
 . (1)كاالستيالءاألراضي 

إال أفَّ  القكانيف التي تجيز ذلؾ, نتيجةقمت بحقكؽ تصرفية ث   أراضيف ىناؾ أب اإلشارةكتجدر 
بكزيرىا, كمف ذلؾ عقكد  ةلمرقابة السابقة لكزارة الزراعة متمثم خاضعان  مايزاؿالتصرؼ القانكني بيا 

نصت الفقرة )الثالثة( مف المادة )السابعة( مف  إذ ,)عقكد التفرغ الزراعي( 2013لسنة  (24القانكف)
الغير بعد إلى  ينقؿ ممكيتوأف   ىذا القانكف أحكاـ" لمالؾ حؽ التصرؼ بمكجب  :عمى انوآنفا  القانكف

بالنشاط األرض  الممكية باالستمرار باستغالؿإليو  يتعيد مف انتقمتأف   استحصاؿ مكافقة الكزير عمى
 .الزراعي"

( منو 128قرة )الثانية( مف المادة )نص قانكف التسجيؿ العقارم بمقتضى الف – رقابة ىيئات التدقيق
مكظفيف ال يقؿ  التدقيؽ( تتألؼ بأمر مف المدير العاـ مف اسماىا )ىيئات إداريةىيئات  تأليؼعمى 

 شيرم إجماليبرفقة سجؿ  إرسالياتتكلى ميمة تدقيؽ المعامالت الشيرية الكاجب عددىـ عف اثنيف, 
في دائرة التسجيؿ العقارم  ةدائمأك  ةمؤقت بصكرة أعمالياقد تمارس ىذه الييئات , ك (2)ىذه الييئاتإلى 

يعيف ىيئات دائمة  أفالذم لو , المختصة حسبما ما يرتئيو المدير العاـ لدائرة التسجيؿ العقارم العامة
كبيذه  ,بمديرية التسجيؿ العامة أعمالياعمى ارتباط  اإلبقاءفي ىذه الدكائر في حالة الضركرة مع 

 .(3)مف ىيئة التدقيؽ تصادؽأف   العامة بعدمديرية التسجيؿ إلى  بأرساؿ نسخ يكتفيالحالة 
كىذا , االعتراض عميياأك  كقد خكؿ القانكف ىيئة التدقيؽ صالحية المصادقة عمى المعامالت

" تصادؽ ىيئة : بقكليا ( مف قانكف التسجيؿ العقارم129) ( مف المادةاألكلىالفقرة )ما نصت عميو 
أف   نكاقص جكىرية عمىأك  أخطاءتعترض عمييا اذا كجدت فييا أك  التدقيؽ عمى صحة المعاممة

                                                           

 .ختاـ محمد ياسيف, المصدر السابؽمع السيدة  المقابمة (1)
" تنظـ في كؿ  :( مف قانكف التسجيؿ العقارم النافذ  بقكليا119( مف المادة )نصت عمى ذلؾ  الفقرة )األكلى  (2)

بالمعامالت المسجمة لدييا خالؿ الشير يصدؽ مف قبؿ المكظؼ المختص  يحتكم ممخصان  شيريان  إجماليان  دائرة سجالن 
 ,حدد شكؿ سجؿ اإلجماؿ ككيفية تنظيمو بتعميمات يصدرىا المدير العاـختـ بالختـ الرسمي كي  مع رئيس الدائرة كي  

كيجكز إرساؿ قسـ مف سجؿ  ,سجيؿ لمتدقيؽىيئات التدقيؽ مع المعامالت عند انتياء الشير الذم تـ فيو التإلى  كيرسؿ
 .كال يخؿ ذلؾ بمزـك إرساؿ سجؿ اإلجماؿ عند انتياء الشير" ,اإلجماؿ مع معامالتو لمتدقيؽ خالؿ نفس الشير

 .1971 لسنة( 43) رقـ العقارم التسجيؿ قانكف( 128) المادة مف( الثالثة ك الرابعة) الفقرتيف ينظر (3)
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فاذا , النكاقص كطريقة معالجتيا بصكرة صريحة كحاسمة في استمارة التسجيؿ "أك  األخطاءتذكر ىذه 
أف   الدائرة بعدإلى  تكقؼ المعاممة كتعيدىاأف   لمقانكف فعمييا تسجيؿ المعاممة فيو خرقان إفَّ  كجدت الييئة

 ,الدائرة المختصةإلى  عاد المعامالتكبعد اكتماؿ التدقيؽ ت  , (1)انكف كالمادة القانكنية المخترقةالقتثبت 
إلى  كأعادتياىذه النكاقص  إكماؿيقع عمى عاتؽ ىذه الدائرة ؛ المعاممة إلكماؿ نكاقص إعادةكفي حالة 

  .(2)ىيئة التدقيؽ
 أحكاـما ىك الحكـ لك كاف اعتراض ىيئة التدقيؽ يتعارض مع  مفاده ىنا ل المطروحاالسؤ و 
( مف قانكف التسجيؿ العقارم عمى ىذا التساؤؿ 131( مف المادة )األكلىالفقرة ) أجابت؟ القانكف
أف   القانكف, فميا أحكاـاعتراض ىيئة التدقيؽ يتعارض مع إفَّ  " اذا كجدت الدائرة المختصة :بقكليا

, التدقيؽ"إلى  ذلؾ كتعيد المعاممة ثانية أسبابمع بياف  ,المعاممةإجراء  في تصر عمى كجية نظرىا
ىيئة إلى  تصر عمى صحة أجرائيا كتعيد المعاممةأف   لمدائرة المختصةإفَّ  كيتضح مف النص المذككر

كفي ىذه الحالة تؤلؼ لجنة تدقيؽ خاصة مف , (3)ليياإالقانكنية التي تستند  األسبابالتدقيؽ بعد بياف 
اذا اقترنت قرارات ىذه المجنة نيائية كممزمة  كت عد ,التدقيؽ كالحقكؽ كالشؤكف الفنية أقساـرؤساء 

كىذا ما نصت  .كاف لـ يصدر سنده ,كبيذا يكتسب التسجيؿ شكمو النيائي, (4)بمصادقة المدير العاـ
" يكتسب التسجيؿ العقارم شكمو النيائي  :العقارم بقكليا( مف قانكف التسجيؿ 133عميو المادة )

 كاف لـ يصدر سنده".ىذا القانكف  أحكاـبالمصادقة عميو مف جيات التدقيؽ المختصة بمقتضى 
 الفرع الثالث

 الواردة عمى سمطة دوائر التسجيل العقاري واإلداريةالقيود القانونية 
"القيكد القانكنية التي  :نياأمكانع التسجيؿ ب التسجيؿ العقارم( مف قانكف 96عرفت المادة )

استقراء نصكص ب ك ",بأصحاب الحقكؽ العقارية ...أك  التسجيؿ سكاء تعمقت بالعقار نفسوإجراء  تمنع
                                                           

 .58ص سابؽ, مصدر الدفاعي, محسف عمي ينظر (1)

( مف قانكف التسجيؿ العقارم, اذ نصت عمى انو: " 130كىذا ما نصت عميو المادة الفقرة )األكلى( مف المادة ) (2)
تقـك الدائرة المختصة بإكماؿ النكاقص كتصحيح األخطاء في المعامالت المعترض عمييا كتثبت ذلؾ في استمارة 

 التسجيؿ كتعيدىا إلى ىيئة التدقيؽ ".
 .132-131 , ص2, جمصدر سابؽ مجيد,ينظر مصطفى  (3)
 .( مف قانكف التسجيؿ العقارم131ينظر الفقرة )الثانية( مف المادة ) (4)
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نبيف ىذه المكانع كالقيكد أف   يمكننا الزراعية, باألراضيكالنصكص المتعمقة  ,قانكف التسجيؿ العقارم
  كىي:
 يقضي قانكف -الزراعية  لمممكية األعمىتجاكز الحد إلى  االمتناع عف تسجيؿ التصرؼ المؤدم -أوال

شخص ارض زراعية تزيد عف أم  يمتمؾأف   بعدـ جكاز, الزراعي في كؿ مف العراؽ كمصراإلصالح 
تسجيمو, اليجكز ك  يعد باطالن  األعمىكاف كؿ عقد يترتب عميو زيادة الحد , المقرر قانكنان  األعمىالحد 

( لسنة 117الزراعي العراقي رقـ )اإلصالح  ( مف قانكف( مف المادة )الثالثةاألكلىكبيذا نصت الفقرة)
إلى  الكاردة في المادة الثانية بحيث يؤدماألحكاـ  " كؿ عقد تترتب عميو مخالفة :إفَّ  بقكليا 1970

عمى مكاتب كمأمكريات الشير  , مما يكجب(1)كاليجكز تسجيمو" باطالن  يعتبر األعمىزيادة في الحد 
 ف التصرفات التي تؤدمأبشأم إجراء  العقارم )دكائر التسجيؿ العقارم في العراؽ( االمتناع عف اتخاذ

يككف التصرؼ منشأ لمممكية أف   كيستكم في ذلؾ, عف الحدكد المقررة قانكنان  الزراعية زيادة الممكيةإلى 
 بصكرةفال يضفي التسجيؿ الكارد  .(2)ليا كالحكـ كاشفان ك أ مقررا ليا كالقسمةأك  ,اليبةأك  كالبيع
األحكاـ  . كيستثنى مف(3)زيؿ بطالنوكال ي   ,شرعية عمى التصرؼ ةأي لألحكاـ المذككرة خالفان  ةخاطئ

يككف أف   يتفؽ المشرع في كؿ مف العراؽ كمصر عمى جكازإذ , السابقة الكصية كالميراث كاليبة
 عمى يستكلىأف   عمى, ليياإاف كاف مصدرىا التصرفات المشار  المقرر قانكنان لألفراد اكثر مف الحد 

المشرع المصرم قد تكسع إال أفَّ ,(4)المختصةاإلدارية  المجاف بكاسطةالزائدة عف تمؾ الحدكد األراضي 
 . (5)محددة بالقانكف مدة بعدالحككمة تستكلى عمييا أف   بإيراد بعض االستثناءات مع كجكب

لـ يطبؽ  نظاـ السجؿ العيني في مصر في منطقة , المكانع المتعمقة بمناطؽ مساحية معينة -ثانيا
مف المناطؽ المصرية, مالـ يتـ تحديد المناطؽ المشمكلة بو مف قبؿ كزير العدؿ, كىذا ما اقتضتو 

                                                           

 .1952( لسنة 178( مف قانكف اإلصالح الزراعي المصرم رقـ )ادة )األكلىالمكيقابميا  (1)
, 1953النيضة المصرية, القاىرة, مكتبة  ,1ط محمد عمي عرفة, شرح قانكف اإلصالح الزراعي, د. ينظر (2)

 .34ص
, ينظر د. (3)  .67مصدر سابؽ, ص عبد الكاحد كـر
, كيقابميا 1970 لسنة( 117) رقـ العراقي الزراعي اإلصالح قانكف مف( الثالثة) المادة مف( األكلى) الفقرةينظر  (4)

 الفقرة )ز( مف المادة )الثانية( مف قانكف اإلصالح المصرم.
, كـر الكاحد عبد. ينظر د, كلالستزادة ( مف قانكف اإلصالح المصرمىذه االستثناءات المادة )الثانيةينظر في  (5)
 , كسيتـ تناكليا في المبحث القادـ.كما بعدىا 68ص ,نفسو مصدرال
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محكمة النقض المصرية في العديد  كأكدتو ,(1)1964( لسنة 142نصكص قانكف السجؿ العيني رقـ )
رل الزراعية في المدف كالقاألراضي  " سرياف نظاـ السجؿ العيني عمى :جاء فيياإذ  أحكاميامف 

. نطاقو .. المناطؽ التي تـ مسحيا العدؿ.صدكر قرار مف كزير  .الخاضعة ليذا النظاـ .. الزمو
مف مناطؽ  عداىا ما. مؤداه .. خركج الممكية.صرت بالخرائط المساحية كدفاتر مساحة تفصيميان كح  

كمفاد ذلؾ امتناع دكائر الشير العقارم عف تسجيؿ التصرؼ في  ,(2).."النظاـ.عف سرياف ذلؾ 
لعقارم المستند عمى ف شمكليا كيطبؽ عمييا نظاـ الشير اأالعدؿ بش قرار كزيرالمناطؽ التي لـ يصدر 

 .(3)السجؿ الشخصي
, (4))التحرير التمييدم( تسمى إداريةعممية  تجرم دكائر التسجيؿ العقارمفأف  ,في العراق أما

ببياف أ خرل  التي الحقت بدكائر أك ,ف المقرر فتح تسجيؿ العقارم فييارل كالقصبات كالمدالق   في كذلؾ
 استثنت الفقرة )الثانية( مفإذ , في بعض المناطؽ جرائياإ ىذه العممية ال يمكفإال أفَّ  ,مف الكزير
المناطؽ التي تمت تسكيتيا ككذلؾ األراضي  ( مف قانكف التسجيؿ العقارم مف ىذه العممية35المادة )

, (المناطؽ المستثناة مف التسكيةبلالصالح الزراعي, كالتي تعرؼ )تسكيتيا  أمكرالمناطؽ الخاضعة 
إفَّ  ككف ؛كالمسح المناطؽ المشمكلة بأعماؿ التسكية ال حاجة ألجراء مثؿ ىذا التحريرإفَّ  كالسبب
عطاءالمسح كتنظيـ الخرائط كتحديد القطع كالمقاطعات  أعماؿ  نجزت اعاديتيخاصة بيا كتعيف  أرقاـ كا 

, (كاالستيالءاألراضي  )لجافالزراعياإلصالح  الجيات المختصة فيأك  ,كالتسكيةاألراضي  مف لجاف
المناطؽ المستثناة مف  أما .(5)العقارم كالمجاف العاممة دكائر التسجيؿ أعماؿككذلؾ لمنع التعارض بيف 
باستثناء بعض المناطؽ مف التي كانت مخكلة  لجاف التسكية سابقان  عف طريؽمف التسكية كالتي نشئت 

                                                           

 .1964لسنة  (142)مف ديباجة القانكف  (الثانية)مف المادة )األكلى( ينظر الفقرة  (1)
, نقالن عف القضاة كؿ 31/8/2014جمسة  –ؽ  75لسنة  (,1959)رقـ حكـ محكمة النفض المصرية في الطعف  (2)

مف محمد حسف سماحة كاحمد حسني كمحمد ايمف سعد الديف كحسف عبد المطيؼ, قانكف السجؿ العيني, معمقان عميو 
 . كينظر كذلؾ الطعف9(, ص5لنكعية )المصرية المكتب الفني, اإلصدارات ا النقض بأحكاـ محكمة النقض, محكمة

 .9. المصدر نفسو, ص9/4/2012جمسة – ؽ 8 (, لسنة5962) رقـ
عمى انو: " كيستمر العمؿ  1964 لسنة (142القانكف رقـ ) ديباجة مف المادة)الثانية( )الثانية( مف تنص الفقرة (3)

 بقكانيف الشير المعمكؿ بيا في المناطؽ التي لـ يطبؽ نظاـ السجؿ العيني فييا طبقان ألحكاـ الفقرة السابقة". 
بانو:  تثبيت كتحديد مكاقع ك أكصاؼ العقارات  التحرير التمييدم ( مف قانكف التسجيؿ العقارم 35عرفت المادة ) (4)

 الكاقعة ضمف منطقة أعماؿ دائرة تسجيؿ عقارم ككذلؾ تأشير الحقكؽ المتعمقة بيا بصكرة مبدئية .
 .307, مصدر سابؽ, ص 1ج ينظر مصطفى مجيد, (5)
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ما تستثني القرل  ككانت ىذه المجاف غالبان  , (1)كجب بياف كاف يصدر مف كزير العدؿبم أعماليا
في التسكية كتكشر  خاصان  تخصص لمجزء المستثنى رقمان إذ  ,لقصباتالسكنية الكاقعة ضمف القرل كا

األراضي  لسمطة لجاف كية ىذه المناطؽ في الكقت الحاليتس أمكركتخضع  , (2)حدكده عمى الخارطة 
 .(3)كاالستيالء

عمى طمب مف جية  تتخذه دكائر التسجيؿ العقارم بناءن إجراء  كنقصد بو – اإلدارمالحجز  -ثالثا
 أماـ أك عدـ تصرؼ حجز إشارةكضع عف طريؽ كيتـ , القانكف أحكاـكفؽ  األفرادأك  مختصة إدارية
نقكلة التي الم األمكاؿكبيذا يختمؼ عف الحجز الجارم عمى  ,فة العينية الخاصة بالسجؿ العينيالصحي
غير  بصكرةنظمت نيا أ إال, لةأقكانيف العقارية في مصر ىذه المس. كلـ تنظـ ال(4)حارسا عمييا يكضع
"  :نوأالذم نصت المادة )الثانية( منو عمى , 1955( لسنة 308رقـ ) اإلدارمبقانكف الحجز  ةمباشر 

 المحافظأك  رئيس المصمحةأك  صادر عف الكزير )كتاب( بناء عمى مكتكب إالالحجز  إجراءال يجكز 
آنفا  ( مف القانكفاألكلى)كحددت المادة , " األحكاؿممثؿ الشخص االعتبارم العاـ حسب أك  المديرأك 

الزراعية( العائدة األراضي )األطيافكمنيا عمى سبيؿ المثاؿ عدـ الكفاء بأثماف  حاالت الحجز,
  لمحككمة المباعة كممحقاتيا كفكائدىا.

الحجز الكاقع عمى إفَّ  ةصريح كبصكرةقانكف التسجيؿ العقارم النافذ  عدفقد  في العراقأّما 
أف   التي ليااإلدارية  , كمف الجيات(5)مف التسجيؿ مانعان  رسمية مخكلة قانكنان  العقار الصادر مف سمطة

المتعمقة  أعمالياكاالستيالء كالسيما في ما يخص األراضي  تطمب حجز العقار ىي لجافأف  
المستصمحة, كمف ذلؾ ما األراضي  تنظيـ الممكية في إعادةأك  لمممكية األعمىباالستيالء عمى الحد 

أف   كاالستيالءاألراضي  "عمى لجنة :بقكليا 1987( لسنة 42( مف القانكف رقـ)12المادة )نصت عميو 
ألحكاـ ىذا القانكف, كعمى ىذه الدائرة  تشعر دائرة التسجيؿ العقارم المختصة بمباشرتيا العمؿ تنفيذان 

                                                           

 .164 ص, سابؽ مصدر, ضياء عمي عبد العبيدم ينظر (1)
 .308 ص سابؽ,ال مصدرال ,1ج مجيد, مصطفى ينظر (2)
 .2015( لسنة 49( مف القانكف رقـ )ينظر المادة )األكلى (3)
رسالة , دراسة في التشريع الككيتي, النظاـ القانكني لمتسجيؿ العقارم, ينظر طارؽ عمي حجي محمد العصفكر (4)

 .29, ص 2013/2014الشرؽ األكسط, جامعة \كمية الحقكؽ إلى  مقدمة
 قارم النافذ.( مف قانكف التسجيؿ الع96لمادة )الفقرة ) األكلى( مف ا ينظر (5)
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بعد  إال ,والمشمكلة باحكاماألراضي  معاممة تصرفية عمى أيةتمتنع عف تسجيؿ أف   في ىذه الحالة
 حصكليا عمى مكافقة المجنة المذككرة". 

الزراعية األراضي  بعض التصرفات عمىإجراء  منع القانكف –المكانع المتعمقة بنكع التصرؼ  -رابعا
أك  الكقؼمف متطمبات إفَّ  ككف, (1)المثقمة بحقكؽ تصرفية كمف ذلؾ الكقؼ كالكصيةاألراضي  كالسيما
 في ىذا الصنؼ مفاألرض  رقبةإفَّ  نجد في حيفلمرقبة,  المكصي مالكان أك  يككف الكاقؼأف   اإليصاء

أك  المممككة لمدكلة المثقمةاألراضي  ال يرد حؽ المساطحة عمىككذلؾ , (2)مممككة لمدكلةاألراضي 
محكمة المكضكع  لتميز االتحادية حينما نقضت قراركالى ىذا ذىبت محكمة ا ,الكقؼ غير الصحيح

 اإلشارة  , كتجدر(3)لمدكلة ككنو جاء مخالفا لمقانكف التي رتبت حؽ مساطحة عمى ارض تعكد ممكيتيا
المشرع العراقي منع صاحب حؽ التصرؼ الذم اكتسبو عف طريؽ التكزيع مف إفَّ  إلى في ىذا المجاؿ
أف   دكائر التسجيؿ العقارممما يستكجب عمى , عميو ترتيب حؽ عينيأك  الغيرإلى  نقؿ ىذا الحؽ

تصرؼ يرد عمى ىذا النكع مف أم  كي تمتنع عف تمبية ؛الخاصة بالعقار اإلضبارةتؤشر ىذا المنع في 
 .(4)األراضي
 األجنبييتفؽ كؿ مف المشرع العراقي كالمصرم عمى حظر تممؾ   -القيكد المتعمقة باألجانب -خامسا

لسنة ( 15ر تممؾ األجانب لالراضي الزراعية رقـ )ففي مصر صدر قانكف حظ, لالراضي الزراعية
ككذلؾ فعؿ المشرع العراقي بمقتضى , (5)الزراعية لألجنبياألراضي  فاقتضى حظر تممؾ, 1962

" ال  :جاء فيياإذ  1961( لسنة 38لمعقار في العراؽ رقـ ) األجنبيالفقرة )الرابعة( مف قانكف تممؾ 
بعد تكافر الشركط  إالالتممؾ ... أسبابم سبب كاف مف أفي العراؽ ب عقاران  األجنبييممؾ أف   يجكز

ميما  أميرية أرضان أك  زراعية أرضان اف ال يككف العقار  – 4التالية كاستحصاؿ مكافقة كزير الداخمية . 
                                                           

 .1951( لسنة 40( مف القانكف المدني العراقي رقـ )1172ينظر المادة ) (1)
 . 33ص ,مصدر سابؽ ,ردينة محمد رضا كربكؿ ينظر د. (2)
 الحكـ كلتفاصيؿ, الشبيبي محمد كليد عف نقالن  , 9/9/1987في   1988-87/ القانكف مصمحة/7 القرار رقـ (3)

 .201ص, المصدر نفس راجع
كلـ يكتؼ . 1970( لسنة 117مف قانكف اإلصالح الزراعي رقـ ) (24( مف المادة )4ك3الفقرتيف )إلى  ينظر (4)

تفرضو اإلدارة في حالة المخالفة كما سنرل في المبحث القادـ.  نما رتب جزاءا ن  المشرع بيذا المنع, كا 
ـ اعتبارييف طبيعييف أ يحظر عمى األجانب سكاء أكانكا أشخاصان  : "مف ىذا القانكف عمى انو)األكلى( تنص المادة  (5)

 ....".اعتبارييف تممؾ األرضي الزراعية كما في حكميا مف األراضي القابمة لمزراعة كالبكر كالصحراكية 
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كعمى ىذا  , "رم سبب اخأبأك  كفراغيا بطريؽ االنتقاؿاألرض  كاف نكعيا كيشمؿ ذلؾ تفكيض
 .لما ذكر تصرؼ مخالفان أم  تسجؿأف   يمتنع عمى دكائر التسجيؿ العقارم األساس
 الحديث عف تفتيت دىذه المكانع عن كسنبحث –الزراعية األرض  المكانع المتعمقة بتجزئة -سادسا
 الرابع مف ىذا المبحث. في المطمبالزراعية األرض 

 المطمب الثالث
 القانونية الصادرة عن المستأجرين والموزع عمييمالسابقة عمى التصرفات اإلدارية  الرقابة

كلذلؾ  ,ارم ككنيا ال تتطمب تسجيميا فيياىناؾ تصرفات ال تخضع لرقابة دكائر التسجيؿ العق
 تقسيموبكسنبحث في ىذا المطمب كيفية رقابة ىذه التصرفات , رقابة الدكائر الزراعيةإلى  فأنيا تخضع

الفرع الثاني أم ا , تصرفات المكزع عمييـعمى اإلدارة  رقابةلبحث األكؿ  نخصص الفرع :فرعيف عمى
 .فات الجارية عمى العقكد الزراعيةالتصر  اإلدارة عمى عف رقابةفيو  سنتكمـ

 األولالفرع 
 عمى تصرفات الموزع عمييم بالمساحة الموزعة اإلدارية  الرقابة

 المكزعة كفؽ قكانيفالزراعية األراضي  ضيؽ المشرع مف نطاؽ التصرفات الجائزة في
المحافظة عمى حدكد المساحة المكزعة مف  بقصد؛ الزراعي في كؿ مف العراؽ كمصراإلصالح 

 الزراعي.اإلصالح  لغايات تحقيقان إليو  كضماف بقائيا بيد مف كزعت ,التفتيت
عمى  1952( لسنة 178الزراعي رقـ )اإلصالح  ( مف قانكف16ففي مصر نصت المادة )

كاليجكز , (1)كال لكرثتو مف بعده التصرؼ فييا قبؿ الكفاء بثمنيا كامالاألرض  ز لصاحب" ال يجك  :انو
لبنؾ التسميؼ الزراعي  ان دينأك  لمحككمة نان يككف ديإال أفَّ  ,لديف قبؿ ىذا الكفاء نزع ممكيتيا سدادان 

التصرؼ جائز  كيتضح مف مفيكـ المخالفة لمنص المذككر باف, الجمعية التعاكنية ..."أك  كالتعاكني
قبؿ الكفاء فالتصرؼ غير جائز, كلـ يحدد أم ا  ,األرضيتـ الكفاء بثمف أف   باالرض المكزعة بعد

أك  تنازؿأم  الييئة العامة لالصالح الزراعي حظرت اعتمادأال إفَّ , القانكف التصرفات غير الجائزة
                                                           

قدار مبمغ التعكيض الذم أدتو الحككمة المستكلى عمييا يككف بماف الثمف الذم يؤديو مف كزعت عميو األرض  (1)
%مقابؿ نفقات االستيالء, كيسدد عمى 10مقابؿ االستيالء عمى األرض مضافان إليو فكائد سنكية كمبمغ إجمالي مقداره 

, كينظر 59ص  ينظر في ذلك ,أنور العمروسي ,مصدر سابق ,شكؿ أقساط سنكية متساكية في مدل أربعيف عامان,  
( مف قانكف اإلصالح المصرم, كتجدر اإلشارة اف األرضي المكزعة في العراؽ كفؽ قانكف اإلصالح 11كذلؾ المادة )

 النافذ كزعت مف دكف مقابؿ نقدم. 
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يقع عمى عاتؽ الدكائر الزراعية  األساس. كعمى ىذا (1)مف الباطف يصدر مف المكزع عمييـ تأجير
جازةالمعنية كمأمكريات الشير العقارم باالمتناع عف تسجيؿ  لما ذكر. ككذلؾ  تصرؼ خالفان أم  كا 

ككذلؾ ال , الكرثة فيي الجية المعنية بذلؾإلى  نقؿ العقد عف طريؽتبسط رقابتيا أف   يمكف لإلدارة
   .تتحقؽ مف تكافر الشركط القانكنيةأف   بعداإلدارة  مف خالؿ إالاألرض  يجرم التسجيؿ النيائي لتمميؾ

اقتصر إذ , المتقدمة كثيران األحكاـ  عف نظيره المصرم عف كلـ يختمؼ المشرع العراقي
كالتنازؿ عنيا لمدكلة , احد الكرثة فقطإلى  المكزعة في حالة الكفاةاألرض  التصرفات الجائزة  عمى نقؿ

ىذه إال أفَّ , معينو مدةالمكزع عمييـ بعد مركر إلى  عف جكاز تمميكيا فضالن , كبشركط كمحددة
 . ففي حالة كفاة المكزع عميومتمثمة بمجنة شؤكف المكزع عمييـ اإلدارة  بكاسطة إالالتصرفات ال تتـ 

لييا مكرثيـ بأخبار مديريات إكالجمعية التعاكنية التي ينتمي  القانكف عمى كرثة المكزع عمييـأكجب 
عف إخبار مديرية الزراعة  مف يقكـ مقاميـ قانكنان أك  فاذا تخمؼ كرثة المكزع عميو, (2)الزراعة بالكفاة

كفي حاؿ امتناعيـ يحاؿ , المعنية في المحافظة بكفاة مكرثيـ, فعمى المديرية المختصة إنذارىـ بذلؾ
 .(3)يـ إلصدار قرارىا بإلغاء التكزيعلجنة شؤكف المكزع عميإلى  المكضكع
كعمى  بقضايا المكزع عمييـ المتكفيف, لجنة شؤكف المكزع عمييـ بالنظرإلى  القانكف كأناط 

تختص لجنة شؤكف المكزع  " :بقكليا 1970( لسنة 69( مف التعميمات رقـ )ة )الثانيةذلؾ نصت الماد
)المعدلة( بالنظر في 1970( لسنة 4عمييـ المشكمة بمكجب المادة الثالثة كالثالثيف مف التعميمات رقـ )

فاذا , لييا مف قبؿ مديرية التعاكف الزراعي في المحافظة ..."إالمكزع عمييـ المتكفيف المحالة  قضايا
                                                           

الصادر عف الييئة العامة لالصالح الزراعي الذم أشارت إليو  1978/ 15/7في  (9)كذلؾ في المنشكر رقـ  (1)
, منشكر عمى 1982/مارس/16قضائية, جمسة  25(, لسنة 1347العميا في مصر في حكميا رقـ ) المحكمة اإلدارية

تاريخ اخر زيارة  ,www.laweg.netاألنترنيت عمى مكقع بكابة مصر لمقانكف كالقضاء ,عمى المكقع اإللكتركني
15/3/2021 . 
 كفؽ عميو المكزع تكفي ذاا  -1بقكليا: " 1973( لسنة 69كعمى ذلؾ نصت المادة )األكلى( مف التعميمات رقـ ) (2) 

 عميو التكزيع سبؽ مفأك   1970 لسنة 117 رقـ الزراعي اإلصالح قانكف مف 19ك 18 المادتيف أحكاـ
 التعاكنية الفالحية الجمعية فعمى الممغييف 1965 سنةل 131 رقـ القانكف أك  1958 لسنة 30 رقـ القانكف  بمكجب

 كرثة عمى -2(.كجدكا اف) الكرثة كبأسماء بالكفاة المحافظة في كالرم الزراعة فرع إخبار عميو المكزع ليياإ ينتمي التي
 كتقديـ الكفاة فيو حصمت التي الزراعي المكسـ خالؿ مكرثيـ بكفاة الزراعي التعاكف مديرية إخبار المتكفى عميو المكزع
 اإلصالح مع لمتعامل منيم الزراعة محترفي احد واعتماد( كجدكا اف)القاصريف عمى الكصاية كحجة النظامي القساـ

 .الزراعي"
 . 248ينظر ضياء عبد عمي العبيدم, مصدر سابؽ, ص (3)
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كلكنيـ ال تتكفر فييـ شركط انتقاؿ كاف لو كرثو  أك ,ـ كجكد كرثة لممكزع عميو المتكفىتبيف لمجنة عد
ى اف كاستردادىا عماألرض  المكزع عمييـ إلغاء تكزيع كلـ يكف بينيـ قاصر, تقرر لجنة شؤكف, التكزيع
, بعد تقديرىا مف قبؿ ات المحدثة فيياعف قيمة المنشآت الثابتة كالمغركس الكرثة النظامييف يعكض
كلـ يكف بينيـ , اذا تعدد محترفك الزراعة مف كرثة المكزع عميوأم ا  .(1)قائمة بكصفياآنفا  المجنة
كتكصي بتكزيعيا عمى مف تتكفر فيو  ,تقرر المجنة سالفة الذكر إلغاء قرار تكزيعيا السابؽ ر,قاص

الكرثة النظامييف  يدفع ما يستحقو بقيةأف   شركط التكزيع ممف يحترؼ الزراعة كيتفؽ عميو الكرثة عمى
الكرثة في اعتماد لة اختالؼ أ. كعالجت التعميمات مس(2)قائمة بعد ىاالمغركسات أك  تآمف قيمة المنش

المادة)الثانية( مف  كبيذا نصت الفقرة )الثالثة( مف ,خكلت المجنة صالحية االختيارإذ  ,احدىـ
كلـ يكف بينيـ  ,إذا تعدد الكرثة محترفي الزراعة " :جاء فيياإذ  ,1973( لسنة 69التعميمات رقـ )

تصدر المجنة قرارىا بإلغاء التكزيع  ,الزراعياإلصالح  كاختمفكا عمى اعتماد احدىـ لمتعامؿ مع ,قاصر
دفع عمى ي ,كاإليصاء بتكزيع القطعة عمى محترؼ الزراعة الذم تتكفر فيو شركط األفضمية في التكزيع

األرض  قيمة المقدرة لممنشآت كالمغركسات المحدثة فيالالكرثة النظامييف ما يصيبيـ مف  لسائر
 باعتبارىا قائمة".

