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  المستخمص
 اقتطاع المباني ىذه إقامة عمى ويترتب كثيرة، حاالت الدولة اراضي عمى لمبناء إن    

 االسباب أىم من تعتبر االعمال ىذه أن شك وال الدولة، اراضي من كبيرة مساحات
 ىذه تتسبب ذلك إلى وباإلضافة. لمدولة التحتية البنية وتخريب تدىور إلى أدت التي

 وما. تنفيذىا دون  الحيمولة أو ليا المخططة الخدمية الدولة مشاريع فيذتن بتأخر االعمال
قميم عام بشكل العراق في يحدث  أمالك عمى اليد وضع من خاص، بشكل كوردستان وا 
 الدولة أراضي من واسعة لمساحات استباحة من عنو ينتج وما والمشاعات الدولة

 كبيرة أجزاء بإبتالع ييدد مما بإستمرار يتزايد والذي عمييا، القانوني غير البناء وظاىرة
 منع االصل حيث من العراقي فالمشرع القانونية الناحية فمن لذلك الدولة، اراضي من
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 التجاوز فعل ان واعتبر بإزالتيا، المختصة الجيات والزم الدولة، اراضي عمى التجاوز
 المتخذة التدابير ىمأ  الدراسة شخصت وقد. جزائيا   عنصرا   عمييا وأسبغ قانونية مخالفة
 لسنة( ٖ) رقم القانون  في الواردة الدولة اراضي عمى القانوني غير البناء من لمحد

زالة منع قانون )  ٕٛٔٓ ( العراق -كوردستان اقميم في الدولة أراضي عمى التجاوز وا 
 من لمحد بحزم والوقوف التجاوزات ظاىرة منع أجل من وذلك المقارنة، القوانين وبعض

 .السمبية ظاىرةال ىذه
 األعمال وقف القانوني، غير البناء التجاوز، الدولة، أراضيالكممات المفتاحية:

 البناء إزالة المتجاوزة،
Abstract 

There are many cases of construction on state lands, and the 

construction of these buildings entails deducting large areas of 

state lands, and there is no doubt that these works are considered 

one of the most important reasons that led to the deterioration and 

sabotage of the state’s infrastructure. In addition, these actions 

cause delays in the implementation of planned state service 

projects or prevent their implementation. What is happening in 

Iraq in general and the Kurdistan Region in particular, the seizure 

of state property and the commons and the resulting appropriation 

of large areas of state lands and the phenomenon of illegal 

construction on them, which is constantly increasing, threatening 

to swallow large parts of state lands, so it is from a legal point of 

view The Iraqi legislator originally prohibited encroachment on 

state lands, and obligated the competent authorities to remove it, 

and considered the act of transgression to be a legal violation and 

conferred upon it a penal element. The study identified the most 

important measures taken to limit illegal construction on state 

lands contained in Law No. (3) of 2018 (the Law to Prevent and 

Eliminate Encroachment on State Lands in the Kurdistan Region - 

Iraq) and some comparative laws, in order to prevent the 

phenomenon of abuse and to stand firmly to limit From this 

negative phenomenon. 
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 مقدمة

األراضي من أىم الموارد التي تممكيا الدولة، وأصبح االستخدام الرشيد واألمثل تعد      
في الدول المتحضرة والنامية، ىو األساس الذي يقوم عميو التخطيط بأنواعو، ومستوياتو 

وما يحدث في العراق بشكل عام و إقميم كوردستان بشكل خاص، من  وأىدافو كافة.
الك الدولة والمشاعات وما ينتج عنو من استباحة لمساحات واسعة وضع اليد عمى أم

قامة أبنية عشوائية ال تراعي السالمة العامة ومتطمبات السكن  من أراضي الدولة وا 
الالئق، من حيث وجود البنية التحتية الالئقة وزيادة الكثافة السكانية، أعاد إلى الضوء 

 التجاوز ألراضي في ىذا البمد. حيث يشكلالمشاكل التنموية المرتبطة باستعماالت ا
 شكل بشكل كبير، مما تزايده ويالحظ الحالي وقتنا في كبيرة أىمية عمى اراضي الدولة

 إلى إشباع اليادفة الخدمية بتدىور مرافقيا وتسبب البمدية دوائر عمل أمام عثرة حجر
تنفيذىا ىذا  دون  لةالحيمو  أو المخططة مشاريعيا تنفيذ تأخر فييا بما العامة الحاجات

 الخدمي الواقع ضعف إلى فإن ىذه األعمال تؤدي من جانب، ومن جانب آخر
 المقارنة لمقوانين كان التحتية لمدولة. وقد البنىية وتخريب العامة بالمصالح واإلضرار
سيما البناء المتجاوز عمى  القانوني لألراضي وال الوضع ضبط في البالغة االىمية
( لسنة ٖمنيا القوانين العربية والقانون العراقي، خاصة القانون رقم )الدولة، و  اراضي
زالة التجاوز عمى أراضي الدولة في اقميم كوردستان ٕٛٔٓ العراق.  -)قانون منع وا 
ان الدولة )اإلدارة( بإمكانيا رفع التجاوز عن طريق الدعوى التي تقيميا أمام حيث 

تم طمب رفع التجاوز والتعويض عن المحاكم، ومن خالل ىذه الدعوى المدنية ي
االضرار التي لحقت جراءه إن كان لو مقتضى، او عن طريق الدعوى الجنائية بما 

 يوفره قانون العقوبات او ما يتضمنو من جزاءات في حالة االعتداء عمييا.
لمعالجة ظاىرة البناء غير القانوني عمى  ىذا البحث في أنو محاولة أىمية وتكمن     

الدولة، و الذي يتزايد بإستمرار مما ييدد بإبتالع أجزاء كبيرة من اراضي الدولة أراضي 
 الواقع التحتية لمدولة وضعف البنى وتخريب العامة بالمصالح اإلضرار إلى ، مما يؤدي
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الخدمي. لذلك فإن المشرع فرض المزيد من الحماية عمى تمك العقارات، واعتبر ان فعل 
لسنة  ٗ٘ٔوأسبغ عمييا عنصرا  جزائيا ، حسب احكام القرار التجاوز مخالفة قانونية 

الذي اعتبر بعض التصرفات الواقعة عمى أمالك الدولة الواقعة داخل حدود  ٕٔٓٓ
 والغرامة. البمدية، فعال مخالفا لمقانون يستوجب العقوبة، التي تتراوح بين الحبس

 العراقي التشريع في الواردة ةالقانوني لمقواعد بالتعرض البحث نطاق يتحددالبحث:  نطاق
 التي تناولت العربية والكوردستاني وفي االشارة في بعض الحاالت الى التشريعات

اراضي الدولة، وبيان كيفية معالجة المشرع الكوردستاني لمبناء  عمى موضوع التجاوز
ت المتجاوز عمى اراضي الدولة، فضال  عن دراسة القواعد الخاصة بالتدابير واإلجراءا

 المتخذة لمحد من البناء المتجاوز.
عمى إبراز التدابير المتخذة لمحد من  األساسية البحث تكمن مشكمةمشكمة البحث: 

ظاىرة البناء غير القانوني عمى  التجاوز عمى اراضي الدولة وانعكاساتيا السمبية عمى 
ذه الظاىرة تدىور اقتصاد الدولة، باإلضافة إلى بيان موقف المشرع الكوردستاني من ى

 مقارنة ببعض القوانين في ىذا المجال.
وعمى ذلك، فإن ىذه الدراسة، سوف تتناول أحكام المسؤولية القانونية  خطة البحث:

إقميم كوردستان العراق أنموذجا : ببيان  -المترتبة عمى التجاوز عمى أراضي الدولة 
ونية، ومن ثم عرض أىم مفيوم التجاوز عمى أراضي الدولة وصوال  إلى تقسماتيا القان

أحكام البناء غير القانوني عمى أراضي الدولة. وفي ضوء ما سبق، سوف تكون خطة 
 الدراسة عمى النحو اآلتي: 

 المبحث االول: ماىية التجاوز عمى أراضي الدولة وتقسماتيا القانونية
 المطمب االول: تعريف التجاوز عمى أراضي الدولة

 لقانونية ألراضي الدولةالمطمب الثاني: التقسيمات ا
 المبحث الثاني: أحكام البناء غير القانوني عمى أراضي الدولة

 المطمب االول: التدابير المتخذة لمحد من البناء غير القانوني عمى أراضي الدولة
 المطمب الثاني: المسؤولية المدنية الناشئة عن البناء غير القانوني عمى أراضي الدولة
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 المبحث االول
 ة التجاوز عمى أراضي الدولة وتقسماتها القانونيةماهي

سوف نتناول في ىذا المبحث عن ماىية التجاوز عمى اراضي الدولة، لنحدد في       
المطمب االول تعريف التجاوز عمى اراضي الدولة، وثم التقسيمات القانونية عمى 

 اراضي الدولة في المطمب الثاني.
 المطمب االول

 اراضي الدولة تعريف التجاوز عمى
ان تعريف التجاوز عمى اراضي الدولة يستوجب التطرق الى مدلوليا المغوي       

 واالصطالحي، لذلك ينقسم ىذا المطمب الى فرعين وكاآلتي:
 الفرع األول

 تعريف المغوي لمتجاوز عمى أراضي الدولةال
، لكل التجاوز عمى اراضي الدولة مصطمح مزدوج ويتكون من أكثر من جزء      

 مفردة فيو معنى مستقل بذاتو لبيان المعنى المقصود. 
و] جاوز[  (ٔ)جاء الفعل َتَجاُوٌز، وفي المغة: أفرط وتجاوزتو بمعنى أجْزتوُ  التجاوز      

. فاألصل الثالثي لكممة التجاوز في المغة ىو )جوز( و )جاز( بمعنى (ٕ)المكان: تّعْداه
َوازا  و أجاَزُه خّمفو وقطعو و اْجَتاَز سمك و َجاوَز َجاَز الموضع سمكو وسار فيو يجوز جَ 

الشيء إلى غيره تجاَوَزُه بمعنى أي َجاَزُه و تجاَوَز هللا عنو أي عفا وّجوز لو ما صنع 
َز في صالتو أي خّفف وتجوز في كالمو أي  تجويزا و أَجاَز لو أي سّوغ لو ذلك و َتَجوَّ

ْز تكمم بالمجاز وجعل ذلك األمر َمَجازا   إلى حاجتو أي طريقا ومسمكا ويقال الميم َتَجوَّ
عني وتجاوز عني بمعنى و الَجْوُز فارسي معرب الواحدة َجوَزٌة والجمع جوزات وأرض 

