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Abstract:
This research dealt with developments in the Iraqi State Fund for Sale and Rent of State Funds No. )21(
for the year )2013(, as amended concerning the rent of the state's movable and real estate funds in a public
bidding manner and without public bidding. The researcher has tried through this study to compare these
developments with what was stated in the Law of Selling and Renting State Funds No. )32( for the year )1986(
canceled in Iraq and amended in KRG.
The study does not stop at this limit, but the researcher through it studied in detail about these developments
to show the aspects of the deficiencies contained therein and put forward a legal solution to fill these deficiencies. In addition, the researcher presented legal solutions about the hypotheses, which did not enjoy the
legislative organization related to the research topic.
The researcher concluded the research with a set of conclusions that found the new provisions in the first law
in force with support and with the presence of some others in it that are worth amendment in addition to the
presence of some gaps mentioned in the applicable law taken by the legislator fill them according to what the
researcher suggested through this research.
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پوخته:

ڵ
ڵ
ـ� وبهكرێـ ف
ئــهم توێژینهوهیــه ئــهو نوێگهریانــه لهخۆدهگرێــت كــه لــه یاســای فرۆشـ ت ف
ـدا� مڵــك ومــا� دهوڵــهت ژمــاره()21ی ســا�()2013
ـدا� مڵــك ومـ ڵـا� دهوڵــهت بــه گوێــزراوه ونهگوێــزراوه بهشــێوهى زیادكـ ف
ههموارك ـراوی كارادا هاتــوون تایبــهت بــه بهكرێـ ف
ـرد� ئاشــكرا یاخــۆی بــه ج �
�
زیادكــردن .توێــژهر ههوڵیــداوه لهڕێگــهى ئــهم توێژینــهوهوه بــهراوردكاری بــكات لهنێــوان ئــهو نوێگریانــه وئــهو احكامانــهى هاتــوون لهیاســای فرۆشـ ت ف
ـ�

ڵ
ڵ
وبهكرێـ ف
ـدا� مڵــك ومــا� دهوڵــهت ژمــاره()32ی ســا�( )1986ههڵوهشــاوه لــه عـ يـ�اق وكارا لهههرێــىم كوردســتان .ئــهم توێژینهوهیــه ناوهســتێت
لــهم ئاســتهدا بهڵكــو توێــژهر لــه رێگــهى توێژینهوهكــهوه ههڵســاوه بهلێكۆڵینهوهیــهىك ورد لــه نوێگهریــهكان بــۆ دهركهوتـ فـى الیهنــه كــهم وكورتیــه ف
كا�
ئــهو نوێگهریانــه لهگــهڵ خســتنه ڕووی چارهســهری یاسـ يـا� بــۆ پڕكردنــهوهى كــهم وكورتیــهكان .زیــاد لهمــهش توێــژهر ههڵســاوه بــه خســتنه ڕووی
چارهســهری یاســا� بــۆ ئــهو گریمانانــهى بــه ڕێكخسـ ف
ـایى نهگهیشــتون كــه پهیوهسـ ت ف
ـ� بــه بابــه ت� توێژینهوهكــهوه.
ـتى یاسـ ي
ي
توێــژهر كۆتــا� بــه توێژینهوهكــه هێنــاوه بــه كۆمهڵێــك دهرئهنجــام كــه پێمــان دهڵـ ي� ف
ـ� احــكاىم نــوێ وبــاش لــه یاســا تازهكــهدا بونیــان ههیــه پێویســته
ي
ف
ـتگ�ی بكرێــن ،وه لهگــهڵ ئهوهشــدا كۆمهڵێــیك تــر هــهن پێویســته ههمــوار بكرێنــهوه لهگــهڵ بــوو� كۆمهڵێــك كــون وكهلــهن لــه یاســا تازهكــهدا
پشـ ي
كهلهســهر یاســادانهر پێویســته پڕیانبكاتــهوه بــهو شــێوهى توێــژهر پێشــنیاری بــۆ كــردون لــه توێژینهوهكــه دا.