 التنازؿ عنياأك  بيعياأك  تأجيرىابنكف التصرؼ باالرض المكزعة لـ يجز القا ,خرآكمف جانب 
كفي ثالث حاالت كىي: اذا  ,الدكلة فقطإلى  المكزعةاألرض  في حالة التنازؿ عف إال, الغيرإلى 

أك , غير مينة الزراعةأ خرل  انو امتيف مينة أك ,عف القياـ بمياـ الزراعة اصبح المكزع عميو عاجزان 
. (3)رادتوإيككف السبب خارج عف أف   بشرط غير صالح لمزراعةاألرض  مساحة نصؼاصبح اكثر مف 

التحقؽ مف االدعاءات  بكاسطةاإلدارة  لمدكلة يخضع لرقابةاألرض  طمب التنازؿ عف فافكمع ذلؾ 
الكشؼ الميداني إجراء  عف طريؽلمزراعة األرض  كالسيما االدعاء المتعمؽ بصالحيةإلييا, المشار 

يؤشر عميو , الشعبة الزراعية المعنية كمساح كتنظيـ مرتسـ لألرض المعترض عميياممثؿ مف 
                                                           

 .1973 لسنة( 69) رقـ التعميمات مف مف المادة)الثانية( )األكلى(ينظر الفقرة  (1)
  مػػػػػػػػف( الثانيػػػػػػػػة)  الفقػػػػػػػرة كػػػػػػػػذلؾ  نظػػػػػػػػركي.  248ص, سػػػػػػػابؽال مصػػػػػػػػدرال, العبيػػػػػػػػدم عمػػػػػػػي عبػػػػػػػػد ضػػػػػػػػياء ينظػػػػػػػر (2)

 .1973 لسنة( 69) رقـ التعميمات مف( الثانية)المادة
 كػػػػػػذلؾ  ينظػػػػػػر, ك 206ينظػػػػػػر لفتػػػػػػو ىامػػػػػػؿ العجيمػػػػػػي, أحكػػػػػػاـ دعػػػػػػاكم األراضػػػػػػي الزراعيػػػػػػة, مصػػػػػػدر سػػػػػػابؽ, ص (3)

 . 1970لسنة( 4) رقـ التعميمات مف( 35)المادة  مف(  2ك1ا/)  الفقرة
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المساحة العامة لمقطعة, كيكقع المساح كالممثؿ إلى  كتحدد نسبتيا, المساحة غير الصالحة لمزراعة
 . (1)لجنة شؤكف المكزع عمييـإلى  مديرية الزراعة المعنية كمف ثـإلى  عمى المرتسـ, كتحاؿ

أف   التمميؾ يجبإال أفَّ , الزراعية المكزعةاألرض  اجتماعية نص القانكف عمى تمميؾ كلغايات
الزراعي اإلصالح  ( مف قانكف23( مف المادة )األكلىكىذا ما نصت عميو الفقرة ), إدارميصدر بقرار 

القانكف المكتسب ( مف ىذا 19ك18المادتيف ) أحكاـبمكجػػب  (2)المكزعةاألرض  " تسجػػؿ :بقكلياالنافذ 
قرار تكزيعيا الدرجػػة النيائية باسـ المكزع عميو بعد مركر خمس سنكات عمى استالمو ليا بقرار مف 

( لسنة 13) إلييا التعميمات رقـلممادة المشار  كقد اصدر المجمس الزراعي )الممغى( تنفيذان , المجػػمس"
, كمع ذلؾ فاف (4)المختصةاإلدارية  الجيات الفنية الكاجب اتباعيا مفاإلجراءات  التي بينت (3)1970

في ذلؾ ىك الصعكبات الفنية التي كلعؿ السبب  ,زالت غير مسجمةماالمكزعة األراضي  العديد مف
 تطمبيا التسجيؿ. ي

 الفرع الثاني
 السابقة عمى التصرفات القانونية المتعمقة بالعقود الزراعيةاإلدارية  الرقابة

سبؽ اف بحثنا مكضكع العقكد الزراعية في مصر, كبينا باف المشرع المصرم مر بمرحمتيف 
 إالاألرض  كمنيا عدـ جكاز تأجيرالزراعية, األرض  إجارةعمى  بكضع قيكدان  األكلىاتسمت المرحمة 

كنص عمى بطالف  مف الباطف,األرض  تأجيرأك  كعدـ جكاز التنازؿ, لمف يتكلى الزراعة بنفسو
نصكصو ىذه  أجازتلألصؿ الكراد في القانكف المدني الذم  مخالؼ كىذا, لذلؾ التصرؼ الكارد خالفان 

                                                           

 .1970 لسنة( 4) رقـ التعميمات مف( 35( مف المادة )بينظر الفقرة ) (1)
ذا ما أكدتو كى ,لممكزع عميو تفكيض حؽ التصرؼ باالرض المكزعة كيقتضي التنكيو باف المراد بكممة تسجؿ ىك (2)

 عمى الفقرة ىذه أحكاـ كتسرل بالطابك مفكضة المكزعة األراضي كافة " تسجػػؿ :ذات المادة بقكليا الفقرة )الثالثة( مف
 ."1958 لسنة (30) رقـ الزراعي اإلصالح قانكف نفاذ بعد كالمممكة المكزعة األراضي

 .1970 / 12 /26 في( 1948) عددبال العراقية الكقائع في المنشكرة  (3)
 العامػػػػػػة التكزيػػػػػػع مديريػػػػػػة تقػػػػػػـك  عمػػػػػػى انػػػػػػو: " 1970 لسػػػػػػنة( 13) رقػػػػػػـ( مػػػػػػف التعميمػػػػػػات الثانيػػػػػػة)تػػػػػػنص الفقػػػػػػرة   (4)

أك  مرسػػػػػػكمة كالتقطيػػػػػػع اإلفػػػػػػراز خارطػػػػػػة مػػػػػػع التكزيػػػػػػع قػػػػػػرار مػػػػػػف مصػػػػػػدقة بنسػػػػػػخ المختصػػػػػػة الطػػػػػػابك دكائػػػػػػر بتزكيػػػػػػد
 عامػػػػة كمرافػػػػؽ المتخػػػػذة القطػػػػع كأرقػػػػاـ عمػػػػيـ المػػػػكزع أسػػػػماء القػػػػرار يتضػػػػمف اف عمػػػػى اليكلنػػػػدم الػػػػكرؽ عمػػػػى مطبكعػػػػة

 كذكػػػػػر باسػػػػػميا تسػػػػػجؿ التػػػػػي الجيػػػػػة كاسػػػػػـ التكزيػػػػػع خػػػػػارج كالباقيػػػػػة المفػػػػػرزة القطػػػػػع أكصػػػػػاؼ مػػػػػع الكاممػػػػػة كأكصػػػػػافيا
 صػػػػػكرة إرسػػػػػاؿ يػػػػػتـ اف عمػػػػػى ذلػػػػػؾ األمػػػػػر اقتضػػػػػى اف كاضػػػػػحة بصػػػػػكرة كالمقطعػػػػػة المفػػػػػرزة لمقطػػػػػع المجػػػػػردة الحقػػػػػكؽ

 لمتقطيػػػػػػع الػػػػػػديزك خارطػػػػػػة مػػػػػػع العامػػػػػػة الطػػػػػػابك مديريػػػػػػةإلػػػػػػى  ذكػػػػػػره المتقػػػػػػدـ المصػػػػػػدؽ التكزيػػػػػػع كقػػػػػػرار المخػػػػػػابرة مػػػػػػف
 " كلالطالع عمى األمكر الفنية الكاجب اتباعيا عف التسجيؿ يراجع نفس التعميمات..المذككر
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عمى  اإلشراؼحقيا في  عف طريؽغير مباشرة  تمارس رقابة سابقةاإلدارة  ككانت, (1)التصرفات
يككف أف   (36)كرد في المادة فقد , األراضي تشرؼ عمى عممية تأجيرأف   الجمعيات الزراعية التي ليا

عية كتكدع نسخة منو لدل مقر الجم بالكتابة ميما كانت قيمتو, مزارعة ثابتان أك  ان نقد اإليجارعقد 
أك  جية قضائيةأم  أماـ اإليجاركمنع القانكف سماع الدعاكل الناشئة عف التعاكنية المختصة بالقرية, 

 ان نقد أرضو, مكرر, ب( لمف يرغب تأجير 36المادة)  كأجازت ,(2)بالكتابة مالـ يكف العقد ثابتان  إدارية
كتتكلى راد تأجيرىا كمكقعيا, خبر الجمعية التعاكنية المختصة باألرض الم  ي  أف   شريطة ,مزارعة أك

كيقع العقد في األرض  اع في القرية التي تقع في دائرتيا ىذهر  صغار الز  إلى األرض  الجمعية تأجير
 الجمعية .  إشراؼىذه الحالة تحت 

, الذم 1996(  لسنة 92قد تغير الحاؿ في المرحمة الثانية التي تمت صدكر القانكف  رقـ ) 
فمعظـ , الزراعية لألفراد فيما بينيـ كفؽ قاعدة العقد شريعة المتعاقديفاألراضي  ترؾ حرية التعاقد عمى

الذم  األصؿ ف  أأم خالفيا, الزراعي في مصر مقررة بقكاعد مكممة يجكز االتفاؽ عمى  اإليجار أثار
 اإليجارقكاعد  فقد الغى ضمنيان , (3)المشتركة دتيمااأر ىك  التزامات كؿ مف المؤجر كالمستأجريحدد 

كغيره مف  1952لسنة ( 178رقـ )اإلصالح  عمييا بقانكف المنصكصا التي مرت بن   ياجميعالزراعية 
الزراعي  اإليجارتنظيـ ىذا المكضكع بالقانكف المدني كاصبح  كأعادشريعات االستثنائية المعدلة لو, الت

كالذم يتضمف العديد مف النصكص التي يجكز  ,القانكف المدنيإلى  كانقضاء كأثاران  انعقادان  خاضعان 
عمى التصرفات الجارية عمى ىذه العقكد اإلدارة  كليذا نالحظ بانو ال اثر لرقابة ,(4)اؽ عمى خالفيااالتف

 .الكرثة كغيرىاإلى  انتقالياأك  التنازؿ عنياأك  تجديدىامف حيث 
في العقكد الزراعية  األساسىي الطرؼ اإلدارة إفَّ  اذ ,فالكضع مختمؼ تمامان  ,في العراق أما
التي تطاؿ ىذه  كافة لذلؾ ىي الطرؼ المعني بأجراء التصرفات القانكنية ؛قابؿ بدؿ نقدمالمبرمة م

كلـ , تمميكياأك  الكرثةإلى  نقمياأك  التنازؿ عنيا لمغيرأك  مف حيث تجديدىا األحكاؿالعقكد حسب 
 بؿ ذىب المشرع ابعد مف ذلؾ حينما خكؿ ,فييا عمى العقكد التي تدخؿ طرفان اإلدارة  عمؿ يقتصر

                                                           

الكضػػػػػعي,  كالقػػػػػانكف اإلسػػػػػالمية الشػػػػػريعة بػػػػػيف الزراعيػػػػػة األراضػػػػػي إيجػػػػػار سػػػػػالـ, عقػػػػػد محمػػػػػكد نػػػػػادرة. دينظػػػػػر   (1)
 .129ص  ,1995, العربية النيضة دار
 . 87ص ,مصدر سابؽالعمركسي,  ينظر أنكر (2)
 .206ص  مصدر سابؽ, ,عصاـ أنكر سميـ .ينظر د (3)
 . 390 ك380 ص, نفسو مصدرال سميـ, أنكر عصاـ. د ينظر (4)
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الغير كىذا ما إلى األرض  سمطة رقابة التصرؼ الصادر مف صاحب حؽ التصرؼ بتأجيراإلدارة 
( لسنة 53رقـ )األراضي  أصناؼ( مف المادة )الثانية( مف قانكف تكحيد رة )رابعان نصت عميو الفق

 حقكؽ التصرؼ فيأصحاب  الزراعي مراقبة التزامات كاإلصالح" تتكلى كزارة الزراعة : بقكليا 1976
المرعية, كيصدر المجمس الزراعي  كاألنظمةألحكاـ القكانيف  الزراعية المممككة لمدكلة, كفقان األراضي 

يمتـز بيا أف   كمف ضمف االلتزامات التي يجب ,التعميمات المقتضية بيذا الخصكص ..." األعمى
كىذا ما قضت بو الفقرة ) , المتصرؼ بيااألرض  صاحب حؽ التصرؼ ىي االمتناع عف تأجير

"  :نصت عمى انوإذ  ,1976ة ( لسن132رقـ ) التعميمات( مف ( مف المادة ) الثانية 2الثا/أ /ث
 إيجار – 2: الزراعية المممككة لمدكلة ما يمياألراضي  الحقكؽ التصرفية فيأصحاب  يمتنع عمى –ا

 قانكف المادة الثانية كالثالثكف مف  ( مف5) سطاء, لمخالفة ذلؾ ألحكاـ الفقرةالك إلى  الزراعيةاألرض 
مكافقة مف أم  إعطاءتمتنع عف أف   يجب عمى دكائر الزراعة ؛عمى ذلؾ الزراعي" . كتأسيسان اإلصالح 

 .(1)عقد زراعي بيف صاحب حؽ التصرؼ كالغير إبراـنيا أش
منيا  :ف ىناؾ نكعيف مف العقكدأف, كسمطاتيا بتجديد العقكد الزراعيةاإلدارة  لعمؿبالنسبة  أما

فمف , ةتمقائي بصكرةجدد ما ي   كمنيا ,كمكافقتيااإلدارة  تطمب تدخؿت بصكرةما ىك خاضع لمتجديد 
مف المادة   , كىذا ما جاء بالفقرة )ب(1983( لسنة 35العقكد الخاضعة لمتجديد ىي عقكد القانكف )

لمدة  اإليجار" يجكز لكزير الزراعة كالرم تجديد عقد  :نصت عمى انوإذ , آنفا ( مف القانكفاألكلى)
جدد العقكد التي ت  أم ا  ,(2)ركرية كقت التجديد ..."ي يراىا ضلمشركط الت خمس سنكات في كؿ مرة كفقان 

اإلصالح  لقانكف الصادرة تنفيذان  1970( لسنة 6ىي العقكد المبرمة كفؽ التعميمات رقـ ) ةتمقائي بصكرة
                                                           

" تتكلى المجالس  عمى انو: 1976( لسنة 132ثالثان( مف المادة )سادسان( مف التعميمات رقـ )( تنص الفقرة ) 1)
لييا مف المجالس الزراعية في األقضية كالنكاحي, تكميؼ لجنة إعمى التقارير الكاردة  الزراعية في المحافظات, بناءن 

كعمى المجالس الزراعية في المحافظات اتخاذ , اإلطفاء كالتقدير لمتحقيؽ في مخالفات أصحاب الحقكؽ التصرفية
الزراعة كاإلصالح الزراعي لتقرير  مفاتحة كزارة –ب ....  -اإلجراءات التالية في ضكء التحقيؽ الذم تجريو المجنة : 

ويتولى إدارة األرض إطفاء الحقكؽ التصرفية في األراضي التي يثبت اف صاحب حؽ التصرؼ فييا ال يمتيف الزراعة 
 ."إلحكاـ ىذه التعميمات غير األغراض الزراعية خالفان بأك يستغؿ األرض  ,الكسطاءعن طريق اإليجار إلى 

أما في حالة عدـ  ,فممكزير سمطة جكازيو بالنظر بتجديد العقد ,ففي حالة رغبة المستأجر بالتجديد بعد انتياء المدة (2)
 أعماؿ انتياء عندبقكليا: " 1983( لسنة 78المستأجر بالتجديد فقد عالجتيا المادة )العاشرة( مف التعميمات رقـ )رغبة 

 ".بدؿ بدكف الكزارةإلى  قبمو مف المحدثة كالمغركسات المنشآت تؤكؿ العقد تجديد في رغبتو كعدـ المستأجر
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كىناؾ عقكد سكتت القكانيف , (2)1980( لسنة 115ككذلؾ العقكد المبرمة كفؽ القانكف ), (1)الزراعي
التعميمات أك  القكانيف أشارتكىناؾ عقكد دة لمعقد كعقكد التفرغ الزراعي, مالمنظمة ليا عف تحديد 

 . (3)عبارة قابمة لتجديد مف دكف بياف الجية المختصة بالمكافقة عمى التجديدإلى  المنظمة ليا
ىك التنازؿ عف العقكد الزراعية لمغير,  اإلدارةىـ التصرفات القانكنية الخاضعة لرقابة أمف 

, كلكف (4)بدكنوأك  لما اذا كاف ىذا التنازؿ بعكض قد يككف ىبة تبعان أك , لحؽ المنفعة زؿ بيعان عد التناكي  
, دكف مقابؿمف خر آإلى  يتنازؿ شخص عف عقدهأف   فمف غير المعقكؿ ؛خفيان  حقيقتو الغالبة ىي بيعان 

 أجازتفيناؾ قكانيف  ,كالتنازؿ جائز بمكجب اغمب العقكد, البيع تحت ستار التنازؿإلى  لذا يمجا
عمى قبكؿ طمبات  التعامؿ يجرم مؤخران إال أفَّ  سكتت عف التنازؿ, كأخرل, (5)ةصريح بصكرةالتنازؿ 

التعميمات المنظمة ليا أك  تكجييات كزارة الزراعة في العقكد التي لـ تمنع القكانيفإلى  التنازؿ استنادان 
تقـك  إداريةتمر عممية التنازؿ بإجراءات أف   بمكافقة كزير الزراعة بعد إالالتنازؿ ال يجرم إال أفَّ , ذلؾ

عرض معاممة التنازؿ عمى  :اإلجراءات بيا مديريات الزراعة كالشعب الزراعية التابعة ليا, كمف تمؾ
جراء ,إليو المجنة الزراعية في المحافظة كالمجمس البمدم لبياف سالمة المكقؼ القانكني لممتنازؿ  كا 

األراضي  المعاممة مف دائرة حالةإكمف ثـ  ,كافة فر الشركط القانكنيةكالتحقؽ مف تك  ,شؼ المكقعيالك
خر كىك آ كيتشابو التنازؿ بتصرؼ ,(6)كزارة الزراعة لغرض استحصاؿ مكافقة الكزيرإلى  كرفعيا

ففي  ,سالح ذك حديف تعدمف التصرفات الشائكة التي  ( في العقكد كىك)التصرؼ بإدخاؿ الشركاء
في الكقت ذاتو  تعد ,األرض كسيمة لحمحمة بعض المشاكؿ العشائرية كالنزاعات عمى تعدالكقت الذم 

                                                           

 اإليجار عقد يككف كىذا ما نصت عميو الفقرة )الثانية( مف المادة )الرابعة( مف التعميمات, إذ جاء فييا ما يمي: " (1)
 ."انتيائو تاريخ مف اعتباران  أخرل بعد زراعية لسنة الغاؤه أك فسخو يتـ لـ ما ,مدتو انتياء عند تمقائيان  مجددان 

العبيدم, االختصاص القضائي في منازعات ياسيف حسيف ينظر عكاد  , سنة قابمة لمتجديد تمقائيان  (25)كمدتيا  (2)
 . 153األرضي الزراعية, مصدر سابؽ, ص 

 ( سنة . 15كالتي تشير إلى اف مدة العقد )1983( لسنة 455)القرار ينظر الفقرة )الثانية( مف   (3)
 .93ص ,مصدر سابؽ ,األحكاـ القانكنية لألنكاع الخاصة مف اإليجارلفتة ىامؿ العجيمي, ينظر  (4)
المضافة بمكجب المادة )األكلى( مف  1984( لسنة 88رقـ )مف التعميمات  (العاشرة)مف المادة  )أ(ينظر الفقرة  (5)

أك كرثتو بالتنازؿ عف العقد  1984( لسنة 178,  كالتي أجازت لممتعاقد كفؽ القرار )2018( لسنة 1التعميمات رقـ )
 إلى الغير كبمكافقة الكزير أك مف يخكلو.

كتاب كزارة الزراعة /الدائرة القانكنية  , حيث أشار إلى 272, مصدر سابؽ, ص العبيدم عمي ينظر ضياء عبد (6)
المختصة بقبكؿ  اإلداريةالتنازؿ كالجية  كآليةالمتضمف شركط  1/2017/ 23في  3119المرقـ  ياألراض/قسـ 
 .التنازؿ
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رقابتيا عمى اإلدارة  حاؿ تبسطأم  كعمى قطع صغيرة كالمتاجرة بالعقكد,إلى األرض  كسيمة لتفتيت
 .(1)المتبعة في التنازؿ عف العقكد يانفس القانكنيةاإلجراءات كتتبع في ذلؾ  ,التصرؼ بإدخاؿ الشركاء

ىذه العقكد ال  أف ذإ ,صرؼ بالعقكد الزراعية بعد الكفاةرقابتيا عمى التاإلدارة  كذلؾ تفرض
نما, الكرثة تمقائيان إلى  تنتقؿ إلى  بالمكافقة بنقؿ العقد إدارمبإصدار قرار اإلدارة  يتطمب ذلؾ تدخؿ كا 

جيز القكانيف كالقرارات كالتعميمات المنظمة لمعقكد كت  , فيو الشركط القانكنية مف الكرثة تفر مف تك 
, (2)يكط القانكنية كفؽ القساـ النظامفييـ الشر  تكفر الذيف ت ياجميع الكرثةإلى  انتقاليا كافةالزراعية 

أك  كميات الزراعةيككف الكريث مف احد خريجي أف   الذم اشترط 2013( لسنة 24باستثناء القانكف )
 لمكزير " :نوأنصت عمى إذ  ,(فقرة )ثالثا( مف المادة )الخامسةكىذا ما نصت عميو ال, الطب البيطرم

األراضي  المكافقة عمى تنازؿ كرثتو عف اإليجارمف يخكلو في حاؿ كفاة المستأجر خالؿ مدة عقد أك 
( 6البيطرييف خالؿ )أك  د الزراعييفاحإلى  بيطرمأك  ثيـ اذا لـ يكف مف بينيـ زراعيالمستأجرة لمكر 

يعكض أف   عمى ,الزراعية المستأجرةاألرض  كبخالفو تسحب ,ستة اشير مف تاريخ كفاة المستأجر
 . كالمغركسات بقيمتيا قائمة" آتالمنشالكرثة عف قيمة 
الػذم تفكيض حػؽ التصػرؼ فييػا أم رقابتيا عمى تمميؾ العقكد الزراعية, اإلدارة  تمارس كأخيران 

, خاصػة إداريػة إجػراءاتكتتبػع عنػد التمميػؾ  بعد تكافر الشركط القانكنية,(3)غالبية العقكد الزراعية تجيزه
يػػؾ يجػػرم التمم (4)1984لسػػنة  (178كالقػػرار ) 1980( لسػػنة 115ف )ففػػي العقػػكد المبرمػػة كفػػؽ القػػانك 

                            178)القػػػػػػػػػػػػرار الفقػػػػػػػػػػػرة )ب( مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػادة )الثامنػػػػػػػػػػػػة( مػػػػػػػػػػػف بمكجػػػػػػػػػػػػب المؤلفػػػػػػػػػػػةالمجنػػػػػػػػػػػػة  بكاسػػػػػػػػػػػطة
                                                           

 .172ص , نفسو مصدرال, العبيدم عمي عبد ضياء ينظر (1)
 كىي بيذا الحاؿ تختمؼ عف شركط نقؿ المساحات المكزعة التي تفترض كريث كاحد فقط كما مر بنا. (2)
كالتي لـ  1970( لسنة 6كالعقكد المبرمة كفؽ التعميمات رقـ ) 1983( لسنة 35مف ذلؾ عقكد القانكف ) كيستثنى (3)

 تنص عمى جكاز تمميكيا.
 115 رقـ القانكف بمكجب المتعاقديف "عمى: 1984 لسنة( 178) من القرار (ص الفقرة )أ( مف المادة )الثامنةتن (4)

 قرار نفاذ قبؿ الممغاة 1974/ لسنة( 1) رقـ كالقانكف 1974/ لسنة 220 المرقـ الثكرة قيادة مجمس كقرار 1980/ لسنة
 لسنة 115 رقـ لمقانكف بالنسبة سنكات عشر مدة اكممكا كالذيف 6/2/1984 في كالمؤرخ 178 المرقـ الثكرة قيادة مجمس

 تقديـ العقد إبراـ تاريخ مف اعتباران  1984/ لسنة 220 رقـ الثكرة قيادة مجمس لقرار بالنسبة سنكات كخمس 1980/
 العامة المنشآتأك  الزراعية العامة الييئاتإلى  قبميـ مف عمييا المتعاقد األراضي في التصرؼ حؽ تمميكيـ طمبات
 .المحافظات " في الزراعية
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كبمكافقػػػة كزيػػػر الزراعػػػة, كبيػػػذا نصػػػت الفقػػػرة )د( المػػػادة )الثامنػػػة( مػػػف القػػػرار سػػػالؼ  (1)1984( لسػػػنة 
األرض  الزراعي المكافقة عمػى تمميػؾ حػؽ التصػرؼ فػي كاإلصالح" لكزير الزراعة  :جاء فيياإذ  الذكر

". كفػي عقػكد  تو القانكنية كالتعاقدية حسب تكصية المجنػة المختصػةلممتعاقد الذم قاـ بتنفيذ كافة التزاما
ابعػة(مف ( مػف المػادة )الر األكلػىالتفرغ الزراعي يجرم التمميؾ مف خالؿ المجنة المشػكمة بمكجػب الفقػرة) 

 .(2)الزراعة التي تخضع قراراتيا لمصادقة كزير  2013( لسنة 24القانكف )
بيا اغمب تشريعات العقكد الزراعية تقضي بإمكانية قمب  التي جاءتاألحكاـ  إفَّ  الحظكالم  

عف  عد ذلؾ خركجان كي  , لحؽ التصرؼ فييا مالكان إلى  المركز القانكني لممستأجر مف مستأجر لألرض
 .(3)اإليجارعقد  نقضاءاجكر بعد أي القانكف المدني القاضي برد المالعاـ ف األصؿ

 المطمب الرابع 
 الزراعيةاألراضي  في منع تفتيتاإلدارة  عمل

ثالثة  عمى الزراعية تقسيـ المطمباألراضي  في منع تفتيتاإلدارة  عمؿيتطمب البحث عف 
المظاىر  عف خصص الفرع الثاني لمحديثكن  , سبباتومفيكـ التفتيت كم  األكؿ  في الفرع نبحث: فركع

 في منع التفتيت.  اإلدارة  ثـ نبيف في الفرع الثالث سمطات , السمبية لمتفتيت
                                                           

 المنشآتأك  الزراعي كاإلصالح لمزراعة العامة الييئات عمى –بكىذا ما نصت عميو الفقرة المشار إلييا بقكليا: "  (1)
 األرض عمى المكقعي الكشؼ إجراء المادة ىذه مف( أ) الفقرة في المبينة الطمبات تقديـ عند المحافظات في الزراعية
 المدير ينسبو إدارم مكظؼ كعضكية ,زراعي ميندس برئاسة الغرض ليذا تؤلف مختصة لجنة قبل مف عمييا المتعاقد
 القانكنية التزاماتو كافة بتنفيذ المتعاقد قياـ مف لمتأكد ؛التعاكنية الفالحية لمجمعيات المحمي االتحاد عف كممثؿ ,العاـ

 التزاماتو كافة نفذ قد المذككر المتعاقد ككف يؤيد الزراعي كاإلصالح الزراعة كزارةإلى  مفصؿ تقرير كتقديـ ,كالتعاقدية
 ."قبمو مف عمييا المتعاقد المساحة في التصرؼ حؽ بتمميكو كتكصي ,التعاقديةأك  القانكنية

 ػ أ :يأتي ما المجنة تتكلى  عمى انو: " 2013( لسنة 24ينص البند )ثانيا/أ( مف المادة )الرابعة( مف القانكف )  (2)
 ", كنص البند )ثالثان( مف نفس المادة عمى انو: "القانكف ىذا بأحكاـ لممشمكليف كالتمميؾ اإليجار طمبات في النظر
 خمسة( 15) خالؿ الكزير مصادقةإلى  المادة ىذه مف( ثانيان ) البند أحكاـإلى  استنادان  الصادرة المجنة قرارات تخضع
  .مكتبو في تسجيميا تاريخ مف يكمان  عشر

الكجيز في شرح إيجار األرضي الزراعية في القانكف المدني كالتشريعات , العبيدم ياسيف حسيف عكاد ينظر  (3)
 .153 ص, سابؽ مصدر, الزراعية
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 األولالفرع 
 أسبابوو مفيوم التفتيت 

اإلصالح  في قكانيفاألرض  كما يماثمو مصطمح تجزئة لمصطمح التفتيت لـ يرد تعريفان 
( الصادرة الم مغاة)1977( لسنة 150رقـ ) باستثناء التعميمات كؿ مف العراؽ كمصر,في الزراعي 

إذ  ,(1)()الم مغى1976( لسنة 137رقـ ) العراقي لقانكف تنظيـ الحد االقتصادم لألرض الزراعية تنفيذان 
( بقكليا: " ي قصد بحالة التفتت الم خالؼ ألحكاـ قانكف تنظيـ الحد االقتصادم /أكالن 1) عرفتو المادة

شائعة  البستاف حصةأك  الزراعيةاألرض  أف تككف في 1976لسنة  137لألرض الزراعية رقـ 
معنكم تقؿ مساحتيا عف الحد االقتصادم لالستغالؿ الزراعي الم عيف في البند أكالن أك  لشخص طبيعي

أف تككف المساحة أك  .المساحة العمكمية لألرض الم شاعةمف المادة األكلى مف القانكف ميما كانت 
 ."مذككرة أقؿ مف الحد االقتصادم الالزراعية الم شاعاألرض  أك العمكمية لمبستاف

فعرفػػو بعػػػض , تعػػاريؼ متعػػػددة لمصػػطمح التفتيػػػت أكردفػػاف الفقػػػو  ,أمػػا مػػػف الناحيػػة الفقييػػػة
"  : بأنػوخػر آعرفػو  في حػيف, ( 2) "ادية كمضيعة لمكقت كالجيد كالماؿظاىرة غير اقتص " :الشراح  بأنيا

؛ األكلػػى شػػديد الضػػرر عمػػى اإلنتػػاج الزراعػػي لمداللػػة عمػػى ظػػاىرتيف ليمػػا أثػػر سػػمبي يسػػتعمؿم صػػطمح 
بسػػبب قيػػاـ بعػػض أك  ىػػي تضػػاؤؿ الممكيػػات الزراعيػػة نتيجػػة تقسػػيميا بػػيف مػػف يرثكنيػػا جػػيالن بعػػد جيػػؿ

الظاىرة الثانية فيػي تنػاثر أم ا  ,ة لمكاجية احتياجات كرغبات طارئةالفالحيف المالكيف ببيع أجزاء صغير 
األرض  " بأنػو تحكيػؿ :عرفػوكمنيـ مف , (3) عديدة في ِبقاع متباعدة " الحيازة الكاحدة عمى ق طع متناثرة

ممكيػػات صػػغيرة عػػاجزة عػػف التطػػكر كغيػػر قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ م سػػتكل إنتػػاجي جيػػد بسػػبب ضػػعؼ إلػػى 
 الزراعيػةاألرض  األساليب كالطرؽ العممية كالفنية الحديثة في مجػاؿ استعماؿالتعاكف كعدـ التمكف مف 

, مػػف تقسػػيـأك  كػػؿ تجزئػػة " :الزراعيػػة بأنػػواألراضػػي  تعريػػؼ تفتيػػتإلػػى  رأم آخػػر. فػػي حػػيف ذىػػب (4)
                                                           

 قرار بمكجب كذلؾ لو تنفيذان   صدرت كالغيت تعميماتو التي, 1977 لسنة (137) رقـ االقتصادم الحد قانكف الغي(1)
 .1986 لسنة( 286) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس

 تكريت مجمة الزراعية, األرض تفتيت مف لمحد القانكني النظاـ , سعيد محمد أسامة ك حسيف محمكد أكـر. د ي نظر (2)
 .38 ص ,2010 السنة ,(8) العدد الثاني, الم جمد كالسياسية, القانكنية لمعمـك

مف دكف ذكر لدار النشر  قكمية,سمسمة ك تب  مصر,اإلصالح الزراعي كم شكمة السكاف في  ,مرعيي نظر سيد  (3)
  .261ص  الطبع,كسنة 

 العدد الم عاصرة, مصر مجمة العربية, مصر جميكرية في الزراعية السياسة تطكر ,حسف إبراىيـ محمد. د ينظر (4)
 .154 ص ,1961 السنة ,(327)
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الزراعيػة عػف م سػتكل االسػتغالؿ الزراعػي الم نػتج كيصػعب معػو األرض  , تعجز بػويةدكف مكافقة أصكل
ال تسػػير عمػػى التعػػاريؼ السػػابقة إفَّ  الحػػظالم  . (1" )تطكيرىػػا بتطبيػػؽ المكننػػة كاألسػػاليب الفنيػػة الحديثػػة 

ما يحدث لمممكية إلى  عرفو باالستناد خركاآل ,االقتصادم لمتفتيت األثرمنكاؿ كاحد فالبعض ركز عمى 
الزراعيػػة عمػػى النحػػك الػػذم يضػػعؼ قػػدرتيا األرض  تجزئػػة :فالتفتيػػت ىػػك األمػػريكػػف  كايػػان  ,مػػف تفتيػػت
 .األخيريتفؽ الباحث مع ىذا التعريؼ  األساسكعمى ىذا  اإلنتاجية

فقد يككف التفتيت ناجـ , فكثيرة كمتنكعة ,الزراعيةاألرض  تفتيتإلى  المؤدية األسباب أما
 كانتقاؿ حقكقو اإلنسافكما ىك الحاؿ في مكت  ,فييا اإلنسافة ال دخؿ إلرادة يعف كاقعة مادية طبيع

تفتيت الرقعة  أسبابذيف يعتبراف مف اىـ مكاالنتقاؿ سالفي الذكر ال اإلرثخمفو عف طريقي نظامي إلى 
إلى  مما يؤدم, (2)حؽ االنتقاؿأصحاب  أك في الحاالت التي يتعدد فييا الكرثة كخصكصان , الزراعية
مساحات صغيرة ال تتكفر فييا الجدكل االقتصادية. كقد يككف التفتيت ناجـ  عمى بينيـاألرض  تقسيـ

نو أجانبيف يككف مف شمف أك  " كؿ تصرؼ صادر مف جانب كاحد :عف تصرؼ قانكني كيقصد بو
ىـ  ىذه أكمف , (3)" حيازات صغيرة غير اقتصاديةأك  ممكياتإلى  الزراعية كتفتيتيااألرض  تجزئة

اكثر مف إليو  الزراعية كاليبة في الحاالت التي يككف فييا المتصرؼاألرض  إفراغأك  التصرفات البيع
المممككة األراضي  في اإلفراغأك  لألفرادالمممككة األراضي  ما يؤدم البيع في فغالبان , (4)شخص 

فيتحقؽ , اذا كقع البيع عمى جزء مف حصة البائع كخصكصان الزراعية, األرض  تفتيتإلى  لمدكلة
أك  في الحاالت التي يككف البائع ان اد الكضع سكءدكيز , ان كاحد التفتيت حتى كاف كاف المشترم شخصان 

قدر باألمتار مساحات صغيرة ت صكرةمتعدديف عمى  أشخاصإلى  يتصرؼ ان كاحد المفرغ شخصان 
مساحات  عمى ىي القسمةالتفتيت إلى  المؤدية األخرلكمف التصرفات , (5)كألغراض غير زراعية

                                                           

إلػػػػػػػى  م قدمػػػػػػػة ماجسػػػػػػػتير رسػػػػػػػالة الزراعيػػػػػػػة, األرض لممكيػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػة الحمايػػػػػػػة , أمػػػػػػػيف رمضػػػػػػػاف ثػػػػػػػامر ي نظػػػػػػػر. (1)
 .62ص ,2014 بابؿ, جامعة القانكف كمية مجمس

 الكتب دار, مقارنة ويتحميم دراسة الزراعية, الممكية تفتيت لمعالجة القانكني التنظيـ سعيد, محمد أسامة. دينظر  (2)
 .116ك ص 104ص  ,2012 بغداد, الناشر المكتب الجامعي الحديث, القكمية, كالكثائؽ

 .18 ص , سابؽ مصدر, بريبر سامي رياضينظر  (3)
 . 98-97, مصدر سابؽ, صسعيد محمد أسامة. د ينظر (4)
 .24 ص ,نفسو مصدرال, بريبر سامي رياضينظر  (5)
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, التفتيت إلى الكصية كالكقؼ ككذلؾ تؤدم, (1)طكيمة جارةإأك  كتصفية شركة زراعية اإلفرازأك  صغيرة
إال ,(2)اإليصاء بيا ألكثر مف شخصأك الزراعية األرض  منيما عمى جزء صغير مفأم  انصبإذ 
دكف المممككة لمدكلة التي منع فييا القانكف مف  فرادالمممككة لألاألراضي  كقكعيا يقتصر عمى أفَّ 

  .الكصية كما تقدـ ذكرهأك  الكقؼ

 الفرع الثاني
 الزراعيةاألراضي  المظاىر السمبية في تفتيت

فر فييا الجدكل ق طع صغيرة ال تتك إلى  كتجزئتيا ,الزراعيةاألراضي  يترتب عمى تفتيت
 إجماليايمكف , ممة مف المظاىر السمبيةصالحة لالستغالؿ الزراعي األمثؿ ج  كغير  ,االقتصادية