 .(ٖ)َمَجاَزٌة بالفتح فييا أشجار الَجْوِز و أجاَزُه بجائزٍة سنية أي بعطاء

                                                           

 .325، ص 1556اثٓ ِٕظٛس ، ٌغبْ اٌؼشة ، اٌّجٍذ اٌزبعغ ، داس طبدس، ث١شٚد ،  (1) 

 .٠ٌٛ105ظ ِؼٍٛف ، إٌّجذ فٟ اٌٍغخ ، اٌّىزجخ اٌششل١خ ، ث١شٚد، د. ط، ص ( 2)
(3)

 .116، ص1593دمحم ثٓ أثٟ ثىش اٌشاصٞ، ِخزبس اٌظذبح، داس اٌشعبٌخ، اٌى٠ٛذ،  
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ِإراض،  َض: جمعَأرَ  مصدر )اسم(: َأْرض مصطمح أراض جاء من َأْرض:واما        
وتعني بو التي عمييا الناس، ُأنثى وىي اسم جنس، وكان حق الواحدة منيا َأن 

اأَلْرض: َمْعُروَفة، َواْلجمع األَرضون. َواَل َيُقول َعَرِبّي:  (ٔ). ولكنيم لم يقولوا َأْرضة يقال
يقا  لمنبت. َأرض، َأَرض. َوُيَقال: َمَكان أريض بيِّن األراضة واإلراضة، ِإذا َكاَن خم

واإلراض: الِبساط الَِّذي ُيمقى عمى اأَلْرض، َواْلجمع ُأُرض. واأَلَرَضة: َىِذه الداّبة 
اْلَمْعُروَفة، َواْلجمع َأَرض، وزن َفَعل. وُأِرض الُعود َفُيَو مأروض، ِإذا ُأكل. واأَلْرض: 

ش االنسان عمى . وىذا المعنى ىو من مدلوالت االرض التي يعي(ٕ)النُّْفَضة والرِّْعَدة
 .(ٖ)سطحيا وكذلك القشرة السطحية التي تغمف ىذه الكرة والتي تُنبت النبات

ْوَلة  اما مصطمح        ْوَلة  و .االستيالُء والَغَمَبة يعنى بو في المغة: الدَّ الشيُء  الدَّ
ْوَلة   و .الُمتداَولُ  ، ويتمتع جمع كبير من األفراد، َيْقطن بِصفة دائمة إقميم ا معيَّن ا الدَّ

ْوَلةُ  . بالشخصية المعنوية وبنظام حكومي وباالستقالل السياسي في الحرب بين  والدَّ
عميو يكون معنى التجاوز عمى االراضي الدولة  (ٗ).الِفَئَتين: َأن تيزم ىذه مّرة وىذه مّرة

"ىو التعدي أو الخروج عن المباح في التعامل مع كل ممك ثابت لو اصل وقرار". 
معاني ىذه المفردات المغوية بمجموعيا ذات أثر في إيضاح المعنى ويتضح بأن 

 متجاوز عمى االراضي الدولة.ل القانوني
 الفرع الثاني

 التعريف االصطالحي لمتجاوز عمى أراضي الدولة
اختمفت التعريفات في تحديد معنى التجاوز عمى اراضي الدولة اصطالحا  تبعا        

، الى تعريفو لممصطمح (ٔ)، حيث ذىب رأي(٘)ستخداملممسميات التي تناظره في اال
                                                           

 .224، ص1556ْ اٌؼشة ، اٌّجٍذ اٌضبٌش اٌؼشش ، داس طبدس، ث١شٚد، ٌجٕبْ، اثٓ ِٕظٛس، ٌغب  (1)
(2)

 –داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ  ،2اٌطجؼخ األٌٚٝ، ط أثٛ ثىش دمحم ثٓ اٌذغٓ ثٓ دس٠ذ األصدٞ، جّٙشح اٌٍغخ، 

 1066، ص1591ث١شٚد،
(3)

ِؼخ ثغذاد ، ِؼٙذ ِذّٛد اٌّظفش ،اد١بء االسع اٌّٛاد ٚػاللزٙب ثبإللطبع ، سعبٌخ ِبجغز١ش ، جب 

 .10، ص1565اٌذساعبد االعال١ِخ ، 
(4)

، 4إثشا١ُ٘ أ١ٔظ، ػجذ اٌذ١ٍُ ِٕزظش ،ػط١خ اٌظٛاٌذٟ ٚ دمحم خٍف هللا أدّذ، اٌّؼجُ اٌٛع١ؾ، ؽ  

 .41، ص 2004،  ، ِىزجخ اٌششٚق اٌذ١ٌٚخ، اٌمب٘شح1اٌّجٍذ 
(5)

١ٍه اٌؼمبساد اٌّزجبٚص ػ١ٍٙب اٌؼشاق د. عذش د١بي غبُٔ ٚ ِٙب سِضٞ دمحم ػٍٟ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌزّ 

 .51(، ص 22(، اٌغٕخ )12(، اٌؼذد )20أّٔٛصجبً، ِجٍخ اٌشاف١ذ٠ٓ ٌٍذمٛق، اٌّجٍذ )
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كامال  غير مجزأ، بأنو "اإلستيالء عمى االراضي من قبل المتجاوزين بصورة غير 
قانونية". كما عرف عمى أنو " إشغال االرض وبنايات الدولة مع إحداث تغيير 

الجتماعية لمتصاميم االساسية ووظائفيا من خالل تجاىل القانون والقيم واالعراف ا
الى تعريفيا بأنيا " المناطق التي اليجوز البناء  (ٕ)والشرعية". إذ بشأنيا ذىب الرأي

–عمييا قانونا  لكونيا إما اراضي زراعية او اراضي الدولة او اراضي غير مخططة 
 وغير خاضعة لمتنظيم". -خارج التصميم

راضي الدولة، حيث أما بالنسبة لمموقف التشريعي من تعريف التجاوز عمى ا      
زالتو تعريف التجاوز بالقول: يعد تجاوزا   تناولت التشريعات العراقية المتعمقة بالتجاوز وا 
التصرفات اآلتية الواقعة عمى العقارات العائدة لمدولة والبمديات ضمن حدود التصاميم 

 األساسية لممدن دون الحصول عمى موافقة أصولية: 
. استغالل ٕمخالفا  لمتصاميم األساسية لممدن.  البناء سواء أكان موافقا  أم .ٔ

 .(ٖ).استغالل األراضيٖالمشيدات. 
وقد اطردت محكمة تمييز العراق في بيان حيثيات الدعاوى المطعون فييا أماميا      

) ان المدعي عميو قد تجاوز وبدون وجو حق أو مسوغ قانوني عمى العقار المرقم 
عن مصطمح التجاوز بمصطمح التعدي في بعض  . وقد استعيض(ٗ)............. (

الدول كمصر فقد عّرفو البعض بأنو ) تعدي او انتياك حرمة ممك الغير بدون وجو 
 . (٘)حق وانعدام المسوغ القانوني ليذا التعدي(

                                                                                                                                                      
(1)

خٌٛخ وش٠ُ وٛصش، اٌزجبٚصاد ػٍٝ ػٛاثؾ ٚلٛا١ٔٓ اٌجٕبء ٚأصش٘ب ػٍٝ اٌج١ئخ اٌذؼش٠خ فٟ ِذ٠ٕخ  

(، اٌؼذد 31اٌجبِؼخ اٌزىٍٕٛج١خ، اٌّجٍذ )ثغذاد، ثذش ِٕشٛس فٟ اٌّجٍخ اٌؼشال١خ ٌٍٕٙذعخ اٌّؼّبس٠خ، 

 .90، ص 2015(، ٌغٕخ 3)
(2)

فشط ِظطفٝ اٌظشفٕذٞ، اعزشار١ج١بد رط٠ٛش إٌّبؽك اٌؼشٛائ١خ فٟ ِذبفظبد غضح، سعبٌخ  

 .3، ص2011ِبجغز١ش ِمذِخ اٌٝ و١ٍخ إٌٙذعخ، اٌجبِؼخ االعال١ِخ غضح، 
(3)

١بدح اٌضٛسح إٌّذً ِٕشٛس فٟ اٌزشش٠ؼبد طبدس ػٓ ِجٍظ ل 2001ٌغٕخ  ٠154ٕظش اٌمشاس سلُ  

 راد اٌؼاللخ ثؼًّ دٚائش اٌجٍذ٠بد.
(4)

/ َ ٠112ٕظش لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض اٌّشلُ  
2
  /2003  ٚ366 َ /

2
 ) لشاس غ١ش ِٕشٛس(. 2003/  

(5)
د. سػب ػجذ اٌذ١ٍُ ػجذ اٌّج١ذ، اٌجٛأت اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍجٕبء اٌؼشٛائٟ ػٍٝ األسع اٌضساػ١خ، داس  

د. دمحم شزب اثٛ عؼذ، اطٛي ِٚب ثؼذ٘ب. ٠ٕٚظش أ٠ؼبً:  25، ص 2004خ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، إٌٙؼ

، جبِؼخ اٌمب٘شح، اٌمب٘شح، 1اٌّغؤ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خ فٟ لبْٔٛ اٌّؼبِالد اٌّذ١ٔخ األعالِٟ اٌغٛدأٟ ، ؽ

 .11، ص 1594
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، بأنو كل تصرف أو (ٔ)فقد عرف المشرع الكوردستاني التجاوزومن ناحية أخرى،      
ة أو عمى حق من الحقوق الواردة عمى ىذه األراضي إذا عمل يرد عمى أراضي الدول

 وقع دون ترخيص قانوني، أو بالمخالفة ألحكام القوانين النافذة، ومنيا ما يأتي:
ستعمال و وضع اليد عمى أبنية الدولة. -ٔ  غصب وا 
 تشييد المنازل واألبنية بمختمف أنواعيا. -ٕ
 غصب األرض أو غصب جزء منيا. -ٖ
 مال األرض، وتغيير إستعماالت األرض.تغيير جنس األرض، و إستع -ٗ
 حفر األرض، أخذ التربة، وتغيير مجرى المياه السطحية. -٘
 تعطيل أو تغيير حق من حقوق اإلرتفاق المقررة عمى أراضي الدولة. -ٙ
ستعمال وحفر وتشويو القنوات والروافد واألنيار والبحيرات. -ٚ  وضع اليد وا 
لغابات والزراعات خالفا  تسييج األراضي واألراضي الصخرية والمراعي وا -ٛ

 لمقوانين النافذة.
قامة البساتين والسياحة والسكن  -ٜ بيع وىبة إيجار األراضي ألغراض الزراعة وا 