ن
الكلماتالمفتاحية:
(القانونالنافذ،القانونالملیع،المزايدةالعلنية،تسديدبدلاإليجار،نكولالمستأجر)

المقدمة

ً
ف
ـى بموضــوع البحــث :نظ ـرا للتطــورات الـ ت يـى ط ـرأت عــیل الحيــاة االنســانية بشــكل عــام والعاقــات الماليــة بشــكل خــاص ،وعمــا
اوال :مدخــل تعريـ ي
ت
ف
ف
ف
ا� رقــم ( )40لســنة  )1951يـ شـرع
ـا� بــان ال ينكــر تغـ يـ� االحــكام بتغـ يـ� االزمــان (الحــظ :المــادة ( )5مــن القانــون المـ ي
للمبــدأ القانـ ي
ـد� الع ـر ي
ـو� القـ ي
ت
ف
ش
ش
ف
ا� قانــون بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة رقــم ( )32لســنة ( )1986وأطلــق عليــه فيمــا بعــد
المــرع القوانـ يـ� لــكل حقبــة زمنيــة .حيــث ألــیع المــرع العـر ي
القانــون الملـ فـیع ش
ورسع قانــون بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة رقــم ( )21لســنة ( ،)2013ثــم عــدل هــذا االخـ يـ� بقانــون رقــم ( )21لســنة ( )2016تحــت

عنــوان (قانــون التعديــل االول لقانــون بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة رقــم ( )21لســنة ( .))2013وأطلــق عليــه فيمــا بعــد القانــون النافــذ ،ت
وا� هــذا االخـ يـ�

بمســتجدات شــملت غالبيــة المواضيــع بصــدد إيجــار أمــوال الدولــة .وهــذه االحــكام المســتجدة بالتأكيــد تحتــاج اىل الدراســة ،ومــن خــال هــذه
ت
ت
ت
ـأ� بهــا
الدراســة نقــوم بالبحــث عــن هــذه االحــكام ونطــرح ارائنــا حولهــا ونعــرض المق�حــات القانونيــة حــول الخلــل والثغـرات فيهــا واألمــور الـ يـى لــم يـ ي
القانــون.
ً
ف
ف
ثانيــا :إشــكالية البحــث :بعــد دراســة المســتجدات الــواردة ي� قانــون بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة النافــذ ومقارنتهــا باألحــكام الــواردة ي� القانــون الملـ فـیع
ً
الحظــت فيهــا بعــض االحــكام المتناقضــة لبعضهــا ،فضــا عــن وجــود ثغـرات بخصــوص بعــض الفرضيــات القانونيــة ،منهــا انــه لــم ينظــم الحالــة الـ ت يـى
ف
يحـ فـ� فيهــا مزايــد واحــد ي� المزايــدة ،والحالــة الـ ت يـى تجــري بهــا المزايــدة المعــادة بســبب الضــم ولــم يصــل فيهــا عطــاء المزايديــن اىل القيمــة المقــدرة
ف
ف
(البــدل الــذي عرضــه طالــب الضــم) للعقــار ،ولــم يحســم مصـ يـ� الزيــادة ي� البــدل الــذي يعرضــه المزايــد الــذي ترســو عليــه المزايــدة ي� المزايــدة الـ ت يـى
تجــري بعــد نكــول النــاكل ،وغـ يـ� ذلــك مــن الفرضيــات ،فمــأل هــذه الثغـرات ومحــو هــذه التناقضــات اوىل بالدراســة.
ً
ف
ت
ت
ـوا� إيجــار أمــوال الدولــة ،فدراســة هــذه األمــور
ثالثــا :أهميــة موضــوع البحــث واســباب اختيــاره :بمــا ان القانــون النافــذ ا� بأمــور مســتجدة ي� شــى نـ ي
ف
ف
و� ختامهــا تكــون عمــا ايجابيــا للمـ شـرع لاكتمــال مــا ي� القانــون النافــذ مــن
لهــا غايــة االهميــة ،ألنــه مــن خالهــا يتضــح لنــا الثغـرات الموجــودة فيــه ،ي
ً
ـىم المتواضــع).
القصــور .فهــذه االســباب دفعتنــا الختيــار موضــوع البحــث فضــا عــن عــدم وجــود دراســة حــول موضــوع البحــث (حســب علـ ي
ً
ف
رابعــا :اهــداف الدراســة :تهــدف هــذه الدراســة اىل بيــان جميــع االحــكام المســتجدة ي� القانــون النافــذ بشــأن إيجــار أمــوال الدولــة ،وتقييمهــا عــن طريــق
ف
ف
ف
ش
ـیع.