 :باآلتي
الزراعية مف دكف األرض  تبديد كفقداف مساحات كبيرة مفإلى  الزراعيةاألرض  : يؤدم تفتيت أوالً 

, د كالفكاصؿ بيف المساحات المفتتةكالحدك  ,)قنكات الرم( ذلؾ يتطمب كثرة المساقيأفَّ  إذ استغالؿ,
 المحصكالتأك  كخزف األسمدةالخزف,  ألغراضاألرض  المستقطعة مف األخرل المساحات فضالن عف

   .(3)لمزارع ألغراض السكف لو كلعائمتوإعاشة الدكاب, فضالن عف األماكف التي يتخذىا اأك 
كعدـ انتظاـ أغمبيا, يفقدىا  ,فتتةالم  األرض  فيمرات الخاصة حكاجز كالمراكم كالم  الكثرة إف   :ثانياً 

إجراء  ككذلؾ يصبح عسيران , إلدارة العمميات الزراعية الزراعية الضخمة تاآلال استعماؿميزة 
الم حتممة كافةكمف ثـ انتفاء مزاياىا  ,الزمة كالم تطكرة لألرض الزراعيةالتحسينات كاإلصالحات ال

(4). 
القطع  في حاالت تنكع الزراعة في كخصكصان , م كالصرؼيتعذر تنظيـ عمميات الر  قد  :ثالثاً 

 األمرعناية خاصة, إلى  محصكؿ منيازركعة بمحاصيؿ م ختمفة يحتاج كؿ تككف مإذ , الم تجاكرة
 .(5)الذم لو تأثير سمبي مف دكف أدنى شؾ  في حجـ اإلنتاج الزراعي في الدكلة

                                                           

 أسػػػػػامو. ينظػػػػػر د, لييػػػػػا ككيفيػػػػػة كقػػػػػكع حالػػػػػة التفتيػػػػػت بسػػػػػببياالمشػػػػػار إالتصػػػػػرفات لمزيػػػػػد مػػػػػف التفاصػػػػػيؿ حػػػػػكؿ  (1)
 .98-97ص, نفسو مصدرال, سعيد محمد

 .18 ص , نفسو مصدرال, بريبر سامي رياضينظر  (2)
 .82 ص سابؽ,المصدر ال سعيد, محمد أسامة. د ي نظر (3)
 العربية, النيضة دار ,2ط كالتنظيـ, كالتجميع التفتيت بيف الزراعية الممكية ,المجيد عبد الحميـ عبد رضا. د ي نظر. (4)

 .50 ص ,2014 القاىرة,
 .264 ص ,مصدر سابؽ ,مرعي سيد ي نظر (5)5
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دكنـ كاحد في  دة التكاليؼ كانخفاض الربح الكمي, فمف المعركؼ أف نفقاتزياإلى  : يؤدم التفتيترابعاً 
الربح أفَّ  مععمى بالمقارنة مف النفقات المصركفة في  المزارع الكبيرة , أرع الصغيرة تككف المزا

ىك عميو في الحقكؿ ذات المساحات الكبيرة أكثر مما أك  الم تحصؿ مف الدكنـ الكاحد في الحقكؿ
المساحات الصغيرة التي قد يككف اإلنتاج فييا ال ي غطي في أغمب األحياف  تكاليؼ ما ي صرؼ 

 .(1)عمييا
ؼ إمكانية أغمب ض ع فضالن عفالزراعية كتشتتيا يؤدم صغر المساحة أ خرل  كمف ناحية :خامساً 

, مف سماد التمكيف العيني الالـز ىؤالء عمىدكف حصكؿ مف عكائؽ تحكؿ إلى  رالم زارعيف الصغا
 . (2)العمميات الزراعيةاز متطمبات كبذكر كم بيدات كآالت بشركط كأسعار معقكلة إلنج

إحدل أىـ العمميات كالخدمات اإلنتاجية التي  بعد ىا, عمى عممية التسكيؽاألرض  يؤثر تفتيت –سادسا
تحدد م ستكل العائد اإلنتاجي كالربح الصافي لمم زارع, كالمالحظ قصكر المساحات الزراعية الصغيرة 

, كىي أمكر تتعدل اإلمكانيات الم تكاضعة لصغار تاجي الناجعفي تغطية احتياجات التسكيؽ اإلن
نتاجيتيـ المتكاضعة في أنكاعيا ككمياتيايـ الم زارعيف كالفالحيف باستغالليات , األمر الذم الضئيمة كا 

اإلنتاج الزراعي عمى  ما ينعكس سمبان  ,كتدني دخكليـ ,ارتفاع نفقاتيـإلى  يؤدم في نياية المطاؼ
م جتمع ككؿكبالم نتج كال

(3). 
ال تستغرؽ مف  إف استغالؿ الكحدات الزراعية الصغيرةإذ  ,المدينةإلى  كاليجرةاألرض  : ترؾسابعاً 

كيبقى طيمة أياـ السنة الباقية عاطالن ينتظر المكسـ , رع سكل جزء ضئيؿ كفي مكاسـ محددةكقت الم زا
نزكح الطبقة الفالحية في ىذه الحيازات نحك المدف لمبحث عف أعماؿ إلى  الزراعي الجديد , ما أدل

ناطؽ التي تكجد فييا أمثاؿ ىذه كىك ما يفسر انتشار حالة الفقر كالبؤس في الم ؛دائمةأك  مؤقتة
 .(4)الممكيات كالحيازات الصغيرة

                                                           

 حسػػػػػػف ك حسػػػػػػيب الػػػػػػديف خيػػػػػػر. د ترجمػػػػػػة كالتطبيػػػػػػؽ, المبػػػػػػدأ بػػػػػػيف الزراعػػػػػػي اإلصػػػػػػالح, كارينػػػػػػز دركيػػػػػػف ي نظػػػػػػر. (1)
 .215 ص ,1975 بيركت, كالنشر, لمطباعة الطميعة دار ,1,طالسمماف أحمد

 كميةإلى  م قدمة دكتكراه أطركحة الم ستصمحة, األراضي استغالؿ في التعاكنية الجمعيات دكر ,عمي ىناء ي نظر (2)
 .17ص ,1988 القاىرة, جامعة الحقكؽ

 .11سابؽ, صالمصدر ال, رياض سامي بريبرينظر  (3)
 بغداد, المعارؼ, مطبعة االقتصادية, كالتنمية العراؽ في الزراعي اإلصالح, العطية كادم الحسيف عبد. د ي نظر. (4)

 .53 ص ,1965
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الزراعية تقؼ عقبة أماـ ح سف تكظيؼ األراضي  السمبية لتفتيت اآلثارإفَّ , وصفوة القول     
حيف تحرميا مف مزايا اإلنتاج الكبير ما ينعكس في النياية عمى مستكل استغالؿ المكارد الزراعية, ك 

تاجي كدخؿ المكاطف بحسب األىمية التي يحتميا قطاع الزراعة في البنياف اإلن ,الدخؿ الكطني
 .(1)كاالجتماعي العاـ في الدكلة

 الفرع الثالث
 الزراعيةاألراضي  في منع تفتيتاإلدارة  سمطة

ككف ذلؾ يتعمؽ بحقكؽ , الزراعيةاألرض  لظاىرة تفتيتاإلدارة  تتصدلأف   ليس مف السيؿ
لذلؾ فميس لإلدارة ىنا سكل , كحؽ البيع كنحكىاالتفتيت يتعمؽ بيذه الحقكؽ أفَّ  إذ, الدستكرية األفراد

 :ما سنراه في الفقرتيف التاليتيف كىذا ,االلتزاـ بما ينص عميو التشريع
األرض  كجدت مشكمة تفتيت -الزراعية في مصراألراضي  في منع تفتيتاإلدارة  سمطة – أوال

 خصيا بالتنظيـ في الباب الثالث مف قانكف إذ المصرم منذ كقت مبكر,ماـ المشرع الزراعية اىت
فنصت , الزراعية"األراضي  المسمى " في الحد مف تجزئة 1952( لسنة 178الزراعي رقـ )اإلصالح 
أقؿ إلى  الزراعيةاألراضي  تجزئةإلى  " إذا كقع ما يؤدم :( مف القانكف المذككر عمى انو23المادة )

غير ذلؾ أك  اليبةأك  الكصيةأك  الميراثأك  الم قايضةأك  سكاء كاف ذلؾ نتيجة لمبيع ,مف خمسة أفدنة
, فإذا منيـاألرض  ممكيةإليو  , كجب عمى ذكم الشأف أف يتفقكا عمى مف تؤكؿمف طرؽ كسب الممكية
عمى طمب , بناءن ع في دائرتيا أكثر العقارات قيمةالمحكمة الجزئية الكاقإلى  تعذر االتفاؽ ر فع األمر

, فإذا لـ يكجد مف يستطيع األرض ممكيةإليو  النيابة العامة لمفصؿ فيمف تؤكؿأك  أحد ذكم الشأف
, . كتفصؿ المحكمة في الطمب بغير رسـ "بالمزاداألرض  الكفاء بباقي األنصبة قررت المحكمة بيع

الخاصة بتنظيـ قكاعد التفضيؿ بيف ذكم الشأف في حالة حدكث سبب مف  (2)(24كتبعتيا المادة )
عمى الكقائع  ما يؤخذ عمى ىاتيف المادتيف اقتصارىماإال أفَّ  ,أيمكلتياكتحديد األرض  تفتيت أسباب

 أيدتوكىذا ما , دكف الكاشفة ليا كالقسمةمف لزراعية ااألرض  لممكيةكالتصرفات المكسبة)المنشئة( 
                                                           

 .12ص, نفسو مصدرال ,بريبر سامي رياضينظر  (1)
 ذكم مف الزراعة يحترؼ لمف لمقسمة القابمة غير األرض أيمكلة في الجزئية المحكمة تفصؿ " :انو عمى فنصت (2)

 بالزراعة يشتغؿ مف ف ضؿ الميراث الممكية كسب سبب كاف إذا أنو عمى بينيـ, أقت رع الصفة ىذه في تساككا فإف الشأف,
 ." بينيـ أقت رع األكالد تعدد فإذا فالكلد, الزكج ق دـ الصفة ىذه في تساككا فإف الكرثة, مف
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 1952لسنة  178( مف المرسـك بقانكف رقـ 23" المادة ): حيف قضت باف (1)محكمة النقض المصرية
إلى  تنصب عمى الكقائع كالتصرفات التي ت كسب ممكية األطياف الزراعية كتؤدمإنيا  قد دلت عمى

كذلؾ ألف  ,األطياف بيف الشركاء الم شتاعيف قسمة ىذهإلى  , كال تنصرؼتجزئتيا ألقؿ مف خمسة أفدنة
ىذه الممكية ت عتبر مجزأة فعالن بيف الشركاء ِبمقتضى سند اكتسابيا كمنذ قياـ حالة الشيكع كك ؿ ما 

  حصص م فرزة ".إلى  يترتب عمى قسمتيا ىك تحكيؿ الحصص الشائعة
العقارم صراحة عف االمتناع عف تسجيؿ  دكائر الشير ال يمنعإليو  المالحظ باف النص المشار       

ىذا المضمكف في قكانيف إلى  كلـ يرد كذلؾ نص يشير, التصرؼ المخالؼ لمحكـ المادة المذككرة
أم  تمتنع عف تسجيؿأف   متمثمة بمصمحة الشير العقارماإلدارة  كمع ذلؾ عمى, الشير العقارم

تعمؿ أف   المادة سالفة الذكر ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لكزارة الزراعة كتشكيالتيا أحكاـتصرؼ يخالؼ 
 الزراعي.اإلصالح  عمى منع ذلؾ ككنيا الجية المعنية عف تنفيذ قانكف

لـ يحظ مكضكع تفتيت الممكية  -الزراعية في العراقاألراضي  في منع تفتيتاإلدارة  سمطة -ثانيا
حتى صدكر , متفرقة تشريعيةبمحاكالت  إال أىميتومف  عمى الرغـالزراعية باىتماـ المشرع العراقي 

قانكف المزمة رقـ  ىي ىذه المحاكالتكمف , تنظيـ الحد االقتصادم لألرض الزراعية )الممغى(قانكف 
 1933( لسنة 6رقـ ) ادر بمكجب المادة )الرابعة( منوكنظاـ المزمة الص ,)الممغى(1932( لسنة 51)

حات المادة سالفة الذكر لدكائر التسجيؿ العقارم سمطة رفض تسجيؿ المسا أجازتفقد  ,)الممغاة(
فراغيا  إدارتيابحيث يصبح مف غير الممكف األرض  خفض مساحةإلى  يؤدم اإلفراغاذا كاف  كا 
( منيا المساحات األكلىلييا حددت بمكجب الفقرة )ب( مف المادة )إالتعميمات المشار أم ا , اقتصاديان 

لالراضي بالنسبة ( دكنمات ك)خمس ,)عشركف( دكنـ بالنسبة لالراضي الزراعيةاالقتصادية ب
( 136المكزعة رقـ )األراضي  صدكر قانكف منع تفتيت ممكية أيضان كمف ىذه المحاكالت , المغركسة

 نظـ انتقاؿ ممكية كذلؾالزراعية المكزعة, األراضي  الذم منع تفتيت ممكية (2))الممغى( 1963لسنة 
 التي كقع فييا قانكف األخطاءقد صدر لتدارؾ آنفا  القانكفأفَّ  كمع. (3)المكزعة بالميراثاألرض 

                                                           

نقػػػػػػػال عػػػػػػػف   6/11/1969 جمسػػػػػػػة ؽ ,35 لسػػػػػػػنة, (374) رقػػػػػػػـ الطعػػػػػػػف فػػػػػػػي المصػػػػػػػرية الػػػػػػػنقص محكمػػػػػػػة حكػػػػػػػـ(1)
 . 37سابؽ, صالمصدر ال ,رياض سامي بريبر

( أكالن /عشرة الثانية) المادة بمكجب كالم مغى ,2/11/1963 في( 787) العددفي  العراقية الكقائع جريدة في المنشكر (2)
 .1987 لسنة( 286) رقـ الم نحؿ الثكرة قيادة مجمس بقرار الم مغى الزراعية لألرض االقتصادم الحد تنظيـ قانكف مف
 .49ك 48ص, سابؽ مصدر ,بريبر سامي ينظر رياض ,لالطالع عمى التفاصيؿ (3)
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 يتغافؿ قانكف أالفكاف ينبغي , معالجة لمشكمة التفتيت إيجادالذم اغفؿ األكؿ  الزراعياإلصالح 
يتطرؽ لـ  1970( لسنة 117و, فالقانكف )تجمت خطكرتأف   الثاني النافذ ىذا المكضكع بعداإلصالح 

لتنظيـ الحد األحكاـ  نصكصو ال تتعدل بعض ف  أ, ك ةجذري بصكرةيدة لمعالجة التفتيت جد أحكامان  إلى
)المفكضة بالطابك المممككة لمدكلةاألراضي  في اإلفرازالمكزعة فقط, كحدكد األراضي  االقتصادم في

 .  (1)سابقا(
ت كلج, ع  1976( لسنة 137كبصدكر قانكف تنظيـ الحد االقتصادم لألرض الزراعية رقـ )

منع ىذا القانكف دكائر التسجيؿ العقارم مف إذ , ةكمحبذ ةمنظم بصكرةالزراعية األرض  لة تفتيتأمس
التي تقؿ فييا  األحكاؿالزراعية كالبساتيف في األراضي  تسجيؿ م عامالت اإلرث كاالنتقاؿ الجارية عمى

مف  األكلىحؽ االنتقاؿ عف الحدكد االقتصادية المقررة في المادة أصحاب  أك الكرثةمف أم  سياـ
قضاء ك التصرفات أك  رضاء اإلفرازأك  القسمةأك  ليو, ككذلؾ معامالت نقؿ الممكيةإ القانكف المشار

كنص , (2)التفتيت يزاؿ فيياالجارية عمى الحصة الشائعة مع جكاز تسجيميا في الحاالت التي  العقارية
, (3)التفتيت إزالةلجاف في كؿ محافظة بقرار مف كزير الزراعة تختص بقضايا  تأليؼىذا القانكف عمى 

البساتيف المشمكلة باحكامو المتعمقة أك  الزراعيةاألراضي  المطمكبة مف الشركاء فياإلجراءات  كبيف
خر منع ىذا القانكف آكمف جانب , (4)فتيت, كمعالجة حاالت عدـ االتفاؽباالتفاؽ فيما بينيـ إلزالة الت

كالبساتيف التي تقؿ عف الحد األراضي  الشيكع في إزالةالمحاكـ بعد نفاذه مف النظر في دعاكل 
ىذا القانكف بخطكرة ىذه الظاىرة التي كصفيا بانيا ستبقى قائمة كمستمرة في  بأكقد تن ,(5)االقتصادم

معالجة  في حينيا الذم حدل بالمشرع األمر ,في طريؽ التنمية الزراعية عتبرىا معكقان م   ,التفاقـ
 .(6)لقائمة كمنع حصكليا مستقبالالحاالت ا

                                                           

ال يجكز إفراز األرض الزراعية  " :عمى انو 1970( لسنة 117( مف القانكف )26المادة )تنص الفقرة )األكلى( مف  (1)
 ."المقررة بالمنطقة إال بمكافقة المجمسمساحات تقؿ عف حدكد كحدة التكزيع إلى  المفكضة بالطابك

 (الم مغى)1976 لسنة( 137) رقـ الزراعية لألرض االقتصادم الحد تنظيـ قانكف ( مفالثانيةينظر في ذلؾ المادة ) (2)
 األكلى( مف نفس القانكف.كبشأف الحدكد االقتصادية ينظر المادة ), 
 القانكف )الممغى(.الثانية( مف مف المادة ) )األكلى(الفقرة ينظر  (3)
 .( مف قانكف تنظيـ الحد االقتصادم )الممغى(الثالثةمف المادة )( كخامسان  كرابعان  كثالثان  ثانيان  )ينظر نصكص الفقرات (4)
  .( مف القانكف12مف المادة ) )الثانية(الفقرة ينظر  (5)
  .1976 لسنة( 137) رقـ ينظر األسباب المكجبة لمقانكف (6)
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الزراعية كالبساتيف األراضي  المتقدمة تمثؿ ضمانو حقيقية ميمة لحمايةاألحكاـ  إفَّ  الشؾ 
 بالصكرة المثمى ضماف استغالليا اقتصاديان  كمف ثمة ,كالمحافظة عمييا مف مخاطر التفتيت كالتجزئة

( 286)انو بعد مركر عشرة سنكات عمى العمؿ بو الغي  بقرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ  إال, (1)
نماالزراعية, األرض  لة تفتيتأالذم حؿ محمو, كلكنو لـ يعالج مس 1987لسنة  اقتصر فقط عمى  كا 

ي تقؿ الت اإلفراز, كمنع دكائر التسجيؿ العقارم مف تسجيؿ معامالت األراضيىذه  إفرازبياف حدكد 
كبيذا تفاقمت مشكمة  ,الزراعيةاألراضي  الشيكع في إجازتوبتفتيتيا  أجازكمف ثـ , (2)عف ىذه الحدكد

 .ساحات المنتجة تتضاءؿ شيئا فشيئاالم كأصبحتالزراعية مف جديد األراضي  تفتيت
تمنع أف   فميس ليا ر,بالنصكص سالفة الذك مقيدة تمامان اإلدارة  ف سمطةأبيتضح  ,كمما تقدـ

قرار لمكاجية ىذه الظاىرة ما جاء باإلدارية  حتى كاف كانت باألمتار, كمف المحاكالتاألرض  انتقاؿ
الزاـ مديرية التسجيؿ العقارم في المحافظة بعدـ تركيج معامالت مجمس محافظة بابؿ الذم قرر 

قرار مجمس  ف  أمجمس الدكلة يرل إال أفَّ  الزراعية كالبساتيف,األراضي  إلفراغ حؽ التصرؼ في
الحقكؽ التصرفية مف أصحاب  كذلؾ لعدـ كجكد نص قانكني يمنع ,كفالمحافظة ليس لو سند مف القان

كبالتالي لـ يتفؽ مع  ,(3)ص عميو في قانكف التسجيؿ العقارممنصك  اإلفراغاف حؽ  فضالن , إفراغيا
لمعالجة التفتيت ىك  األمثؿف الحؿ أفي ىذا الشأف ب ويرى الباحث ,إليو قرار مجمس المحافظة المشار

؛ نظران لدقتو في تنظيـ المسألة كما اتضح لنا, مما العمؿ بقانكف الحد االقتصادم الممغىإلى  العكدة
 .في منع تفتيت األرض الزراعية ميمان  يمكف اإلدارة بممارسة دكران 

 
 

  
                                                           

 .54ص , سابؽال مصدرال ,بريبر سامي رياض  ينظر (1)
مائة دكنـ حسب إلى  كفي باقي األراضي تتراكح مف ثالثة دكنمات, دكانـ في البساتيف)خمسة(  حدكد اإلفراز ىي (2)

 النافذ. 1987( لسنة 286ف القرار )ينظر نص المادة )األكلى( م, منكع الزراعة كطريقة الر  
 عف د. نقالن  ,, )قرار غير منشكر(2/7/2014في  76/2014رقـ  الدكلة حاليا()مجمس قرار مجمس شكرل الدكلة (3)

 .136ص ,مصدر سابؽ ,ردينة محمد رضا كربكؿ
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 المبحث الثاني
 الزراعيةاألراضي  )الالحقة( عمى التصرفات القانونية الجارية عمىاإلدارية  الرقابة

 عمى التصرؼ القانكني الجارم عمى الحقان  رقابيان  عمالن في حدكد معينة اإلدارة  تمارس
مما يتطمب  ,لمقانكف الزراعية, كالسيما في الحاالت التي يجرم فييا التصرؼ خالفان األرض 

جاكز لالستيالء عمى ما اإلدارة  كمف ذلؾ تدخؿ ,ان ضمف االطار المرسـك ليا قانكن اإلدارة  تدخؿ
 لياك , اإلدارمبطاؿ المخالؼ لمقانكف بما يعرؼ باإل بطاؿ التصرؼتدخميا إل كأيضان  ,األعمىالحد 
اإلدارة  سمطاتإفَّ  عمى تصرفات المكزع عمييـ كالمستأجريف, كالشؾ إداريان  تفرض جزاءن أف  

 :مطالب ةثالث عمى نقسـ المبحثأف   , مما يتطمب بحثياالمسائؿ المتقدمةتتبايف في معالجة 
 نخصصكمف ثـ  ,األعمىعمى ما جاكز الحد  اإلدارماالستيالء األكؿ  في المطمب نبحث

في المطمب الثالث الجزاء  ندرس كأخيران لمتصرؼ,  اإلدارم اإلبطاؿلمحديث عف  المبحث الثاني
 .فيـ كالمستأجريف المخالفة لمقانك المترتب عمى تصرفات المكزع عمي اإلدارم

 األول  المطمب
 لمممكية الزراعية األعمىالحد  زما جاو عمى  اإلدارياالستيالء 

 مفيـك األكؿ الفرعنتحدث في  :ثالثة فركع عمىلبحث المطمب نرل مف المناسب تقسيمو 
كنخصص الفرعيف الثاني كالثالث لمحديث  ,الزراعية لمممكية األعمى الحد عمى اإلدارم االستيالء

جراءاتيا  األعمى الحد جاكز ما عمى باالستيالء المختصة اإلدارية الجيةعف   . كا 

 األولالفرع 
 لمممكية الزراعية  عمىاألعمى الحد  اإلداريمفيوم االستيالء 

مف شانو نقؿ إجراء  " :الزراعي بانواإلصالح  لمفيـك قانكف ,يعرؼ االستيالء كفقا 
التي  األخرلالمنقكلة كغير المنقكلة  كاألمكاؿ األعمىالزراعية التي تزيد عف الحد األراضي  ممكية

كيعني  األصؿفيك ذك اثر دائمي مف حيث  ,(1)الدكلة "إلى  ينص عمييا القانكف مف المالؾ
كبمكجبو تستكلي الحككمة عمى القدر الزائد مف , الخطكة التمييدية التي تسبؽ عممية التكزيع

                                                           

 .76ص, سابؽ مصدر, مكـر الكاحد عبد. د ينظر (1)
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 مفيكـ االستيالء كفؽ نصكص قانكفكبيذا يختمؼ  ,(1)بو قانكنان المساحة عف الحد المسمكح 
الذم  ,(2)كقانكف االستمالؾ األخرلعف مفيكـ االستيالء المؤقت كفؽ القكانيف  الزراعياإلصالح 
مف ية كانت أـ منقكلة قار لمسيطرة عمى أمكاؿ األفراد عاإلدارة  جراء الذم تتخذه" اإل :نوأيعرؼ ب

ككقتية ذات مساس مباشر بالمصمحة ع حاجات مستعجمة الستعماليا في إشبا دكف رضاىـ
إذ  الدكلة,إلى  األفرادكالىما يتضمف نقؿ ممكية إفَّ  كقد يتشابو مع االستمالؾ في ,(3)العامة"

شخص إلى  األفراد"عممية تتـ بمقتضاىا نقؿ ممكية عقار مممكؾ الحد  :نوأيعرؼ االستمالؾ ب
حرماف مالؾ العقار مف ممكو جبران لممنفعة أك انو"  ,(4)عاـ بقصد المنفعة كبنظير تعكيض عادؿ"

, أمكركالحقيقة فانيما مختمفيف في جممة , (5) العامة نظير تعكيضو عما ينالو مف ضرر"
الخاضعيف  األفراد إرادةعمى  ةجبري كبصكرةمختصة  اريةإدفاالستيالء ىنا يباشر مف جية 

أ خرل  , كمف جية(6)إداريان أك  رضائيان أك  االستمالؾ قد يككف قضائيان إفَّ  لالستيالء, بينما نجد
دكف مف ـ في مصر أيالء يجرم حاليا سكاء في العراؽ فاالست ,يختمفاف مف حيث التعكيض

                                                           

 اإلصالح قانكف مف( الثانية) المادة نص أيضان  كينظر, 104ص سابؽ, مصدر نكرجاف, الرحمف عبد ينظر (1)
 .المصرم اإلصالح قانكف مف( األكلى) المادة ككذلؾ. النافذ 1970 لسنة (117) رقـ العراقي الزراعي

 "انو:  عمى 1981 لسنة (12) رقـ المع دؿ االستمالؾ قانكف مف( 26) المادةتنص الفقرة )األكلى( مف  (2)
 أم عمى المؤقت االستيالء تقرر اف كباء تفشيأك  كالفيضاف الطارئة االستثنائية الحاالت في….  الدكلة لدكائر
إلى  أخرل تشريعات ذىبت ينماب, "…  القرار تاريخ مف سنتيف تتجاكز ال أف عمى االستيالء بقرار تحدد مدة عقار
 بؿ فقط كالطكارئ االستعجاؿ حالة في محصكرة المؤقت االستيالء سمطة ممارسة تعد لـ حيث ذلؾ مف ابعد

 ما ىذا عاـ, نفع ذم مشركع كلخدمة ذلؾ اإلدارة حاجة اقتضت إذا العادية الظركؼ في حتى ممارستو امتدت
 حددت إذ ,(15) المادة في العامة لممنفعة الممكية نزع بشأف المصرم 1990 لسنة (10) رقـ قانكف إليو أشار

 نفع ذم مشركع لخدمة الالزمة العقارات عمى المؤقت االستيالء -:األكلى الحالة-:ىما  المؤقت لالستيالء حالتيف
        .الطارئة األحكاؿ سائرأك  كباء تفشيأك  غرؽ حصكؿ لمكاجية -: الثانية الحالة. عاـ
 مجمػػػػػػة فػػػػػػي منشػػػػػػكر بحػػػػػػث لػػػػػػإلدارة, مقػػػػػػرر امتيػػػػػػاز الممكيػػػػػػة نػػػػػػزع اهلل, عبػػػػػػد نعمػػػػػػة البػػػػػػاقي عبػػػػػػد .دينظػػػػػػر  (3)

 .176ص, 1978 سنة الثاني ك األكؿ العدداف الثاني, المجمد السياسية, ك القانكنية العمـك
 .5ص ,1988العربية,  النيضة دار, العامة لممنفعة الممكية نزع, المطيؼ عبد محمد. دينظر  (4)
 ص ,2010,بيػػػػػػركت, لمكتػػػػػػاب الحديثػػػػػػة المؤسسػػػػػػة, الخػػػػػػاص كالممػػػػػػؾ العػػػػػػاـ الممػػػػػػؾ, كبػػػػػػارة نزيػػػػػػو. د ينظػػػػػػر (5)

164. 
 فػػػػػػػػي العامػػػػػػػػة المصػػػػػػػػمحة معيػػػػػػػػار, عميػػػػػػػػكم خمػػػػػػػػؼ زيػػػػػػػػاد ينظػػػػػػػػر, األنػػػػػػػػكاع ليػػػػػػػػذه التفاصػػػػػػػػيؿ مػػػػػػػػف لمزيػػػػػػػػد (6)

 كالسياسػػػػػػػػػػية القانكنيػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػـك القػػػػػػػػػػانكف كميػػػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي منشػػػػػػػػػػكر بحػػػػػػػػػػث ,مقارنػػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػػة, االسػػػػػػػػػػتمالؾ
 .11ص,2016,الثاني الجزء(,19)العدد(,5)المجمد,
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مقابؿ تعكيض عادؿ, ككذلؾ  إالاالستمالؾ ال يقع إفَّ  نجد في حيف, (1)مقابؿ
 ما جاكزستيالء عمى اال األساسبالدرجة االستيالء  غايةإذ  الغاية,يختمفاف مف حيث 

الزراعية حتى األرض  انو في حاالت معينة يجكز االستيالء عمى أال ,األعمىالحد 
األراضي  عيني كيقع ذلؾ عمىأك مقابؿ تعكيض نقدم  األعمىمع عدـ تجاكز الحد 

كبيذا المعنى قد يقترب مف مفيكـ  ,(2)الزراعياإلصالح  أراضيالتي تتخمؿ 
ىناؾ حالة إال أفَّ  نو دائمي,أفي االستيالء  األصؿإفَّ كالجدير بالذكر , االستمالؾ
كىي الحالة المنصكص عمييا في  ,كبحكـ القانكف (3)االستيالء مؤقت ايككف فيي

 .1978( لسنة 42يع االستصالح رقـ )تنظيـ الممكية في مشار   إعادةقانكف 

الزراعي في كؿ مف العراؽ كمصر بمبدأ تحديد اإلصالح  قكانيف أخذتكقد 
لمممكية  األعمىىذه القكانيف اختمفت في تحديد الحد إال أفَّ , الزراعيةاألراضي  ممكية

الصالحة األرض  مقدارأك  حسب متطمبات كؿ دكلة مف حيث الكثافة السكانية
, ففي مصر مر النص عمى حد اعمى لمممكية بمراحؿ ,(4)لمزراعة كغيرىا مف العكامؿ

المعدؿ تحددت  1952( لسنة 178الزراعي رقـ )اإلصالح  فعند بداية صدكر قانكف
المشرع المصرم  أضاؼكمف ثـ , الممكية الزراعية الفردية بمائتي فداف كحد اقصى

لممكية  األعمىجديدة تتعمؽ بالحد  أحكامان  1958( لسنة 24بمقتضى القانكف رقـ )
كمف ثـ تحددت فيما بعد  بمائة , (5)ليا ثالثمائة فداف األقصىجعؿ الحد إذ  ,األسرة

                                                           

)الممغى( كقانكف اإلصالح الزراعي المصرم النافذ قبؿ تعديمو   قانكف اإلصالح الزراعي العراقي في ظؿ (1)
كانت الحككمة ممزمة بدفع التعكيض لمالكي األرض المستكلى عمى   1964( لسنة 104بصدكر القانكف )

, سابؽ مصدر, كـر الكاحد عبد. د ينظرأراضييـ, كال اثر لمتعكيض في قكانيف اإلصالح في الكقت الحاضر, 
 .86 ص
 يقرر اف لممجمس " :بقكليا النافذ 1970 لسنة (117) القانكف مف( التاسعة) المادة عميو نصت ما كىذا (2)

 الزراعي اإلصالح مصمحة اقتضت اذا إدارتو تحتأك  الزراعي لإلصالح أرضان  تتخمؿ ارض أم عمى االستيالء
 ."ذلؾ
 .219ص, سابؽ مصدر, العبيدم عمي عبد ضياء ينظر (3)
 .54 ص, نفسو مصدرال, كـر الكاحد عبد. د ينظر (4)
و كأكالده عمما اف المقصكد باألسرة الشخص كزكجت, 45مصدر سابؽ, ص, د. محمد حسيف منصكرينظر  (5)

التي حددت ما يقصد باألسرة  1966( لسنة 50) ف رقـالثانية( مف القانك حسب مضمكف المادة)كأكالده القصر 
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الذم اغفؿ النص عمى ممكية  ,(1)1961( لسنة 127فداف بمكجب القانكف رقـ )
إال , سيكان أك  كاف عمدان إفَّ  األغفاؿف أخالؼ في الفقو المصرم بش أثيرمما  ,األسرة
 كبصدكر, (2) األسرةغالبية الفقو المصرم  يتفؽ عمى عدـ كجكد حد لممكية أفَّ 

اصبح إذ  األسرةلممكية  األقصىالنص عمى الحد  عيدأ   1969( لسنة 50القانكف )
كلألسرة )بمائة(  الزراعية)خمسيف( فدانان األراضي  لممكية الفرد مف األعمىالحد 
كبيذا يختمؼ القانكف المصرم عف القانكف العراقي الذم اكتفى بتحديد ممكية  ,(3)فدنان 

 .األسرةدكف مف الفرد 
رضت ف  , (4)األقصىعمى الحد  اتالمشرع المصرم ستة استثناء أكردقد 

غير مباشرة فرضتيا اعتبارات أك  بصكرة مباشرة ألىداؼ اجتماعية كاقتصادية
لمصمحة الشركات كالجمعيات العاممة  ما مقرر :ىذه االستثناءاتكمف , (5)قانكنية

لمجمعيات الزراعية  كأخرل ,كمنيا لمشركات الصناعية ,الزراعيةاألراضي  باستصالح
استثناء مقرر لمصمحة الدائف الراسي عميو  فضالن عف ,كلمجمعيات الخيرية, العممية
 . (6)استثناء مقرر لمصمحة الكقؼ كأخيران   ,المزاد

( 30القانكف رقـ ) قانكف لالصالح الزراعي كىك أكؿكبصدكر  ,في العراق أما
 الزراعية بمساحة )الفي( دكنـ لمفرد في الممكيةددت فقد ح   ,)الممغى(1958لسنة 

التي تسقى بالكاسطة, أك  السيحيةاألراضي  الديمية )كالؼ( دكنـ لمفرد فياألراضي 
تزيد إفَّ  " ال يجكز :( مف القانكف )الممغى( بقكليااألكلىكىذا ما نصت عميو المادة )

ممنكحة لو بالمزمة أك  المفكضة لو بالطابكأك  المممككة لشخصاألراضي  مساحة
                                                                                                                                                                      

كىذا ما استقرت عميو المحكمة اإلدارية  ,كىك مفيـك خاص بتطبيؽ الحد األعمى كفؽ قانكف اإلصالح الزراعي
 .49ص, ذلؾ نفس المصدرإلى  أشار , في مصر