 والتجارة أو ألي غرض آخر.
 فصل و إفراز األراضي خالفا  لمقوانين النافذة. -ٓٔ
أي تصرف آخر، عدا ما ىو مذكور في الفقرات السابقة، يقع عمى  -ٔٔ

 الحصول عمى الموافقات األصولية.أراضي الدولة دون 
كما أنو يعد تجاوزا  إستعمال جميع أو جزء من شارع، رصيف، ساحة، حديقة، متنزه أو 

 (ٕ)أي مكان عام بصورة مؤقتة أو دائمة لممصمحة الخاصة.
 المطمب الثاني

 التقسيمات القانونية ألراضي الدولة
قسم  حيث الدولة، ألراضي انونيالقبيان التقسيم ب المطم ىذا سنحاول من خالل      

 خمسة األراضي إلى ٜٙٚٔ( لسنة ٖ٘قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم )
                                                           

(1)
  .2019( ٌغٕخ 3ذٌٚخ سلُ )( اٌفمشح أٚالً ، لبْٔٛ ِٕغ ٚإصاٌخ اٌزجبٚص ػٍٝ أساػٟ ا4ٌاٌّبدح )  

(2)
 .2019( ٌغٕخ 3سلُ ) ( اٌفمشح صب١ٔبً، لبْٔٛ ِٕغ ٚإصاٌخ اٌزجبٚص فٟ إل١ٍُ وٛسدعزب4ْاٌّبدح ) 
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 واألراضي الموقوفة واألراضي األميرية الممموكة واألراضي : األراضي(ٔ)وىي أصناف
( لسنة ٓٗرقم ) العراقي المدني أقر أيضا  القانون  الموات، وقد واألراضي المتروكة
 .(ٕ)الخمسة ذه األصنافبي ٜٔ٘ٔ

( من القانون المدني العراقي رقم ٔ/ فٕٙإستنادا  لممادة ) :أوال: األراضي الممموكة
 أو نقمو ال يمكن بحيث مستقر ثابت لو شيء كل(، يقصد بالعقار ٜٔ٘ٔ( لسنة ٓٗ)

 ذلك وغير والسدود والمناجم والجسور والغراس االرض والبناء فيشمل تمف دون  تحويمو
 التسجيل من قانون  (٘) المادة فعرفتيا الممموكة العقارات . أما(ٖ) العقارية( شياءاإل من

 مالكيا إلى وحقوقيا رقبتيا تعود التي ىي ( بأنيا ٜٔٚٔلسنة  43 رقم العراقي العقاري 
 ( منٔ/ٖٔ)  القوانين(. وتعد االرض ممموكة ممكا  صرفا  حسب المادة أحكام وفق
 ىذا عمى مسجمة كانت إذا 1970 لسنة 117 رقم راقيالع الزراعي اإلصالح قانون 
 الدرجة المكتسب الصنف تصحيح نتيجة أصبحت كذلك أو الطابو سجالت في الوجو

التي  ىي(بأنيا  الممموكة . كما عرف الفقو االراضي(ٗ)القانون  ىذا نفاذ قبل النيائية
 لو فيجوز ياحقوق كافة و رقبتيا لو أن أي الممكية، وجو صاحبيا عمى بيا يتصرف

 .(٘)إليصاء بيا...( وا ووقفيا بيعيا ورىنيا

                                                           
(1)

، فئٔٗ لغُ االساػٟ إٌٝ خّغخ  1530/  1/  12أِب لبْٔٛ اٌٍّى١خ اٌؼمبس٠خ اٌٍجٕبٟٔ اٌظبدس فٟ  

إٌذٛ ا٢رٟ : اٌؼمبساد اٌٍّه ٚاال١ِش٠خ أٔٛاع ٚاعزؼًّ ٌفظ اٌؼمبس ثذي االسع، فمغّٙب ػٍٝ 

ٚاٌّزشٚوخ اٌّشفمخ ٚاٌّزشٚوخ اٌّذ١ّخ ٚوزٌه اٌؼمبساد اٌخب١ٌخ اٌّجبدخ، ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ٠ٕظش د. 

دغٓ دمحم اٌشفبػٟ، ػمٛد اعزضّبس االساػٟ اٌضساػ١خ ث١ٓ اٌشش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ، اٌطجؼخ االٌٚٝ، ِؤعغخ 

ش ا٠ؼبً دغ١ت طبٌخ اعّبػ١ً، اٌجٕبء غ١ش اٌمبٟٔٛٔ ػٍٝ . ٠ٕٚظ25، ص2005إٌبششْٚ، ث١شٚد،

اٌذ٠ٓ،  و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌغ١بعخ فٟ جبِؼخ طالح -دساعخ ِمبسٔخ، سعبٌخ ِبجغزش  –االساػٟ اٌضساػ١خ 

 .26، ص 2000اٌؼشاق، -أسث١ً
(2)

 اٌىزت سدا اٌزجؼ١خ، اٌؼ١ٕ١خ اٌذمٛق – االط١ٍخ اٌؼ١ٕ١خ اٌذمٛق ؽٗ، دغْٛ غٕٟ .د ٚ اٌجش١ش ؽٗ دمحم 

 . 265ص  ،1982اٌّٛطً، جبِؼخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش،
(3)

د. د١ذس ٚ٘بة ػجٛد، د. دمحم ػٍٟ طبدت ٚ رجبسن ػجذاٌذغ١ٓ دمحم، رخظ١ض االساػٟ ألغشاع 

/آراس  31) 2، ط. 44، اٌؼذد 1اٌّشبس٠غ اٌغى١ٕخ، ِجٍخ اٌىٛفخ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ اٌغ١بع١خ ،اٌّجٍذ 

 .115(، ص 2020
(4)

 . 1510ٌغٕخ  117 سلُ اٌؼشالٟ اٌضساػٟ طالحاإل لبْٔٛ 
(5)

 ؽٍجخ ػٍٝ أٌم١ذ اٌزٟ اٌّذبػشاد إٌّمٌٛخ، غ١ش ٚاٌّٛاي االساػٟ أدىبَ د١ذس، ٔبطش شبوش 

 ص ، 1942 - 1941 ثغذاد، اٌّؼبسف، ِطجؼخ اٌؼب١ٌخ، اٌؼٍَٛ ِٚؼٙذ اٌذمٛق و١ٍخ إٌّزٟٙ ِٓ اٌظف

21 
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 الممكية شمول أي تامة ممكية ىي النوع ىذا في ممكية االرض ووفقا  لما تقدم فإن      
 والوقف واليبة بالبيع فييا يتصرف أن لصاحبيا يكون  ثم ، ومن (ٔ)والمنفعة لمرقبة

 .(ٕ)باإلجارة ستغمياي أن ولو بالزراعة كما يستعمميا أن ولو والوصية
وىي األراضي التي تكون رقبتيا لبيت المال ويجري إحالتيا و  :ثانيًا: االراضي االميرية

تفويضيا ألحد من قبل ولي األمر بناء عمى طمبو لمدة غير محددة، لقاء معجمة تسمى 
 من (ٚ) المادة . كما عرفت(ٖ) الطابو يدفعيا الطالب لمخزينة ويعطى سند رسمي بذلك

 (لمدول تعود رقبتيا ىي التي ( بأنيا االميرية االراضي العراقي العقاري  التسجيل انون ق
 بأنيا ىي االميرية المبناني العقارات العقارية الممكية قانون  من (ٙ) المادة عرفت كما

 .(ٗ)) التصرف حق عمييا يجري  أن يمكن والتي لمدولة رقبتيا تكون  التي العقارات(
 التي صرفة وىي أراضي أميرية - :أنواع ثالثة إلى االميرية ضيوتنقسم االرا      
 االراضي وىي الطابو في مفوضة أميرية وأراض الدولة، إلى وجميع حقوقيا رقبتيا تعود
 االميرية واالراضي القوانين، أحكام وفق االشخاص إلى التصرف فييا حق فوض التي

 حسب ،(٘)االشخاص إلى فييا فالتصر  حق منح االراضي التي وىي بالمزمة الممنوحة
 .(ٙ)والمزمة التسوية قانوني أحكام

                                                           
(1)

، ِىزجخ 1ط١ٍخ )دك اٌٍّى١خ ٚاٌذمٛق اٌّزفشػخ ػٕٙب(، ؽد. دسع دّبد ػجذ، اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ اال 

 .341، ص2019اٌغٕٙٛسٞ، ثغذاد، 
(2)

ً ٌذذس اٌضساػٟ اٌمبْٔٛ أدىبَ ششح فٟ اٌٛج١ض اٌفمٟ، ػضّبْ ػٍٝ دمحم .د    اٌزؼذ٠الد ؽجمب

 .21ص ،1555 اٌمب٘شح، اٌؼشث١خ، إٌٙؼخ داس اٌطجؼخ االٌٚٝ، اٌزشش٠ؼ١خ،
(3)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 21ِظذس عبثك، ص  دغ١ت طبٌخ اعّبػ١ً، 
(4)

ٚرجذس اإلشبسح ٕ٘ب إٌٝ أٔٗ ٠مظذ ثذك اٌزظشف فٟ االساػٟ اال١ِش٠خ اٌزظشف ثغٍطبد اٌذك   

فمؾ أٞ فٟ دذٚد ِب ٠خٌٛٗ اٌمبْٔٛ ِٓ عٍطبد، ف١ٍظ ٌٗ ِب ٌٍّبٌه ِٓ عٍطخ اٌزظشف فٟ دبي اٌٍّى١خ 

لف ٘زٖ االساػٟ ٚال اإل٠ظبء ثٙب.  ٚجذ٠ش ٚرٌه ٔظشاً ألْ اٌذٌٚخ ِبٌىخ ٌٍشلجخ، ِٚٓ صُ ال ٠جٛص ٚ

ثبٌزوش إٔٗ ال رزجغ فٟ أزمبي دك اٌزظشف إٌٝ اٌخٍف اٌؼبَ لٛاػذ اإلسس اٌّمشسح ثّٛجت أدىبَ 

اٌشش٠ؼخ االعال١ِخ ثخالف األِالن اٌظشفخ اٌزٟ رخؼغ ألدىبَ اٌّٛاس٠ش اٌششػ١خ ، ٌٚٙزا فٙٛ ٌُ 

. ٌٍّٚض٠ذ ِٓ 33اٌشفبػٟ، ِظذس عبثك، ص ٠غّٝ دك اإلسس ثً دك االٔزمبي  د. دغٓ دمحم 

، 2011، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ، ثغذاد، 2اٌزفبط١ً ٠ٕظش: ِظطفٝ ِج١ذ، أدىبَ إٔزمبي دك اٌزظشف، ؽ