مقارنتهــا بمــا ورد ي� القانــون الملــیع ،وطــرح الحــل القانـ ي
ـو� لإلشــكاليات والفرضيــات لــم تحــض بتنظيــم تريـ ي
ً
ف
خامســا :منهجيــة البحــث :لقــد اتبعنــا ي� هــذه الدراســة منهــج تحليـ يـیل مقــارن ،وذلــك مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة المتضمنــة االحــكام
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المســتجدة الــواردة ف� القانــون النافــذ ومقارنتهــا بمــا ورد ف� ش
التريـ ـ ــع الملـ فـیع المتعلــق بموضــوع البحــث ومناقشــتهما واســتخراج االحــكام الصائبــة
ي
ي
ً
ف
فيهمــا فيمــا يتعلــق بموضــوع البحــث فضــا عــن اعتمادنــا عــیل المنهــج النقــدي ،وذلــك مــن خــال التوغــل اىل االحــكام المســتجدة ي� القانــون النافــذ
ف
ت
المق�حــات.
و� الوقــت نفســه تحديــد اوجــه الخلــل والقصــور فيهــا الــذي تعـ تـ�ي تلــك االحــكام مــع تقديــم
وتوضيــح إيجابياتهــا ،ي
ً
ف
سادسا :نطاق البحث :يتضمن هذا البحث االحكام الواردة ي� قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( )21لسنة ( )2013النافذ بشأن ايجار أموال
ف
ف
الدولــة ،ومقارنتهــا مــع االحــكام الــواردة ي� قانــون بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة رقــم ( )32لســنة ( )1986الملـ فـیع ،وال يخــوض ي� التعليمــات والقـرارات
اإلداريــة المصــدرة بصــدد تنفيــذ القانونـ ي ف
ـ� وتطبيقهمــا.
ً
ـابعا :خطــة البحــث :لتحقيــق الغايــة المرجــوة وراء الدراســة ســوف نقســم مفــردات الدراســة عــیل مبحثـ ي ف
ـ�؛ بحيــث ســنخصص المبحــث األول
سـ
ف
للبحــث عــن ايجــار أمــوال الدولــة المنقولــة ومبــادئ القانــون النافــذ عــن طريــق مطلبـ ي ف
ـ� ،ســنحيط ي� األول بمبــادئ القانــون النافــذ ،امــا المطلــب
ف ف
ف
ف
الثـ فـا� ،سـ ي ف
ـ� ،ي� المطلــب األول
ـا� إيجــار أمــوال الدولــة العقاريــة مــن خــال مطلبـ ي
ـنب� فيــه ايجــار أمــوال الدولــة المنقولــة؛ وســنوضح ي� المبحــث الثـ ي
ي
ف
ف
ف
ـا� ســنحيط إيجــار العقــار بــدون مزايــدة علنيــة؛ وتعقبهــا خاتمــة البحــث.
ســ�كز عــیل إيجــار العقــار بالمزايــدة العلنيــة ،أمــا ي� المطلــب الثـ ي

المبحثاألول
ايجارأموالالدولةالمنقولةومبادئالقانونالنافذ
ان المســتجدات الـ ت يـى تا� بهــا القانــون النافــذ لــم تقتــ� عــیل موضــوع محــدد مــن مواضيــع القانــون ،وانمــا شــملت غالبيــة المواضيــع الـ ت يـى ينظمهــا هــذا
القانــون .بنـ ً
ـاء عليــه البــد ان نركــز عــیل المســتجدات المتعلقــة بإيجــار أمــوال الدولــة ،وبمــا ان المـ شـرع نظــم مبــادئ القانــون النافــذ ف� مـ ت ف
ـ� هــذا القانــون
ي
ً
ـ� ،ت
ـ� مســتجدات ايجــار أمــوال الدولــة المنقولــة وذلــك مــن خــال مطلبـ ي ف
اوال ،فعلينــا ان نبحــث فيــه قبــل ان نبـ ي ف
كاال�:
ي
المطلب األول :مبادئ القانون النافذ
ف
ف
ف
ســنحيط ي� هــذا المطلــب بالمســتجدات الــواردة ي� المبــادئ االساســية ي� القانــون النافــذ ،مــع ماحظــة ان اساســيات ومبــادئ القانــون النافــذ تكــون
مشـ تـ�كة بـ ي ف
ـ� ايجــار أمــوال الدولــة وبيعهــا ،لذلــك ســوف نطــرح مبــادئ القانــون النافــذ بشــكل العــام مــن خــال النقــاط االتيــة:

ً
ف
ف
ش
� ًء منهــا ســوى انهــا