 .1961( لسنة 127مف القانكف رقـ ) (األكلى)ينظر المادة  (1)
 .46 ص, سابؽال مصدرال منصكر, فحسي محمد. د  ينظر (2)
 . 148د. عصاـ أنكر سميـ, مصدر سابؽ, ص ينظر  (3)
ينظر الفقرات )أ( ك)ب( ك)ج( ك)د( ك)ق( ك )ك( مف المادة )الثانية( المعدلة مف قانكف اإلصالح المصرم  (4)

 .1952( لسنة 178رقـ )
 .73ك  68ص, سابؽال مصدرال, مكـر الكاحد عبد. دينظر  (5)
 .كمابعدىا 667 , صمصدر سابؽ ,السنيكرم احمد الرزاؽ عبد. د, ينظر تفاصيؿاللالطالع عمى  (6)
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 دكنـ مف (2000)أك  بالكاسطةأك  التي تسقى سيحااألراضي  دكنـ مف (1000)عف
 كعند الجمع بيف النكعيف يككف الدكنـ الكاحد مف النكع ,التي تسقى ديمان األراضي 

الزراعي اإلصالح  لدكنميف مف النكع الثاني ....", كبصدكر قانكف مقابالن األكؿ 
 لمممكية الزراعية لمفرد تبعان  األعمىفض الحد خ   1970لسنة  (117)النافذ( رقـ )

, (1)األرضيا كنكع المحصكؿ كمكقع كقابميتيا لمزراعة كطريقة ري  األرض  لخصكبة
القانكف  أجازكقد , (2)لممعايير المذككرة )الثانية( مف ىذا القانكف كفقان  كىذا ما قضت بو المادة

حد النصؼ مف إلى  لمممكية بالنسبة لالراضي القريبة مف مراكز التسكؽ األعمىتخفيض الحد 
 .(3)ليياإكد المشار الحد

 األعمىعمى الحد  ان كحيد العراقي النافذ استثناءن اإلصالح  قانكف أكردخر فقد آكمف جانب 
, كىذا (4)منذ مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كاألشجاركىك استثناء المساحات المغركسة بالنخيؿ 

الزراعي العراقي )الممغى( الذم اخذ باالستثناءات الكاردة بالقانكف اإلصالح  لقانكف خالفان 
 .(5)المصرم

                                                           

 .1970لسنة  (117)ينظر األسباب المكجبة لمقانكف  (1)
أك  لو المفكضةأك  لشخص المممككة الزراعية األراضي مساحة تزيد اف يجكز ال " :انو عمى نصت اذ (2)

 كافرة غير األراضي في دكنـ الفا( 2000) -1:الديمية األرض في -أ :األتية الحدكد عف بالمزمة لو الممنكحة
 التي الخصب كافرة األراضي في دكنـ كستمائة الؼ(1600) -2.  األمطار سقكط خط جنكب تقع التي الخصب

 غير األراضي في دكنـ ستمائة(  600) -1:المروية األراض في - ب.....-3. األمطار سقكط خط جنكب تقع
 تسقى التي الخصب كافرة غير األراضي في دكنـ أربعمائة( 400) -2.  بالكاسطة تسقى التي الخصب كافرة
 -5.......دكنـ( 300_ )4 بالكاسطة تسقى التي الخصب كافرة األراضي في دكنـ أربعمائة( 400) -3 سيحان 

 الشمالية المحافظات في تبغا كتزرع سيحا تسقى التي األراضي في دكنما أربعيف( 40) – 10....  دكنـ( 120)
 الجمع كعند .الشمالية المحافظات غير في شمبا كتزرع سيحا تسقى التي األراضي في دكنـ مائة( 100) -11
 ."..... المذككرة النسب كفؽ بينيا يعادؿ اكثرأك  نكعيف بيف
مػػػػػػػع مالحظػػػػػػػة اف صػػػػػػػالحية المجمػػػػػػػس الزراعػػػػػػػي  ,مػػػػػػػف القػػػػػػػانكف)الثانيػػػػػػػة( ينظػػػػػػػر الفقػػػػػػػرة )د( مػػػػػػػف المػػػػػػػادة  (3)

 قمت إلى دائرة األراضي الزراعية.نفا انتالممغى( بالتخفيض كفؽ نص الفقرة آاألعمى )
ال تحسب ضمف الحد األعمى المقرر بيذه المادة المساحة  " :عمى انو (الثانية)نصت الفقرة )ج( مف المادة  (4)

شجرة لكؿ  المغركسة بالنخيؿ كاألشجار منذ مدة ال تقؿ عف خمس سنكات عمى اف ال يقؿ عددىا عف أربعيف
ريتيا ال يقؿ عف خمس سنكات عدؿ عدد األشجار كاف يككف عمر اكثبنظر االعتبار مدكنـ كعمى كؿ اف يؤخذ 

 ".شجار المثمرة منيا عف عشريف شجرة لكؿ دكنـكاف ال يقؿ عدد األ
,  ينظر (5)  .69سابؽ, صالمصدر الد. عبد الكاحد مكـر
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ف ممكية الفرد أألة ىامة, كىي كيؼ تتحقؽ اإلدارة مف مس إلىالتطرؽ  كال نغفؿ عف
التصرؼ مف اف تحقؽ دكائر التسجيؿ العقارم  ككيؼ؟ الزراعية تجاكزت الحد المسمكح بو قانكنان 

فاذا كانت العممية يسيرة نكعان ما في  ؟األعمىزيادة الحد إلى  شيره يؤدمأك  المطمكب تسجيمو
اإلقرار الذم أكجبتو قكانيف اإلصالح الزراعي في كؿ مف العراؽ كمصر ببداية تطبيؽ القانكف 

التي تزيد عف ألزمتيـ بتقديـ بياف تفصيمي بمقدار المساحات  إذعمى مالكي األراضي الزراعية, 
العممية إال أفَّ اإلجراءات اإلدارية باالستيالء عمى تمؾ المساحات,  تتخذ؛ كي (1)الحد األعمى

أ , أم بالنسبة لمزيادات المستجدة في المساحة التي تنشليست بيذه البساطة في الكقت الحاضر
مصر لـ أك  ي العراؽالحقيقة ىي اف قكانيف التسجيؿ العقارم فعف التصرفات القانكنية كالبيع, ك 

 اذ ,لة, ففي مصر عالجت المنشكرات الصادرة عف كزارة العدؿ ذلؾأليذه المس حمكؿ  إلى  تتطرؽ
الذم يتضمف إليو,  الكاجب تقديمو مف المتصرؼ اإلقرار بكاسطةتتحقؽ دكائر الشير العقارم 

 اإلقرارالكاردة في األراضي  فأمصر, فاذا تبيف ب أنحاءالتي يمتمكيا في كؿ األراضي  مقدار
 أم إجراء كالتأشير كجب االمتناع عف اتخاذ ,األعمىلييا التصرؼ الجديد تزيد الحد إ مضافان 

ف أأف  ينصب في صمب المحرر ب اذا تبيف العكس فيجبأم ا  ,رنو غير قابؿ الشيأعمى الطمب ب
كيحفظ معو كمستند  اإلقرارمع رفؽ إليو  لممتصرؼ األعمىزيادة الحد إلى  ىذا التصرؼ ال يؤدم

 . (2)متمـ لو
الزراعي اإلصالح  لقانكف المعالجة في التعميمات التي صدرت تنفيذان كلـ نجد مثؿ ىذه 

في المادة )الخامسة( مف  أكجب المشرعأفَّ  مف عمى الرغـ ,قانكف التسجيؿ العقارمأك  العراقي
عف كزير الزراعة كانت  فالبيانات التي صدرت, اإلقرارالزراعي تقديـ ىذا اإلصالح  قانكف

حتى مع  اإلقرارإفَّ  يرل الباحثكبيذا الصدد , عالج الحاالت المستجدةكلـ ت  , بطبيعتيا مؤقتة
, ككف المشرع العراقي لـ يحدد الحد األعمىلمعرفة مدل تجاكز الحد  فانو غير كاؼ  كجكده, 
نما, ائة فداف()بم األعمىبحد كاحد كما فعؿ المشرع المصرم حينما حدد الحد  األعمى بحدكد  كا 

 األعمىيتطمب معرفة الحد  كمف ثمة ,األرض كطريقة رييا كنكع الزراعة لخصكبة متفاكتة تبعان 
ىك امر في غاية الصعكبة مف المجاف المختصة عند كؿ تصرؼ ك  اإلدارمالكشؼ إجراء 
 .كالتعقيد

                                                           

 .1970( لسنة 117( ينظر المادة )الخامسة( مف قانكف اإلصالح الزراعي رقـ )1)
 .34سابؽ, ص مصدر, عرفة عمي محمد. د ينظر (2)
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 الفرع الثاني
جراءاتيا  األعمىالمختصة باالستيالء عمى ما جاوز الحد اإلدارية  الجية  في مصر وا 

الحككمة إفَّ  عمى 1952( لسنة 178الزراعي المصرم رقـ )اإلصالح  نص قانكف
"  :نصت المادة )الثالثة( المعدلة عمى انوإذ , المقرر قانكنان  األعمىتستكلي عمى ما جاكز الحد 

كيالحظ  ,(1) "المالؾ لنفسو الذم يستبقيو األقصىتستكلي الحككمة عمى ممكية ما يجاكز الحد 
حددىا القانكف السابؽ عممية االستيالء كما  إتماـف النص المذككر لـ يحدد ميمة لغرض أب

المعدلة حددت   1961( لسنة 127المادة )السادسة( مف القانكف )كبمكجب , (2)بخمس سنكات
تي منحيا ال ,(3)كىي الييئة العامة لالصالح الزراعي ,التي تتكلى عممية االستيالءاإلدارية  الجية

دارةكالحقيا برئاسة الجميكرية, كتتكلى عمميات االستيالء كالتكزيع  ,القانكف شخصية اعتبارية  كا 
عاـ بمكجب قرار يصدر  يئة مديركيتكلى رئاسة ىذه الي, تكزعإفَّ  إلى المستكلى عمييااألراضي 

التي تخضع ليا  التعميماتأك  القكاعدأك  عف رئيس الجميكرية, كال تتقيد الييئة في مياميا بالنظـ
 كتعد ,اإلصالح قانكف أحكاـالييئة العامة لالصالح تفسير  إدارةكلمجمس  ,المصالح الحككمية

 .(4)كينشر في الجريدة الرسمية, ممزمان  قراراتيا في ىذا الشأف تفسيرا تشريعيان 
 أكجبتالمجاف الفرعية التي  بكاسطةكتمارس الييئة العامة لالصالح الزراعي مياميا 

" تشك ؿ لجاف فرعية تقـك  :نونصت عمى أإذ  ,تأليفياالزراعي اإلصالح  قانكف ( مف13المادة )
كيصدر مرسكـ بناءن عمى طمب كزير الزراعة بكيفية تشكيؿ ىذه المجاف , بعمميات االستيالء ...

اتباعيا في عمميات كاألكضاع الكاجب اإلجراءات  كتنظيـ العالقات بينيا كبيف المجنة العميا كبياف
                                                           

( مف المادة )الثالثة( قبؿ التعديؿ 2ك1, ككانت الفقرتيف )1961( لسنة 127بعد التعديؿ بالقانكف ) النص (1)
تنص عمى انو: " تستكلي الحككمة في خالؿ الخمس سنكات التالية بتاريخ العمؿ بيذا القانكف عمى ممكية ما 

 يجاكز مائتي فداف التي يستبقييا المالؾ لنفسو......" .
 .656ص , السنيكرم, مصدر سابؽ احمد الرزاؽ دعب. د ينظر (2)
 المجنة تصدر المصرم عمى انو: " مف الالئحة التنفيذية لقانكف اإلصالح الزراعي (السادسة)نصت المادة  (3)

 عمى الزائدة األراضي عمى باالستيالء قراران  الشأف صاحب مف المقدـ اإلقرار عمى بناءن  الزراعي لإلصالح العميا
 اإلجراء استيفاء بعد إال نيائيان  القرار ىذا يعتبر كال ,المقر مسئكلية عمى كذلؾ ,القانكف في المقرر الحد

 ."القرار بيذا العقارم الشير مصمحة العدؿ كزارة كتخطر (28)  المادة في عميو المنصكص
 .1952( لسنة 178( مف قانكف اإلصالح الزراعي المصرم رقـ )12ينظر المادة ) (4)



 الرقابة اإلدارية على التصرفات القانونية الجارية على األراضي الزراعية ث ......الفصل الثال

 

 
188 

رئيس المجنة ىذه المجاف مف  الفتكبمكجب المادة )التاسعة( مف الالئحة التنفيذية , االستيالء ..."
  العميا مف ثالثة أعضاء يمثمكف كؿ مف كزارة الزراعة ككزارة الداخمية كمصمحة المساحة.

 الصالح الزراعي بناءن تستكلى عمييا بقرار مف المجنة العميا لاألرض  المالحظ بافإال أفَّ 
 (1)المستكلى عمييااألرض  ف مياـ المجاف الفرعية تنحسر بتسميـالمقدـ مف المالؾ كأ اإلقرارعمى 

اإلجراءات  المنصكص عمييا في الالئحة التنفيذية التي حددت سمسمة مفاإلجراءات  عف طريؽ
يي تكتن ,الخاضع لالستيالءاألرض  مف مالؾ اإلقراربتقديـ  أالتي تبد ,التي تتبعيا المجاف الفرعية

 القانكنيةاإلجراءات تتبع فيو إفَّ  كيشترط ,باالستيالء النيائي الذم يسبقو االستيالء االبتدائي

كيمحقو  كبخالفو يعد باطالن , عمـ اليقيفاألرض  كمنيا ضركرة نشره ليعمـ بو صاحب :كافة
 باالستيالء بالجريدة الرسمية كيككف قابالن كينشر القرار الخاص , (2)بالبطالف القرار النيائي

كعضكية  ,برئاسة مستشار يختاره كزير العدؿ المؤلفةالمجنة القضائية  أماـلالعتراض عميو 
كمندكب عف الشير  ,كمندكب عف المجنة العميا لإلصالح الزراعي ,عضك بمجمس الدكلة

المستكلى األرض  ممكيةكمف مياـ ىذه المجنة فحص  ,خر عف مصمحة المساحةآك  ,العقارم
 .(3)اإلصالح  عمييا كذلؾ بتعيف ما يجب االستيالء عميو طبقا لقانكف

يؽ كالفحص بكاسطة القرار الذم تصدره المجنة العميا باعتماد االستيالء بعد كالتحق إف  
 إجراءاتكفي صحة  ,لكؿ نزاع في اصؿ الممكية كقاطعان  نيائيان  يككف ليياإالمجاف المشار 

قانكف مجمس الدكلة ال يجكز الطعف بإلغاء كقؼ تنفيذ قرار  أحكاـكاستثناء مف , االستيالء
قانكف نظاـ القضاء يمتنع عمى المحاكـ  أحكاـاالستيالء الصادر مف المجنة العميا, كاستثناء مف 

 محالن التي تككف أك  المستكلى عمييا (األراضي) األطيافالنظر في المنازعات المتعمقة بممكية 
 .(4)لإلقرارات المقدمة مف المالؾ لالستيالء كفقان 

                                                           

 اإلصالح الزراعي المصرم.لقانكف  المادة )التاسعة( مف الالئحة التنفيذية ينظر (1)
 18 في (86رقـ )في جمسة , قضائية  (27)لسنة (, 1879)الطعف في مضمكف حكـ المحكمة اإلدارية  (2)

 المكقع عمىك  ,كالقضاء لمقانكف مصر بكابة مكقع عمى ,األنترنيتشبكة  عمى منشكر, 1982, مايك سنة
 .28/3/2021زيارة  اخر تاريخ, www.laweg.net اإللكتركني

 . 1952( لسنة 178مكرر( مف قانكف اإلصالح الزراعي المصرم رقـ ) 13ينظر المادة ) (3)
 .57-56سابؽ, ص , مصدر أنكر العمركسيينظر  (4)
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 ( مف قانكف14( ك)12فقد نظمت المادتيف ), المستكلى عمييااألرض  كعف مصير 
مف إليو  آلت لمفاألرض  المادة باف تسمـ أكجبت إذ, أحكاميا الزراعي المصرماإلصالح 

 .دكف رسكـ مف كتسجؿ باسـ صاحبياجريف صغار الفالحيف خاليو مف الديكف كمف حقكؽ المستأ
 الثالثالفرع 

جراءاتيا  األعمىالمختصة باالستيالء عمى ما جاوز الحد اإلدارية  الجية  في العراق وا 
اإلصالح  )الممغى( مع قانكفالزراعي العراقياإلصالح  درجة كبيرة قانكفإلى  يتشابو

ككذلؾ , حد كبير بينيماإلى  متطابقةالمتبعة في االستيالء اإلجراءات  لذا يالحظ باف ,المصرم
مف كجكد  عمى الرغـ, النافذ 1970( لسنة 117رقـ )العراقي اإلصالح  الحاؿ في ظؿ قانكف
النافذ رقـ اإلصالح  فقانكف, التعد اختالفات جكىرية كما سنرل ياإال أنَّ  بعض االختالفات ,

كىذا ما  ,األعمىعف الحد  الزائد تستكلي الحككمة عمى القدر اف نص عمى 1970( لسنة 117)
الزراعي عمى ما اإلصالح  " يستكلي: مف المادة )السادسة( منو بقكليا( األكلىاقتضتو الفقرة )

أكجب  نفا,آلتنفيذ ما نصت عميو المادة  كتمييدان , جاكز الحدكد المقررة بالمادة الثانية ....."
 شامالن  إقراران يقدـ إفَّ  الكاردة في القانكفالقانكف عمى كؿ  صاحب ارض تتجاكز مساحتيا الحدكد 

 األكلىىي المرحمة  اإلقرارتعد مرحمة إذ , (1)لبياف يصدر عف كزير الزراعة  كفقان  أراضيوعف 
 .(2)التي يأتي بعدىا مرحمة االستيالء

بمكجب  المؤلفةكىي المجاف  ,التي تتكلى عممية االستيالءاإلدارية  حدد القانكف الجيةك 
, ك (3)(كاالستيالءاألراضي  التي يطمؽ عمييا ب )لجاف, النافذاإلصالح  ( مف قانكف15المادة )

المديريات ال تتمتع بسمطة إال أفَّ , بمديريات الزراعةاإلدارية  ترتبط ىذه المجاف مف الناحية
رقـ  االستيالءكردت صالحياتيا في التعميمات المنظمة ألعماؿ لجاف إذ  مطمقة عمى ىذه المجاف,

تعميمات إلى  المادة المذككرة بتنظيـ عمميا أحالتكقد  ,(4)عمى سبيؿ الحصر 1970( لسنة 3)
                                                           

 ينظر المادة ) الخامسة( مف قانكف اإلصالح الزراعي النافذ. (1)
 .76ص, سابؽ مصدر, مكـر الكاحد عبد. دينظر  (2)
 .215ينظر ضياء عمي عبد العبيدم, مصدر سابؽ, ص  (3)
 " :اذ جاء فييا, 1970( لسنة 3رقـ ) كىذا ما نصت عميو الفقرة )الثانية( مف المادة )األكلى( مف التعميمات (4)

 ,اإلدارية الناحية مف فييا الزراعي اإلصالح بمديريات المحافظات في كاالستيالء األراضي لجاف ترتبط
 طمب – ب .العمؿ كمناطؽ المجاف عمؿ لسير خطة اقتراح – أ :التالية الصالحيات ممارسة المذككرة كلممديريات
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 ةمفصم بصكرةالتي بينت  1970( لسنة 3) , كفعال صدرت التعميمات رقـ(1)يصدرىا المجمس
عممية االستيالء بأخبار  أكتبد عممية االستيالء, إنجازكاالستيالء في األراضي  لجاف إجراءات
ة لزراعة في المحافظة بمكعد مباشر المحمية كمدير ااإلدارية  السمطاتإلى  المجنة بكاسطةتحريرم 
يبمغ ك  ,يبعث مف يمثمو قانكنان أك  ليحضر بنفسواألرض  كتقكـ المجنة بتبميغ صاحب ,عمميا

كفي اليكـ المعيف , (2)القانكنية األصكؿكيجرم التبميغ كفؽ  ,األرض الشركاء كذكم العالقة في
مف المجاكريف لألرض أك  يانفس األرضاكثر مف أك  كتختار فالحان األرض  إلى تنتقؿ المجنة

لـ إفَّ  األرض , كتشرع لمقياـ بعمميا بغياب صاحباألرضمف معرفتيـ بأحكاؿ  لإلفادة
  .(4)تعمؽ بإنجاز ميمتيايكيجكز لمجنة االستعانة بآراء الخبراء كالفنييف في كؿ امر , (3)يحضر

 ,كشيرتيا ,كالمقاطعة ,قطعةرقـ ال :كعند مباشرة المجنة عمميا تنظـ محضر يتضمف
كنكع الزراعة الفعمية لمسنكات الخمس السابقة لنفاذ  ,كحدكدىا ,كمساحتيا ,أكصافياك  ,كجنسيا
 ككذلؾ خصكبة, م كعددىا كعائديتياسائؿ الر يا كمدل كفايتو ليا ك ي  لؾ نكع ر ككذ ,القانكف
 كاالمتياز عمى ,كحؽ الرىف ,كحقكؽ االرتفاؽ, ـ غير كافرةأ الخصكبةكافرة إنيا  كىؿ ,األرض
ككذلؾ المساحة كنكع , كالمادة التي بنيت منيا كمساحتياكالمباني كنكعيا كمكقعيا  ,األرض

عف اآلالت  فضالن , كعدد المثمر منيا أكثريتيامغركساتيا كمعدؿ عددىا في الدكنـ الكاحد كعمر 
عدد الفالحيف كالعماؿ  كأخيران , كعائديتيااألرض  الزراعية المستعمة في استغالؿ كاألدكات

 .(5)اعييف المكجكديف فعال في المنطقةالزر 
كذلؾ ككف المشرع  ؛طمكبة في القانكف المصرمالتفاصيؿ غير م هيالحظ بأف ىذ

 لممشرع العراقي الذم حددىا بمساحات متباينة اعتمادان  خالفان  ,المصرم حدد الممكية بمقدار كاحد
تذكر المجنة ىذه البيانات. إفَّ  مما يستكجب, كدرجة خصكبتيا كطريقة رييااألرض  عمى نكع
( مف التعميمات تقكـ المجنة بمقارنة البيانات المدرجة باستمارة المادة )الخامسةإلى  كاستنادان 

                                                                                                                                                                      

 بيا العمؿ يبدأ التي المناطؽ تعييف  – ج .الحاجة لتنفيذ الخطة حسب المحافظة في المجاف عدد تقميصأك  زيادة
 .بالفالحيف" كثافة األكثر المناطؽ فيأك  الزراعية المساحات أكبر عمى باالستيالء يباشر أف عمى

 فيما يتعمؽ بأمكر االستيالء.الزراعية  كحؿ محمو دائرة األراضيالغي المجمس الزراعي األعمى  (1)
 .1970 لسنة( 3)رقـمف التعميمات  (الثانية)( مف المادة 2( ك)1الفقرتيف ) ينظر (2)
 .1970 لسنة( 3) رقـ مف التعميمات)الثانية( ( مف المادة 3الفقرة ) ينظر (3)
 .1970 لسنة( 3)رقـ ( مف التعميمات 3المادة ) ينظر (4)
 .1970 لسنة( 3) رقم مف التعميمات (الرابعة)الفقرة )ب( مف المادة  ينظر (5)
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كتبت في  ,األرض بما حصمت عميو مف معمكمات عف خارطتياأك األرض  سندأك  اإلقرار
أك  الحقكؽ المجردة التي لياأك  جنسياأك  مساحتياأك  ريياأك األرض  ختالؼ في كصؼالا

 بذلؾ. عمييا كتصدر قراران 
 تعيف المجنة حدكد القسـ الذم يستحقو صاحبالمادة )التاسعة(  أحكاـ استنادان إلى  
عمى ىذا القسـ )باألراضي كيطمؽ , الزراعياإلصالح  قانكف بمكجب المادة الثانية مفاألرض 
 األعمىالحد  أمبدإلى  الخاضعيفإلى  " تمؾ المساحات التي تركت:نيا( التي تعرؼ بأالمجنبة

الباقية مستكلى األراضي  كتعد, كالخارطةاألرض  , كتضع لو حدكد عمى(1)لمممكية الزراعية"
مف ذكم  المجنة كمف كاف حاضران  أعضاءكيكقع المحضر كالخارطة كالمخطط مف  ,عمييا
ممثؿ عف مديرية إلى  المستكلى عمييااألرض  كيفيـ ختاـ عممية االستيالء, كتسمـ ,العالقة

األرض  تعيف مراقب كمساعديف لو كحراس عمىإفَّ  كلممديرية المذككرة, الزراعة في المحافظة
المستكلى األرض  مف اقرب سمطة حككمية حراسة تعذر يطمب تحريريان  كاذا ,المستكلى عمييا

 .(2)حيف تعيف مراقبيفإلى  عمييا
مع بياف  ,كحقكقيا كتكابعيااألرض  االستيالء عمى :قرار االستيالء الصادر يتضمف ف  إ
 المقاطعات, كشيرتياأك  القطع كأرقاـكنكع زراعتيا, كمساحتيا  ,المستكلى عمييااألرض  أكصاؼ

 ,كمكقعيا ,ةيكف ليا رقـ قطعة كال خارطة رسميلـ إفَّ  كحدكدىا, كصنفيا, األرض رقـ تسمسؿأك 
 ,المجنةإلى  دمتككذلؾ االدعاءات التي ق  , عمييا مف حقكؽأك  كما ليا, كدرجة خصكبتيا

 االبتدائيكيعرؼ حينئذ )بالقرار , (3)كما اتخذتو بشأنيا مف قرارات أثيرتكالمسائؿ القانكنية التي 
بعد مصادقتو مف الجية  إاللمطعف بالطرؽ القانكنية, كال يككف حجة  نو قابالن أإذ , (األكلي أك

لالعتراض عميو مف ذكم العالقة لدل  قابالن  فقرار المجنة الصادر باالستيالء, (4)المختصة قانكنان 
كبعد انتياء مدة مف تاريخ نشره,  )خمسة عشر( يكمان  الزراعية خالؿ مدةاألراضي  دائرة

إلى  إعادتو, كليا رالتي تقكـ بتدقيؽ القرالزراعية ااألراضي  دائرةإلى  االعتراض يرفع القرار
                                                           

 .20ص, سابؽالمصدر ال ,ينظر ضياء عمي عبد العبيدم (1)
 .1970( لسنة 3)( مف التعميمات رقـ 11( مف المادة )2ينظر الفقرة ) (2)
 .1970( لسنة 3)( مف التعميمات رقـ  12ينظر المادة ) (3)
 .20ص, سابؽال مصدرال, العبيدم عبد عمي ضياء ينظر (4)
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في  وإال أنَّ النشر, إلى  يرسؿ كافة كعند استكماؿ نكاقصو, (1)كجدتإفَّ  المجنة إلكماؿ النكاقص
محكمة التميز إلى  بمطالعتيا القرار مشفكعان  إحالةاألراضي  حالة كجكد االعتراض فعمى دائرة

فاف  ,ضافي حالة عدـ كجكد اعتر أم ا  ,نيائيان  كالتي يعتبر القرار الصادر منيا قراران  ,االتحادية
 كبعد تصديؽ قرار االستيالء تسجؿ ,الزراعيةاألراضي  الجية المعنية بالتصديؽ ىي دائرة

ككؿ ما عمييا خالية مف الحقكؽ  األرض المستكلى عمييا بدائرة التسجيؿ العقارم كتصبحاألرض 
 .(2) ياجميع ينيةالع

ف القانكف منع المحاكـ مف سماع الدعاكل الناشئة عف تنفيذ أب بالذكرمف الجدير 
جية أم  أماـكقؼ تنفيذ ىذه القرارات أك  كلـ يجز طمب الغاء القرارات الصادرة بمكجبو ,أحكامو

بصدكر دستكر العراؽ لسنة  متكقؼاصبح ىذا المنع  نوأال أ ,(3)إدارية ـأ سكاء كانت قضائية
أم  " يحظر النص في القكانيف عمى تحصيف :( منو عمى انو100ذ نصت المادة )إ ,2005
 .مف الطعف" إدارمقرار أك  عمؿ

 المطمب الثاني 
 الزراعيةاألرض  لمتصرف المخالف لمقانون الوارد عمى اإلداري بطالاإل

التمحيص بؼ عمى التصر  تمارس رقابة سابقةاإلدارة  فأباألكؿ  تقدـ بنا في المبحث
 بعد أحيانان اإلدارة  قد تالحظأال أنو لمقانكف,  كفقان  حدثالتسجيؿ  مف أف  أكد بنفسيا تلت ,كالتدقيؽ

 إبطاؿاإلدارة  فيؿ تستطيع, لمقانكفف ىناؾ ثمة خرؽ ألحكاـ أب األكليةاإلجراءات  اكتممتإفَّ 
 أكليانتحدث في  :ثالثة فركع عمى تقسيـ المطمببما سنحاكؿ بحثو  ال ؟ ىذا أـىذا التصرؼ 
 المسجؿ, بأبطاؿ التصرؼ القانكنياإلدارة  بحث سمطةن , كفي الثانياإلدارم اإلبطاؿعف مفيكـ 

 .اإلدارم اإلبطاؿالفرع الثالث سنخصصو لبحث شركط أم ا 
                                                           

 تككف ال( مف قانكف اإلصالح الزراعي, اذ جاء فييا: " 27نصت الفقرة )األكلى( مف المادة ) ىذاكعمى   (1)
 .عمييا المجػػمس بتصديؽ إال نيائية القانكف ىذا مف عشرة الخامسة المادة أحكاـ بمكجػػب المؤلفة المجػػاف قرارات

 في قراره كيككف مكضكعيا في كيفصؿ يمغيياأك  يعدلياأك  يصدقيا اف القرارات تمؾ ليوإ ترفع عندما كلممجػػمس
 كالمادم الكتابي الخطأ تصحيح كلو العيني الحؽ اصؿأك  الممكية اصؿ في نزاع لكؿ كقاطعان  نيائيان  الشأف ىذا

 ."قراراتو في كالقانكني
 ( مف قانكف اإلصالح النافذ.49( مف المادة )األكلىالفقرة )ينظر  (2)
 .1970لسنة  (117)النافذ رقـ ( مف قانكف اإلصالح الزراعي 48ينظر المادة ) (3)
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 األولالفرع 
  اإلداري اإلبطالمفيوم 

في أم ا , (1)الفتح يعني تعطؿأك  كبطؿ بالضـ اإللغاءيعني  :في المفيكـ المغكم اإلبطاؿ
عادة"الغاء حكـ التسجيؿ كعد ه كأنو لـ يكف  :بانورؼ االصطالح فقد ع    الكضع القانكني لمعقار كا 

إلى  استنادان أك  ألحكاـ القانكف الحالة التي كاف عمييا قبؿ التسجيؿ المبطؿ اذا جرل خالفان إلى 
سكاء  كافة اإلبطاؿ أنكاعف التعريؼ يشمؿ أكيالحظ ب, (2)"إصالحياكثائؽ غير قانكنية يتعذر 

المختصة اإلدارية  "قياـ الجية :نوبأ بعضيـعرفو  فقد اإلدارم اإلبطاؿأم ا , ان قضائيأـ  ان أداري أكاف
مخالفة تسجيميا بإلغاء حكـ تسجيؿ العقارات التي لـ تراع في تسجيميا الشركط القانكنية بسبب 

بالطرؽ  إصالحيابيانات غير قانكنية عند تعذر أك  كثائؽإلى  استنادهأك  ألحكاـ القانكف
ليضفي عميو اإلدارية  فيما يتعمؽ بتحديد الجية إالكلـ يختمؼ عف التعريؼ السابؽ , (3)القانكنية"
 .اإلدارية الصبغة

 إداريةتمارسو جية  اإلدارمفاألبطاؿ  ,القضائي اإلبطاؿعف  اإلدارم اإلبطاؿيختمؼ 
تمارسو القضائي  اإلبطاؿ أما ,محددة في القانكف عمى سبيؿ الحصركفؽ الشركط كالحاالت ال

دعكل مف المتضرر  عف طريؽالزراعية(  األرضجية قضائية كىي محكمة بداءة مكقع العقار )
القضائي لـ يحددىا القانكف عمى سبيؿ  اإلبطاؿف حاالت أخر فآكمف جانب , (4)مف التسجيؿ

في القانكف العراقي التي سيتـ الحديث عنيا في ىذا  اإلدارم اإلبطاؿالحصر كما في حاالت 
حالة تصحيح القساـ  :ىي شيكعان  األكثرالحاالت إفَّ  التطبيؽ العممي يتبيفبأال أنو المطمب, 

                                                           

, 1968, دار الكتاب العربي, بيركت,1,جحاح بف عبد القادر الرازم, مختار الص محمد بف أبي بكرينظر  (1)
 .56ص
, بغداد, العدالة مكتب, زارة العدؿ, ك 1إجراءات التسجيؿ العقارم, ط اهلل غزام سمماف العزاكم,ينظر عبد  (2)

 .155ص , 2005
ينظر إسعاؼ ميدم سمطاف, مسؤكلية اإلدارة عف التسجيؿ العقارم الباطؿ, رسالة مقدمة إلى مجمس معيد  (3)

 .34, ص2015العمميف ,
اكـر فاضؿ سعيد كأميمة رافع رجب العبيدم, دعكل اإلبطاؿ القضائي لسندات التسجيؿ العقارم  ينظر د. (4)

جراءاتيا التحفظية كالتنفيذية, بحث منشكر في مجمة  , (21) المجمد, 2019, النيريف جامعة الحقكؽ كمية كا 
 .11ص ,(3) العدد



 الرقابة اإلدارية على التصرفات القانونية الجارية على األراضي الزراعية ث ......الفصل الثال

 

 
194 

فاف  األمر, كحقيقة (1)مميؾ العقارتأك  كحالة الخطأ في التخصيص ,كحالة التزكير ,الشرعي
لما يتمتع بو القضاء مف صالحيات  نظران  ؛القضائي اإلبطاؿالكثير مف التشريعات تعكؿ عمى 

كاسعة في الخكض بأصؿ الحقكؽ كمراكز المتعاقديف القانكنية, كالكقكؼ عمى صحة التصرؼ 
الحقيقية كما يتضمنو مف ر كتساعد القيكد الشكمية القضاء عمى الكقكؼ عمى صكرة العقا

 .(2)تفاصيؿ
 الفرع الثاني

 بأبطال التصرف المسجلاإلدارة  سمطة
الزراعية األرض  اليدؼ مف تسجيؿ التصرؼ العقارم كمنيا التصرفات الجارية عمىإفَّ 

يفتيا االجتماعية بالشكؿ ظلكي تؤدم ك مى الثركة العقارية, المكجبة لمتسجيؿ ىك المحافظة ع
يؤمف استقرار  التي بالصكرة, كليذا تضفي القكانيف الخاصة حصانة ليذا التسجيؿ األمثؿ