 .94ص 
(5)

 .1971 ٌغٕخ 43 سلُ اٌؼمبسٞ اٌزغج١ً لبْٔٛ ِٓ أ،ة،ط(-1) اٌّبدح  
(6)

أْ ج١ّغ االساػٟ اال١ِش٠خ اٌظشفخ ٚرطج١مبً ٌزٌه لشسد ِذىّخ اٌز١١ّض فٟ اٌؼشاق فٟ لشاس ٌٙب ث  

اٌظشفخ ٚاٌّفٛػخ ثبٌطبثٛ ٚإٌّّٛدخ ثبٌٍضِخ ٚاالساػٟ اٌّزشٚوخ رؼذ ِٓ طٕف  االساػٟ 

( ٌغٕخ 53اٌٍّّٛوخ ٌٍذٌٚخ اعزٕبداً ألدىبَ اٌّبدح االٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ رٛد١ذ أطٕبف أساػٟ اٌذٌٚخ سلُ )
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 االول التعديل قانون  2007 لسنة (32) رقم القانون  أن إلى اإلشارة ىنا تجدر      
 غير االراضي كافة اعتبر العراق، كوردستان في الزراعية قانون تنظيم الممكية لتطبيق
 قانون  بموجب فييا االراضي حقوق  تثبيت قرارات لم تكتسب التي أو تسويتيا المنتيية

 والبساتين الزراعية االراضي باستثناء صرفة، النيائية، أميرية الدرجة الزراعي اإلصالح
 الموقوفة والبساتين واالراضي قانونا ، طابو معتبرة سندات بموجب صرفا   ممكا   الممموكة

 معدل واليقل سنوات 10 عن ال تقل لمدة باألشجار المغروسة واالراضي صحيحا ، وقفا  
 مجمس بقرار والبساتين المشمولة واالراضي شجرة، 40 عن الواحد الدونم في عددىا
 . 1973(ٔ) لسنة (702)  المرقم المنحل الثورة قيادة

 والتصدق الناس من ألحد عن التممك العين حبس ىو الوقف  :ثالثًا: االراضي الموقوفة
لمدارس والمكتبات ويسمى الوقف الخيري، أو عمى جية من جيات الخير كا بمنفعتيا

، والوقف يجري عمى االراضي الممموكة ويسمى (ٕ)عمى الذرية ويسمى الوقف الذري 
 .(ٖ)الوقف الصحيح ويجري عمى حق التصرف ويسمى وقفَا غير صحيح

 ( لسنة117) رقم الزراعي االصالح قانون  ( منٕأ/-ٖٔ)  واستنادا   لممادة      
 سجالت في الوجو ىذا عمى مسجمة كانت إذا راضي تكون موقوفةاال بأن 1970
 الوقف عمى ويترتب .القانون  ىذا قبل نفاذ مصدقا   بشأنيا الوقفية سند كان أو الطابو
 يرىن يباع وال فال عميو تصرف أي إجراء يمكن فال الموقوف، عن الواقف ممك زوال

                                                                                                                                                      

 ٙب ػٍٝ ٚفك أدىبَ اٌمبْٔٛ. لشاس، د١ش ال ٠جٛص اعزّالن دمٛق اٌزظشف١خ ثً ٠ظبس إٌٝ إؽفبئ1516

 اٌذمٛلٟ، ِجٍخ فٟ ِٕشٛس ، 1978 / 4 / 22 فٟ 1977 أٌٚٝ – ػبِخ ١٘ئخ 45 اٌّشلُ اٌز١١ّض ِذىّخ

 .168 – 167ص ، 1978 اٌؼبششح، اٌغٕخ ٚاٌشاثغ، اٌؼذد٠ٓ اٌضبٌش
(1)

 ٌزطج١ك االٚي اٌزؼذ٠ً لبْٔٛ 2007 ٌغٕخ 32 سلُ لبْٔٛ ِٓ االٌٚٝ اٌّبدح ِٓ اٚالً  اٌفمشح ٠ٕظش  

 اٌٛلبئغ فٟ ِٕشٛس ، 1975 ٌغٕخ 90 سلُ اٌؼشاق وٛسدعزبْ فٟ اٌٍّى١خ اٌضساػ١خ رٕظ١ُ لبْٔٛ

 .26/12/2001 فٟ 77 ػذد اٌىٛسدعزب١ٔخ
(2)

د. ػظّذ ػبٌّج١ذ ثىش، اٌّذخً ٌذساعخ اٌمبٟٔٛٔ )فٟ اٌؼٙذ٠ٓ اٌؼضّبٟٔ ٚاٌجّٙٛسٞ اٌزشوٟ(،   

 .115، ص2012، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، 1ؽ
(3)

 .115د. د١ذس ٚ٘بة ػجٛد، ِظذس عبثك، ص   
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 . وتقسم(ٔ)معينة شروط توفر دعن استبدالو يجوز كما إيجار يجوز غيرأنو يورث، وال
 -قسمين: إلى أحكاميا بحسب الموقوفة االراضي

 .الجيات من جية عمى ووقفت ممكا   رقبتيا التي العقارات وىي  :الصحيحة االوقاف .1
أو  فييا التصرف وحقوق  أميرية رقبتيا التي العقارات وىي :الصحيحة غير . االوقافٕ

 وقت في يجوز وال .(ٕ)الجيات من لجية فةموقو  جميعيا أو أو أعشارىا رسوميا
 .عراقي مدني (1172) المادة إستنادا  ألحكام التصرف حق وقف الحاضر

وىي األراضي التي ترك حق االنتفاع بيا لعامة الناس أو  :االراضي المتروكةرابعًا: 
، وقسمت األراضي (ٖ)ألىالي قرية أو مجموعة قرى وقصبات تكون مشتركة فييا

 :إلى قسمين ٛ٘ٛٔوفق قانون األراضي العثماني لسنة  المتروكة
.  األراضي المتروكة لعامة الناس كالطرق واألسواق العامة والساحات والمسطحات ٔ

المائية من بحار وبحيرات وأنيار وعيون ومجاري سيول أودية، وغير ذلك مما ترك 
 .(ٗ)الستخدامات الناس

بة أو التي تركت ألىالي عدة قرى . األراضي التي تركت ألىالي قرية أو قصٕ 
 أراضي أصناف توحيد قانون  عد وقد .(٘)وقصبات، كالمراعي والبيادر والمحتطبات

 .(ٙ)لمدولة أصناف االراضي الممموكة أحد المتروكة االراضي العراقي الدولة

                                                           
(1)

، ِطجؼخ االسشبد، ثغذاد، 1ط ، 1971 ٌغٕخ 43 سلُ اٌؼمبسٞ اٌزغج١ً لبْٔٛ ششح ِج١ذ، ِظطفٝ  

 .136 ص ،1513
(2)

 .91، ص 1569ثغذاد،  ِطجؼخ اٌؼبٟٔ، ،1ِظطفٝ ِج١ذ، ادىبَ رغج١ً اٌؼمبس فٟ اٌطبثٛ، ؽ 
(3)

 .1971 ٌغٕخ 43 سلُ اٌؼمبسٞ اٌزغج١ً ْلبٔٛ ِٓ (9) اٌّبدح 
(4)

ٚفب، ٔظبَ ٍِى١خ األساػٟ فٟ اٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ، ِمبي ِٕشٛس -ِشوض اٌّؼٍِٛبد اٌٛؽٕٟ اٌفٍغط١ٕٟ 

، ربس٠خ اٌض٠بسح  https://info.wafa.ps/ar_page.aspxِٚزبح ػٍٝ اٌّٛلغ اٌٍىزشٟٚٔ 

30/12/2020. 
(5)

لغُ  12/11/1530طبدس فٟ  - 3335خ اٌٍجٕبٟٔ سلُ ٚجذ٠ش ثبٌزوش اْ لبْٔٛ اٌٍّى١خ اٌؼمبس٠ 

.اٌؼمبساد اٌّزشٚوخ اٌّشفمخ : )ٟٚ٘ اٌؼمبساد اٌزٟ رخض اٌذٌٚخ 1اٌؼمبساد اٌّزشٚوخ إٌٝ لغ١ّٓ 

٠ٚىْٛ ػ١ٍٙب الدذ اٌجّبػبد دك اعزؼّبي ِذذدح ١ِضارٗ ِٚذاٖ ثبٌؼبداد اٌّذ١ٍخ أٚ ثبألٔظّخ 

خ : )ٟ٘ اٌؼمبساد اٌزٟ رخض اٌذٌٚخ أٚ اٌجٍذ٠بد، ٚرىْٛ جضء اٌؼمبساد اٌّزشٚوخ اٌّذ١ّ .2 اإلداس٠خ(.

 ِٓ االِالن اٌؼبِخ( .
(6)

 .1516  ٌغٕخ 53 اٌذٌٚخ اٌؼشال١شلُ أساػٟ أطٕبف رٛد١ذ لبْٔٛ ِٓ / اٌفمشح أٚالً( 1)  اٌّبدح 
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 التسمية ىذه بو توحي عما تعني ال المتروكة االراضي أن يتضح مما تقدم      
نما الميممة االراضي بيا فال يقصد غوي،الم بالمعنى  رقبتيا تعود تمك األراضي التي وا 
 اإلنتفاع لغيرىم يحق وال معينة، قصبة قرية أو ألىالي أو العام لمنفع وخصصت لمدولة
  بيا.

 االراضي(بمصطمح  المقصود العراقي لم يعرف المشرع :خامسًا: االراضي الموات
نما عرفيا الفقو بإن )الموات يا األراضي الخالية والبعيدة عن العمران وليست ، وا 

، كما أنيا لم تكن (ٔ)بتصرف أحد، التي لم تترك ولم تخصص ألىالي القرى والقصبات
بتصرف أحد بالطابو كالجبال، وتبعد األراضي الموات عن أقصى العمران مسافة ميل 

 العقارية كيةالمم كما عرفيا قانون  .ونصف الميل، أو نصف ساعة سيرا عمى األقدام
 عمييا التعرف يجر لم أنيا إال الدولة تخص التي االميرية االراضي ىي ( بأنيا المبناني

 فييا أفضمية حق الدولة من رخصة بموجب ال   أو يشغميا لمن تحديدىا، فيصبح أو
( من القانون ٙٛٔٔ) المادة تنص , (ٕ)الدولة( أمالك في أنظمة المعينة الشروط ضمن

 عمى مقابل الحكومة دون  بإذن يستولي أن عراقي لكل يجوز ( أنو عمى يالمدني العراق
 حق التصرف عمييا لو فيثبت قانونا ، بذلك فييا المسموح المناطق في الموات االراض

 إذا انو إال العقاري، التسجيل بدائرة تسجيمو بعد بحقو سند لو ويعطى باحيائيا، قام إذا
 وفوضت منو إنتزعت عذر بغير متوالية سنوات ثالث زراعة أو حرث دون  ترك االرض

، لم يؤخذ ٜٔٚٔ( لسنة ٖٗ. عمما  أن قانون التسجيل العقاري العراقي رقم )(ٖ)غيره( إلى
 بيذا النوع من األراضي عند التعرض ألنواع العقارات.