اوال .جــاءت المــادة ( )1مــن القانــون النافــذ بمحتــوى متطابــق لمــا وارد ي� المــادة (االوىل) مــن القانــون الملــیع ،ولــم يتغـ يـ� ي
ف
ت
ت
اىك اىل نظــام الـراس
اىك) بعبــارة (القطــاع العــام) وانبثــق ذلــك مــن تغيـ يـ� النظــام االقتصــادي ي� البلــد مــن نظــام االشــ� ي
اســتبدل عبــارة (القطــاع االشــ� ي
ف
ف
يف
القوان� مع النظام االقتصادي ي� البلد .ومع ذلك تمنينا ان يضيف
الماىل .فتبديل هذه العبارات أمر فرصوري النســجام المصطلحات الواردة ي�
ي
ف
ف
ف
ت
ـ� فيــه مفاهيــم بعــض العبــارات والمصطلحــات الـ تـى تكــررت � مـ ف
القانــون النافــذ نــص قانــو� � مبادئــه االساســية يبـ ي ف
ـ� هــذا القانــون ،لتجنــب
ي
ي ي
ي
تكرارهــا وتلخيــص نصــوص القانــون .عــیل ســبيل المثــال :الوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بــوزارة او مــن يخولــه اي منهمــا ،لجنــة
وغ�هــا.
التقديــر ،لجنــة البيــع وإيجــار أمــوال الدولــة ،ي
ً
ف
ثانيــا .لــم يســتحدث القانــون النافــذ ي� المــادة ( )2والمــادة ( )3منــه ســوى انــه عــدل عبــارة (الوزيــر المختــص او الرئيــس االعــیل للجهــة غـ يـ� المرتبطــة
ف
بالــوزارة او مــن يخولــه) الــواردة ي� المــادة (الثانيــة) مــن القانــون الملـ فـیع بعبــارة (الوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه
ف
اي منهمــا) .نؤيــد المـ شـرع ي� تغيـ يـ� عبــارة (مــن يخولــه) اىل (مــن يخولــه اي منهمــا) ،ألن العبــارة االخـ يـ�ة اصــح مــن الناحيــة اللغويــة ،فضمـ يـ� (همــا)
ف
ف
وه (الرئيــس االعــیل
يرجــع اىل كل مــن الوزيــر المختــص ورئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة .ومــع ذلــك نفضــل العبــارة الــواردة ي� القانــون الملــیع ي
ف
للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة) ،ألن (رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة) الــوارد ي� القانــون النافــذ قــد يكــون رئيســا للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة
ف
ولكــن ليــس الرئيــس االعــیل للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة ،عــیل ســبيل المثــال :مديــر الرقابــة الماليــة ي� الســليمانية هــو رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة
ف
بالــوزارة ولكــن ليــس الرئيــس االعــیل للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة .تأسيســا عــیل ذلــك نهيــب بالمـ شـرع تعديــل العبــارة المذكــورة ي� القانــون النافــذ
ت
كاال� (الوزيــر المختــص او الرئيــس االعــیل للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه اي منهمــا).
ي
ً
ثالثــا .حظــرت المــادة (الرابعــة) مــن القانــون الملـ فـیع كل مــن (اعضــاء لجنــة التقديــر والبيــع) شرساء او اســتئجار أمــوال الدولــة بطريقــة المزايــدة العلنيــة.
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ً ف
بينمــا القانــون النافــذ توســع ذلــك الحظــر وادخــل ضمــن هــذه ش
الريحــة اعضــاء لجنــة اإليجــار ايضــا ي� المــادة ( )4منــه ،وموقــف هــذا االخـ يـ� اوىل
بالتأييــد ،ألنــه ليــس هنــاك مـ جـ�ر ف� مســامحة اعضــاء لجنــة اإليجــار اســتئجار األمــوال محــل المزايــدة ،بــل قــد يــؤدي ذلــك اىل المــس ف ف
ب�اهــة وحســن
ي
سـ يـ� المزايــدة ،واســتغال وظيفتــه لمصلحتهــم الشــخصية.