سمطة ألبطاؿ اإلدارة  منحإفَّ  المعامالت كاطمئناف الناس كالسيما مف يتعامؿ مع العقار, كالشؾ
 يجرم عف طريؽالتصرؼ  إبطاؿإفَّ  االستثنائية, فاألصؿ األمكرالتصرؼ بعد تسجيمو يعد مف 

 .القضاء
إفَّ  مراحؿ التسجيؿ )فقط(, فميا أثناءحدد المشرع لإلدارة سمطات تمارسيا  ,ي مصرفف

محكمة  أكدتوحمة مف مراحؿ التسجيؿ, كىذا ما مر أم  تكقؼ التصرؼ المخالؼ لمقانكف في
ألحكاـ القانكف رقـ  . كمف حيث أنو مف المسمـ بو طبقان "...  :في مصر بقكليا (3)اإلدارمالقضاء 

اإلدارية  كعمى ما جرل بو قضاء المحكمة ...بتنظيـ الشير العقارم 1946لسنة  (114)
إجراءات الشير العقارم في جممتيا تمر بمرحمتيف: تميد األكلى منيما لمثانية, كتبدأ إفَّ  ...العميا

كتنتيى بتأشيرة ىذه المأمكرية عمى مشركع المحرر  المأمكرية المختصة,إلى  األكلى بتقديـ طمب
مكتب الشير المختص بعد تكثيقو إلى  بصالحيتو لمشير, كتبدأ المرحمة الثانية بتقديـ المشركع

لمصمحة  أي ىذه المرحمة بشيره, فإذا ما بدكبعد التصديؽ عمى تكقيعات ذكل الشأف فيو, كلتنتي
                                                           

 منشكر بحث, مقارنة دراسة, العقار تسجيؿ إجراءات تخمؼ عمى المترتب األثر, احمد غساف عمي. دينظر  (1)
 .6ص,3ص ,(1)العدد, (14) المجمد, 2012, النيريف جامعة الحقكؽ كمية مجمة في

 .6, صنفسومصدر ال ,ينظر د. عمي غساف احمد (2)
ؽ, منشكر في  23( لسنة 5282محكمة القضاء اإلدارم باإلسماعيمية, في الدعكل المقيدة برقـ)  حكـ (3)

, 3/10/2020, بتاريخ https://www.youm7.comجريدة اليـك السابع المصرية عمى المكقع اإللكتركني 
 .20/3/2020تاريخ اخر زيارة لممكقع 

https://www.youm7.com/


 الرقابة اإلدارية على التصرفات القانونية الجارية على األراضي الزراعية ث ......الفصل الثال

 

 
195 

لى ما قبؿ إتمامو فع ...الشير العقارم   ... الن بأجيزتيا الفنية في أية مرحمة مف مراحؿ الشير, كا 
يتـ تصحيح ىذه إفَّ  إلى تكقؼ الشيرإفَّ  أنو قد شاب ىذه العممية أية مخالفات قانكنية, حؽ ليا

فاإلدارة تمارس , لسالمة عممية الشير, كما يترتب عمييا مف حقكؽ كالتزامات..." المخالفة ضمانان 
تدكيف  بمجرد تكتمؿ التي ةالنيائي الصكرةالتدقيؽ قبؿ اكتساب التسجيؿ  أثناءنشاطيا الرقابي 

 ,سمطة ألبطاؿ التصرؼأم  اإلدارة فال تمتمؾ س جؿتـ اذا أم ا , (1)البيانات في السجؿ العيني
نما ذاتيا كفي نفس  اإلدارممحكمة القضاء  أكدتوكىذا ما , ينعقد االختصاص لمقضاء حصران  كا 

كعمى ما يبيف مف استقراء  ...فإف المشرع  إذا تـ الشير فعالن أم ا  ".... :الحكـ كالذم كرد فيو
لما استقر عميو إفتاء كقضاء مجمس الدكلة في ىذا الشأف.  ككفقان  ,إليو نصكص القانكف المشار

نما رتب ىذا يخول مصمحة الشير العقاري أية سمطة في إلغاء التسجيالت بعد تماميا لم , كا 
ؿ بأف الشير العقارم التي تصدر مف القضاء كحده, كمف ثـ فال يجكز القك األحكاـ  األثر عمى

عمى سمطتو في  يممؾ إصدار قرارات بعدـ االعتداد بالمحررات المشيرة بعد تسجيميا قياسان 
اختصاصو يقؼ عند تماـ إفَّ  المفاضمة بيف المحررات المخكلة لو قبؿ تماـ التسجيؿ, ذلؾ

المحررات بعد التسجيؿ, فيستنفد بذلؾ كاليتو التي خكليا لو القانكف, كال يككف لو سمطة عمى 
القضائية الصادرة األحكاـ  المساس بالتسجيالت بعد تماميا إال بناء عمىأك  االنتياء مف شيرىا

التأشير بصحؼ الدعاكل التي تتناكليا عمى ىامش أكجب  بشأف المحررات المشيرة, حيث
 (2), إال إذا أشير منطكقيا..." رعمى الغيتسجيميا, كلـ يجعؿ لألحكاـ التي تصدر بشأنيا حجية 

 .في ىذا الشأفاإلدارة  كبيف حدكد سمطات  ,كبيذا حسـ القضاء المصرم الجدؿ, 
عف مكقؼ المشرع المصرم, فقد خكؿ لإلدارة  فمـ يبتعد المشرع كثيران , في العراق أما

صيركرة التسجيؿ بعد أم ا  ,ةالنيائي الصكرةال يكتسب التسجيؿ إفَّ  التصرؼ شريطة إبطاؿسمطة 
( مف المادة األكلىكىذا ما قضت بو الفقرة ), فالقضاء كحده مف يختص بأبطاؿ التسجيؿ نيائيان 

"يتـ  :نوأنصت عمى إذ  المعدؿ, 1971( لسنة 43( مف قانكف التسجيؿ العقارم رقـ )139)
 النيائي كفقان قرار مف الكزير قبؿ اكتساب التسجيؿ شكمو إلى  التسجيؿ العقارم استنادان  إبطاؿ

بحكـ  إال إبطالواذا كاف التسجيؿ قد اكتسب الشكؿ النيائي فال يجكز أم ا  ألحكاـ ىذا القانكف,
أبطاؿ التسجيؿ ف الجية المختصة بأكيتضح مف النص المذككر ب, قضائي حائز درجة البتات "

                                                           

 .3سابؽ, صالمصدر الد. عمي غساف احمد, ينظر  (1)
 .يمية, بنفس الرقـ كالمصدر السابؽباإلسماع اإلدارم القضاء محكمة حكـ (2)
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العدؿ ىي ليصادؽ عمييا كزير  اإلبطاؿكلكف الجية التي تنظر طمبات  ,ىنا ىي كزير العدؿ
في ديكاف مديرية  ةدائمي بصكرة (1)بمكجب قرار مف المدير العاـ المؤلفة)الييئة االستشارية ( 

كاثنيف مف  األقساـالتسجيؿ العقارم العامة برئاسة احد كبار مكظفييا كعضكية اثنيف مف مدراء 
 .(2)التسجيؿ إبطاؿكمف ضمف مياميا دراسة  ,مدراء التسجيؿ العقارم

 الثالثالفرع  
 اإلداري اإلبطالشروط 

المكتسب الدرجة النيائية ال التسجيؿ  إبطاؿإفَّ  تتفؽ القكانيف في العراؽ كمصر عمى 
التسجيؿ  إبطاؿحينما نظـ  المشرع العراقي كاف مكفقان أال أف  بمكجب قرار قضائي, إال يجرم
في قكانيف  اإلبطاؿلممشرع المصرم الذم لـ ينظـ مكضكع  , خالفان ةكمستقم ةمفصم بصكرة

كبيف اإلجراءات  المشرع العراقي حاالت محددة تقع بيف اكتماؿ أكجدالتسجيؿ العقارم, كبيذا 
 إبطاؿ بشركط معينة صالحيةمتمثمة بكزير العدؿ ك اإلدارة  اكتساب الدرجة النيائية خكؿ فييا

التسجيؿ العقارم  مف قانكف( 139( مف المادة )األكلىالتسجيؿ كنصت عمى ىذه الشركط الفقرة )
 :كىي ,النافذ

يككف إذ , لالمركزيةتصديقو مف قبؿ ىيئة التدقيؽ اب ال يكتسب التسجيؿ شكمو النيائيإفَّ  -أوال
 .(3)في ىذه الحالة مف اختصاص القضاء اإلبطاؿ

كثائؽ إلى  استندأك , ألحكاـ القانكف يككف تسجيؿ التصرؼ قد تـ خالفان إفَّ  يشترط – ثانيا 
كال يقصد ىنا قانكف التسجيؿ العقارم فحسب بؿ القكانيف  ,غير قانكنية كمستنداتكبيانات 
. (4)األخرلالحقكؽ العينية العقارية أك  ياجميع المتعمقة بتنظيـ الممكية العقارية كاألنظمةكالقرارات 

                                                           

 .5ص, سابؽالمصدر الاحمد,  غساف عمي. د ينظر (1)
 .النافذ العقارم التسجيؿ قانكف مف( 330) المادة مف( الثالثة) الفقرة ينظر (2)
 العقارم التسجيؿ قانكف مف( 139) المادة مف( األكلى) يستباف ذلؾ مف مفيـك المخالفة لمنطكؽ الفقرة (3)

 .النافذ
, كينظر كذلؾ 156ص  ,سابؽالعقارم, مصدر  التسجيؿ إجراءات ,العزاكم سمماف غزام اهلل عبد ينظر (4)

 .38ص ,سابؽمصدر  ,إسعاؼ ميدم سمطاف
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 2013( لسنة 24القانكف رقـ ) أحكاـإلى  الزراعية المممكة باالستناداألرض  كمثاؿ ذلؾ تسجيؿ
 .(1)مف دكف استحصاؿ مكافقة كزير الزراعة التي تطمبيا القانكف المذككر

 األخطاءبعض أال أف , األصكليةالمخالفات القانكنية بالطرائؽ  إصالحيتعذر إفَّ  -ثالثا
بطريقة  إصالحيايمكف كلكف مخالفة لمقانكف كتؤثر عمى صحة التسجيؿ  إنيا كمعكالنكاقص 

كمثاؿ ذلؾ ففي المثاؿ المذككر المتعمؽ بكجكب استحصاؿ مكافقة كزير الزراعة عمى , (2)قانكنية
 اإلبطاؿباف طمب  المختصة بدارسة طمبات التسجيؿ فاذا تبيف لمييئة االستشارية ,األرض نقؿ

لبياف المكافقة مف بمفاتحة كزارة الزراعة  تكصيإفَّ  فمف الممكف ,يتعمؽ بعدـ كجكد ىذه المكافقة
في حالة عدـ  أما ,التسجيؿ النيائية إجراءاتتكصي باستئناؼ , المكافقة حصمتفاذا , عدميا

الخطأ  إصالح إمكانيةبإبطاؿ التسجيؿ لمخالفتو القانكف كعدـ تكصي إفَّ  المكافقة فميذه الييئة
فعند العثكر عمى , اإلبطاؿقرار  إصداركيتحتـ عمى الكزير في ىذه الحالة  بالطرؽ القانكنية

 .اإلبطاؿإلى مخرج قانكني مف شانو تالفي النقص كالخطأ فال مكجب 

المدير العاـ لمتسجيؿ ارية كتأييدىا مف شتصدكر تكصية بإبطاؿ التسجيؿ مف الييئة االس -ثالثا
"يصدر الكزير  :( مف قانكف التسجيؿ العقارم النافذ بقكليا140المادة ) تطمبوكىذا ما , (3)العقارم

كذلؾ بناء عمى تكصية الييئة  ....ب مخالفة التسجيؿ ألحكاـ القانكفه باإلبطاؿ بسبقرار 
إحدل كقد جاء ب, االستشارية في مديرية التسجيؿ العقارم العامة المؤيدة مف المدير العاـ "

دكنـ مسجؿ ( 20)قار المذككر البالغ مساحتوالع ف  إ " :يأتي ما تكصيات الييئة االستشارية
عمى طمب كرثة )س( سارت مالحظيو التسجيؿ العقارم .... بإجراءات تسجيؿ  باألصؿ, كبناءن 

كقد ثبت في محضر تثبيت الممكية باف , مجدد كانتيت بتسجيمو بأسمائيـ بالمعاممة المذككرة
التي  ,كضمف المناطؽ المستثناة مف التسكية.. كانو يقع داخؿ حدكد البمدية, جنس العقار بستاف.

ألحكاـ  مخالفان  أمران لذلؾ يككف قبكؿ معاممة التسجيؿ المجدد باألصؿ , لـ تنتيي تسكيتيا سابقان 
الزراعية كالبساتيف األراضي  تثبيت الحقكؽ في أناطالذم رار مجمس قيادة الثكرة)المنحؿ(, ق

                                                           

 لمالػػػػػؾ "عمػػػػػى انػػػػػو:  2013 لسػػػػػنة( 24) رقػػػػػـ ( مػػػػػف القػػػػػانكفالسػػػػػابعةتػػػػػنص الفقػػػػػرة )الثالثػػػػػة( مػػػػػف المػػػػػادة ) (1)
 عمػػػػى الػػػػكزير مكافقػػػػة استحصػػػػاؿ بعػػػػد الغيػػػػرإلػػػػى  ممكيتػػػػو ينقػػػػؿ أف   القػػػػانكف ىػػػػذا أحكػػػػاـ بمكجػػػػب التصػػػػرؼ حػػػػؽ
 ."الزراعي بالنشاط األرض باستغالؿ باالستمرار الممكية ليوإ انتقمت مف يتعيد أف  
 .38 ص ,سابؽ مصدر ,سمطاف ميدم إسعاؼينظر  (2)
 .النافذ العقارم التسجيؿ قانكف مف( 140) المادةينظر  (3)
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 تسكيتيا بمجافالتي لـ تنتيي ف المناطؽ المستثناة مف التسكية الكاقعة ضمف حدكد البمديات كضم
ئدية كالحقكؽ العا إثباتالقرار المذككر اخرج إفَّ أم الزراعي, اإلصالح  كاالستيالء فياألراضي 

التسجيؿ المذككر لـ يكتسب إفَّ إذ  ,مف اختصاص دكائر التسجيؿ العقارملمثؿ ىذه العقارات 
( تسجيؿ العقارم, 139المادة )إلى  كاستنادان , بالطرؽ القانكنية إصالحوكيتعذر  ,شكمو النيائي

كزير العدؿ الستحصاؿ قرار  التسجيؿ كعرض المكضكع عمى السيد ف الييئة تكصي بإبطاؿأف
 .(1)كرة "بحكـ المادة المذك عمالن  اإلبطاؿ

في الفقرة السابقة إليو  ,  فالنص المشاركزير العدؿ حصران عف يصدر القرار باإلبطاؿ  أف   -رابعا
 تخكيؿ ىذه الصالحية لغيره . إمكانيةحصر المكافقة بو دكنما إلى  يشير

كلـ يبقى في ىذه الحالة  ,اإلبطاؿتخمؼ احد الشركط الشكمية السابقة فال يعتد بقرار فاذا 
م  بيف المدير العاـ أح ىنا ماذا لك حصؿ اختالؼ في الر سكل الطريؽ القضائي, كالسؤاؿ المطرك 

؟ فقد ال يتفؽ المدير أ خرل كبيف الييئة االستشارية مف جية ,لمتسجيؿ العقارم العامة مف جية
كاتفاقو ترل الييئة صحة التصرؼ كالتسجيؿ فقد , مع تكصية الييئة االستشارية باإلبطاؿـ العا

 كمف ثمة مخالؼ لمقانكف التسجيؿإفَّ  يرلإذ , لذلؾ يرل المدير العاـ خالفان  في حيف, مع القانكف
فما ىك الحؿ ؟ فعند استقراء نصكص قانكف التسجيؿ العقارم , االستشاريةتكصية الييئة  يخالؼ
ف المادة أب (2)بعضيـيرل كلتالفي ىذا النقص التشريعي , لةأالقانكف لـ يعالج ىذه المسإفَّ  نجد

مدير التسجيؿ العقارم العاـ ف أتقضي ب 1968( لسنة 26دؿ رقـ ))الثامنة( مف نظاـ كزارة الع
إفَّ  المعامالت كفؽ القكانيف كاألنظمة المرعية, كلممدير العاـ إنجازالكزير عف  أماـ يككف مسؤكالن 

ففي الحالة المشار , ما يتعمؽ بدائرتو كاف يعرض عميو كؿ ,يستشير الكزير في القضايا الميمة
يعرض المكضكع إفَّ  كلمكزير, يعرض مكضكع الخالؼ عمى الكزيرإفَّ  لييا يمكف لممدير العاـإ

م القانكني فييا, أالر  كأبداء كاألصكلية( لتدقيؽ المعاممة مف الناحية القانكنية عمى)مجمس الدكلة
فعمى  المدير , الييئة االستشارية كاقترف ذلؾ بمكافقة الكزيرإليو  مجمس الدكلة ما ذىبت أي دفاف 

مدير العاـ فعمى لك اتفؽ مجمس لمدكلة مع  الأم ا , العاـ في ىذه الحالة  تأييد تكصية الييئة
                                                           

-116عف مصطفى مجيد, مصدر سابؽ, ص  نقالن , 1970( لسنة 10رقـ )تكصية الييئة االستشارية  (1)
117 . 

 ص ,سابؽ مصدر ,سمطاف ميدم إسعاؼ, كينظر كذلؾ 38ص ,2,جنفسو مصدرال ,مصطفى مجيد ينظر (2)
38. 
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قرارات مجمس الدكلة بعد تأييدىا  ألفذلؾ  ,الكزيرار مجمس الدكلة المقترف بمكافقة الييئة اتباع قر 
مجمس مف الكزير تككف ممزمة, كىذا ما قضت بو الفقرة )رابعا( مف المادة )السادسة( مف قانكف 

مجاؿ الرأم كالمشكرة " يمارس المجمس في   بقكليا:المعدؿ  1979( لسنة 65الدكلة رقـ )
الرأم في المسائؿ القانكنية اذا حصؿ  إبداء –رابعان  –نكنية اختصاصاتو عمى النحك اآلتي:القا

تشفع برأم الدائرة القانكنية إفَّ  الجيات غير المرتبطة بكزارة عمىأك  تردد لدل احدل الكزارات
عرضيا عمى إلى  التي دعت كاألسبابالرأم بشأنيا,  إبداءفييا مع تحديد النقاط المطمكب 
 لمجية الطالبة الرأم".أك  المجمس كيككف رأيو ممزمان لمكزارة

 المطمب الثالث
 الناجمة عن التصرفات القانونية المنصوص عمييا في التشريعات الزراعية اإلدارية  الجزاءات

تمؾ أم  الكاقعة خارج دكائر التسجيؿ العقارم,اإلدارية  في ىذا المطمب الجزاءات نبحث
 عمى الزراعة كالمجاف التابعة ليا, مما يتطمب تقسيـ المطمب متمثمة بدكائراإلدارة  التي تفرضيا
أصحاب  جزاء عمى تصرفاتالفي فرض اإلدارة  عف سمطةاألكؿ  نتحدث في الفرع :ثالثة فركع

الفرع  أما ,الجزاء عمى تصرفات المكزع عمييـ , كفي الفرع الثاني نبحث سمطاتيا بفرضاألرض
 .ت المفركضة عف تصرفات المستأجريفلمحديث  عف الجزاءا سنخصصوالثالث 

 األولالفرع 
 الزراعيةاألرض أصحاب  جزاء عمى تصرفاتالفي فرض اإلدارة  سمطة

فالحاؿ مختمؼ كما , (1)حؽ التصرؼ فيياأصحاب  أك مالكييااألرض  نقصد بأصحاب
فال قيكد  ,المصرم عنيا في القانكف العراقي في القانكفاألرض  لنا بيف سمطات صاحب اتضح

الزراعية في مصر بعد صدكر األرض  تفرض عمى مالؾمزارعة أك  نقدان األرض  تتعمؽ بإيجار
 . (2)1996( لسنة 92القانكف )

 تمارس سمطات كاسعة تمتد لتشمؿاإلدارة أف  إذ ,فالكضع مختمؼ تمامان  ,في العراق أما
األرض  ف صاحب حؽ التصرؼ قاـ بتأجيرأفاذا تبيف لإلدارة ب, تصرفيةالمثقمة بحقكؽ األراضي 

كالتقدير بالتحقيؽ كعمى ضكء  اإلطفاءتكمؼ لجنة إفَّ  (فعمى المجالس الزراعية )الممغاة الغيرإلى 
الزراعية األراضي  الحقكؽ التصرفية في إطفاءىذا التحقيؽ عمييا مفاتحة كزارة الزراعة لتقرير 

                                                           
 .1970( لسنة 117المادة )األكلى( مف قانكف اإلصالح الزراعي النافذ رقـ ) ينظر (1)
 .390, ص مصدر سابؽ ,عصاـ أنكر سميـ .ينظر د (2)
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لييا باتت معطمة إالمشار األحكاـ  فأب كيرل الباحث, (1)اإليجارالتي يتكلى زراعتيا عف طريؽ 
فقداف كمف ثمة لغيت أ   ككف المجالس الزراعية ,أكليا :اآلتيةكتتعارض مع القانكف كلألسباب 

 تتناقض مع قانكفكثانييا ككف ىذه التعميمات , حمقة مف سمسمة العمميات التي تطمبيا القانكف
الزراعي رقـ اإلصالح  فقانكفتخالؼ التعميمات القانكف, إفَّ  كال يجكز أصالن الزراعي اإلصالح 

 كأصحابميمة الفصؿ في المنازعات الزراعية الناشئة بيف المزارعيف  أناط 1970( لسنة 117)
فمنحيا سمطات الفصؿ كالتحقيؽ في , (3)( منو33بمكجب المادة ) المؤلفةة المجنإلى  (2)األرض

إذ , كمف ىذه المنازعات التنازع عمى اصؿ العالقة الزراعية, (المنازعات الخاصة )بالباب الثالث
كف العالقة الزراعية غير تكإفَّ  مفاإلصالح  ( مف قانكف32منعت الفقرة )الخامسة( مف المادة )

كزارعيا األرض  العالقة بيف صاحبتككف  اف " ال يجكز :فنصت عمى انو(, رمباشرة)تأجي
قد كردت آنفا  ف المادةأفالمالحظ ب, عالقة مباشرة كتمتنع الكساطة في ىذه العالقة " إالالفعمي 

إفَّ  كليذه المجنة, تخضع لرقابة المجنة مدار البحثإفَّ  كليذا فأنيا يجب, ضمف )الباب الثالث(
 ,لمقانكف خالفان  حدثتف ىذه العالقة أالكزير اذا تراءل ليا ب بكاسطة العالقة الزراعية إنياءتقرر 
 ,(33بمكجب الفقرة )الثانية( مف المادة ) المؤلفةالمجنة  أماـلالعتراض  قرارىا قابالن إفَّ  عمى

 . (4)تقترف بمكافقة الكزير ف  أ التي يجبنياء العالقة الزراعية إما يتعمؽ ب إال يككف نيائيان  كحينئذ
                                                           

 .1976لسنة  (132)مف التعميمات رقـ  )السادسة(مف المادة  (ب\ثالثا )الفقرة ينظر (1)

 فػػػػػػػػي التصػػػػػػػػرؼ حػػػػػػػػؽ كصػػػػػػػػاحب ,صػػػػػػػػرفان  ممكػػػػػػػػان  المممككػػػػػػػػة األرض فػػػػػػػػي المالػػػػػػػػؾ ىػػػػػػػػك –األرض صػػػػػػػػاحب (2)
, ينظػػػػػػػر فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ المػػػػػػػادة )األكلػػػػػػػى( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف اإلصػػػػػػػالح بالمزمػػػػػػػة كالممنكحػػػػػػػة بالطػػػػػػػابك المفكضػػػػػػػة األرض

 الزراعي النافذ.
 تشػػػػػػكؿعمػػػػػػى انػػػػػػو: "  1970( لسػػػػػػنة 117( مػػػػػػف القػػػػػػانكف رقػػػػػػـ )33تػػػػػػنص الفقػػػػػػرة )األكلػػػػػػى( مػػػػػػف المػػػػػػادة ) (3)

 القضػػػػاء فػػػػي اإلداريػػػػة الكحػػػػدة رئػػػػيس برئاسػػػػة إداريػػػػة كحػػػػدة كػػػػؿ فػػػػي لجػػػػػػنة الزراعػػػػي اإلصػػػػالح كزيػػػػر مػػػػف بقػػػػرار
 تخػػػػػػػتص الفالحيػػػػػػػة الجػػػػػػػػػمعيات اتحػػػػػػػاد عػػػػػػػف كممثػػػػػػػؿ الزراعػػػػػػػي اإلصػػػػػػػالح عػػػػػػػف ممثػػػػػػػؿ كعضػػػػػػػكية الناحيػػػػػػػةأك 

 ىػػػػػػػذا مػػػػػػػف الثالػػػػػػػث البػػػػػػػاب فػػػػػػػي الػػػػػػػكاردة الزراعيػػػػػػػة بالعالقػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة المنازعػػػػػػػات فػػػػػػػي كالفصػػػػػػػؿ بػػػػػػػالتحقيؽ
 .....".القانكف

بقكليػػػػا:  1970 لسػػػػنة( 117) رقػػػػـ القػػػػانكف مػػػػف( 33) المػػػػادة مػػػػف (الثانيػػػػة) الفقػػػػرةعليهههه    كىػػػػذا مػػػػا نصػػػػت (4)
 المحػػػػػافظ يرشػػػػػحو مكظػػػػػؼ برئاسػػػػػة محافظػػػػػة كػػػػػؿ فػػػػػي لجػػػػػػػنة الزراعػػػػػي اإلصػػػػػالح كزيػػػػػر مػػػػػف بقػػػػػرار تشػػػػػكؿ  "

 االعتراضػػػػػات فػػػػػي لمنظػػػػػر الفالحيػػػػػة الجػػػػػػػمعيات اتحػػػػػاد عػػػػػف كممثػػػػػؿ الزراعػػػػػي اإلصػػػػػالح عػػػػػف ممثػػػػػؿ كعضػػػػػكية
 باسػػػػػتثناء نيائيػػػػػان  قرارىػػػػػا كيكػػػػػكف. الزراعيػػػػػة بالعالقػػػػػات الخاصػػػػػة المنازعػػػػػات فػػػػػي الفصػػػػػؿ لجػػػػػػػاف قػػػػػرارات عمػػػػػى
 ."الزراعي اإلصالح كزير بمكافقة باقترانو إال نيائيان  يعتبر ال حيث الزراعية العالقة نياءإ قرار
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 الثاني الفرع 
 الناجم عن تصرفات الموزع عمييم  اإلداريالجزاء 

خكؿ  إذ إلى رقابة اإلدارة الالحقة, تصرفات المكزع عمييـ المخالفة لمقانكفتخضع 
 . األحكاؿسمطة فرض الجزاء في بعض اإلدارة  القانكف

 1952( لسنة 178الزراعي رقـ )اإلصالح  ( مف قانكف16نصت المادة ) ,ففي مصر
, كال لكرثتو مف بعده التصرؼ فييا قبؿ الكفاء بثمنيا كامالن األرض  " ال يجكز لصاحب :عمى انو

ديننا لبنؾ أك  يككف ديننا لمحككمةال أف إ, لديف كاليجكز قبؿ ىذا الكفاء نزع ممكيتيا سدادان 
ف مفيكـ المخالفة لمنص كيتضح م, الجمعية التعاكنية ..."أك  التسميؼ الزراعي كالتعاكني

قبؿ الكفاء أم ا  ,األرضيتـ الكفاء بثمف  أف   ف التصرؼ جائز باالرض المكزعة بعدأالمذككر ب
الييئة العامة لالصالح  أف إال ,كلـ يحدد القانكف التصرفات غير الجائزة ,فالتصرؼ غير جائز

فاذا تخمؼ  ,(1)مف الباطف يصدر مف المكزع عمييـ تأجيرأك  تنازؿأم  الزراعي حظرت اعتماد
عمى لجنة  أمرهيعرض  ؛لما ذكر المكزع عميو عف التزاماتو المذككرة كتصرؼ باالرض خالفان 

عف الزراعي برئاسة نائب اإلصالح  ( مف قانكف14بمكجب المادة ) المؤلفة)مخالفات المنتفعيف( 
بالييئة التنفيذية لالصالح الزراعي, كىي لجنة  اإلداراتمف مديرم  فكعضكي ,مجمس الدكلة

 القرار بإلغاء تكزيع إصداركليا مراقبة التزاـ المنتفع كليا سمطة  ,ذات اختصاص قضائي إدارية
 ,(2)عمى تسجيؿ العقد باسـ المنتفع خمس سنكات ىا مف المنتفع طالما لـ يمضردادكاستاألرض 

 بإلغاء القرار الصادر بتكزيع يككف قراراىا مسببان  ف  أ ذكم الشأف كيجب أقكاؿكذلؾ بعد سماع 
كيبمغ القرار  ,(3)إليو األرض المكزع عميو بحكـ المستأجر لألرض مف تاريخ تسميـ كي عد ,األرض
 يعرض عمى المجنة العميا بخمسة عشر يكمان  ف  أ قبؿ اإلدارمؽ يبالطر إليو  المكزعإلى  الصادر
 ,لغائوإ أك تعديموالتي ليا  ,بعد تصديؽ المجنة العميا عميو إال كال يصبح القرار نيائيان  ,األقؿعمى 

                                                           

الييئة العامة لالصالح الزراعي الصادر عف  1978/ 15/7( في 9كذلؾ في المنشكر رقـ ) (1)
قضائية  25( لسنة 1347الذم أشارت إليو المحكمة اإلدارية العميا في مصر في حكميا رقـ )

, منشكر عمى األنترنيت عمى مكقع بكابة مصر لمقانكف كالقضاء, عمى 1982/مارس/16,جمسة 
 . 15/3/2021تاريخ اخر زيارة , www.laweg.netالمكقع اإللكتركني

( مف قانكف اإلصالح الزراعي المصرم, كينظر كذلؾ حكـ المحكمة 14ينظر المادة ) (2)
 اإلدارية المشار إليو أعاله. 