 المبحث الثاني
 أحكام البناء غير القانوني عمى اراضي الدولة

عمى إقامة ىذه  يترتب مما ومتعددة كثيرة حاالت دولةاراضي ال عمى لمبناء إن      
وال شك أن ىذه االعمال تعتبر من  من اراضي الدولة، المباني اقتطاع مساحات كبيرة

                                                           
(1)

 اٌجذ٠ذح، داساٌجبِؼخ االعال١ِخ، اٌشش٠ؼخ فٟ ٚٔظش٠خ اٌؼمذ اٌٍّى١خ دغ١ٓ، فشاط ادّذ.د  

 ِٚبثؼذ٘ب. 40ص  ، 2005 عىٕذس٠خ،اال
(2)

 .12/11/1530طبدس فٟ  - 3335سلُ   ( ِٓ لبْٔٛ اٌٍّى١خ اٌؼمبس٠خ اٌٍجٕب1ٟٔاٌّبدح )  
(3)

 .1551( ٌغٕخ 40( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ )1196) اٌّبدح  
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أىم االسباب التي أدت إلى تدىور االقتصاد الدولة واإلضرار بالمصالح العامة وتخريب 
االعمال بتدىور المرافق الخدمية البنىية التحتية لمدولة، وباإلضافة إلى ذلك تتسبب ىذه 

لمدولة والتي تيدف إلى إشباع الحاجات العامة بما فييا تأخر تنفيذ مشاريعيا المخططة 
 أو الحيمولة دون تنفيذىا.

عميو سنتطرق في ىذا المبحث ألحكام البناء غير القانوني عمى اراضي الدولة       
جاوز عمى اراضي الدولة، وذلك مقارنة وبيان كيفية معالجة المشرع لمشكمة البناء المت

ببعض قوانين الدول العربية، فضال  عن دراسة القواعد الخاصة بالتدابير واإلجراءات 
المتخذة لمحد من البناء المتجاوز في اقميم كوردستان. ولبيان ذلك ينقسم ىذا المبحث 

غير القانوني عمى  إلى مطمبين وكاآلتي:المطمب االول: التدابير المتخذة لمحد من البناء
المطمب الثاني: المسؤولية القانونية الناجمة عن البناء غير القانوني , اراضي الدولة

 عمى اراضي الدولة.
 المطمب االول

 التدابير المتخذة لمحد من البناء غير القانوني عمى اراضي الدولة
ولة لممحافظة الوسائل التي منحيا المشرع لمد سنحاول من خالل ىذا المطمب بيان     

عمى أراضييا، حيث سنخصص الفرع األول لمتطرق إلى وقف األعمال المتجاوزة، أما 
 الفرع الثاني فسيتناول إزالة البناء المتجاوز.

 الفرع األول
 وقف األعمال المتجاوزة

يعتبر وقف األعمال المتجاوزة من اإلجراءات التحفظية السمبية والتي تثبت الحال      
ميو، حيث أن الغاية منو ىو إيقاف المخالف من اإلستمرار في أعمال عمى ما ىو ع

التجاوز عمى أراضي الدولة مما يتعذر معو تدارك آثار ىذا التجاوز، وذلك لحين البت 
وتظير أىمية وقف األعمال المتجاوزة في التوفير عمى  (ٔ)في التجاوزات القائمة بالفعل.

                                                           
(1)

، ص 2002٘شح، د. أدّذ ِشجبْ اٌغ١ذ، رشخ١ض أػّبي اٌجٕبء ٚاٌٙذَ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب 

431. 
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في إزالة البناء وخاصة إذا كان المتجاوز معسرا   الدولة نفقات المواد التي سوف تستعمل
 بحيث يتعذر معو الحصول عمى التعويض.

تبنى المشرع العراقي وقف األعمال المتجاوزة كإجراء تحفظي في قانون البمديات      
( عمى: )يمنع ٜ٘من المادة ) ٕالمعدل، حيث تنص الفقرة  ٜٗٙٔلسنة  ٘ٙٔرقم 

بمدية استمرار العمل في البناء الممنوع او االستعمال مدير عام الدائرة او مدير ال
المخالف لمتصاميم االساسية وينذر المسؤول عنيما بمزوم معالجة وتصحيح او ازالة 
االسباب الداعية لممنع بالكيفية التي تقررىا امانة بغداد او البمدية خالل المدة التي 

لك قاصرا  عمى مدير عام دائرة تحددىا(، وقد وسعت صالحية إيقاف العمل إذ لم يعد ذ
البمدية في محافظة بغداد بل تم منح ىذه الصالحية لجميع مدراء البمديات في العراق، 

، والتي نصت في الفقرة أوال  من المادة ٕٔٓٓ( لسنة ٕوذلك بعد صدور تعميمات رقم )
منع ( عمى أنو: )يصدر مدير البمدية المختص قرارا  بإيقاف العمل في البناء ويٕ)

 استمراره إذا كان البناء ممنوعا (.
أما في مصر، فقد أكد المشرع عمى وقف األعمال المخالفة والمتجاوزة وذلك      

بإصدار قرار بالوقف من الجية اإلدارية المختصة بشؤون التنظيم والتخطيط، ويعمن 
لميندس الذي ىذا القرار إلى المتجاوز أو المخالف أو من يمثمو قانونا  أو المقاول أو ا

ومن اإلجراءات األخرى التي منحيا المشرع لإلدارة ىو التحفظ  (ٔ)يشرف عمى البناء.
عمى المواد والمكائن التي تستخدم في البناء المتجاوز، وذلك بيدف اإليقاف الفوري 

 (ٕ)لمتجاوز من أجل تقميل النفقات واألضرار.
يتطرق إلى وقف األعمال المتجاوزة تجدر اإلشارة ىنا بأن المشرع الكوردستاني لم      

زالة التجاوز عمى أراضي الدولة رقم   .ٕٛٔٓلسنة  ٖفي قانون منع وا 
 الفرع الثاني

 طمب إزالة البناء

                                                           
(1)

 اٌّؼذي.  2009، ٌغٕخ 115( ِٓ لبْٔٛ اٌجٕبء اٌّظشٞ سل55ُاٌّبدح ) 
(2)

 .(65اٌّظذس ٔفغٗ، اٌّبدح ) 
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يعد الحق الذي منحو المشرع لمدولة في طمب إزالة المنشآت واألبنية التي أقاميا        
، وىذه الرخصة مخولة إلى المتجاوز عمى أراضييا رخصة ناشئة عن حق الممكية ذاتو

الدولة بإعتبارىا مالكا، وبغض النظر عن قيمة البناء بالنسبة لقيمة األرض. ويعتبر 
إستعمال ىذه الوسيمة من عدمو أمرا  متروكا  لمدولة بصفتيا مالكا  ليذه األرض، فميا 
كامل الحرية في إتخاذ ىذه الوسيمة لدفع الضرر الناتج عن بناء المتجاوز عمى 

نصت المادة الخامسة من قانون  (ٔ)رض، وليس لغير المالك الحق في إستعماليا.األ
زالة التجاوز عمى أراضي الدولة في إقميم كوردستان  لسنة  ٖالعراق، رقم  –منع وا 

، عمى: )يقوم رئيس الوحدة اإلدارية ورئيس البمدية و رؤساء الدوائر المعنية من ٕٛٔٓ
زالة التجاوزات عن طريق إتخاذ خالل مراقبين بمراقبة أراضي الد ولة لغرض منع وا 

 اإلجراءات اآلتية:
( ساعة إذا كان ٕٗأوال : توجيو إنذار إلى الشخص المتجاوز بإزالة التجاوز خالل مدة )

 الشخص أو الجية معمومة.
ثانيا : تعميق ورقة اإلنذار في محل التجاوز أو الكتابة عميو بإزالة التجاوز خالل مدة 

 إذا لم يكن المتجاوز معروفا .  ( ساعةٕٗ)
 ثالثا : إشعار الدائرة أو رئاسة االدعاء العام بالتجاوزات الواقعة.

( ساعة من تأريخ اإلنذار إصدار أمر ٛٗرابعا : عمى رئيس الوحدة اإلدارية خالل )
إزالة التجاوز بالتنسيق مع البمدية والدائرة المختصة وتوفير الحماية لمجنة إذا لم يقم 

 تجاوز بإزالة التجاوز وفقا  لمفقرتين )أوال ( و ثانيا ( أعاله من ىذه المادة(.ال
ورئيس البمدية و رؤساء  (ٕ)يتضح مما تقدم بأنو من واجبات رئيس الوحدة اإلدارية،     

الدوائر المعنية التي قد تجاوز الباني عمى أراضييا، القيام بمراقبة أراضي الدولة وذلك 
لغرض المحافظة عمى أراضي الدولة من التجاوز عمييا وكذلك إزالة من خالل مراقبين 

األبنية والمنشآت المبنية عمى ىذه األراضي. ويقصد ىنا بالمراقبين، ىم المنتسبين 

                                                           
(1)

رٕض اٌفمشح عبدعبً، ِٓ اٌّبدح األٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ ِٕغ ٚ إصاٌخ اٌزجبٚص ػٍٝ أساػٟ اٌذٌٚخ فٟ إل١ٍُ  

 ٌمبئّمبَ ِٚذ٠ش إٌبد١خ(.وٛسدعزبْ ػٍٝ: )سئ١ظ اٌٛدذح اإلداس٠خ: اٌّذبفظ ٚا
(2)

 ( اٌفمشح ػبششاً، لبْٔٛ ِٕغ ٚ إصاٌخ اٌزجبٚص ػٍٝ أساػٟ اٌذٌٚخ فٟ إل١ٍُ وٛسدعزبْ.1اٌّبدح ) 
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ويتبمور ىذا الواجب من خالل توجيو إنذار خطي إلى  (ٔ)المؤقتين أو الدائمين لمبمدية.
( ساعة من وقت ٕٗتجاوز خالل مدة )الشخص المتجاوز و إعالمو بضرورة إزالة ال

تبميغو بقرار اإلدارة وذلك إذا كان المتجاوز جية معمومة وليس مجيولة. أما إذا كانت 
شخصية المتجاوز مجيولة فإن عمى المراقب تعميق ورقة اإلنذار في محل التجاوز أو 

ى رئيس ( ساعة. وباإلضافة إلى ذلك فإنو عمٕٗالكتابة عميو بإزالة التجاوز خالل )
 الوحدة اإلدارية إشعار الدائرة أو رئاسة االدعاء العام بالتجاوزات الواقعة. 