ً
ت ت
ه منــع االجنـ ج يـى بصــورة مطلقــة شرساء العقــار وفــق احــكام هــذا القانــون ،حيــث اشــارت
رابعــا .مــن االحــكام المســتجدة الـ يـى ا� بهــا القانــون النافــذ ي
ت
ا� شرساء مــال مــن أمــوال الدولــة غـ يـ� المنقولــة مــع مراعــاة احــكام قانــون االســتثمار رقــم ( )13لســنة
المــادة ( )5منــه عــیل انــه (ال يجــوز لغـ يـ� الع ـر ي
( )2006المعــدل) .امــا بخصــوص اســتئجاره للعقــارات المملوكــة للدولــة فبالرغــم مــن ان القانــون النافــذ ســكت عــن ذلــك إال اننــا نــرى انــه يجــوز لــه
اســتئجار العقــار إذا توافــر فيــه شرسوط االســتئجار ،ونســتنبط ذلــك مــن مفهــوم مخالــف للمــادة ( )5المذكــورة .ف� حـ ي ف
ـ� اشـ تـ�ط القانــون الملـ فـیع عــیل
ي
االجنـ ج يـى الــذي يرغــب شرساء او اســتئجار مــال مــن أمــوال الدولــة غـ يـ� المنقولــة الحصــول عــیل الموافقــة الازمــة مــن الجهــة المختصــة قانونــا( .الحــظ:
ف
المــادة (الخامســة) مــن القانــون الملـ فـیع) فموقــف القانــون الملـ فـیع ي� هــذه النقطــة أفضــل مــن موقــف القانــون النافــذ ،ألنــه مــن االفضــل ان يشـ تـ�ط
عــیل االجنـ ج يـى الحصــول عــیل موافقــة الجهــة االمنيــة قبــل اســتئجاره للعقــار.
ً
ف
خامســا .بالرغــم مــن ان القانــون النافــذ ذكــر لجنــة الكشــف ي� الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة ( )11منــه بــان ( ...يمنــح اعضــاء لجنـ ت يـى كشــف وتقديــر وبيــع
وإيجــار أمــوال الدولــة )...إال انــه لــم ينــص عــیل تشــكيلها .كالقانــون الملـ فـیع لــم ينــص عليهــا ،إال انــه نــرى بــان تشــكيل لجنــة كشــف للعقــار او جــرد
ف
للمنقــول أمــر فرصوري عنــد رغبــة الدائــرة المالكــة ي� تأجـ يـ� العقــار او المنقــول .وانيــط بهــا مهمــة كشــف العقــار المـراد تأجـ يـ�ه عــن طريــق اجـراء كشــف
ـیع عليــه لتحديــد رقمــه وموقعــه وجنســه ونوعــه وحــدوده واوصافــه ومشــتماته ومســاحته وتسلســله العقــاري ورقــم االبــواب ان وجــد وبيــان
موقـ ي

واقــع حالــه ان كان خاليــا او مشــغوال ونــوع االشــغال وتثبيــت مــا أنـ ش ئ
ـیس عليــه مــن محدثــات او مــا زرع او غــرس فيــه ،وكذلــك الحــال بالنســبة للمنقــول.
ـی تكــون الدائــرة عــیل علــم بشـ تـى جوانــب المــال المـراد إيجــاره ،وان يتضمــن تلــك االوصــاف ف ي� قـرار تأجـ يـ� العقــار او المنقــول.