 .58 ص, سابؽ مصدر, ينظر أنكر العمركسي (3)
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ال يجكز  ,مجمس الدكلة كنظاـ قانكف القضاء أحكاـكاستثناء مف , (1)اإلدارم كينفذ قرارىا بالطريؽ
 .(2)التعكيض عنوأك  كقؼ تنفيذهأك  الطعف بالقرار مدار البحث

 ةمطمق بصكرةف المشرع العراقي ذىب بتقيد التصرؼ باالرض المكزعة أف ,في العراق أما
 منع نقؿ ممكيةإذ  ,محدكدة كما اسمفنا بمدةالتصرؼ  لممشرع المصرم الذم قيد خالفان  ةكدائم

كيالحظ  ,(4)كزعةالماألرض  حؽ عيني عمىأم  كذلؾ منع ترتيب, (3)الغيرإلى  المكزعةاألرض 
ال يسرم عمى المكزع عمييـ إليو  المنع المشارإذ أف  ف المشرع فرؽ بيف المكزع عمييـ انفسيـ ,أب

منعيـ مف  وإال أن, الزراعياإلصالح  ( مف قانكف17الزراعي كفؽ المادة )اإلصالح  بساتيف
ككذلؾ ال يسرم المنع عمى المكزع عمييـ كفؽ , (5)األرضالتصرؼ بتغيير جنس 

ؿ التسجيؿ كما فعؿ ف كاف ىناؾ ما يبرر منع التصرؼ قبأك  .(6)( 21ك20المادتيف )
كلذلؾ , لممنع المطمؽ الذم جاء بو المشرع العراقي فال نجد مبرران  ,المشرع المصرم

مع مفيكـ حؽ التصرؼ بعد  تتعارض ألنيا السابقةيرل الباحث ضركرة تعديؿ المادة 
التسجيؿ  ةر ئفي دااألرض  كاقتصار المنع عمى التصرؼ قبؿ تسجيؿ ,التسجيؿ
 .العقارم

فيك الغاء  تقدمةمالاألحكاـ  المترتب عمى مخالفة اإلدارمعف الجزاء  كأما
بطاؿ, التكزيع المنشآت كالمغركسات مستحقة  كعدالمكزعة األرض  تسجيؿ كاسترداد كا 
التحقيؽ مف لجنة شؤكف المكزع عمييـ التي يتصؼ عمميا إجراء  كذلؾ بعد ,لمقمع

التي تككف صرم مجنة مخالفة المنتفعيف في القانكف الملِ  خالفان , اإلدارية بالطبيعة
                                                           

 .1952( لسنة 178الزراعي رقـ ) اإلصالح قانكف مف( 14) المادةينظر  (1)
 .58ص, نفسو مصدرال, العمركسي أنكر ينظر(2)
 النافذ. الزراعي اإلصالح قانكف مف( 24) المادة مف( الثالثة) الفقرة ينظر (3)
 النافذ. الزراعي اإلصالح قانكف مف( 24) المادة مف( الرابعة) الفقرة ينظر (4)
 ( مف قانكف اإلصالح الزراعي النافذ.17( مف المادة )السادسةينظر الفقرة ) (5)
كفي مشركع الحكيجة  ,ىي أحكاؿ خاصة في مشركع رم أبك غريب( 21ك20اف المكزع عمييـ كفؽ المكاد) (6)

( بعد اقتضى القانكف تسجيميا )حؽ تصرؼكاف ىذه المساحات  ,ككذلؾ في محافظة ميساف ,في محافظة كرككؾ
ك 18لنسبة لممكزع عمييـ كفؽ المكاد )كىذا خالؼ لما تطمبو القانكف باقرارات التكزيع الدرجة النيائية,  اكتساب

بقرار مف المجمس خمسة سنكات( عمى استالميا انكف عمى تسجيؿ أراضييـ بعد مركر)حيث نص الق ,(19
مف قانكف اإلصالح الزراعي ( 23كىذا ما نصت عميو المادة ) ,( كاكتساب القرار الدرجة النيائيةالزراعي )الممغى

 النافذ.
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شؤكف المكزع عمييـ ال يكتسب  لجنة ف قرارإخر فآكمف جانب ذات طبيعة قضائية. 
الزراعية, كتتحقؽ المجنة بتصرفات األراضي  بمصادقة دائرة إالالدرجة القطعية 

مبايعة أك كسائؿ منيا عمى سبيؿ المثاؿ كجكد مكاتبة  بكاسطةالمكزع عميو لمغير 
 . بيف الطرفيف
قبؿ  سابقان يثكر حكؿ اختصاص لجنة شؤكف المكزع عمييـ بما ذكر  إشكاؿكال 
في دائرة تسجيؿ األرض  يثار في حالة تسجيؿ اإلشكاؿ كلكف ,األرضتسجيؿ 
( مف قانكف 139( مف المادة )األكلىالنص المذككر يتعارض مع الفقرة )ف ,العقارم

بقرار مف كزير العدؿ  إال يحدثالتسجيؿ ال  إبطاؿالتسجيؿ العقارم التي نصت عمى 
ا , كقبؿ اكتساب التسجيؿ الشكؿ النيائي اذا اكتسب التسجيؿ الشكؿ النيائي فال أم 

المختصة كفؽ اإلدارية  فاف الجيةأ خرل  بحكـ قضائي, كمف جية إال إبطالويجكز 
( كليست لجنة 330بمكجب المادة ) المؤلفةالتسجيؿ العقارم ىي )الييئة االستشارية( 

 قانكف الخاصتسرم ىنا قاعدة الخاص يقيد العاـ؟ كىؿ اؿشؤكف المكزعة عمييـ, فيؿ 
لة, أكلـ نجد مف يتطرؽ ليذه المس ,انو قانكف التسجيؿ العقارم أـالزراعي اإلصالح  ىنا قانكف

 ف  أالقانكف الخاص, ك  ألنولزراعي ااإلصالح  قانكفىك ف القانكف المطبؽ ىنا أب يرل الباحثلذا 
يعد إفَّ  القرار الصادر مف لجنة شؤكف المكزع عمييـ المقترف بمصادقة محكمة التمييز يمكف

 . بمثابة قرار قضائي
المكزع عميو في حالة إلى  إنذارف المشرع قد نص عمى كجكب تكجيو إف ,أ خرل مف جية

بااللتزامات ذات  اإلخالؿلالستجابة في حالة  قابالن  اإلنذاراذا كاف ف ,(1)تو القانكنيةمخالفة التزاما
فكيؼ يتحقؽ  ,المترككةاألرض  تتحقؽ االستجابة باستغالؿإذ  الطبيعة المادية كاالستغالؿ,

أم  ؟ كالسيما اذا سجمت في دائرة التسجيؿ العقارم, كعمىاألرضفي حالة التصرؼ في  اإلنذار
يصاب القرار  اإلنذارففي حالة عدـ تكجيو  ,كال مفر مف ذلؾ ,اإلنذارف المشرع اشترط أحاؿ ف

 .                                                                    لمنقض بعيب الشكؿ كيككف معرضان 
                                                           

 .1970( لسنة 4مف التعميمات رقـ )( 34المادة )ينظر  (1)
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 الفرع الثالث
 الناجم عن التصرفات القانونية الصادرة عن المستأجرين اإلداريالجزاء 

السابقة عمى التصرفات الجارية عمى العقكد اإلدارية  الرقابةدـ بنا عند الحديث عف تق
 ف ىناؾ بعض التصرفات ال يجيزىا القانكف صراحةأمف ىذا الفصؿ باألكؿ  الزراعية في المبحث

أك  كاف التنازؿ عف حؽ منفعة العقد أف   ففي مصر بعد, , كىذه تختمؼ باختالؼ القانكفنان ضمأك 
بعد صدكر القانكف رقـ  في ظؿ التشريعات الزراعية, اصبح جائزان  مف الباطف غير جائز يرالتأج

 ,(1)ذلؾ أحكاموتجيز  التيالقانكف المدني إلى  الذم اخضع ىذه التصرفات 1992( لسنة 92)
غير  المشرع طريقان  أكجد وإال أن, مادامت ىذه التصرفات جائزةاإلدارة  سمطات عمى مما اثر ذلؾ

لجنة  بكاسطةكذلؾ  ,يمكف لإلدارة مباشرة الرقابة عمى تصرفات كؿ مف المؤجر كالمستأجر مباشر
( لسنة 476القانكف رقـ ) ( مفاألكلىبمكجب المادة ) المؤلفةالفصؿ في المنازعات الزراعية 

مف قاض كعضك نيابة يندبو المدير العاـ كمفتش زراعة كتتألؼ , كبقرار مف المحافظ ,1953
معية , كمصمحة المساحة كالجاألشغاؿالمركز, كبحضكر مندكبيف عف كزارة الزراعة, ككزارة 

التزامات كؿ مف ب المتعمقةالمنازعات بنظر كتختص ىذه المجنة  ,(2)التعاكنية الزراعية المعنية
كذلؾ المنازعات الناشئة  ,خالفات حكؿ مقدار المساحةكال ,المؤجر كالمستأجر في نظاـ المزارعة

 بفضؿ وإال أنالمجنة قضائية, إفَّ  كمع, (3)الزراعياإلصالح  مف قانكف (أمكرر  39عف المادة )
 العضك الزراعي يستطيعإذ  يا,فرض رقابت مف كبحدكد ضيقةاإلدارة  اإلدارييف تتمكف األعضاء

 أدارمالمستأجر خالؼ القانكف, مما قد يساىـ في جزاء أك  المؤجر األطراؼمف أم  يبيف أف  
 .مخالؼضمني عمى الطرؼ ال

في العقكد الزراعية المبرمة مقابؿ بدؿ  طرفان اإلدارة  فأب فقد اتضح لنا ,في العراق أما
كعمى العكس مف ذلؾ بالنسبة لمعقكد الزراعية , دكف بدؿ في بعض الحاالتمف أك جميعيا  نقدم

التي تبـر بيف بالعالقات الزراعية )المزارعة(  الزراعياإلصالح  كالتي اطمؽ عمييا قانكف األخرل
                                                           

 . 129, صمصدر سابؽ  , د. نادرة محمكد سالـ ينظر (1)
 كاألرض األمػػػػػػػػػػاكف إيجػػػػػػػػػػار منازعػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي كاإلجػػػػػػػػػػراءات االختصػػػػػػػػػػاص, الكفػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػك احمػػػػػػػػػػد. دينظػػػػػػػػػػر  (2)

 .147, ص2017, كالنشر لمطباعة الكفاء دار ,1ط,الزراعية
 .151, صنفسوالمصدر , الكفا أبك احمد. دينظر  (3)
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بة لجنة فصؿ المنازعات المشرع لرقا أخضعيا األخيرةنسبة ليذه بالمقابؿ بدؿ عيني, ف األفراد
 .مف ىذا المطمباألكؿ  التي سبؽ الحديث عنيا في الفرعالزراعية 

ف التصرفات القانكنية الجارية عمييا الصادرة مف إف ,النقدم اإليجاربالسنبة لعقكد  أما
غير الجائزة ما  ىـ ىذه التصرفاتأر الزراعة, كمف لمقانكف تخضع لرقابة دكائ المستأجريف خالفان 

لـ ينص عمى  وإال أنتأجيره مف الباطف, أك  بيع العقد الزراعيأم  يصطمح عمييا )بالمتاجرة(,
الزراعية لـ األراضي  , فالقكانيف كالقرارات كالتعميمات المنظمة إليجارةمباشر  بصكرةىذه الرقابة 

إال أف  ,(1)ةصريح بصكرةمف الباطف  إيجارىاأك األراضي  تتعمؽ بإيجار ىذه أحكامان تتضمف 
يؤجر  أف   " لممستأجر :نوأ( عمى 775( مف المادة )األكلىالقانكف المدني قضى بمكجب الفقرة )

كىنا , "العرؼ بغيرهأك  كؿ ىذا مالـ يقض االتفاؽ .... قبموأك  بعد قبضوبعضو أك  المؤجر كمو
النص المذككر؟ إلى  الزراعية مف الباطف باالستناداألرض  نتساءؿ عف أحقية  المستأجر بتأجير

 ذلؾ يتعارض مع النصكص القانكنية الخاصة باألراضي الزراعية ؟ كما ىي سمطات أف أـ
إلجابة عمى ىذه التساؤالت ينبغي تسميط الضكء عمى ما ؟ كلفي ىذا المجاؿاإلدارة 

 .لقانكنية الخاصةجاءت بو النصكص ا
تتطرؽ لـ إنيا  , نجد1970( لسنة 6فعند استقراء نصكص التعميمات رقـ )

 ةغير مباشر  بصكرةنصت  ياإال أن, ةصريح بصكرةمف الباطف  اإليجارمكضكع  إلى
 ف ذلؾ مف نص الفقرة )الرابعة( مفمف الباطف كيستفاد م اإليجارعدـ جكاز إلى 

األرض  "عمى المتعاقد استغالؿ :نوأالتي قضت ب ,المادة )الرابعة( مف ىذه التعميمات
ف أستأجر كفؽ ىذه التعميمات يمتـز بالم إف  ذلؾ كمفاد  ,المتعاقد عمييا بنفسو ..."

خر, آعدـ جكاز استغالليا مف شخص  كىذا يعني ,الزراعية بنفسواألرض  يستغؿ
إفَّ  كلكف المشكمة التي تثار ىنا ىي عدـ جكاز تأجيرىا مف الباطف,أ خرل  كبعبارة

تسمب حؽ  أف   الحكـ المذككر مستمد مف تعميمات كليس قانكف, كال يمكف لمتعميمات
ىك إليو  ف مصدر المنع المشارأب كمع ذلؾ يرل الباحث ,(2)نص عميو القانكف

                                                           

, بحػػػػػػػث عنػػػػػػػو كالتنػػػػػػػازؿ البػػػػػػػاطف مػػػػػػػف الزراعػػػػػػػي اإلصػػػػػػػالح أراضػػػػػػػي إيجػػػػػػػار ,قػػػػػػػادر إبػػػػػػػراىيـ ىيػػػػػػػكاينظػػػػػػػر   (1)
,  2017( , 2) العػػػػػػػدد , (2): المجمػػػػػػػد كاالجتماعيػػػػػػػة, اإلنسػػػػػػػانية عمػػػػػػػـكمل دىػػػػػػػكؾ جامعػػػػػػػة مجمػػػػػػػة منشػػػػػػػكر فػػػػػػػي

 .344ص
 .345ص ,نفسو المصدر, قادر إبراىيـ ىيكا ينظر (2)
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ف المنع جائز كال إف كمف ثمة, (1)ىذا المنعإلى  نماذج العقد تشيرفَّ أ إذ, االتفاؽ
 يتعارض مع القانكف.

لـ ينص القانكف كال إذ  ,1983( لسنة 35)ذلؾ الحاؿ بالنسبة لعقكد القانكفك
نماذج إال أف  ,تأجيرىا مف الباطفأك األرض  تعميماتو عمى منع المستأجر مف بيع

تتضمف ىذه  إذ, قد نصت عمى ذلؾ (2)المنظمة مف كزارة الزراعة اإليجارعقكد 
كمشيرة إلى  (3)مف الباطفاألرض  التزاـ المستأجر بعدـ تأجيرإلى  العقكد بنكد تشير

 .   ةعام بصكرةحؽ اإلدارة بفرض الجزاء في حالة اإلخالؿ 
ت الزراعة تتكلى ميمة مف مديريا إداريةلجاف  تأليؼيجرم العمؿ عمى 

لييا بكقكع عممية متاجرة بالعقكد إف االدعاءات كالشكاكل الكاردة أالتحقيؽ بش
 إف   كسماع الشيكد ,المتعمقة بالمكضكع األكلياتكتقكـ ىذه المجاف بجمع  ,الزراعية
ما يسمى )بعقد البيع الخارجي(, كتدكف أك  كالمكاتبة األخرل األثبات كأدلة ,كجدكا
كزارة إلى  الزراعية كمف ثـ األراضي دائرةإلى  بمحضر التحقيؽ كترفعو إجراءاتياكؿ 

 ىؿ يجب ,. كالسؤاؿ المطركح ىنا(4)ستحصاؿ مكافقة الكزير عمى الفسخالزراعة ال
القكانيف المنظمة فَّ أ فال جداؿ المستأجر في الحالة المذككرة ؟إلى  إنذار يكجو أف  

المخالفة قبؿ اتخاذ  إزالةلغرض  اإلنذارلمعقكد الزراعية تنص عمى كجكب تكجيو 
بمعنى  ىذه المخالفة؟ إزالةتساؤؿ اخر كىك كيفية إلى  مما يقكدنا, الفسخ إجراءات

                                                           

( مف نمكذج عقد اإليجار المنظـ مف قبؿ كزارة الزراعة بخصكص عقكد 16الفقرة ) تشير (1)
 إلى عدـ جكاز المتاجرة بالعقكد. 1983( لسنة35القانكف )

عمى انو: " تقكـ كزارة الزراعة  1983( لسنة 78تنص المادة )الثالثة( مف التعميمات رقـ ) (2)
 غراض ىذا القانكف ".كاإلصالح الزراعي بأعداد نمكذج عقد استئجار أل

 .344ص ,مصدر سابؽ, قادر إبراىيـ ىيكا ينظر كذلؾ , ك 1983 لسنة( 35)ينظر الفقرة )رابعان( مف نماذج عقكد القانكف (3)
 عميو نص, كمنيا ما ىذه اإلجراءاتإلى  احدل المخاطبات التي تشيرإلى  كبيذا الصدد ارتئينا اإلشارة  (4)

, كالذم يحمؿ عنكاف )بيع 1/8/2018( في 13896كناب مديرية الزراعة في محافظة الديكانية ذك العدد )
يرافؽ كتابنا ىذا محضر  " :كالذم ينص عمى انو ,ضي الزراعيةادائرة األر  إلى  المكجو ,(األراضي مف الباطف

بالعقد الزراعي المرقـ .... المبـر كفؽ الكشؼ كالتحرم )محضر المجنة اإلدارية ( عف العقكد الزراعية كالخاص 
كالكاقع في القطعة .... كبعد االطالع عمى األكليات كالكشؼ الميداني كاعترافات  1983لسنة  35القانكف 

راجيف تفضمكـ باالطالع  ,كجدت المجنة حالة تالعب كعممية بيع مف الباطف بالعقد المذككر ,الشيكد المرفقة طيان 
 ".مع التقدير –مناسبة لفسخ العقد إلخاللو بالشركط التعاقدية كالقانكنية كاتخاذ اإلجراءات ال
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 كبيذا الصدد يرل الباحث, المستأجر قد استجاب لإلنذار؟إفَّ  اإلدارة ت عدخر متى آ
المتاجرة بالعقكد  ألف, البحث في المخالفات مدار اإلنذارنو ال مبرر لتكجيو أب

بخالؼ المخالفة المادية )عدـ استغالؿ , إزالتياكقعت فال يتصكر  إف   الزراعية
قد يقكؿ قائؿ بإمكانية , األرض كذلؾ باستغالؿ إزالتيا( التي مف الممكف األرض
بيذا القكؿ يفقد الجزاء  األخذإال أف  مف الباطف, اإليجارأك  البيع بإلغاء إزالتيا
تستثنى حالة المتاجرة  أف   كلذا نرل ضركرة ,كغايتو أىميتوالكاجب فرضو  اإلدارم

ليتـ فسخ العقد بمجرد ثبكت  ,تعديؿ النصكص القانكنية المتعمقة بذلؾب اإلنذارمف 
الدكلة  أراضي, مما يساىـ ذلؾ في المحافظة عمى إنذارإلى  المتاجرة مف دكف حاجة

 .الزراعية التي تدخؿ اإلدارة طرفان فييا
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 الخاتمة
الب      د  ن      ع م      ن ببح      عن ا          ,         نلعح        ا ب       إد ان اكرمن      ع اى بع      ع   بع و       و  وبع     

 .ومن ث  بحعن ا مقبر عت ا بي نعبقد بلع ,االسبنبعجعت ا بي بو   ا حلع ا بع  

 االستنتاجات -1
ا زراوح        ول         ألراض     ي م        ل  ا جعمع      ع   معنع     ع    لبع         و     د  وج      ود بعرح       ع  ابض        - أوال

ر     ي  وا قض     علي, رل       ح     رد  م       ل  االراض     ي ا زراوح       م لوم     ع   ,وا  قل     ي ,ا مس     بوش ا ب      رحعي
احج     عد مع     عححر م      دد   ن ا  ق     ق وا قض     عا ا م      ر        عو  جع      دا  أ م       ,ا ب      رحععت ا م      رح 

       ن    ,       نا ا من      ع  إ        منلم      ع          ح         أ  إال أن  , بمح      ز االراض      ي ا زراوح        و      ن  حر       ع
رق      د ورد  امااااااا راااااا  ال اااااا ا ع بععم        م        ك         ع         بوا عل      ع. ب       دد ن ن         ح  أاس      بقروا ول        

ركعن       ت  ,و ك       ن م       ن دون وج       ود ض       عب  مو        د  ل       ع ,ا بعرح       ع ر       ي ا عدح       د م       ن ا ب        رحععت
ن ب      ورد ا بعرح      ع ول        ا ن       و , إ بعرح      ع ول        ب بح        ا ق      عنون ا معن      ي       ر ابا ب       رحععت بق

ن     در  م     ن ب      دش  رض        و     نا زراوح       أل      ران       نا ا ق     عنون ,  ق      د بعألراض     ي)ح   االب     ي 
     ن   م    ن ا  قل    عا وبنب    ن  ا قض    عا ا عرا     ي ب    حن االوبم    عد ول       بحع      االرن ب    عر   وس    جللع 

 .ا عقعر  بعر  اخرش

ومملوك       ,وك             خع ممل  إ      راض    ي ا زراوح      م    ن  ح      ملكح      ا ر ب      بقس      األ -ثانيااااا
 أج    عزتو     د  ,ا قس      األوي      ر    ي ا ق    عنون ا م     ر  ا مملوك       در    راد ألراض    يا وبمث      , لدو      

إال  ,مزارو      أو  نق     دا   األرنب      جحر  ومنل     ع  كعر       إج     راا ا ب      ررعت  ل       ا ب      رحععت ا م      رح 
 ا مس        ب جر           ع   وردت ر        ي ا ب         رحععت ا زراوح         بقح        ود  ا ب         رع بل        ع ك        عن مقح        دا  أن 

اال ان      نق ا قح    ود      د زا     ت  ,واالمب    داد ا ق    عنوني  لعق    د ,وم    دبلع ,األج    ر ب دح    د مق    دار   وا مل    ع
 ق      عنون ا م      دني ا       ن  اا       ن  اخض      علع ا          3::2   س      ن  7:)بع      د        دور ا ق      عنون ر          

ا زراو    ي  اإل       من           عنون  ر    ي      حن .ح كم    ق ر    ي ا دع        عو    د  ا عق    د      رحع  ا مبعع     دحن
واج      عز        ق اس      بد  لع  ,       ع            ا ب       رع رحل      ع ب جحر       ع نق      دا  أو  األرنا عرا       ي مع         
 .بواس   ا مزارو 
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ا          حن  إ        ا لبل     ع ر       ي م      ر وزو     ت ,راض     ي ا مملوك        لدو       م     ع بع نس     ب   دأ 
ام     ع ر     ي ا ع     را  ر     عن  ,عألراض     ي ا موزو        با زراو     ي وبعب     ت بع     رع )اإل          ور             عنون

ح      م  االراض     ي ا موزو       وا       ع ر  واالراض     ي ا مبعع      د  ,      نا ا       نع ح      م  ن     ووحن   االو 
ور    ي  بموج      وق    ود مبع    دد  بخبل    ع أ كعمل    ع ب    عخب ع ا ب     رح  ا م    ني   ل    ع اإلدار ولحل    ع م      
ن     نكر منل     ع  ا عق     ود و          إ                رس       ا عق     د,ببمب       اإلدار  بس     ل عت اس     بثنعلح  بجمحعل     ع 

ووق     ود  ,2:94   س     ن  46 ق     عنون ), ووق     ود ا2:81   س     ن  7ا مبرم       ور       ا بعلحم     عت ر        )
, ووق      ود إن       عا   ق      و  ا       دواجن  3124   س      ن  35ا ب       را ا زراو      ي ا مبرم        ور        ا ق      عنون )

م       ع ا ن       و  ا ث       عني أ ,2:95   س       ن  289إلنب       عل ب       حن ا معل       د   ا مبرم         ور         ا ق       رار ر          )
ا ق     عنون ا      ن  ال وج     ود       ق ر     ي   رح      م  االراض     ي ا مثقل       ب ق     و  ب      ررح  )        ا ب      رع 

 .ا و عأو  ال ببعن ا قحود كعد  جواز ا و ح إ ,ا م ر  وح عبق    ا ملكح 

وا ر عب        , وعم      ب      ور  لر عب        م      ددا    ن     ع        عوبعت واجل     ت ا  ق     ق بوض       بعرح      ع   -ثالثاااااا
ول       االراض     ي ا زراوح        اإلدارح       لر عب        و        نعث     ر ول       بعرح     ع   , خع       ب      ور  اإلدارح      

  أركعنونع       ر)  ق ا ر عب        ث ث      ن  ل      نأراس      عت بل      نا ا         ن, وم        ن         ابض        النع      دا  ا د
        نا م       ن  انل       ع بب        ع بخ        عل  معحن         وردت بع ب         و , واألرنوا م       زار   اإلدار   و        ي
رلس     ح  نعبع       م     ن  أس     سإ        ن       نق ا ر عب      بس     بند وم     ن جعن      اخ     ر اس    ببعن  ن     ع ب     ,جعن     

 ب       ور س      عبحر ك      ن   بج      د اسعس      لع ر      ي ا د ,ا مب      دأ ا مع      روع بع ويح         االجبمعوح         لملكح       
 وم      و     ن       را   ا ن      و  ا ب      رحعح  ا ب     ي ن      ت ول        رض        ,   ح     ر مبع      ر  أو  مبع      ر 
  .ا زراوح  األراضيبع ر عب  ول   اإلدار 

ك        م      ن ا ع      را  وم       ر جل      عت بم      عرس ا ر عب        االدارح        االراض      ي ا زراوح        ر      ي  - اب ااااااا
جعنبل    ع ا م     عريون ورؤس    عا  إ      ن حبمب      إ ,مبع    دد  رل    ي  ح    ر  ع     ر  ول      ا     دوالر ا زراوح     

وبع        دود  ,ا و       دات االدارح        ودوال      ر ا بس      جح  ا عق      عر  بس      ل عت واس      ع  ر      ي        نا ا مج      ع 
 .ا بي حن  ولحلع ا قعنون  ك  جل 

ول      ا بع    دحعت  اإلدارح     مس        ا ر عب       الناحيااااة الةاااا  يةم    ن  ني      ا م     ر  ا م     ر  -خامسااااا
بجرح     ع  أو لق     عنون  ا بن     عا رحل     ع خ ر     ع   أوا معدح       ول       االراض     ي ا زراوح       كب     ر  اس     بد  لع 

  64ون        بموج             عنون وا      د و      و       عنون ا زراو       ر        ) ,د حق     ع   ونقلل     ع بنيحم     ع   أوبرببل     ع 



 الخاتمة
 

 
210 

ك     عن بنيحم     ق  لموض     و   إن  ا عك     س م     ن ن        ا م      ر  ا عرا      ي, ول     و  ,ا مع     د  2:77 س     ن  
نم     ع بموج       ر     حن م     ن ا     بموج       ب      رح  مو      د, و  ع     ع س ا مس     رل       ح ,مبعث     را  و ح     ر منبيم     ع  

         عدر  و        ن وا ن         و  ا ق        وانحن وا ق        رارات وا بعلحم        عت ا مبع        دد  وا مبداخل          رحم        ع بحنل        ع 
 أو , ا مجل      س ا زراو      ي )ا ملد        أو  ,ا ع      د أو  ,ا مع ح        أو ,جل      عت مخبل         ك      وزار  ا زراو       

 مجلس  حعد  ا ثور  ا من  .

رن ا زراوح       ر     ي م      ر و     ن ول       اس     بد   األ اإلدارح      ا ر عب       حخبل     ع بني     ح   – سادساااااا
بنيحمل     ع ر     ي ا ع     را , ر      ي م      ر حمل       وزح     ر ا زراو               ح  و      ع اس     بع  مخع         ب     ر  

ورق ملم       ر      د االس     بد   ا زراو     ي ا      ن  ان     ع  ب     دالرن وازا بل     ع ب     ع  رح  االدار , زراو       ا
  م     ن       عنون 266بموج       ا م     عد  ) اخ     ن ب     ع جزاا ا جن     عليو  ,االدارات ا زراوح       ا مخب               إ

دار  بل      نق ا  ع         ا زراو        كج      زاا ول        ب      ر  زراو        االرن ا زراوح        )ببورحل      ع , و       حس        إ
و        م     د  س     نبحن ا دح     ر ب رحق       ا مزار         إو     دا  حعمل     ع بب      جحر األرن  دار إج     زاا  أ  إحق     ع 

وا        ع  حخبل      ع بع نس      ب   مو       ع ا م       ر  ا عرا       ي رر       د ب      ر  زراو         .خ         رب      ر  االدان       
جعن      إ        ا م     ر  أوج     رق    د  ,اإلدارح     االرن  ح    ر  ع     ر ول      ا     دوالر ا زراوح      و جعنل    ع 

ا جل     عت ا زراوح       بموج       ن      و  مبع     دد  ومب ر        ول       رؤس     عا ا و      دات االدارح       بر      د 
 خ    رش ج    زاا  أ  ل      ببن      م    ن جو  ,ا     دوالر ا زراوح          ععر ا  راض    ي ا زراوح      ا مب    رو  زراوبل    ع و اال

مثقل          ب ق        و    أ مملوك           در        راد أكعن        تادارح        ع  حقض        ي ب           االراض        ي ا زراوح          س        واا 
وانم     ع  ,ا جل     عت ا مخب        ب     ق بموج       ب      رح  مو      دأو  ا         إج     راااتو        ب     ني   ,ب      ررح 
  21وا بعلحم      عت ر         ) 2:99   س      ن  :ن ا بعلحم      عت ر        ) ابض         ن     ع ب      و  , و       والح ب      ور 
ن  اج      رااات   م      ع ورد بل      ع ر       و ورق      ع   ,دون  حر       عم      ن        ي ا واجب        ا ب بح         2:99 س      ن  

و ج      عن  اإلدار  و       ي  ج      عن رروح        برلعس        رل      حس ا و       د  , ج      عن ادارح        بواس        ا          بم      ر 
م       ع بع نس       ب    راض       ي ا مملوك         أ ,  برلعس         ا م        عري و  ج       عن االراض       ي واالس       بح ارلحس       

رع نس       ب   لمس       ع عت ا موزو         حلد         بوزح         ا م       وز   ,بعع دح        أو ا م        دو   بع         عت  عنونح         
م     ع رس       أ      در و     ن  جن             ؤون ا م     وز  ول     حل , م     ع ب     ر  زراو       االرن بق     رار ح إنولح     ق 

ع وا بعع        د و ج       عن ادارح         اخ       رش بخبل        األراض       ي إدار م       ن  ج       عن  رحج       ر ا عق       ود ا زراوح         
  .بعخب ع نو  ا عقد ا زراوي
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ا زراوح       األراض    ي ر    يا بن    عا  ول      الساااااب ة اإلدا يااااة بال قابااااة ابض      رحم    ع حبعل      -ساااااب ا
ن إ , واض       ب      ور , وبنيحمل     ع ا ر عبح       ر     ي م      ر ر     ي       نا ا مج     ع اإلدار   ابس     ع  س     ل عت

 بع نس        ب  2:77   س        ن  64  م        ن          عنون ا زراو          ا م         ر  ر           )263ا         بر ت ا م        عد  )
اسب         ع   , ل        عالت ا مس       بثنع  م       ن  ي       ر ا بن       عا ول         االراض       ي ا زراوح         ا        وارد  رحل       ع

موارق           وزح         ر أو  اإلدارح           وأجلزبل         عب         رخح  ا م          عري ا مس         بو  بموارق           وزار  ا زراو           
ا بن     عا م     ن  ح     ر  و      د و     د  ع   ب       مبع      ر  ا بن     عا, ا زراو       رق       بع نس     ب   م      رووعت ا ن        ا ع     

 .قن س        م     ن ا ق     عنون267وقوب       جزالح       ن      ت ولحل     ع ا م     عد )ب     رخح  جرحم       ور      د  ل     ع 
دارح     مو    د  مخب      إ      ح    دد جل      راااان المةااا ا ال  اقااا وول     خ    ع ا م    ر  ا م    ر , 

و         ح      ني  ا موض      و  ر      ي        عنون  ,ا زراوح        األراض      يا ب      رخح  بع بن      عا ول        أو  بع موارق       
بع ض     بعبح  وا ع      والح  ر     ي ا بني     ح , نم     ع ابس     مت معع ج       ا م      ر  ا عرا      ي  لموض     و  ا  و   ,وا      د

و  2:94   س      ن  2289ك      ع قرار )  رن      راق        د و      ع س موض      و  ا س      كن بموج               رارات مبع      دد 
 2:98   س         ن  455وا ق         رار ) 2:98   س         ن  3:8وا ق         رار ) 2:96   س         ن  2599ا ق         رار )
دارح        إض      رور  اسب        ع  موارق         إ         ح       روم        ن                   ,2:98   س      ن  845وا ق      رار )
واكب        بب دح      د مق     دار ا مس      ع   ا مس     مو  بل      ع   , مرا ب       ن         إدارح       ب دح      د جل       أو  مس     بق 

ا بعلحم          عت إال أن  ,األرن   س            ن          و  3 411- 3 261 لس          كن  و           ي بب          راو  ب          حن )
و  ,اإلدارح        ا و        دات  إ          خ       رشأ  و  ,ا ب       راخح          دوالر ا بلدح         ب       عر    إخض       ع إ           أ        عرت

      عنون ن أم     ن رعل       ا      ر    , واض       ب      ور خ     ر آل     ر ا بنع ض     عت ا ب      رحعح  ر     ي مج     ع  بي
 عم       إمن       ا       ع          ا ب      رع م     ن  2:87ن     س     64) أ      نعع األراض     ي ر        بو ح     د

  من         رت  ح        ر زراوح          وا         بر  ال عم          من         رت زراوح          اسب          ع  موارق          ا مج        ع س أ
ر ن       ق و       عد وس       م  ب ن        عا من        رت بررحلح         وس       حع ح  بموارق         ا        دوالر  ,ا زراوح         )ا ملد       ع  

ض     رور  اسب       ع  إ         اإل      عر دون  وم     ن ث       س     م  بع عم       من      رت      نعوح  م     ن ,ا زراوح     
ا      دحواني ر         األم     ر جن       إ         اخض       وأخح     را  دارح       و     دا ب     ورر ا       رو  ا بحلح      , إ  موارق       أ
وزراا اخب         ع  ا ني        ر ا          عدر و        ن االمعن          ا ععم           مجل        س ا          3122   س        ن  224)
أو  ا موارق       أ      ب توب     ن    ,ول       االراض     ي ا زراوح        م      رو  اس     بثمعر  أ  عم      إ لب     عت ب

ا ب       رخح  بل       نا ا مج       ع   ح       دور ب       حن دوال       ر ا بلدح         وا زراو         وا و        دات االدارح          وا بحل         
 ا ععم   لمجلس ا وزراا. األمعن ري  ا مؤ   وا لجن  
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ر    ي م     ر  ول      ا بن    عا ر    ي األراض    ي ا زراوح      الالح ااااة اإلدا يااااةل قابااااة ان أ ابض      -ثامنااااا  
  س     ن   64) ر        ا م      ر  ا زراو             عنون ر     ي , إن        ر ا م      ر  ا م      ر م      دود  ومنيم      

دون إزا بل         ع, إن بخ         ب  ا م          عك  م         ن س         ل   ا          وزحر بعحق         عع أس         بع  ا مخع              2:77
    د ابس   مت بع ع    والح , كونل   ع منيم     بموج      األخ   رشرل   ي   أماااا رااا  ال ااا ا ا جنعلح     ب   ن  . 