بعد تبميغ المتجاوز باإلنذار، فإنو يجب عمى المتجاوز إزالة البناء و المنشآت      
ساعة. وبالرجوع لممبادئ العامة  ٕٗإختياريا  و تنفيذ القرار رضائيا ، وذلك خالل مدة 

ء فإنو عمى المتجاوز تحمل ضمان الضرر الذي تتعرض لو الدولة جرالمقانون المدني 
و يؤدي إمتناع المتجاوز عن إزالة التجاوز إختياريا  إلى , إزالة البناء إذا كان لو مقتضى

تخويل اإلدارة بالمجوء إلى التنفيذ الجبري وذلك من خالل إصدار أمر إداري من رئيس 
وز بالتنسيق مع البمدية والدائرة المختصة، وذلك الوحدة اإلدارية يقضي بإزالة التجا

( من وقت إنذار المتجاوز أو تعميق اإلنذار في محل التجاوز. ونالحظ بأن ٛٗخالل )
المشرع الكوردستاني قد نجح في تحديد مدد قصيرة إلزالة التجاوزات و ذلك لتقميل 

 بل الدولة.الضرر إلى الحد األدنى و سرعة إستعادة حيازة ىذه األراضي من ق
زالة التجاوز عمى أراضي الدولة في إقميم ٛنصت المادة )      ( من قانون منع وا 

كوردستان عمى: )أوال : يجب تشكيل لجنة من قبل رؤساء الوحدات اإلدارية بالتنسيق مع 
 ( يوما  من تأريخ نفاذ ىذا القانون.٘ٔالجيات المعنية خالل مدة ال تتجاوز )

الغرامة المستحصمة من المتجاوز نسبة ال تزيد عمى مجموع  ثانيا : تخصص من مبمغ
رواتب أعضاء المجنة والقوى الرسمية المشاركة في إزالة التجاوز وتوزع عمييم كحوافز 
بموجب تعميمات يصدرىا وزير البمديات بالتنسيق مع الوزارات المعنية خالل مدة ال 

 ( يوما  من تأريخ نفاذ ىذا القانون. ٘ٗتتجاوز )
 الثا : يتم تغيير المجنة وال تتجاوز مدة عمميا سنة واحدة(. ث
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يتبين مما سبق، بأن القانون قد فرض عمى رؤساء الوحدات اإلدارية بتشكيل لجنة      
مع الجيات الرسمية ذات العالقة، كالقوات المسؤولة عن حماية الغابات والتابعة لوزارة 

، وىو تأريخ نفاذ ٕٛٔٓ/ٖ/ٖٔمن تأريخ الداخمية، وذلك خالل مدة خمسة عشر يوما  
وكمكافئة ألعضاء المجنة فإنو يؤخذ نسبة من المبالغ المستحصمة  (ٔ)ىذا القانون.

كغرامات من المتجاوز و توزع عمى ىؤالء بشرط أن ال تتجاوز مجموع رواتبيم التي 
من أجل يتقاضوىا من الدولة، وبرأينا بأن المشرع الكوردستاني قد وفق في ىذه الفقرة 

تحفيز أعضاء المجنة  لمتابعة جميع التجاوزات و إزالتيا في مدد قياسية. عمما  أن 
المشرع الكوردستاني قد ألزم رئيس الوحدة اإلدارية بتغيير أعضاء المجنة في فترات 
مختمفة عمى أن ال تزيد عن السنة كحد أقصى، وذلك بيدف إستفادة قدر أكبر من 

افآت الممنوحة، ومنع الفساد الذي قد يحصل من قبل موظفي الدولة من ىذه المك
يالحظ مما تقدم بأن  (ٕ)أعضاء المجنة إذا إمتدت فترة عضويتيم أكثر من ىذه المدة.

المشرع الكوردستاني قد تغافل المتجاوز حسن النية، والذي كان يظن بأنو يبني عمى 
فبالرجوع إلى المبادئ أرضو عند بدأه بالبناء عمى أرض الدولة وحتى اإلنتياء منو. 

( لسنة ٓٗالعامة لمبناء عمى ممك الغير الواردة ضمن القانون المدني العراقي رقم )
لمعدل، فإذا كان الباني حسن النية، فإنو يجب تحديد قيمة البناء ويتم ذلك عن ا ٜٔ٘ٔ

طريق لجنة تشكل من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى وتتألف من الخبراء. حيث يمكن 
لمباني حسن النية تممك األرض المتجاوز عمييا إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة 

انت قيمة األرض أعمى من قيمة البناء فمصاحب األرض المتجاوز عمييا. أما إذا ك
 (ٖ)األرض )الدولة في مجال بحثنا( أن يتممك البناء بقيمتو وىو قائم وليس بقيمة القمع،

 وذلك تطبيقا  لمقاعدة القانونية )األقل يتبع األكثر(.
 المطمب الثاني

 الناشئة عن البناء غير القانوني عمى اراضي الدولة المسؤولية المدنية
                                                           

(1)
 .13/3/2019( إٌّشٛسح ثزأس٠خ 222. جش٠ذح ٚلبئغ وٛسدعزبْ، اٌؼذد ) 

(2)
بٚص ػ١ٍٙب اٌذاخٍخ فٟ ٠زوش أْ اٌّششع فٟ إل١ٍُ وٛسدعزبْ لذ أًطذس لبْٔٛ ر١ٍّه األساػٟ اٌّزج 

 .2015ٌغٕخ  3دذٚد اٌجٍذ٠بد سلُ 
(3)

 .1551( ٌغٕخ 40( ، اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ )1120اٌّبدح ) 
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يتضح مما سبق بيانو في المطمب األول من ىذا المبحث، أن لمدولة مطالبة       
 (ٕ)، إن توفرت شروط المسؤولية التقصيرية(ٔ)المتجاوز بإزالة البناء كتعويض عيني

وثبت الخطأ من جانب المتجاوز. وفي حالة امتناع االخير عن ذلك، فان لمدولة إزالتو 
المحاكم العراقية مصطمح )دعوى رفع التجاوز( وىي  لقد استخدمتعمى نفقة المالك. و 

)الدعوى التي تقام امام محكمة البداءة ذلك لمتجاوزات الحاصمة من قبل االفراد فيما 
وعمى المحكمة التحقق  .(ٖ)بينيم من جية ومن قبل االفراد عمى الدولة من جية اخرى(
من توجو الخصومة التي  من ممكية المدعي عميو لمعقار بحصول التجاوز منو والتحقق

 .(ٗ)ىي من حق القانون 
ويحق لمدولة ان تطالب المتجاوز بالتعويض مستندا  في ذلك الى ماليا من حق       

الممكية، ويعتبر كجزاء ال بد منو لمنع اعتداء االفراد عمى االراضي الدولة ال كمقابل لما 
.  (٘)يو القضاء في العراق ومصرفات الدولة من منافع امواليا العامة. وىذا ما استقر عم

فالمشرع العراقي عند معالجتو لمتجاوزات قد الزم المتجاوز عمى اموال الدولة بتسديد 
نفقات ازالة ذلك التجاوز ودفع التعويض من قبمو لمدولة عن قيمة االضرار الناجمة 

 . (ٙ)عنو

                                                           
(1)

٠شٜ االعزبر ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ ثبٔٗ ٠ز١ّض اٌزٕف١ز اٌؼ١ٕٟ ػٓ اٌزؼ٠ٛغ اٌؼ١ٕٟ فٟ اْ االٚي   

ػ١ٕٟ ػٓ ؽش٠ك ػذَ االخالي ثٗ، ٚاٌضبٟٔ ٠ىْٛ  ٠ىْٛ لجً ٚلٛع االخالي ثبالٌزضاَ ف١ىْٛ ٕ٘بن رٕف١ز

ثؼذ ٚلٛع االخالي ثبالٌزضاَ  فبصاٌخ اٌزجبٚص رىْٛ اٌزؼ٠ٛغ اٌؼ١ٕٟ ٠ٕظش ، د.ِٕزس اٌفؼً، اٌٛعـــ١ؾ 

 .321، ص 2006ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، اسث١ً، ، داس ئبساط1فٟ شـــشح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ؽ
(2)

ً ٌفشع اٌجضاء اٌّذٟٔ، فٟ د١ٓ ٠ُؼذ اٌؼشس اٌزٞ ٠ذذس ٌألساػٟ اٌذ   ٌٚخ ػٕظشاً جٛ٘ش٠ب

ً ٌٍمٛاػذ اٌؼبِخ )اٌخطأ   –اٌؼشس  –ٚاٌؼشس ٘ٛ ادذ االسوبْ اٌضالصخ ٌم١بَ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٚفمب

 اٌؼاللخ اٌغجج١خ(.
(3)

،  2، ِٕشٛس فٟ ِجٍخ ِجّٛػخ األدىبَ اٌؼذ١ٌخ ، ع 2/1592/َ 305لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض اٌّشلُ   

 .20،ص 1592، اٌغٕخ  13ط
(4)

ِشبس ا١ٌٗ فٟ وزبة اٌّجبدا اٌمب١ٔٛٔخ فٟ لؼبء  93-92/ 2/َ 42لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض اٌّشلُ   

 . 213ِذىّخ اٌز١١ّض / لغُ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ، ص
(5)

،  1561,  9دك اٌٍّى١خ  ِغ ششح ِفظً ٌألش١بء أٚ األِٛاي، ط د. ػجذ اٌشصاق ادّذ اٌغٕٙٛسٞ، 

دمحم ص١٘ش جشأخ، دك اٌذٌٚخ ٚاألفشاد ػٍٝ األِٛاي اٌؼبِخ، ِطجؼخ  ِٚب ثؼذ٘ب ٠ٕٚظش وزٌه د. 146ص

 122، ص1543األػزّبد، ِٕزاٌمب٘شح، 
(6)

ً فٟ اٌّبدح  2001ٌغٕخ  ٠154ٕظش لشاس ِجٍظ ل١بدح اٌضٛسح إٌّذً اٌّشلُ    اٌّشبس إ١ٌٗ عبثمب

 اٌخبِغخ / فمشح اٌضب١ٔخ /جـ.