لـ ي
ً
سادســا .تنــاول القانــون النافــذ تشــكيل لجنــة التقديــر بالنــص ذو صياغــة جيــدة مقارنــة بالنــص الملـ فـیع ،وخصصــت مــادة خاصــة لهــا ،ومكونــة مــن
ثــاث فقـرات لكيفيــة تشــكيل اللجنــة المذكــورة ،بخــاف القانــون الملـ فـیع والــذي نــص عــیل تشــكيلها ضمــن المــادة المخصصــة آلليــة عملهــا( .الحــظ
ً
المــادة (الســابعة) مــن القانــون الملـ فـیع) اذا كانــت لجنــة التقديــر تتألــف مــن خمــس أعضــاء وفقــا ألحــكام المــادة المذكــورة مــن القانــون الملـ فـیع ،ثــاث
ـ� الدائــرة المالكــة للمــال المـراد تأجـ يـ�ه ،ويكونــوا مــن موظـ فـى ذوي الخـ جـ�ة ال تقــل درجــة اي منهــم عــن المديــر ،امــا الباقيـ ي ف
منهــم مــن ما كـ ي ف
ـ� فيكــون
ي
ـاىل مــن منتسـ ج يـى والــوزارة الماليــة .ولكننــا الحظنــا ان هنــاك إشــكاليات كثـ يـ�ة مــن الجانــب
أحدهمــا مــن دائــرة التســجيل العقــاري واالخــر مــن موظــف مـ ي
التطبيـ تـى لهــذه المــادة وباألخــص ف� الدوائــر الجديــدة والـ تـى تقــع ف� المناطــق النائيــة ،الن اغلــب الدوائــر فيهــا ال يوجــد لديهــم موظفـ ي ف
ـ� مــن هــذه
ي
ي
ي
ي
الدرجــة الوظيفيــة.
ف
ف
ت
ـ� البنــد (اوال) منهــا بــان (تشــكيل لجنــة التقديــر
ي
و� ضــوء ذلــك جــاء القانــون النافــذ بتعديــات هــذه المــادة مــن خــال المــادة ( )7منــه والـ يـى تقتـ ي
يف
الخ�ة ال تقل وظيفة اي منهم عن الدرجة الخامســة) .وبالرغم من انه قد حاول ايجاد حل للمشــكلة المعروضة
من ( )3ثاثة
موظف� من ذوي ج
ً
اعــاه إال انــه لــم يكــن حــا جذريــا ،ألن الدرجــة الخامســة يعــادل وظيفــة (رئيــس ماحظـ ي ف
ـ�) وفــق ســلم الدرجــات والرواتــب( .الحــظ :الملحــق درجــات
ف ً
ف
ت
ف ف
ش
ا� االشــكال الــوارد ي� القانــون الملـ فـیع
ورواتــب الموظفـ يـ� ي� قانــون رقــم ( )22لســنة ( )2008قانــون رواتــب الموظفـ يـ�) اذا لــم يعالــج المــرع العـر ي
(عــدم وجــود موظــف مــن الدرجــة الخامســة ف ي� بعــض دوائــر الدولــة).
ف
وقـ فـ� البنــد (ثانيــا) مــن المــادة المذكــورة مــن القانــون النافــذ عــیل انــه (يرافــق اللجنــة المنصــوص عليهــا ي� البنــد (اوال) مــن هــذه المــادة موظــف مــن
ً
ـاىل ليســوا اعضــاء
دائــرة التســجيل العقــاري وموظــف حسـ ج ي
ـا� مــن منتسـ ج يـى الــوزارة الماليــة) .بنــاء عليــه فــان كل مــن الموظــف العقــاري والموظــف المـ ي
ف
ي� اللجنــة المذكــورة وفــق البنــد المذكــور ،وانمــا يرافقــون اللجنــة ،بدليــل نــص الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة ( )8مــن القانــون النافــذ القاضيــة بــان (تنظــم
ً
اللجنــة محـ فـ�ا يتضمــن المعلومــات .....ويوقــع مــن اعضــاء اللجنــة وموظــف التســجيل العقــاري والخـ جـ�اء ان وجــدوا .).....ومــن االفضــل ان يكونــوا
ً
عضــوا ف ي� اللجنــة .وتناولــت الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة المذكــورة صاحيــة لجنــة التقديــر لاســتعانة بخبـ يـ� مختــص إذا اقتضــت الـ فـ�ورة.
ً
ـ� النصـ ي ف
ـ� مــن خــال المقارنــة بـ ي ف
ويتبـ ي ف
ـ� (النافــذ والملـ فـیع) ،ان النــص النافــذ أحســن مــن النــص الملـ فـیع ،ألنــه يكــون أ كـ ڤـ� شــموال ،بحيــث يتضمــن آليــة
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تشــكيل اللجنــة فيــه ،بخــاف النــص الملـ فـیع ،حيــث جــاء هــذا االخـ يـ� ضمــن المــادة المتضمنــة لمهــام لجنــة التقديــر.