وم        ن         ر      ع م  ي انل      ع واس      ع   ومب       عب  ومبداخل        ومبنع ض       ,ن       و  ودح      د  مب ر         
     ي   ونع     ر  وببمث           نق ا ر عب      بث ث     ,والس    حمع بع نس    ب    راض    ي ا مملوك       لدو        ج    دا  

حقعر    ق ,ر     د ا بج    عوز نم    ع دارح      وا     د ,إجل      إ        ع        بن    ع نل    إ و ,زا ب    قا  و  ,وا         جل    عت إ وا 
 ا مؤ        وا لج     عن  ,وا بل     دحعت ,وزار  ا مع ح       ,اإلدارح      وا و      دات  ,دوال     ر ا زراو        مبع     دد        ي

ا      ن  نع ض     ق       رار مجل     س  3112   س     ن  265ا ق     رار ر        ) أ مل     عوا ب     ي  بموج       ا ق     رارات
م     ن ا لج     عن  ب     دال   األمنح      ا ق     وات إ         ا ملم       أن     ع ون     دمع  3128   س     ن  355ا     وزراا ر        )

 . لقعنون خ رع  

   س    ن  64  م    ن      عنون ا زراو      ر       )261ا م     ر  ا م     ر  بمقبض      ا م    عد  )    ر  ج      -تاساااا ا
واس         بثن  ا           عالت ا ب         ي حك         ون رحل         ع  ,نق           برببل         ع أوا زراوح           األرن بجرح         ع  2:77

وا     بر  ر    ي ن       اسب      ع  موارق      وزح    ر  ,نق      ا برب      أل     ران ب س    حن ا برب     أو ا بجرح    ع 
       ح    ني  ن        قن    أن إ ر    ي      نا ا موض    و , مورق    ع       ي        حك    ن ا م     ر  ا عرا ر    ي      حن ,ا زراو     

و       د   إ         نم       ع اكب          ب       بعن اال        عرات  ن       ع و ن       ع  ا ب       ي ب        حر ا  و  ,بن        و          رح  
 .   وعم ب ور عألرن ب اإلضرار

 التصااااا رات ال انونياااااةبب         س     ل عت ا م      عري وا و      دات االدارح       بع ر عب       ول        – عاةااااا ا
        دوالر  كبح       را   ن حب       رز ر       ي         نا ا مج       ع  دورا  إاألرن ا زراوح        , ا جعرح         ول          )ال  ا ياااااااة 

 دارح        إج       رااات إ بواس         ون           ,ا بس       جح  ا عق       عر  )ا         لر  بع نس       ب   لب        ررعت ا عقعرح        
ا بس      جح  ر        وانحن ب        و         ,         ر عببل      عإأو بس      جح  ا ب       رع ا خعض        س      عبق  ول               لر 

        رح  ب      ور         ض     رور  اسب       ع  موارق       دوال     ر ا زراو       إا عق     عر  ر     ي ا ع     را  وم      ر 
ا عم         ر       ي ا ع       را  حج       ر  ول         م عب          دوال       ر إال أن  ,ول                 نا ا ن       و  م       ن ا ب        ررعت

 .ا زراو  وند اجراا ا ل  ا ب ررعت والسحمع ا بح 
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اخ     ن ك       م     ن ا م      ر  ا عرا      ي وا م      ر  بمب     دأ ب دح     د       دا  ا          لملكح        -احاااااد  عةااااا 
 ر      دان  مل       ) ب       دود ثعبب         ر        دد بموج               عنون اإل          ا زراو      ي ا م       ر   ا زراوح       ,

 م     ن  ا ثعنح      ) ا م     عد  بموج       ا مق     دار       نا       دد ر     ي       حن  , ل      رد ر     دان  خمس     ون) و  دس     ر 
   دون      51-3111ب      دود  ح     ر ثعبب       بب     راو  ب     حن ) ا نعر     ن ا عرا      ي ا زراو     ي اإل               عنون

  اإلدار  ب         ن ابض         و  ,زراوبل        ع ون        و  رح ل        ع و رحق          وخ         وببلع األرن ن        و  إ           اس        بنعدا  
 بواس        االس     بح ا وحج     ر , ود ا م     نكور  ا       د حبج     عوز ا      ن  ا مس     ع   مق     دار ول       بس     بو  
        عنون بموج        ا مؤ          م       ر ر      ي ا زراو      ي             ا ععم         للحل        بعبع        إدارح         ج      عن

 ر       ي ا زراو         بم       دحرحعت إدارح       ع   ا مربب          واالس       بح ا األراض       ي و ج       عن, ا زراو       ي اإل          
 .ا خ و  بلنا ا معنح  ا جلعت من ا  عدر  ا بعلحمعت ور  ومللع وبمعرس,  ا عرا 

زح     عد  ر     ي إ        ن ك     عن ا ب      رع ح     ؤد  إاوبم     د ا م      ر  ا م      ر  ر     ي معرر        -ثاااااان  عةااااا 
ا س     ل عت  حخب     رن  حل     ز  ك       ر     رد ب      , إنمس     بمر  إ      رارول       ) لملكح       ا زراوح        األول      ا       د 

ن أب ق      ن      , وبل    نا ح     ب  م    ن ا حس    حر االدارح      و    ن مق    دار ا زح    عد  ر    ي ا      د االول      كلم    ع 
م      ا      د ا مس    مو    مبع     ر  ب     ور م    ن      نا ا مق    دار م    ن خ       مقعرن      اال     رار اإلدار   بب ق     

ر     عألرراد  , وحل      م     د من    ن     د        ا     و بي  ا      ن   اإل     رار) ا عرا      ي اوبم    د ا م     ر  ر    ي       حن ,ب    ق
 ب     م     خ   رش أوم   ن جل      , ح   ر مل   زمحن ببق   دح  اال    رار ر   ي ا و    ت ا     ع ي  ع   د  وج   ود ن    

 ,اال     رار رلن    ع       عوب  بع د      ر    ي اكب     عع م    دش  بس    ب  ا ب     رع ر    ي بج    عوز ا      د االول     
, مم     ع حب ل       ن        كم     ع رع       ا م      ر  ا م      ر  ثعبب     ع   ا  مق     دار ك     ون ا م      ر  ا عرا      ي         ح      دد 

أو واالس      بح ا  ب       جراا ا ك      ع ا م      و عي و      ن ك        وملح        بح         األراض      ي) جن        اإلدار    ح     ع 
وم    ع حرار      ن       م    ن وببلحد    عت و حر     ع,  ج    راااتإوم    ع حبب      ك      ك     ع م    ن  ,أو ن و     ع إر    راا

 . عوبعت وملح   كثر   نق ا ب ررعت

رل    ي بخض       ر عب      دوال    ر ا زراو       ,مااااا التصاااا رات ال انونيااااة  ياااا  ال  ا يااااةأ -عةاااا  ثالااااث
رع ب         ررعت ا جعرح          ول          ا مس        ع عت ا موزو           , واس        ع ب         ور وا لج        عن ا منبثق          منل        ع 

  ت         د ا ورث         ور         ا         رو  ا ب       ي ابض       أ إ         وبن         ر بعنبق       ع  األرن  ,م        دود  ج       دا  
) جن          ) جن                 ؤون ا منب ع       حن  ر       ي م        ر و بس       م   دارح         إ ج       عن  بواس         ع ب          ب

ول       ا ب      ررعت ا جعرح       ول       اإلدار   م     ع ب       ن ر عب      أ ,ز  ول     حل    ر     ي ا ع     را       ؤون ا م     و 
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  ر     ي م      ر,  دس     بع  ا      وارد  ر     ي ا  ق     ر  )ثعنح     ع   ج     دا   ض     حق رعبض       بعنل     ع  ,ا عق     ود ا زراوح      
 حل    ع إو دس    بع  ا ب    ي ا     رنع  ؛رعل      ا عك    س م    ن ن        ,راااا  ال اااا ا  أمااااا .م    ن      نق ا بو     حعت

ن ال حعب      د إ ,ج      دا  و واس      ع   رع ر عب        االدارح        ا س      عبق  ول        ا ب       رع  وح        ,ن       ع  آر      ي ا  ق      ر  
 اإلدارح        وببن       و  ا جل       عت  ,ا بملح        أو كع بن       عز   اإلدار  ح        د  بواس           ب        رع م       ع    ب       

م      دحر ا زراو        و ب          وب      د ح  وا موارق        ول        ا ب       ررعت ب      حن وزح      ر ا زراو         ا مخب        
و ج      عن ا بملح        ار  االراض      ي وا بعع       د االدارح        كلجن        ادودال      ر  االراض      ي ا زراوح        وا لج      عن 

م      ع أ ,ا       دواجن وب      حن ا معل      د    ق      و أو        وانحن ا بس      بن   أوبموج               وانحن ا ب       را  ا مؤ         
 .   ) جن  رن ا منعزوعت ا زراوح بسم إدارح وقود ا مزارو  رلي بخض   ر عب   جعن 

   س      ن  289ا زراو      ي ر         ) اإل          ا م       ر  ا م       ر  ر      ي        عنون و      ع س -عةاااااا   اباااااا 
موض       و  بجزل          ,ر       ي ا ب       ع  ا مس       م  ر ر       ي ا         د م       ن بجزل         االراض       ي ا زراوح        ر 2:63
 إ      ن ح    ؤد  أن من      ك      ب     رع م    ن       نق إ ,  من    ق34ر    ي ا م    عد  )  منيم     ب     ور األرن 
 ا ورث      ا ب    ي بق    ود أ     وا وان    ع  بع م     عك  معع ج       ,ا       م    ن خمس      اردن      إ      األرن بجزل      
ربع    دمع كعن    ت  ن    ع  بعر        ,     ن   خ ر    ع   انااااتلم المةاااا ا ال  اقاااا  ر    ي      حن .ن      خ     ع إ       

  248)ا زراوح        بموج               عنون ا        د اال ب       عد  ر         األرن ام        بع قض      عا ول        ب بح      ت 
 , وم ب     ن  منيم      ب      ور ا زراوح       األرن ا      ن  ني       مس         ب بح     ت  ,)ا ملد        2:87 س     ن  

ن حجع       أ  ب      رع م     ن       عنق أعر  م     ن بس     جح  ن من             نا ا ق     عنون دوال     ر ا بس     جح  ا عق     إ
 ب       حعك     ن   ن             نا ا ق     عنون ول       ا       دود اال ب      عدح  ا مق     رر  رح     ق,  ا مس     ع   بق       و     ن

 األرنزا       ب بح    ت إار م    ن وزح    ر ا زراو      بخ    ب  بقض    عحع  ج    عن ادارح      ر    ي ك      م عري      بق    ر 
 ح      عد  ا ث      ور   د      ي بموج               رار مجل      س ا  أن        نا ا ق      عنون م      ع حؤس      ع        ق إال أن  ,ا زراوح       

األرن    ب بح      ت           حع      ع س مس        كن      ق, ا       ن           م ل      ق 2:98   س      ن  397ا من         ر         )
نم     عا زراوح      ,  اإلدار   أ      ب ت, وبل     نا األراض     يا ب      ر رق       ول       بح     عن       دود ار     راز       نق  وا 
  .وملح  ب بحت وب يي االراضي ا زراوح  إحقععوعجز  ون 

ول        ا ب       رع ا ق      عنوني ا عق      عر , ر       ي ا   ق        اإلدار   بض      ح  س      ل عت -عةاااااا  خااااااام 
 ع م        ع اكبس           ,م         ر            حخ        و  ا م         ر  ا م         ر           إدار  س        ل عت اب         ع  ا ب         رع

رل      حببع    د  ,مااااا راااا  ال اااا ا أ .ن ح     ب  م    ن اخب     ع  ا قض    عاإ , ا نلعلح     ا      ور ا ب     رع 
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ب        ع  ا ب        رع إ  ا م        ر , رق      د خ       و          إدار  س       ل   و       ن مو        ع ا م        ر  ا م       ر  كثح       را  
 حنم      ع  ا م       ر  ا عرا       ي ك      عن مورق      ع  إال أن ال حكبس        ا بس      جح  ا        ك  ا نل      علي, أن        رح   
س       جح  ر       ي         عنون ا ب  ومس       بقل  م         ل ب        ور  ا مبعل         بع ب        رع ب        ع  ا بس       جح إني         

 , خ ر      ع    :24) ا م      عد  م      ن  األو        ) ا  ق      ر ن         بموج         2:82   س      ن 54ا عق      عر  ر         )
ر       ي        وانحن ا بس      جح  ا عق      عر , وح       ب   اإلب       ع  لم       ر  ا م       ر  ا       ن            ح      ني  موض      و  

 خ ر     ع   ج     رشحك     ون بس     جح  ا ب      رع       د أن   بق     رار م     ن وزح     ر ا ع     د  ب      رو  و      ي اإلب      ع 
ك       ن           دور  ,أل ك       ع  ا ق       عنون, وحبع       نر ا           ا مخع         عت ا قعنونح         ب       ع  ر  اال        و ح 

 لبس        جح   بو        ح  بعب         ع  ا بس        جح  م        ن ا لحل          االسب        عرح  وب حح        د ع م        ن ا م        دحر ا ع        ع 
 أج       عز إن ,ا زراو       ياإل            ج       عات ب       ق ن        و          عنون بن       ع ن ن       ع  إال أن  .ا عق       عر 
وم      ن  جن               ؤون ا م      وز   ,ب       ع  ا ب       رع  ب        بع      د اكبس      عبق ا درج        ا ق عح       إا ق      عنون 
        ع  بنق         ملكح         ا م       وز  ولح       ق أن بب       حن بنبحج         ا ب قح         ا        ن  بجرح       ق ا لجن         اان ,ول      حل 
 .ا دحر إ   األرن

     إدار  ر    ي ك      م    ن ا ع    را  وم     ر ر    رن ج    زاا ادار  ول      ابح    عن ا م    وز   -عةاااا  ساااااد 
حبمث       ا ج     زاا بع د     عا ا بوزح        ,ول     حل  بب      رع       عنوني مخ     ع ع  لق     عنون كبح       االرن  لدح     ر

و      ي  جن             ؤون ا منب ع     حن ر     ي   اإلدارح      وس        االرن من     ق بع     د ب قح       بجرح     ق ا لج     عن 
ان  ,حخبل    ع ا      ع  بع نس    ب   لعق    ود ر    ي      حن ,را و جن           ؤون ا م    وز  ول    حل  ر    ي ا ع     ,م     ر

بينماااااا  .مزارو       أ  ال س    ل عت       إدار  ر     ي م      ر بل     نا ا        ن, س     واا كعن     ت       نق ا عق     ود نق     دا  
رل     إدار  ا د     عا  ,ب      رع مخ     ع ع  لق     عنونأ  س     ل عت االدار  ا   ق       و     ن  ب     زداد رااااا  ال ااااا ا 

      در       نا م     ن ا ب     ع ن وم إحج     عرأو  ا عق     ود ا ب     ي بمث       ا      د ا رارل     ع, ر     ي  ع        بح       ا عق     د
م     ن وجل       ني     ر بوجح     ق االن     نار ا      ن  ال مب     رر       ق  ن        بع     دا ج     زاا )وق     د   كم     ع ابض       

ا مخب         ب      عخب ع ن      و  ا عق      د وا ق      وانحن  اإلدارح       وا جل      عت  اإلج      راااتبخبل      ع و  ,ا بع        
نل      ع خعض      ع   ر عب         ج      عن ر      ن  نس      ب   عق      ود ا مزارو        رق      د ابض        ب ام      ع بع .ا منيم               ق

  .عزوعت ا زراوح ا من
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 الم ت حات  -2
ا ج       زاا االدار  ول         ب       ر  زراو         االبق       عا ول         مو        ع ا م        ر  ا عرا        ي ر       ي ببن       ي  -اوال
 وض         ا ق       عل  ر       ي ا ع       را , م         ا اكث       ر انس       جعمع   ألن       ق ,دون مع       نر  م        روو م       ن رن األ

مم     ع حجع       ا ج     زاا  ,ا زراوح       رح     ق م     ن       نع ا مملوك        لدو        األراض     ين ا ل       أوالس     حمع 
 بض       محن         عنونب بني       ح  ا موض       و  إو       عد م         ,االدار  احس      ر م       ن نع ح         ا ب بح         ا عمل       ي

أن بك         ون م         عد   عنونح           حقب         ر  ا بع             2:81   س         ن  228ا زراو         ي ر            )اإل             
رك     ت زراوبل     ع و مملوك        لدو        ب  أرن زراوح       مملوك               خع  أ  ر ك       اآلبح       بع       ور 

ر  ا مع ح       خع ح       م لو        وبس     ج  بعس       وزا بع     د م      رو    دون و     نر  م     ن   مببع ح     ث        س     نوات 
ون        بع     د       دور ا ق     رار ا       ز  م     ن ا لج     عن ا مخب        واكبس     عبق ا درج       , كعر       م     ن ا  ق     و 

و      وزحر ا زراو       ا      دار ا بعلحم     عت ا  زم       ب     ن  ر, كم     ع نقب     ر  ول       وزار  ا زراو        ,ا نلعلح      
بع     د دمجلم     ع  ب      عبلمع  2:99   س     ن  21ور        ) 2:99   س     ن  :بببن       ا بعلحم     عت ر        )أن 

 ك     ع  ا م      عد  أحم     عت ا جدح     د  وب      ر   جدح     د  بن ح     ن  حك ون      ع مع     ع  ا بعل ,ر     ي اال ك     ع  واالج     رااات
وا ق        رار  ,ا زراو        ياإل               م        ن          عنون24وا د        عا ا  ق        ر  )   م        ن ا م        عد  ) ,ا مقبر          

 د      عا م      ع س      وا ع ك      ع قرار إك      ن    ,)ا مبعلق        ب         ا بس      عبحن ا ململ          2:92   س      ن  745)
وك        م      ع حبع      عرن م        ا م      عد  ا جدح      د ,  ب       عد  االرب      ع  ر      ي ا عم         ,2:81   س      ن  3:7)

 .االدار  وبداخ  ا    حعت بلنا ا   ن

 اإلدار ول       ا ب      ررعت ب     ع عقود ا زراوح       ا ب     ي ب     دخ   اإلدارح      و     عد  بني     ح  ا ر عب       إ -ثانياااااا
 ,2:94   س       ن  46, كع ق       عنون )كعر           ل       ع ا ق       وانحن وا ق       رارات ا منيم       دمس ب        ,رحل       ع  رر       ع  

   س              ن  35, وا ق              عنون )2:94   س              ن  566, وا ق              رار )2:95   س              ن  289وا ق              رار )
 , الدولاااااة الة اعياااااةون تااااااجي  ا ا ااااا  )ب اااااانبق     عنون مو      د نقب     ر  بس     محبق  ,.. ا       .3124

ول          ا          ع  ا زراوح          مرا ب          اس        بد    -2)  وبض        محن ا ق        عنون ا مقب        ر  ا         ن  االب        ي
مس     ؤو   بواس       ن     نار ب رح     ر  إوبوجح     ق  ,االرض     ي ا زراوح       ا ب     ي بق       ض     من من ق       وملل     ع

 لد    رن ا م    ؤجر  م    ن اجل    ق خ       م    د   األرن       ض    رور  اس    بد   إا      عب  حنب    ق ا مس    ب جر 
مدحرح      ا زراو      و    ن  إ            ععرإ حرس     ور    ي  ع       و    د  االس    بجعب   ,ال بزح    د و    ن ث ث      ا     لر

ول       م     دحر ا زراو        -3ن        بموج       م ض     ر ك      ع ا      و ي مقب     رن بع بو      حعت واالن     نار 
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رل    حس      نا ا ق    عنون برلعس       أ ك    ع ور       بؤ     ع جن      إ        ا ع       م    ع ح    رد م    ن ا      عب  ا زراوح     
ومس       ؤو   ,ومس       ؤو  ا         عب  ا  نح         ,مس       ؤو  ا         عب  ا قعنونح         ووض       وح  ,األراض       ي س         

بب      و   دراس        ا موض        وا       دار        رار  ,       عب  ا بعع       دات, وممث        و      ن ا جمعح      عت ا    ح       
حكبس        -4 .ب س       ا عق     د انا بب     حن  ل     ع و     د  وج     ود و     نر م      رو  حب     رر ب     ر  زراو       االرن

و     و  عب        وب    ران ولح    ق خ        ,ع    د م     عد   م    دحر ا زراو          رار ا لجن      ا درج      ا نلعلح      ب
 .من بعرح  ا ببلحغ بق  حو   26مد  )

ا زراوح      ول           رار ا م     ر   األراض    يول      ا بن    عا ر    ي  اإلدارح     بني    ح  ا ر عب      إو    عد   -ثالثااااا
 حل     ع ب     ع  قر  )ا س     عبع   إا م      عر  كعر        د     عا ا ق     رارات ا مبعلق       بع بن     عاإمم     ع حب ل        ,ا م      ر 

اإل             اكث        ر ر        ي          ل           عنونأو م        ن االس        بنبعجعت, وبض        محن م بوا         ع ر        ي م        عد  
ال حج     وز        ع    -2وول       ا ن      و االب     ي  )  ن      ع  آا ق     عنون إ         ض     عر  ن      إم        ,ا زراو     ي

ال بع        د اسب          ع  إا زراوح           األرنول           أبنح         أو من         رت  أح          عم          إاالرن ا زراوح          
ا ض     واب  إ         بخض       ا  لب     عت ا مبعلق       بع س     كن -3 ,م     ن حخو      قأو موارق       وزح     ر ا زراو       

ول        وزار  ا زراو         -4.ا معم     و  بل      ع        دش دال     ر  ا بلدح        ا معنح        ودال      ر  ا بخ      ح  ا عمران      ي
 .ا دار ا بعلحمعت ا  زم   بن حن  نق ا معد  

عرا      ي ن       م      عب   ل     ن  ا      وارد ر     ي ا م     عد  ا زراو     ي ا اإل          بض     محن       عنون - اب اااااا
ا          ن  حقض         ي ببج         رح   ,2:77   س         ن  64  م         ن           عنون ا زراو           ا م          ر  ر            )261)

نا ك        عن ا د        رن م        ن ن           ب س        حن ا برب          أ إال ,نق          برببل        عأو ا زراوح           األرنبجرح       ع 
 .من حخو قأو وبلنق ا  ع   حب ل  اسب  ع  موارق  وزحر ا زراو   ,ا زراوح 

بض      محن        عنون ا بس      جح  ا عق      عر  م      عد  بل      ز  بعسب        ع  موارق        دوال      ر ا زراو         -خامسااااااا
  ) اآلب     يأن بك     ون ول       ا ن      و ونقب     ر   ,ا زراوح      األرن ب      رع       عنوني حخ        أ ول       

أ  ول       دوال      ر ا بس      جح  ا عق      عر  اسب        ع  موارق        مدحرح        ا زراو        ا معنح        ون      د بس      جح  
 . عألرن ا زراوح بانبقع  حبعل   أور  إ أوب رع وقعر  

وا بعلحم     عت  ,االبق     عا ول       ا مل     ع  ا ب     ي بض      ل  بل     ع  جن             ؤون ا م     وز  ول     حل  -سادساااااا
ا م      وز  ولح      ق بع      د إ         ا ورث        وبملحكل      ع األرن إ         رحم      ع حبعل        بعنبق      ع   ,ا منيم         عملل      ع
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ك      ن   رحم      ع حبعل        بع د      عا ا بوزح        ر      ي  ع         االخ         بع        رو   ,رر ا        رو  ا م لوب       ب      و 
عرن        م        ا ب       بت ا  ع         ر      ي مق  واض        ب       ور وم        ا لجن                ددتكونل      ع  ,ونح       ا قعن

 .دار  ا عقود ا زراوح إبنيح  

 إلدار ا بمك      حن  ,2:87   س      ن  248ا عم        بق      عنون ا        د اال ب       عد  ر         )إو      عد   -ساااااااب ا
  397 د     عا       رار مجل     س  ح     عد  ا ث     ور  ا من        ر        )ا  و  ,ا زراوح       يض     ااألر م     ن من       ب بح     ت 

ببن      ي أو  ع      د  وج      ود م      ع حب      ررق  ر      ي  ع         ا ع      ود   لعم        بع ق      عنون ا م      نكور,  ,2:98 س     ن  
 ا م      ر  ا زراو     ياإل                عنون  م     ن ا ق     عنون 34ن       م      عب   م     ع ج     عات ب     ق ا م     عد  )

 .من االسبنبعجعت )ا ثعنح  و ر  حق ري ا  قر   إ أ حرا ن   2:63   سن  289ر   )

ا زراو      ي ا عرا       ي, ا مبض      من  اإل           )ا ثعنح         م      ن        عنوننقب      ر  بع      دح  ا م      عد   -ثامنااااااا
وبنيحمل      ع ول               رار ا م       ر   ,ب دح      د ا        د االول         لملكح        ا زراوح        بمس      ع عت مبنوو       

 ك         م       ن االر       راد  ا م        ر  بمس       ع عت ثعبب         ومعلوم        , ك       ي حك       ون ا         د االول         واض        ع  
راض       ي واالس       بح ا, بعالس       بح ا بملح       دا   قح       ع   ج       عن اال ,وحس       ل  ا ب ق         من       ق ,واالدار  مع       ع  

  )ال اآلبح       ا       ور ك     ون ا      ن  ا مع     د  ول       حأن ونقب     ر   ,ول       م     ع حبخ        بل       ا       دود
       ق          ا ب       رع رحل      ع أو ا زراوح        ا مملوك        أل         خ   األرنبزح      د مس      ع   أن حج      وز 
 ك      ن    دون       ر     ي االراض     ي ا مروح        , 711و) ,  دون       ر     ي االراض     ي ا دحمح       3111و     ن )

ا مبعلق        ب      عإل رار,  حك      ون ا       رارا  مس      بمرا   قناب       نقب      ر  بع      دح  ا م      عد  )ا خعمس         م      ن ا ق      عنون
رن زراوح      أول           ع   ك       -1ب    ي ) ونقب    ر  ا     ن  اآل ,ول           عكل  ا ق    عنون ا م     ر 

و     ن ارض     ق كلم     ع        عم    إ      رارا  حق     د  أن ببج     عوز مس     ع بلع ا       دود ا مبحن       ر     ي ا م     عد  ا ثعنح       
 أ ج        راا إون        د  اإل         رارحق        د   -2 راو         ق وزار  ا ز نم        ونل بع       د    ع          دثت          نق ا زح        عد  ورق        

حق     د   -3ال حبج     زأ م     ن مععمل       ا عق     عر  ج     زاا   وح ع     د ,ا زراوح      األرن ب      رع وق     عر  ول       
مدحرح      ا زراو      ودال    ر  ا بس    جح  ا عق    عر  ا وا       ض    منلع ا ل      وق    عرات      ع   إ        اإل     رار
 ا معني   .  األرن 

االبق       عا ول         مو        ع ا م         ر  ا عرا        ي رحم       ع حبعل         بعألب        ع  االدار   لب         رع  -تاسااااااا ا
, بمراجع        بع      ن  راربل      ع ا خع ل       حع       ي رس                إدار   ألن      ق ,ا عق      عر  ا مخ      ع ع  لق      عنون

 وألن     ق ,ب      وح  ر عببل     ع ول       ا ب      ررعت ومنل     ع م     ع حج     ر  ول       األرن ا زراوح       وم     ن ثم      
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ا قض     عا ا      ن  حخ     ب  و      دق ب ب      ع  ا ب      رع ا مخ     ع ع  لق     عنون بع     د ال حبع     عرن م       وم       
 .اكبسع  ا بسجح  ا  ك  ا نلعلي

ا زراو     ي ول       اإل            م     ن       عنون35  م     ن ا م     عد  )5  و)4ا ب      عر ا  ق     ربحن ) -عاةااااا ا
حللع بس     ج بواس               ب )         ب      رعا موزو        ع م     ع بقح     ت بل     نق ا          و        ب األراض     ي

أن بخض        م     ع حخض             ق         ا ب      رع, ا عدا         بقبض     ين إر     ي دوال     ر ا بس     جح  ا عق     عر , 
  ح        را بربح                   وحن       ي ولحل       ع ك       ون ن        أو وال مب       رر  وض          ح       د بع       د  نق         ملكحبل       ع 

 ,ا دح       رإ          ا ق      عل  ول         مكن        ا ب       رع ب      عالرن ونقلل      ع األس      عسا بس      جح  م      ن م ب      واق 
  م    ن ا ق    عنون س    ع ع 36ب     ع  بس    جحلق  ا     وارد  ر    ي ا م    عد  )ا       ن   رر      وب    عر  )و  ونقب    ر  ببع    ع  

 ,ول      ا د    عا ا بوزح      ن     ع  آ حل    ع ر    ي ا م    عد  إا م     عر  اإلدارح        بقب     ر        ح  ا لجن      ,ا     نكر
ا قض        عا أو رر          ا بن        ع ن ب        حن وم                   نق ا لجن          وب        حن            ح  ا         وزحر  وم        ن ثم         

 أو إدارح       ع  ب ب        ع  ا ب        رع ا من        و  ولحل       ع ر       ي         عنون ا بس       جح  ا عق       عر  رحم       ع حبعل         
 .  ضعلحع  

بض     محن ا ق     عنون ا      ن  ا بر      ق ا بع        ر     ي ا  ق     ر  )ا ثعنح        م     ن ا مقبر      عت   -احاااااد  عةااااا 
ا زراوح        األرنن       حقض     ي بع     د  ج     واز ب      جحر   ,ا زراوح       ا دو        أراض     ي ب      جحر       عنون)

ب قح        رح     و    ن وحخ    و  االدار         ح  رس      ا عق    د انا ثب    ت ن        ,بحعل    ع م    ن ا ب    ع نأو 
ا ق     وانحن و  اإلحج     عربض     محن وق     ود أو  ,ن     نارإ إ       وم     ن دون  عج       , بجرح     ق ا لجن       ا مخب       

ا م      ر   إ      رارن        ر     ي  ع         كعر      اإلدار   ا مبرم       م       اإلحج     عروا ق     رارات ا منيم        عق     ود 
 .ول  ود  جم   نق ا ن و  بقعنون وا د

بموج         ا مؤ         االبق      عا ول        اخب       ع   جن        ر      ن ا منعزو      عت ا زراوح         -ثااااااان  عةاااااا 
 ,ا زراو       ي  لني      ر بع منعزو      عت ا مبعلق         بعق      ود ا مزارو        اإل             م      ن         عنون44ا م      عد  )

  228ر        ) ا زراو     ي اإل          م     ن       عنون 43  م     ن ا م     عد  )ا خعمس       د     عا ا  ق     ر  )إنقب     ر  و 
رم      ن  ح      ر  ,ا دح      رإ          م      ن ب جحر       ع نق      دا  األرن  أ        ع من        ا مبض      من   2:81 س      ن  

خض      ع  ا ر عب        ولحل      ع  بحعل      ع وال حمل                 ب جحر       ع  األرنحمل               ع   أن ا معق      و   وا 
   حنلن إ   ا لجن  سع    ا نكر.
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 ك    ع  األ       نو      نو ا م     ر  ا م     ر  بلملم    حأن نقب    ر  ول      م     رونع  ,وأخح    را   – ثالااااث عةاااا 
وحقس        ,الة اعياااااة  األ ا ااااا    إدا ة)قاااااانون نقب     ر  بس     محبق  ,ا مبقدم       بموج             عنون وا      د

) ا          د م        ن بجزل          , ) ا ملكح          ا زراوح          و ق        و  ا          ع  االرن أ مل        ع أب        وا  ول         
األراض       ي   ) بني       ح  اس       بد   االرن ا زراوح         , )بني       ح  ا بن       عا ر       ي ,ا زراو       ي  األراض       ي
ا زراوح         , األراض       ي   ب        جحر أ ك       ع , )ا  معح         ا جنعلح                 درن ا زراوح          ,)  ا زراوح        

وحب ق         ,ا مثل        بع        ور منل      ع م      ع   بس      بد  االرن  اإلر      عد رع زراو        ن         دال        وال حمك      ن 
 ا ويح           ب ق          أن م        ن           نلع          عرم   دارح         إاألرن م          احج        عد ر عب          بقن        حن بن           

 .أ  ع  ا   ن    ب عت إ   ن  , وندوو  درن االجبمعوح 

 بحثنا ينتل  ,وبتوريٍ  من اهلل عة وجل 

   ب ال المين ع ى ما ان موالحمد هلل   
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 .7117السيد احمد مرجاف, تراخيص أعماؿ البناء أك اليدـ, دار النيضة العربية, القاىرة, . د -27
, مف دكف ذكر لدار لسكاف في مصر, سمسمة ُكتب قكميةاالزراعي كُمشكمة اإلصالح سيد مرعي,  -28

 الطبع.النشر كسنة 
 بغداد, االعتماد, مطبعة, 1ط المنقكلة, الغير كاألمكاؿ األراضي أحكاـ حيدر, ناصر شاكر -29

1614. 
 .7112 ,بال مكاف طبع ,اإلداريةفي مكسكعة المسؤكلية  اإلدارمالكسيط  ,شريؼ الصباغ -31
 .1653 ,طبع أكبدكف مكاف نشر  ,الزراعية األرضالتجريؼ كالبناء عمى  أحكاـ ,شريؼ كامؿ -31
دار الكتب كالكثائؽ,  الزراعي,اإلصالح المرشد الكافي إلحكاـ  ,العبيدم ضياء عمي عبد -32

 .7114,بغداد
ي في العراؽ كالتنمية االقتصادية, مطبعة المعارؼ, الزراعاإلصالح عبد الحسيف كادم العطية, . د -33

 .1632بغداد, 
المكاد الخاصة بالحقكؽ العينية المتفرعة عف حؽ " عبد الرحمف خضر, شرح القانكف المدني -34

 .1623, مطبعة العاني, بغداد, 1, ط"الممكية
مطبعة المعارؼ,  ,1625( لسنة 31الزراعي رقـ )اإلصالح شرح قانكف  ,عبد الرحمف نكرجاف -35

 .1626, 1بغداد, ط
, 3ط ,(5حؽ الممكية ج) ,الكسيط في شرح القانكف المدني الجديدعبد الرزاؽ احمد السنيكرم, . د -36

 . 7116لبناف, ,منشكرات الحمبي الحقكقية, بيركت
-1623عبد الرزاؽ السنيكرم, التصرؼ القانكني كالكاقعة القانكنية, دركس لقسـ الدكتكراه . د -37

1621. 
دار الثقافة لمنشر  ,3فنية كغيرىا, طكالمالية كال اإلداريةعبد القادر الشيخمي, فف كتابة التقارير . د -38

 .7111عماف,  ,كالتكزيع
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 .7111بغداد,  ,عبد اهلل غزام العزاكم, دراسات في قانكف التسجيؿ العقارم, مطبعة الخيرات -39
 ,بغداد ,مكتب العدالة ,, كزارة العدؿ1ط ,التسجيؿ العقارم إجراءات ,عبد اهلل غزام سمماف العزاكم -41

7112 . 
, في . د -41 الزراعي في العراؽ اإلصالح دراسة مقارنة لقكانيف  ,الزراعياإلصالح عبد الكاحد كـر

 .1647, األشرؼمطبعة اآلداب في النجؼ  ,كسكرية كمصر
 . 1661عدناف أحمد كلي العزاكم, في القانكف الزراعي , مطابع جامعة المكصؿ , . د -42
, دار 7عامة كالنظاـ الدستكرم في العراؽ, طعدناف عاجؿ عبيد, القانكف الدستكرم, النظرية ال. د -43

 . 7111بغداد,  ,الكثائؽ كالكتب في المكتبة الكطنية
, منشأة المعارؼ, 7ط سميـ, القانكف الزراعي طبقا لمتعديالت المعاصرة, أنكرعصاـ . د -44

 .7113, اإلسكندرية
جراءاتياالتصرفات العقارية  عمي محسف الدفاعي, -45  ,كشركة العاتؾ ,بغداد ,, المكتبة القانكنية1ط ,كا 

 .7116بيركت, 
 كأحكاـ مبادئ ك د. ميدم ياسيف السالمي كد. عصاـ عبد الكىاب البرزنجي, بدير محمد عمي. د -46

 .7111 ,بغداد -القاىرة, تكزيع المكتبة القانكنية -اإلدارم, الناشر العاتؾ لصناعة الكتب القانكف
الحقكؽ العينية, دار الثقافة لمنشر  /المدنيعمي ىادم العبيدم, الكجيز في شرح القانكف . د -47

 .7113كالتكزيع, عماف, 
 .  7111دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف,  ,1ط ,اإلدارمعمر محمد الشكبكي, القضاء . د -48
 المدني القانكف في كالمزارعة الزراعية األراضي إيجار شرح في الكجيز, ياسيف حسيف عكاد -49

 .7112, بيركت, السنيكرم دار, الزراعية كالتشريعات
 .7171دار السنيكرم, الزراعية, ضيااألر االختصاص القضائي في منازعات  عكاد حسيف ياسيف, -51
النيضة  دار كالدستكرم, اإلدارمفي القضائييف  حماية الممكية الخاصة, عيد سعد دسكقي,. د -51

 .7117,العربية
دار الكثائؽ كالكتب في  ,7ط ,اإلدارمالقضاء  عدناف عاجؿ عبيد, .غازم فيصؿ ميدم ك د. د -52

 . 7113, المكتبة الكطنية, بغداد
, الناشر العاتؾ لصناعة 2ج, األصميةغني حسكف طو ك محمد طو البشير, الحقكؽ العينية . د -53

 بغداد, بدكف سنة طبع.  ,تكزيع المكتبة القانكنية ,القاىرة ,الكتب
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, الناشر العاتؾ لصناعة 1جغني حسكف طو ك محمد طو البشير, الحقكؽ العينية التبعية, . د -54
 .القانكنية, بغداد, بدكف سنة طبع القاىرة, تكزيع المكتبة ,الكتب

, دراسة مقارنة بيف العراؽ كمصر رغيث احمد شاكر, التنظيـ القانكني لالختصاصات الرقابية لمكزي -55
 .7116الحقكقية, منشكرات زيف  ,1ط ,كلبناف

منشآت  أكمباف  إقامةفارس محمد عمراف, مدل قانكنية امر نائب الحاكـ العسكرم العاـ بحظر . د -56
 .7113المركز القكمي لإلصدارات القانكنية,  ,1زراعية, ط أراضيعمى 

 ,الناشر مكتبة الجالء الجديدة بالمنصكرة الكجيز في القانكف الزراعي, فتحي عبد الرحيـ عبد اهلل, -57
1655. 

المحافظات, دراسة إلى  فراس الكحاح, القكاعد المنظمة في نقؿ صالحيات الحككمة االتحادية -58
 .7114 ,تأصيمية, مقارنة, مكتبة السنيكرم, بيركت ,ويتحميم

كزارة التعميـ العالي كالبحث  فؤاد شجاع سمطاف ك كريـ شجاع سمطاف, قكانيف الممكية العقارية,. د -59
 .1667ىيئة المعاىد الفنية, العراؽ,  العممي,

 .7171, دار السنيكرم, بيركت, 7ط الزراعية, ضيااألر دعاكل  أحكاـ ,لفتة ىامؿ العجيمي -61
الدكلة  أراضي أصناؼدراسة في ضكء قانكف تكحيد  الحقكؽ التصرفية, إطفاءلفتة ىامؿ العجيمي,  -61

, المكتبة القانكنية, بغداد, 7, ط1651( لسنة 17كقانكف االستمالؾ رقـ ) 1643( لسنة 23رقـ )
7117 . 