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

67 

د ىذا األجر ىو اضافة الى ذلك يكون المتجاوز مسؤوال  عن دفع اجر المثل. ويع     
المقابل لمنفعة العقار عند تحقق الغصب عميو او ما يكون بحكمو، كإستغالل أراضي 
ن تقدير أجر المثل يعد من المسائل التقديرية الخاصة بواقع  الدولة بدون اذن مالكيا، وا 
الدعوى، ولمحكمة الموضوع حق الفصل فييا حسب ظروف كل نزاع معروض 

ان تقضي برفع التجاوز عن االرض المطالب باجر  (ٕ)موضوع. كما لمحكمة ال(ٔ)عمييا
 .(ٖ)مثمو باالستناد الى االقرار او البينة او حكم قضائي واكتسب الدرجة القطعية

اذن يمكننا االستنتاج مما سبق بأن المطالبة بأجر المثل ال تكون إال اذا تحقق او       
ق المطالبة باجر المثل يقوم عمى وقع التجاوز، ولذلك فأن االساس الذي بني عميو ح

قواعد الحماية التي اسبغيا القانون لمممكية ومن ضمنيا حق االنتفاع وجني المنفعة منيا 
وىذه الحماية ال يستفيد منيا اإل المالك ، وىذا ما اكدتو محكمة التمييز من احد قراراتيا 

 .(ٗ)الذي جاء فيو ) ان طمب اجر مثل العقار من حق مالكو (
لقد اطردت احكام المحاكم العراقية، بأن من حق الشخص االداري ان يطالب      

المتجاوز باجر المثل عن ما فاتو من االنتفاع بالمال العام في دعوى اجر المثل دون 
ان يكون لو الحق بتقدير ذلك االجر دون مراجعة القضاء في ىذا الشأن، الن تقدير 

واليتيا العامة وبمعرفة اىل الخبرة  االجر يكون من اختصاص المحاكم بموجب
 .(٘)وبأشراف المحكمة

                                                           
(1)

خ األعال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ ، سعبٌخ ِمذِخ ٌمّبْ صبثذ اٌغبِشائٟ ، اٌغظت فٟ اٌشش٠ؼ 

اٌٝ اٌّؼٙذ اٌمؼبئٟ ٟٚ٘ جضء ِٓ ِزطٍجبد اٌذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزخظظخ اٌؼ١ٍب )اٌمغُ اٌّذٟٔ ( , 

 ِٚب ثؼذ٘ب . 16, ص 1559
(2)

د١ش لؼذ ِذىّخ اٌز١١ّض فٟ لشاس ٌٙب ) ثبْ رمذ٠ش اجش اٌّضً ِٓ اٌٛلبئغ اٌزٟ ٌّذىّخ اٌّٛػٛع   

 65/ ط/ 41دك اٌفظً ف١ٙب ثّبٌٙب ِٓ عٍطخ رمذ٠ش٠خ ثّٛجت اٌمبْٔٛ ( لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض ثبٌشلُ 

 .200ِٕشٛس فٟ وزبة لؼبء ِذىّخ اٌز١١ّض /اٌّجٍذ اٌغبدط ، ص 25/2/1565فٟ 
(3)

 . 19ٌمّبْ صبثذ اٌغبِشائٟ ، ِظذس عبثك، ص  
(4)

ِشبس ا١ٌٗ فٟ وزبة  21/4/1565فٟ  65/دمٛل١خ /  15/604لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض اٌّشلُ  

 .31اٌّجبدٞء اٌمب١ٔٛٔخ فٟ لؼبء ِذىّخ اٌز١١ّض ، لغُ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ، ِظذس عبثك، ص
(5)

, )لشاس غ١ش ِٕشٛس ( . ٠ٕٚظش وزٌه  2002ػمبس / 1/ َ ٠615ٕظش لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض ثبٌذػٜٛ  

ٚلشاس  2002/  1/ 25فٟ  2002/ ٘ـ / ط /  22وزٌه لشاس ِذىّخ اعزئٕبف د٠بٌٝ فٟ اٌذػٜٛ 

 ) لشاساد غ١ش ِٕشٛسح ( . 2003/ 1/ ة 251ِذىّخ ثذاءح ثؼمٛثخ فٟ اٌذػٜٛ 
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واذا كانت المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوى المتعمقة بازالة التجاوزات الواقعة        
عمى اموال الدولة، فإن الجية المتجاوز عمييا ليا الحق باقامة دعوى مستقمة ضد 

اذا كان لذلك مسوغ قانوني ، ىذا ما المتجاوز لممطالبة ببدل األنتفاع أو اجر المثل 
اكدتو محكمة التمييز في احدى قراراتيا الحديثة بالتجاوز عمى الترك النظامي حيث 
نص ) لم تخول امانة بغداد صالحية فرض بدل األنتفاع عن التجاوز عمى الترك 
النظامي بحيث تكون المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوى ذات الصمة في ىذا 

نما يكون لألمانة اعاله حق اقامة دعوى مستقمة ضد المالك او المتجاوز الموضوع وا  
حسب األصول المقررة قانونا لغرض المطالبة ببدل األنتفاع او اجر المثل اذا كان لذلك 

 .(ٔ)أي مسوغ قانوني (
في مجال التجاوز عمى أراضي الدولة يمكن تقسيم المسؤولية القانونية الى           

، (ٖ)، فالمصالح تنظم في القانون المدني وتحمى في القانون الجزائي(ٕ)يةمدنية وجزائ
وإلزالة التجاوزات عمى اراضي الدولة فقد ينص القانون عمى اقامة دعوى جزائية عمى 
المتجاوز والتي تعتبر وسيمة إجبار لألفراد عمى احترام اموال الدولة، فقد تفرض عقوبات 

انون عمى عقوبة جنائية كجزاء لمخالفة قرار اداري عمى المتجاوز، لذا فقد ينص الق
صادر من األدارة بازالة ذلك التجاوز من خالل اقامة دعوى جزائية، والتي تعد احدى 

وبذلك  ٗالوسائل ألجبار األفراد الممتنعين عن تنفيذ القرار األداري الصادر بمنع التجاوز
خرقا  ألمن واستقرار المجتمع مما  تنشأ المسؤولية الجزائية بحق الفرد والذي يعد فعمو

                                                           
(1)

٘ـ ،  1425/ طفش /  9اٌظبدس فٟ  2002ػمبس / 1/ َ ٠2529ٕظش لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض اٌّشلُ   

 )لشاس غ١ش ِٕشٛس (.
(2)

، ِظبدس اٌذمٛق اٌشخظ١خ ػذٔبْ اثشا١ُ٘ اٌغشدبْ ٚد. ٔٛسٞ دّذ خبؽش ، ششح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ  

 .361، ص2000)االٌزضاِبد (، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ، اٌمب٘شح، 
(3)

اٌّظٍذخ اٌمب١ٔٛٔخ: )ٟ٘ وً سخظخ اٚ عٍطخ اداء ٠ذ١ّٙب اٌمبْٔٛ ٠ٚؼزشف ثٙب ٠ٚخٍك اٌّغبط ثٙب   

داس  دبٌخ ٔضاع دم١مٟ دٛي اٌذمٛق ٚاٌٛاججبد( د. ِذغٓ ػجذاٌذ١ّذ أفى١ش٠ٓ ، ٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ،

 .536، ص 2005إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح، 

، داس اٌفىش اٌؼشثٟ 4دساعخ ِمبسٔخ، ؽ -د. ع١ٍّبْ دمحم اٌطّبٚٞ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍمشاساد االداس٠خ (4)

 .550، ص 1516، اٌمب٘شح، 
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يوجب انزال العقاب الجنائي بحقو، وتكون العقوبة عادة تتناسب وخطورة جرمو عمى 
 .(ٔ)المجتمع ، وبذلك يمثل ىذا العقاب زجرا  لمجاني وردعا  لغيره

زالة التجاوز عمى أراضي ٔٔفقد بينت الفقرة )أوال ( من المادة )      ( من قانون منع وا 
ة في إقميم كوردستان، عقوبة المتجاوز عمى أراضي الدولة بأحد األفعال المبينة في الدول

بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة وبغرامة ال  (ٕ)( سالفة الذكر،ٗالفقرة أوال  من المادة )
تقل عن ثالث ماليين دينار وال تزيد عن خمسة عشر مميون دينار عراقي، باإلضافة 

نفقة المتجاوز. أما إذا كان التجاوز ىو إستعمال جميع أو جزء إلى رفع التجاوز عمى 
من شارع، رصيف، حديقة، متنزه أو أي مكان عام بصورة مؤقتة أو دائمة لممصمحة 
الخاصة، فإن العقوبة تكون أخف، وتتمثل بالغرامة التي ال تقل عن خمسمائة دينار وال 

إلستعمال تكون العقوبة ىي الحبس تزيد عن مميوني دينار. وفي حالة العود لمتجاوز با
لمدة ثالث أشير وغرامة مالية ال تقل عن ثالث ماليين دينار وال تزيد عن أربعة 

 ماليين دينار، مع إزالة التجاوز عمى نفقة المتجاوز.
و قد عد المشرع في إقميم كوردستان صفة المتجاوز ظرفا  مشددا  إذا كان موظفا       

ستغل أو مكمفا  بخدمة عامة أ و أحد منتسبي قوى األمن الداخمي أو القوات المسمحة، وا 
 (ٖ)صفتو في إرتكاب التجاوز أو سيل ذلك لغيره.

 الـــــخـــــــاتــــــمـــــــــة
بعد ان انتيينا من ىذه الدراسة توصمنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات،      
 وىي:

 النتائج 
خمسة أنواع ىي: األراضي الممموكة  تقسم أراضي الدولة في العراق إلى -ٔ

 واألراضي األميرية واألراضي الموقوفة واألراضي المتروكة واألراضي الموات. 