ً
ً
ف
ت
ش
ـاط حمايــة المصلحــة العامــة باالدعــاء العــام ي� قانــون االدعــاء العــام رقــم ( )159لســنة ()1979
ا� انـ ِ
واخـ يـ�ا وليــس ِاخـرا ،بالرغــم مــن ان المــرع العـر ي
ف
ف
ف
ـ� بعضويــة عضــو االدعــاء العــام ي� لجنــة
المعــدل لكــن أغفــل القانــون الملــیع والقانــون النافــذ هــذه المســألة حيــث لــم ينصــا أي منهمــا بنــص يقـ ي
ف
التقديــر ،ومــن اجــل حمايــة المصلحــة العامــة نــرى انــه مــن الـ فـ�وري عضويــة عضــو االدعــاء العــام ي� لجنــة التقديــر إيجــار أمــوال الدولــة .الســيما
أن هــذه الصفقــات تتعلــق بأمــوال الدولــة ،وأحــد اهــداف قانــون االدعــاء العــام ف ي� تنظيــم جهــاز االدعــاء العــام هــو الحفــاظ عــیل أمــوال الدولــة.
ـ� ،2020 ،صفحــة  )280حيــث تنــص المــادة ( -1اوال) مــن قانــون االدعــاء العــام رقــم ( )159لســنة ( )1979المعــدل عــیل ان (يهــدف هــذا
(االطرقـ ج ي
ت
ـأ� :اوال  -حمايــة نظــام الدولــة وأمنهــا ومؤسســاتها ،والحــرص عــیل الديمقراطيــة والمصالــح
القانــون ،اىل تنظيــم جهــاز االدعــاء العــام ،لتحقيــق مــا يـ ي
العليــا للشــعب والحفــاظ عــیل أمــوال الدولــة) .وللتفاصيــل حــول مهــام االدعــاء العــام الحــظ ( :عبــد اللطيــف ،)2018( ،صفحــة )4
ت
ً
ش
اال�:
بناء عیل ما سبق ذكره نهيب بالمرع تعديل هذه المادة عیل الشكل ي
ـ� واألخريــن ال تقــل درجتهــم عــن ماحظـ ي ف
ـ� ذوي الخـ جـ�ة ال تقــل درجــة الواحــد منهــم عــن رئيــس ماحظـ ي ف
تشــكل لجنــة تقديــر مــن ثاثــة موظفـ ي ف
ـ� او
ف
ـاىل منتســب وزارة الماليــة وعضــو االدعــاء العــام المنطقــة،
ال تقــل خدمتهــم الفعليــة عــن ( )7ســنوات وبعضويــة موظــف العقــاري الفـ يـى وموظــف مـ ي
ـكرت�.
وان يرافــق اللجنــة سـ ي
ً
ف
الملیع آلية عمل لجنة التقدير لتقدير قيمة المال المراد بيعه او إيجاره ،وقضت بان للجنة التقدير
ســابعا .تناولت المادة (الســابعة) من القانون
ف
و� المنــوال نفســه جــاءت الفقــرة (الثانيــة) مــن المــادة ( )8مــن القانــون النافــذ ،وبالعبــارة ذاتهــا (...ولهــا
(...ولهــا االســتعانة بمــن تــرى مــن الخـ جـ�اء ،)..ي
ف
ف
الملیع ،ألنه لم يشـ يـ� اىل هذه العبارة ي� المادة خاصة بتشــكيل
الخ�اء ،)..هذا النص يعد نصا جيد جدا بالنســبة للقانون
االســتعانة بمن ترى من ج
لجنــة التقديــر كمــا اوضحنــاه اعــاه( .الن نــص القانــون الملـ فـیع عــیل هــذه الفقــرة مــرة واحــدة وضمــن الفقرة(ثانيــا) مــن ( )7المتعلقــة بعمــل اللجنــة)
ف
امــا بالنســبة للقانــون النافــذ ،فتعتـ جـ� هــذه العبــارة خطــوة الســلبية لــه ،ألن العبــارة المذكــورة جــاءت ي� الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة ( )7مــن القانــون
ف
ش
ـاىل تكــون مكــرره ،فتكـرار نفــس الفقــرة او العبــارة او النــص أمــر غـ يـ� مألــوف ي� الصياغــة الجيــدة للقانــون ،وعليــه
النافــذ والــذي تــم رسحــه اعــاه ،وبالتـ ي
ت
ش
ا� ان يحذفــه ف ي� الفقــرة (الثانيــة) مــن المــادة ( )8مــن القانــون النافــذ لوجودهــا ف ي� الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة ( )7مــن هــذا القانــون.