الزراعية,  األراضي إيجار, اإليجارالقانكنية ألنكاع الخاصة مف  األحكاـلفتة ىامؿ العجيمي,  -62
 .7115, يف, مكتبة السنيكرم, بيركتكالتزاـ البسات ةالمزارعة, المساقاة, المغارس

  .1652 ,اإلسكندرية دار المطبكعات الجماعية, ,اإلدارمالقضاء  ماجد راغب الحمك,. د -63
 .7116, دار المسمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, 2, طاإلدارممازف ليمك راضي, القانكف . د -64
 , بدكف سنة نشر., دار الحكمة لمطباعة كالنشرار اإلدارم, القر ماىر صالح عالكم. د -65
 .1663صالح عالكم, مبادئ القانكف اإلدارم, دراسة مقارنة, ماىر . د -66
 .1662المنصكرة,  ,ـ القرلأدار  ,اإلدارممجدم مدحت النيرم, القانكف . د -67
 ,القاىرة ,مكتبة الجالء الجديدة ,القانكف الزراعي كحماية البيئة الزراعية ,محسف عبد الحميد البيو -68

7113. 
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القاىرة,  ,مؤسسة الطكبجي لمطباعة كالنشر ,اإلدارمزيد محمد عمي, القضاء  أبكمحمد . د -69
7114-7115 . 

محمد احمد عبد النعيـ, االختصاص الرقابي لممجالس الشعبية المحمية في النظاـ المحمي  -71
 المصرم, دار النيضة العربية, القاىرة, بدكف سنة طبع.

 ,المحمية اإلدارة أعماؿ محمد الديدامكني محمد عبد العاؿ, الرقابة السياسية كالقضائية عمى. د -71
 .7115 ,طنطا ,دار الفكر القانكني ,دراسة مقارنة

 ,)مجمكعة قضاة(محمد حسف سماحة كاحمد حسني كمحمد ايمف سعد الديف كحسف عبد المطيؼ -72
عميو بأحكاـ محكمة النقض, محكمة النقض المصرية المكتب الفني,  معمقان  ,قانكف السجؿ العيني

 .سنة طبع أكبدكف مكاف  ,النكعية اإلصدارات
 .1663منشأة المعارؼ, االسكندرية, القانكف الزراعي, أصكؿمحمد حسيف منصكر, . د -73
محمد حمكدم سمماف العبيدم, صالحية االدارة كمسؤكليتيا في مكافحة التجاكزات, دراسة في ضكء  -74

 .7115لبناف,  ,بيركت ,, دار الرافديف1ط النظاـ القانكني العراقي,
 . 1663القاىرة,  ,سامي الشكا, القانكف االدارم الجزائي, دار النيضة العربيةمحمد . د -75
 محمد عاطؼ البنا, نظـ االدارة المحمية, مكتبة القاىرة الحديثة, بدكف سنة طبع. -76
  .1655, محمد عبد المطيؼ, نزع الممكية لممنفعة العامة, دار النيضة العربية. د -77
الزراعي كالميثاؽ, المكتبة الثقافية, المؤسسة المصرية العامة اإلصالح  ,محمد عبد المجيد مرعي -78

 .1631 ,النشر لمطباعة ك
دار  ,1الزراعية, ط ضيااألر التجريؼ كالتبكير كقمائف الطكب كالبناء في  ,محمد عزمي البكرم -79

 .1656الثقافة لمطباعة كالنشر, 
القاىرة,  ,النيضة المصرية, مكتبة 1ط الزراعي,اإلصالح شرح قانكف  محمد عمي عرفة,. د -81

1623. 
كالقرارات المرتبطة كالمتعمقة بيا في قضاء كافتاء  اإلداريةالعينيف, التراخيص  أبكمحمد ماىر . د -81

, أبك, دار 1ط ,دراسة تحميمية مجمس الدكلة,  .7113, القاىرة المجد لمطباعة باليـر
الدكلة كفقا لألحكاـ كالفتاكل حتى المفصؿ في شرح اختصاص مجمس  ,العينيف أبكمحمد ماىر . د -82

 طبع.دكف سنة , المجد لمطباعة في اليـر أبكدار , 1ج, 7112عاـ 



 قائمة المصادر
 

 
227 

 , المصرية األنجمكطباعة كنشر في مكتبة , شرح التشريعات الزراعية في مصر, محمد محمد خميؿ -83
 . 1635 ,القاىرة

 بدكف مكاف نشر., 1647, دراسة فقيية مقارنة, المكات األراضي أحياء, محمكد المظفر -84
 .1612,القاىرة, العمؿ- اإليجار-الممكية , الزراعياإلصالح  ,مريت غالي -85
 ,بغداد ,اإلرشاد, مطبعة 1ج, 1641( لسنة 13شرح قانكف التسجيؿ العقارم رقـ ) ,مصطفى مجيد -86

 . 7115 ,, الناشر مكتبة السنيكرم1643
, العاتؾ لصناعة 3ج ,1641( لسنة 13شرح قانكف التسجيؿ العقارم رقـ ) ,مصطفى مجيد -87

 .1646, بغداد ,تكزيع المكتبة القانكنية, القاىرة ,الكتب
 ,, مطبعة المعارؼ7ج ,1641( لسنة 13شرح قانكف التسجيؿ العقارم رقـ), مصطفى مجيد -88

 .  7115 ,, الناشر مكتبة السنيكرم1645 ,بغداد
االسالمية كالقانكف الكضعي, دار عقد ايجار االراضي الزراعية بيف الشريعة  نادرة محمكد سالـ,. د -89

 .1662النيضة العربية,
 .1652 المعارؼ, منشأة ,القانكف الزراعي ,نبيؿ إبراىيـ سعد. د -91
ركز العربي , الم1دارم, دراسة مقارنة, ط, السمطة التقديرية في القرار اإلنجكـ غانـ ىديب الحجرم -91

 .7116لمنشر كالتكزيع, 
 .7111, كبارة, الممؾ العاـ كالممؾ الخاص, المؤسسة الحديثة لمكتاب, بيركت ينظر د. نزيو -92
  .1665, ىاني عمي الطيراكم, القانكف اإلدارم, الكتاب األكؿ, مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع. د -93
فة كليد محمد الشبيبي, حؽ المساطحة )القرار( كاالنتفاع كالحكر في الفقو كالقكانيف العراقية المختم -94

كالعربية المقارنة كالقضاء العراقي كالعربي معززا ن بقرارات قضائية ككيفية تسجيؿ حؽ المساطحة 
 .7116بغداد,  ,مكتبة صباح القانكنية لمنشر كالتكزيع ,في الدكائر المختصة

, دار المسرة لمنشرة كالتكزيع 1يكسؼ محمد عبيدات, الحقكؽ العينية االصمية كالتبعية, ط. د -95
 .7111, كالطباعة

دراسة  -يكسؼ محمد كاظـ السعيدم, السمطات الجزائية لرئيس الكحدة االدارية في القانكف العراقي  -96
 .7117, مكتبة السنيكرم بغداد, 1ط مقارنة,

 الرسائل الطاريح و  -ثالثا
 اطاريح الدكتوراه -أ
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عقيػؿ فاضػؿ حمػد الدىػاف, عدـ تجزئة التصرؼ القانكني في القانكف المدني, دراسة مقارنة بالفقو  -1
 . 7113كمية القانكف /جامعة بغداد,إلى  مقدمة أطركحةاإلسالمي, 

, دراسة مقارنة, اطركحة دكتكراه, جامعة عيف اإلدارمالترخيص , محمد جماؿ جبريؿ عثماف -2
 .1667, القاىرة, شمس

 , أطركحة دكتكراه ُمقدمةة في استغالؿ األراضي الُمستصمحةدكر الجمعيات التعاكني ,عمي ىناء -3
 .1655 القاىرة,جامعة  /كمية الحقكؽإلى 

 رسائل الماجستير -ب
مجمس إلى  رسالة مقدمة ,عف التسجيؿ العقارم الباطؿ اإلدارةمسؤكلية  ,ميدم سمطاف إسعاؼ -1

 .7112,معيد العمميف
 ,الالمركزية اإلدارية لمكحدات المالية االختصاصات عمى الرقابة, العسكرم ىادم مطشر الياـ -7

 .7113 ,قار ذم جامعة/ القانكف كمية مجمسإلى  مقدمة رسالة
 ,كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسيةإلى  رسالة مقدمة ,عمى المرافؽ العامة اإلداريةبريش ريمة, الرقابة  -3

 .7113, الجزائر ,ـ البكاقيأ, جامعة العربي بف مييدم
رسالة ماجستير , )دراسة مقارنة(,راضي الزراعيةالحماية الجنائية لممكية األ ,ثامر رمضاف أميف -1

 .7111, مجمس ُكمّية القانكف/ جامعة بابؿإلى  مقدمة
رسالة , زالة التجاكز عمى األمكاؿ العامةكسائؿ اإلدارة إل, ذكرل عباس عمي ناصر الدايني -2

 .7112جامعة بغداد, /كمية القانكف مجمس إلى  ماجستير مقدمة
جامعة النجاح إلى  مقدمة رسالة ماجستير ,األميريةلتنظيـ القانكني لألرضي رجاء كامؿ فقيا, ا -3

 .7117 ,, فمسطيفالكطنية
 ,دراسة مقارنة رياض سامي بريبر, حماية األراضي الزراعية مف التجاكز عمييا بالتعدم كالتفتيت, -4

 .7114جامعة النيريف,  /س كمية الحقكؽ مجمإلى  الة مقدمةرس
رسالة  ,ذات االختصاص القضائي في العراؽ المجالس كالمجاف االدارية ,ضامف حسيف العبيدم -5

 .1651,جامعة بغداد/كمية القانكف إلى  ماجستير مقدمة
 ,عقارم, دراسة في التشريع الككيت, النظاـ القانكني لمتسجيؿ الطارؽ عمي حجي محمد العصفكر -6

 .7113/7111, األكسطجامعة الشرؽ \ كمية الحقكؽإلى  رسالة مقدمة
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مجمس إلى  , دكر الرقابة االدارية في ضماف مبدا المشركعية, رسالة مقدمةعمي قدكرم جعفر -11
 .7117كمية الحقكؽ / جامعة النيريف,

 رسالة ,محمد نجـ سمطاف عيسى الشمرم, حؽ التصرؼ في األراضي األميرية "دراسة مقارنة" -11
 .7114,جامعة كربالء /مجمس كمية القانكف إلى  مقدمة

 , رسالة ماجستير مقدمةرارات اإلدارية )دراسة مقارنة(, التنفيذ المباشر لمقمحمكد خمؼ حسيف -17
 .1646, بغدادمجمس كمية القانكف / جامعة إلى 

  العممية البحوث –خامسا 

 بحث منشكر في ,الزراعية في القانكف العراقي األرضالبناء العشكائي عمى  د,محمد سعي أسامة. د -1
  .7113 ,(7العدد ), الجامعة الحدباء كمية ,مستقبميةبحكث مجمة 

القضائي لسندات التسجيؿ  اإلبطاؿدعكل  ,رافع رجب العبيدم كأميمةاكـر فاضؿ سعيد . د -7
جراءاتياالعقارم  , جامعة النيريف ,كمية الحقكؽ بحث منشكر في مجمة, التحفظية كالتنفيذية كا 
 .7116 ,(3), العدد(71)المجمد 

القضاء كالفقو  بحث منشكر في مكسكعة ,, تدرج القرارات اإلدارية كمبدأ الشرعيةثركت بدكم. د  -3
 .1657, 111جلمدكؿ العربية ,

دراسة  ,مبررات الحماية الجنائية لمممكية الزراعية ,أميفحسكف عبيد ىجيج ك ثامر رمضاف . د -1
 .7111, (15)جامعة بابؿ, العدد  ,كاإلنسانيةلمعمـك التربكية  األساسيةمقارنة, مجمة كمية التربية 

 ,كسبؿ معالجتيا األميرية األراضيتجاكز نطاؽ حؽ التصرؼ في  ,ردينة محمد رضا كربكؿ. د  -2
  .7114 ,(33)العدد  (,11المجمد,), لمعمـك القانكنية كالسياسيةمجمة الككفة بحث منشكر في 

كالقانكف  اإلسالميميرية في الفقو راضي األكراثة حؽ التصرؼ في األ ,ساجر الجبكرم. د -3
 .7116 ,(71العدد ), جامعة تكريت ,اإلسالميةمجمة كمية العمكـ , الكضعي

( )الكزارم اإلدارمالييكؿ  ,سرمد سعد يكسؼ الجعيفرم ك رحمف مخيمؼ جحيك الجكراني -4
منشكر في مجمة الرؾ لمفمسفة كالمسانيات كالعمـك  بحث ,1626عاـ المستحدث في العراؽ 

 .7115 (31), العدد (3)ج  ,جامعة كاسط ,االجتماعية
, الكظيفة االجتماعية لألرض الزراعية, بحث منشكر في مجمة الزراعة العراقية ,سمير العبيدم -5

 .7111سنة ,(1العدد)
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في  االزراعية كالمشاكؿ الناجمة عني األراضيالتكسع الحضرم عمى , صفقاس قاسـ ىادم. د -6
 .7114 ,(177)العدد  ,مجمة اآلداب, جامعة بغدادبحث منشكر في , ناحية الكريعات

رض الزراعية في ثره عمى استعماالت األأالتكسع العمراني ك  ,طو العزاكم إبراىيـظافر . د -11
 .7112,(77)مجمة الفتح, جامعة بغداد, العدد بحث منشكر في ناحية يثرب, 

بحث  ,األثر المترتب عمى تخمؼ إجراءات تسجيؿ العقار, دراسة مقارنة ,عمي غساف احمد. د -11
 .7117(,1), العدد (11)المجمد , نيريفمنشكر في مجمة كمية الحقكؽ جامعة ال

القيكد التي ترد عمى سمطات , ك محمد عبد عمي خضير الغزالي عمي يكسؼ الشكرم. د -17
لمعمكـ القانكنية  مجمة الككفة بحث منشكر في, لمكظيفة االجتماعية لمممكية الخاصة المالؾ تحقيقان 

 .7113,(76) العدد( 1)المجمد ,كالسياسية
الخاصة  كاألنشطةكدكره في الحفاظ عمى الحريات العامة  اإلدارمالترخيص , محمد نكر عمي -13

مجمد  ,جامعة كرككؾ ,بحث منشكر في مجمة كمية القانكف لمعمـك القانكنية كالسياسية ,في العرؽ
 .7116 ,(75)العدد ,(5)
كر في الزراعي مف الباطف كالتنازؿ عنو, بحث منشاإلصالح ىيكا إبراىيـ قادر, إيجار أراضي  -11

 .7114 ,(7) , العدد(7)كاالجتماعية, المجمد نسانيةاإلمجمة جامعة دىكؾ لمعمـك 

 القوانين والقرارات الدساتير و  –سادسا 
 العراقية والقرارات والقوانين الدساتير - أ

 الدساتير العراقية 
  )الممغي(.1672لسنة  االساسي( )القانكف يالعراق ردستك ال -1
 )الممغى(.1625لسنة  يالعراق دستكرال -2
 .النافذ 7112 لسنة يالعراق دستكرال -3

 القوانين العراقية 
  (.الممغى) 1637( لسنة 21قانكف التسكية رقـ ) -1
 (.الممغى ) 1637لسنة  (21قانكف منح المزمة رقـ ) -2
 .النافذ المعدؿ 1621 لسنة( 11) رقـ العراقي المدني القانكف -3
 (.الممغى) 1625( لسنة 31الزراعي رقـ )اإلصالح قانكف  -4
 .1631( لسنة 35لمعقار في العراؽ رقـ ) األجنبيقانكف تممؾ  -5
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 (.الممغى)1632( لسنة 13)رقـ القانكف  -6
 (.الممغى) 1636( لسنة 34) رقـ القانكف -7
 النافذ.1641 لسنة (13) رقـ العقارم التسجيؿ قانكف -8
 .النافذ 1641 لسنة (114) رقـ الزراعياإلصالح  قانكف -9
 .)الممغى( 1641 لسنة( 1) رقـ االراضي تخصيص قانكف -11
 . 1643 لسنة( 23) رقـ االراضي اصناؼ تكحيد قانكف -11
 )الممغى(. 1643 لسنة( 134) رقـ االقتصادم الحد تنظيـ قانكف -12
 .النافذ 1645 لسنة (41) رقـ الزراعي االنتاج حماية قانكف -13
 . النافذ1651 لسنة( 11) رقـ االستمالؾ قانكف -14
 .1651 لسنة( 112) رقـ االراضي كتأجير تخصيص قانكف -15
 .النافذ 1653 لسنة (32) رقـ كالشركات لألفراد الزراعية االراضي ايجار قانكف -16
 .1652 لسنة( 46) رقـ المستصمحة االراضي كادارة تأجير قانكف -17
 .النافذ 1654 لسنة( 17) رقـ االستصالح مشاريع في الزراعية الممكية تنظيـ اعادة قانكف -18
 .1662 لسنة( 17) رقـ كالبزؿ الرم شبكات صيانة قانكف -19
 .1665لسنة( 71) رقـ كالمختمط الخاص لمقطاعيف الصناعي االستثمار قانكف -21
 .7117 لسنة( 32) رقـ كالجسكر الطرؽ قانكف -21
 .7114 لسنة( 75) رقـ القانكف -22
 . 7115( لسنة 71قانكف المحافظات غير المرتبطة بإقميـ رقـ ) -23
 .7117 لسنة (26) رقـ العصرية القرل قانكف -24
 النافذ. 7113لسنة  (71قانكف بيع كايجار امكاؿ الدكلة رقـ ) -25
 . 7113( لسنة 71قانكف تمميؾ حؽ التصرؼ لمخريجيف الزراعييف كالبيطريف رقـ ) -26
  .7112( لسنة 16قانكف تثبيت الممكية في االراضي الزراعية كالبساتيف المستثناة مف التسكية رقـ ) -27

  العراقيةالقرارات 
  (.الممغى) 1641( لسنة  736قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ ) -1
 .1641( لسنة 771قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ ) -7
  .)الممغى(1642 ( لسنة166قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ ) -3
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 .1644 لسنة (777) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -1
 1645 لسنة( 521) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -2
 .1651 لسنة( 331) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -3
 .1653 لسنة( 1145) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -4
 النافذ.1653 لسنة( 122) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -5
 .1651 لسنة( 145) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -6

 .1652 لسنة( 321) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -11
 .1652 لسنة( 1723) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -11
 .1652 لسنة( 1155) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -17
 .1654( لسنة 764) قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ -13
 .1654( لسنة 311قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ ) -11
 1654( لسنة 431) قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ -12
 .1654لسنة( 513) قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ -13
 .1654 لسنة( 326) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -14
 .1656 لسنة( 261) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -15
  )الممغى(.1661 لسنة( 331) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -16
 )الممغى(.1661 لسنة( 334) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -71
 .1664 لسنة( 11) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -71
 .7111( لسنة 137) قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ -77
 .7111 لسنة( 133) رقـ المنحؿ الثكرة قيادة مجمس قرار -73
 .7111لسنة ( 157( ك)151(ك151)قيادة الثكرة المنحؿ باألرقاـ  قرارات مجمس -71
 .7113( لسنة 21قرار مجمس الكزراء رقـ ) -72
 .7114( لسنة 711قرار مجمس الكزراء رقـ ) -73

 القوانين والقرارات المصرية الدساتير و  - ب
 الدساتير المصرية 

 )الممغى(. 1641لسنة  ممصر الدستكر ال -1
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 النافذ. 7111لسنة  ممصر الدستكر ال -7
 المصرية القوانين 

 .1613 لسنة( 111) رقـ المصرم العقارم الشير قانكف -1
 .1615 لسنة( 131) رقـ المصرم المدني القانكف -7
 .المعدؿ 1627( لسنة 145الزراعي رقـ )اإلصالح قانكف  -3
 .1637 لسنة(  12) رقـ األجانب قانكف -1
 .1631 لسنة( 117) رقـ( العيني السجؿ نظاـ) قانكف -2
 .1633 لسنة( 21) رقـ القانكف -3
 المعدؿ. 1633( لسنة 23قانكف الزراعة رقـ ) -4
 .1651 لسنة( 113)قانكف األراضي الصحراكية رقـ  -5
 .1657 لسنة( 3) رقـ المصرم العمراني التخطيط قانكف -6

 .1653 لسنة( 113) رقـ القانكف -11
 .1653 لسنة( 3) رقـ الزراعياإلصالح  قكانيف عمى المترتبة االكضاع بعض تصفية قانكف -11
 .1661( لسنة 11قانكف نزع ممكية العقارات رقـ ) -17
 .1667لسنة  (63)القانكف رقـ  -13
  .7115( لسنة 116رقـ )قانكف البناء  -11

 المصرية القرارات  
جراءات شركط بشأف الغذائي كاألمف الزراعة لشؤكف الدكلة كزير قرار  -1  البناء تراخيص منح كا 
 .1653 لسنة( 113)رقـ الزراعية األراضي في
 .7111( لسنة 1533) المصرم رقـ القرار الكزارم الصادر عف كزير الزراعة -7
 .1667( لسنة 1134كزير الزراعة المصرم رقـ )القرار الكزارم الصادر عف  -3
 .1651( لسنة 31رقـ ) المصرمالقرار الكزارم الصادر عف كزير الزراعة  -1

 

 التعميمات  -سابعا
 التعميمات العراقية - أ

 قياـ لجاف االستيالء بأعماليا. بشأف 1641( لسنة 3تعميمات رقـ )ال -1
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 . الزراعية اضياألر تنظيـ عممية تكزيع  بشأف 1641( لسنة 1تعميمات رقـ )ال -2
 عمييا.المستكلى  األراضي إدارة بشأف 1641( لسنة 3)رقـ تعميمات ال -3
 التكزيع.بشاف تسجيؿ  1641 لسنة( 13) رقـ التعميمات -4
 الزراعي.اإلصالح بيع بساتيف  1641( لسنة 72تعميمات رقـ )ال -5
 الزراعي االنتاج حمايةبشأف  1641 لسنة( 43)رقـ التعميمات -6
 الزراعي.اإلصالح تأجير بساتيف  بشأف 1641( لسنة52تعميمات رقـ )ال -7
  (.الممغاة) 1643 لسنة( 37) رقـ التعميمات -8
 عمييـ.كفاة المكزع  بشأف 1643( لسنة 36تعميمات رقـ )ال -9
 األرض.استبداؿ  )الممغاة( بشأف1642( لسنة 117التعميمات رقـ ) -11
 قانكف تكحيد اصناؼ االراضي. بشأف 1643( لسنة 137تعميمات )ال -11
 .العدؿ كزير صادرة 1644 لسنة( 1) رقـ تعميماتال -12
 .الميممة البساتيف حؿ بشأف )الممغاة (1651( لسنة 12تعميمات رقـ )ال -13
 الزراعية لألفراد كالشركات. األراضي إيجارف )المعدلة( بشأ1653( لسنة 45التعميمات رقـ ) -14
 انشاء مشاريع تربية الدجاج إلنتاج بيض المائدة.بشأف  1651( لسنة 55التعميمات رقـ ) -15
 المجاف.بشأف تبميغ ذكم العالقة مف قبؿ  1652( لسنة 65تعميمات رقـ ) -16
 .المترككة الزراعية االراضي حؿبشأف  1655 لسنة( 6) رقـ التعميمات -17
 .الميممة البساتيف حؿبشأف  1655 لسنة( 11) رقـ التعميمات -18
 بشأف انشاء مشاتؿ الفكاكو كالخضر. 1656( لسنة 4التعميمات رقـ ) -19
 )الممغى(.1661( لسنة 334بشأف القرار )( الممغاة) 1661 لسنة( 2) رقـ التعميمات -21
 )الممغى(.1661 لسنة( 334) القرار بشأف)الممغاة(  1661( لسنة 5التعميمات رقـ ) -21
 .المالية كزير عف صادرة1662لسنة  (4تعميمات رقـ )ال -22
 .بشأف التكزيع 1663 لسنة( 1) رقـ التعميمات -23
 .7115( لسنة 1التعميمات رقـ ) -24

 )الموائح( المصرية   - ب
 .1627لسنة  (145 )رقـ الزراعياإلصالح الالئحة التنفيذية لقانكف  -1
 .1633لسنة (  23)الالئحة التنفيذية لقانكف الزراعة رقـ  -7
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 األحكام والقرارات القضائية -ثامنا

 المنشورة (العراقية)القضائية  والقرارات األحكام - أ
, 11/7/7113فػػػػػػػػػػي 7111/تميػػػػػػػػػػز/أدارم قضػػػػػػػػػػاء/214 رقػػػػػػػػػػـ, اإلداريػػػػػػػػػػة المحكمػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػرار -1

, السػػػػػػنيكرم مكتبػػػػػػة, 7ج,اإلداريػػػػػػة المحكمػػػػػػة قضػػػػػػاء مػػػػػػف, العجيمػػػػػػي ىامػػػػػػؿ لفتػػػػػػة(, منشػػػػػػكر)
 .7116, بيركت

  غير المنشورة (العراقية) القضائية والقرارات األحكام  - ب
 (.منشكر غير)7171/المدنية الييئة(/634) العدد ذك االتحادية, التميز محكمة قرار .1

 (المنشورةالمصرية) القضائية والقرارات األحكامج_ 

 جمسة, قضائية( 72) لسنة(, 1314) رقـ مصر في العميا اإلدارية المحكمة حكـ -1
 .األنترنيت شبكة عمى( منشكر, )1657/مارس/13
 15 في( 53) رقـ جمسة في ,قضائية( 74) لسنة, (1546) الطعف في اإلدارية المحكمة حكـ -7

 .األنترنيت شبكة عمى( منشكر,)1657 ,سنة مايك
( منشكر), 11/7/1654 جمسة/قضائية( 74) لسنة( 747) رقـ في الطعف اإلدارية المحكمة حكـ -3

 .1ج, 37 السنة, العميا اإلدارية المحكمة أحكاـ مجمكعة, الفني المكتب, الدكلة مجمس
( منشكر), القضائية( 33) لسنة(, 1133) رقـ الطعف في مصر في العميا اإلدارية المحكمة حكـ -1
 اإلدارية المحكمة قررتيا التي القانكنية المبادئ مجمكعة - الفني المكتب - الدكلة مجمس مجمد في

 .1667 – 1661 سنة, األكؿ العدد -( 34) السنة, العميا
 جمسة, ؽ 32 لسنة (,3151) رقـ الطعف في مصر في العميا اإلدارية المحمة حكـ -2

 قررتيا التي القانكنية المبادئ مجمكعة, الفني المكتب, الدكلة مجمس( منشكر), 1663_يناير_16
 .1ج(, 35) السنة, اإلدارية المحكمة

مجمكعة المبادئ التي )منشكر( في 1663( لسنة 16رقـ ) اإلدارية العميا في مصرحكـ المحكمة  -3
  .العميا, السنة التاسعة كالعشركف اإلداريةالمحكمة  أقرتيا

 .4/1/1663 جمسة, عميا ؽ(, 35) لسنة(, 326) رقـ الطعف في العميا اإلدارية المحكمة حكـ -4
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 .2/1663/ 73 جمسة, عميا ؽ ,(33) لسنة(, 233) رقـ العميا في الطعف اإلدارية المحكمة حكـ -5
, 4/2/1655 جمسة, عميا إدارية ؽ, 31لسنة(, 7331) الطعف العميا اإلدارية المحكمة حكـ -6
 .7112, اإلدارية المسؤكلية مكسكعة في اإلدارم الكسيط,(منشكر)

 المنشورةغير  (المصرية) القضائية والقرارات األحكام_ د

 غير) 3/11/1636 جمسة ؽ(, 32) لسنة (,341) رقـ الطعف في المصرية النقص محكمة حكـ -1
 .(منشكر

 غير, )13/3/1667 جمسة/قضائية 72 لسنة(, 1773) رقـ الطعف في اإلدارية المحكمة حكـ -7
 .(منشكر

 غير)72/3/1662 جمسة ,عميا ؽ (,32) لسنة(, 611) رقـ العميا اإلدارية المحكمة قرار -3
 (.منشكر

 غيػر)2/1/1664جمسػة, عميػا ؽ(, 32) لسنة(, 1243) رقـ الطعف ,العميا اإلدارية المحكمة حكـ -1
 (.منشكر

 القضائية والقانونيةالمجموعات  -تاسعا
 .1666 ,, مطبعة الزماف, بغداد1ابراىيـ المشاىدم, المختار مف قضاء محكمة التمييز, ج -1
 .7116, مكتبة السنيكرم, بيركت,7ج ,اإلداريةلفتة ىامؿ العجيمي, مف قضاء المحكمة  -2
 .7114بيركت,لفتة ىامؿ العجيمي, مكسكعة التشريعات الزراعية, دار السنيكرم,  -3

 الصحف المحمية -عاشرا
 , كباألعداد التي كردت خالؿ البحث, إذ المجاؿ لذكرىا ىنا.العراقية الكقائع جريدة -1
 . كذلؾالمصرية الكقائع جريدة -2
  .جريدة اليـك السابع المصرية -3

 مواقع النترنيت -احدى عشر
 .www.laweg.net ,اإللكتركنيبكابة مصر لمقانكف كالقضاء كعمى المكقع  -1
 . www.youm7.comمكقع جريد اليـك السابع عمى االنترنيت  -2

http://www.laweg.net/
http://www.youm7.com/
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 اإللكتركني المكقع عمى األنترنيت شبكة عمى االتحادم المالية الرقابة ديكاف مكقع -3
www.fbsa.gov.iq . 

تاريخ اخر  7116 \فبراير\ 72في  .ujeeb.com www منشكر عمى المكقعرام  العقرباكم, أياد -4
 .7171\1\13زيارة 

 الوثائق الرسمية –عشر  ثاني
 في 17337 6/3/أ/ؿ ش العدد ذك المجاف شؤكف دائرة/الكزراء لمجمس العامة األمانة كتاب -1

 . 7111 لسنة( 113) رقـ الديكاني األمر كمرفقو 2/17/7111
 مديرياتإلى  المكجو, 4/1/7111 في( 366) العدد ذك القانكنية الدائرة/ الزراعة كزارة كتاب -2

 .( كالبساتيف الزراعية االراضي عمى التجاكز) عنكاف تحت ,كافة المحافظات في الزراعة
( 311) العدد ذك الصالحيات نقؿ بشأف(كزارم امر, )الكزير مكتب/ الزراعة كزارة كتاب -3

 .13/7/7113في
 بشأف, 1/7114/ 73 في( 3116) العدد ذك االراضي قسـ/ القانكنية الدائرة/ الزراعة كزارة كتاب -4

دخاؿ التنازؿ  . الشركاء كا 
 فأبش 17/4/7115 في( 15164) العدد ذك الممكية تنظيـ قسـ/ الزراعية األراضي دائرة كتاب -5

 .الزراعية األرض جنس تغير
 يحمؿ كالذم, 1/5/7115 في( 13563) العدد ذك الديكانية محافظة في الزراعة مديرية كناب -6

 .الزراعية األراضي دائرة إلى المكجو(, الباطف مف األراضي بيع) عنكاف
 المقابالت الرسمية -ثالث عشر

 سػػػػتيالءكاال األراضػػػػيالسػػػػيدة المشػػػػاكر القػػػػانكني ختػػػػاـ محمػػػػد ياسػػػػيف, مسػػػػؤكؿ شػػػػعبة مػػػػع مقابمػػػػة  -1
 .الديكانيةمحافظة في مديرية زراعة  األراضيقسـ إلى  التابعة

 الشػػػػػػافعية زراعػػػػػػة شػػػػػػعبة أراضػػػػػػي مسػػػػػػؤكؿ ,عزيػػػػػػز شػػػػػػاكر عمػػػػػػاد الزراعػػػػػػي المينػػػػػػدس مػػػػػػع مقابمػػػػػػة -2
 .الديكانية محافظة زراعة مديريةإلى  التابعة

 الكتب القانونية المترجمة –رابع عشر 
 أحمد حسف ك حسيب الديف خير ترجمة كالتطبيؽ, المبدأ بيف الزراعي اإلصالح, كارينز دركيف -1

 , بدكف سنة طبع أك نشر.بيركت كالنشر, لمطباعة الطميعة دار, 1ط السمماف,
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Abstract 

Agricultural land is a national wealth, has a social function, and the 

administration must have a role in protecting it, and with this importance 

we find the scarcity of legal studies that addressed the highlighting of this 

role, so we chose our research marked by (administrative control of 

behaviors in agricultural land); Egyptian law was chosen to make this 

comparison, and through research it became clear that legislators had 

provided the necessary protection for the land, whether criminal or 

administrative, by delegating the necessary powers to control the conduct 

of the conduct on it, to ensure the realization of its social function. The 

authorities of the administration vary according to the countries and 

different type of conduct on the ground, in Egypt the legislator took in 

origin the criminal penalty for the material actions of individuals related 

to leaving the exploitation of the land without a legitimate excuse or 

conducting it or building on it without a license issued by the 

administration, as well as giving the administration represented by the 

Minister of Agriculture powers to stop the causes of violations without 

removing them, as the courts are competent  .  In Iraq, since the majority of 

agricultural land is state-owned: it is either authorized to dispose of it, 

distributed to them by the State, or contracted with the administration in 

accordance with provisions that vary according to the law or the decision 

governing the contract; Administrative units and agricultural branch . 

As for legal actions, both Egyptian and Iraqi law agree that real 

estate actions, such as selling primarily, are subject to the control of the 

real estate registration departments, through previous controls, which are 

the scrutiny and examination of the conduct before registering it with the 

aim of preserving the rights of individuals and the state together on the 

ground, as well as refraining from registering illegal conduct, including 

conduct leading to an increase in the upper limit of agricultural property 

provided for in the Agricultural Reform Act. On the other hand, these 

departments refrain from registering the conduct leading to the 

fragmentation of agricultural land below the limits set by law, which was 

determined by the Egyptian legislator with all conduct leading to the 

fragmentation of the land to less than five acres and the most effective 

treatment of these limits through the courts, but in Iraq the situation 

deteriorated after the repeal of the Economic Limit of Agricultural Land 



ABSTRACT 

B 
A.  

Act No. (137) of 1976. Which was to cancel the cases of popularity in 

agricultural land through administrative committees, and prevent the real 

estate registration departments from registering any behavior below the 

limits contained in it, which was hired by the dissolved Revolutionary 

Command Council (286) resolution of 1987, which addressed the issue of 

secretion and left the land emptying. Non-real estate actions such as land 

lease and the following contracting process have been found to be very 

narrow in Egyptian law, as, after the passage of Law No. 96 of 1992, they 

were subjected significantly to the provisions of the Civil law in 

accordance with the rules of the agreement governed by the rule of 

contract, the law of contractors, while the administration's control in Iraqi 

law expands as the administration is a party to all cash leases, allowing it 

to monitor conduct such as waiver, ownership or transfer to heirs. It will 

also not impose an administrative penalty for unlawful conduct such as 

trading contracts, while the administration is not a party to the farmer's 

contracts, yet it is subject to the control of the Agricultural Dispute 

Resolution Commission. 

. 
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