                                                           
(1)

ػذٔبْ اثشا١ُ٘ اٌغشدبْ ٚد. ٔٛسٞ دّذ خبؽش ، ششح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ، ِظبدس اٌذمٛق اٌشخظ١خ  

 .361، ص2000ٌزضاِبد (، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ، اٌمب٘شح، )اال
(2)

 ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ٠ٕظش اٌّجذش األٚي ِٓ ٘زٖ اٌذساعخ. 
(3)

 .2019( ٌغٕخ 3( اٌفمشح خبِغبً، لبْٔٛ ِٕغ ٚإصاٌخ اٌزجبٚص فٟ إل١ٍُ وٛسدعزبْ سلُ )11اٌّبدح ) 
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إن الوسائل التي منحيا المشرع لمدولة لممحافظة عمى أراضييا تتمثل بإجرائيين  -ٕ
زالة البناء المتجاوز.  ىما، وقف األعمال المتجاوزة، وا 

ة من اإلجراءات التحفظية السمبية والتي تثبت يعتبر وقف األعمال المتجاوز  -ٖ
الحال عمى ما ىو عميو، حيث أن الغاية منو ىو إيقاف المخالف من اإلستمرار 
في أعمال التجاوز عمى أراضي الدولة مما يتعذر معو تدارك آثار ىذا 

 التجاوز، وذلك لحين البت في التجاوزات القائمة بالفعل. 
يس الوحدة اإلدارية، ورئيس البمدية ورؤساء أوجب المشرع الكوردستاني رئ -ٗ

الدوائر المعنية التي قد تجاوز الباني عمى أراضييا، القيام بمراقبة أراضي 
الدولة وذلك من خالل مراقبين لغرض المحافظة عمى أراضي الدولة من 

 التجاوز عمييا وكذلك إزالة األبنية والمنشآت المبنية عمى ىذه األراضي.
لممقى عمى رئيس البمدية بتوجيو إنذار خطي إلى الشخص يتمثل الواجب ا -٘

( ساعة من وقت ٕٗالمتجاوز وا عالمو بضرورة إزالة التجاوز خالل مدة )
تبميغو بقرار اإلدارة وذلك إذا كان المتجاوز جية معمومة وليس مجيولة. أما إذا 
كانت شخصية المتجاوز مجيولة فإن عمى المراقب تعميق ورقة اإلنذار في 

( ساعة. وباإلضافة ٕٗل التجاوز أو الكتابة عميو بإزالة التجاوز خالل )مح
إلى ذلك فإنو عمى رئيس الوحدة اإلدارية إشعار الدائرة أو رئاسة االدعاء العام 

 بالتجاوزات الواقعة.
يؤدي إمتناع المتجاوز عن إزالة التجاوز إختياريا  إلى تخويل اإلدارة بالمجوء  -ٙ

ذلك من خالل إصدار أمر إداري من رئيس الوحدة إلى التنفيذ الجبري و 
اإلدارية يقضي بإزالة التجاوز بالتنسيق مع البمدية والدائرة المختصة، وذلك 

 ( من وقت إنذار المتجاوز أو تعميق اإلنذار في محل التجاوز. ٛٗخالل )
تنيض المسؤولية القانونية عمى المتجاوز عمى أراضي الدولة بنوعييا المدنية  -ٚ

 زائية.والج
تكون عقوبة المتجاوز عمى أراضي الدولة متراوحة بين الحبس أو الغرامة في   -ٛ

 البعض من القوانين، والحبس والغرامة في قوانين أخرى.
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 التوصيات
زالة  -ٔ ندعو المشرع في إقميم كوردستان أن يضيف مادة جديدة إلى قانون منع وا 

مال المتجاوزة بإعتباره التجاوز عمى أراضي الدولة، يتطرق فييا إلى وقف األع
 أحد التدابير المتخذة لمعالجة مشكمة التجاوز عمى أراضي الدولة.

زالة  -ٕ نقترح عمى المشرع الكوردستاني إضافة مادة جديدة إلى قانون منع وا 
، يحدد فييا حكم المتجاوز ٕٛٔٓ( لسنة ٖالتجاوز عمى أراضي الدولة رقم )

ى فييا ما أقره القانون المدني العراقي الباني بحسن نية عمى أراضي الدولة ويتبن
 (.ٕٓٔٔالمعدل، من أحكام في المادة ) ٜٔ٘ٔ( لسنة ٓٗرقم )

 قائمت المصادر

 أ. الكتة
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1543. 

 .1569ثغذاد،  ِطجؼخ اٌؼبٟٔ، ،1ِظطفٝ ِج١ذ، ادىبَ رغج١ً اٌؼمبس فٟ اٌطبثٛ، ؽ .21

ِطجؼخ االسشبد،  ،1ط ، 1971 ٌغٕخ 43 سلُ اٌؼمبسٞ اٌزغج١ً لبْٔٛ ششح ِج١ذ، ِظطفٝ .22

 .1513ثغذاد، 

 .2011اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ، ثغذاد،  ،2ِظطفٝ ِج١ذ، أدىبَ إٔزمبي دك اٌزظشف، ؽ .23

 .2005د. ِذغٓ ػجذاٌذ١ّذ أفى١ش٠ٓ ، ٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح،  .24
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د. د١ذس ٚ٘بة ػجٛد، د. دمحم ػٍٟ طبدت ٚ رجبسن ػجذاٌذغ١ٓ دمحم، رخظ١ض االساػٟ  .1

، 44، اٌؼذد 1ألغشاع اٌّشبس٠غ اٌغى١ٕخ، ِجٍخ اٌىٛفخ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ اٌغ١بع١خ ،اٌّجٍذ 

 (.2020/آراس  31) 2ط. 

د. عذش د١بي غبُٔ ٚ ِٙب سِضٞ دمحم ػٍٟ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌز١ٍّه اٌؼمبساد اٌّزجبٚص ػ١ٍٙب  .2

 (.22(، اٌغٕخ )12(، اٌؼذد )20اٌؼشاق أّٔٛصجبً، ِجٍخ اٌشاف١ذ٠ٓ ٌٍذمٛق، اٌّجٍذ )

ٚفب، ٔظبَ ٍِى١خ األساػٟ فٟ اٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ، ِمبي -ِشوض اٌّؼٍِٛبد اٌٛؽٕٟ اٌفٍغط١ٕٟ .3

، ربس٠خ  https://info.wafa.ps/ar_page.aspxٝ اٌّٛلغ اٌٍىزشٟٚٔ ِٕشٛس ِٚزبح ػٍ

 .30/12/2020اٌض٠بسح 

 د. نصوص القوانين

 .2015( ٌغٕخ 3لبْٔٛ ر١ٍّه األساػٟ اٌّزجبٚص ػ١ٍٙب اٌذاخٍخ فٟ دذٚد اٌجٍذ٠بد سلُ ) .1

 ..2019( ٌغٕخ 3لبْٔٛ ِٕغ ٚ إصاٌخ اٌزجبٚص ػٍٝ أساػٟ اٌذٌٚخ فٟ إل١ٍُ وٛسدعزبْ سلُ ) .2

 . 2019( ٌغٕخ 3لبْٔٛ ِٕغ ٚإصاٌخ اٌزجبٚص ػٍٝ أساػٟ اٌذٌٚخ سلُ ) .3
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 اٌّؼذي. 2009، ٌغٕخ 115لبْٔٛ اٌجٕبء اٌّظشٞ سلُ .4

 .1555( ٌغٕخ 40اٌمبْٔٛ اداسح االٚلبف اٌؼشالٟ اٌّشلُ ) .5

 .1510ٌغٕخ  111لبْٔٛ اإلطالح اٌضساػٟ اٌؼشالٟ سلُ  .6

 .1511ٌغٕخ  43لبْٔٛ اٌزغج١ً اٌؼمبسٞ سلُ  .1

 .1516( ٌغٕخ 53ْ رٛد١ذ أطٕبف أساػٟ اٌذٌٚخ سلُ )لبٔٛ .9

 .1551( ٌغٕخ 40اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ ) .5

لبْٔٛ اٌزؼذ٠ً االٚي ٌزطج١ك لبْٔٛ رٕظ١ُ اٌٍّى١خ اٌضساػ١خ فٟ  2001ٌغٕخ  32لبْٔٛ سلُ  .10

 .1515ٌغٕخ  50وٛسدعزبْ اٌؼشاق سلُ 

 .12/11/1530 طبدس فٟ - 3335لبْٔٛ اٌٍّى١خ اٌؼمبس٠خ اٌٍجٕبٟٔ سلُ  .11

 ه. القراراث القضائيت

طبدس ػٓ ِجٍظ ل١بدح اٌضٛسح إٌّذً ِٕشٛس فٟ  2001ٌغٕخ  154اٌمشاس سلُ  .1

 اٌزشش٠ؼبد راد اٌؼاللخ ثؼًّ دٚائش اٌجٍذ٠بد.

/ َ 112لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض اٌّشلُ  .2
2
  /2003  ٚ366 َ /

2
) لشاس غ١ش  2003/  

 ِٕشٛس(.

 ، 1978 / 4 / 22 فٟ 1977 أٌٚٝ – ػبِخ ١٘ئخ 45 اٌّشلُ اٌز١١ّض ِذىّخ لشاس .3

 . 1978 اٌؼبششح، اٌغٕخ ٚاٌشاثغ، اٌؼذد٠ٓ اٌضبٌش اٌذمٛلٟ، ِجٍخ فٟ ِٕشٛس

، ِٕشٛس فٟ ِجٍخ ِجّٛػخ األدىبَ  2/1592/َ 305لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض اٌّشلُ  .4

 .1592، اٌغٕخ  13، ط 2اٌؼذ١ٌخ ، ع

١ٗ فٟ وزبة اٌّجبدا اٌمب١ٔٛٔخ فٟ ِشبس اٌ 93-92/ 2/َ 42لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض اٌّشلُ  .5

 لؼبء ِذىّخ اٌز١١ّض / لغُ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ.

ِٕشٛس فٟ وزبة لؼبء  25/2/1565فٟ  65/ ط/ 41لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض ثبٌشلُ  .6

 ِذىّخ اٌز١١ّض /اٌّجٍذ اٌغبدط.

ِشبس ا١ٌٗ فٟ  21/4/1565فٟ  65/دمٛل١خ /  15/604لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض اٌّشلُ  .1

 .اٌمب١ٔٛٔخ فٟ لؼبء ِذىّخ اٌز١١ّض ، لغُ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ وزبة اٌّجبدٞء

 , )لشاس غ١ش ِٕشٛس ( .  2002ػمبس / 1/ َ 615لشاس ِذىّخ اٌز١١ّض ثبٌذػٜٛ  .9

 . 2002/  1/ 25فٟ  2002/ ٘ـ / ط /  22لشاس ِذىّخ اعزئٕبف د٠بٌٝ فٟ اٌذػٜٛ  .5

 ١ش ِٕشٛسح () لشاساد غ 2003/ 1/ ة 251لشاس ِذىّخ ثذاءح ثؼمٛثخ فٟ اٌذػٜٛ 