عــیل المــرع العـر ي
ً
ثامنــا .قضــت الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة ( )8مــن القانــون النافــذ بــان ( ...يوقــع مــن اعضــاء اللجنــة وموظــف التســجيل العقــاري والخـ جـ�اء إن وجــدوا)...،
ش
ـاىل بجانــب موظــف
ويظهــر لنــا منهــا ان المــرع لــم يتفطــن ذكــر الموظــف الحسـ ج ي
ـا� مــن منتســب الــوزارة الماليــة .وعليــه فــان اضــاف موظــف مـ ي
تســجيل عقــاري أمــر فرصوري ،ألنهــا يرافقــان .امــا القانــون الملـ فـیع فــكان بعيــدا عــن هــذه الضجــة ،ألنــه اعتـ جـ� ان كل مــن موظــف التســجيل العقــاري

ً
ف
ـاىل المنتســب للــوزارة الماليــة عضــو ي� لجنــة التقديــر كمــا بينــاه انفــا ،وقضــت الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة (الســابعة) مــن القانــون الملـ فـیع بــأن
وموظــف مـ ي
( .....يوقــع مــن قبــل اعضــاء اللجنــة والخـ جـ�اء ان وجــدوا.)....
ً
ف
ف
ف
ف
ش
و� القانــون الملـ فـیع ي� المــادة (الســابعة) إال انهمــا لــم
تاســعا .بالرغــم مــن ان المــرع نظــم آليــة عمــل لجنــة التقديــر ي� القانــون النافــذ ي� المــادة ( )8ي
ينظمــا آليــة انعقــاد جلســاتها واصــدار قراراتهــا .لذلــك نقـ تـ�ح بإضافــة فقــرة جديــدة عــیل المــادة ( )8مــن القانــون النافــذ الخاصــة بعمــل لجنــة التقديــر
ڤ
باألك�يــة المطلقــة وعــیل العضــو المخالــف تثبيــت
مــن خالهــا يقـ فـ� بــان يكتمــل نصــاب اللجنــة المذكــورة بحضــور جميــع اعضائهــا وتتخــذ قرارتهــا
مخالفتــه ف ي� محـ فـ� اللجنــة ويوقــع عليــه.
ش ً
ـارسا .كانــت المــادة ( )9مــن القانــون الملـ فـیع تنــص عــیل (تشــكيل لجنــة البيــع واإليجــار مــن ثاثــة موظفـ ي ف
ـ� ذوي الخـ جـ�ة ال تقــل درجــة اي منهــم عــن
عـ

مديــر ،تتــوىل إجـراءات بيــع األمــوال غـ يـ� المنقولــة او إيجارهــا وفقــا ألحــكام هــذا القانــون) كمــا بينــاه ســالفا فــان اشـ تـ�اط موظفـ ي ف
ـ� ذوي درجــة وظيفيــة
ف
ف
عاليــة تشــكل اشــكالية ي� بعــض الدوائــر وباألخــص الدوائــر الجديــدة والواقعــة ي� منطقــة نائيــة ،ومــن جانــب اخــر فــان مهــام لجنــة اإليجــار اقــل اهميــة

مقارنــة بمهــام لجنــة التقديــر ،ألنــه عــیل االوىل ان تعمــل وفــق البــدل المقــدر للمــال الم ـراد إيجــاره مــن قبــل لجنــة التقديــر وان تأجـ يـ� المــال الم ـراد
ـ� ف� القانــون .وعليــه فــا يوجــد مـ جـ�ر لمطالبــة هــذه الدرجــة الوظيفيــة العاليــة ألعضــاء اللجنتـ ي ف
ف
ـ�.
إيجــاره حســب الحــد المعـ ي ي
ف
و� ضــوء االشــكاليات المنبثقــة مــن تطبيــق النــص الملـ فـیع تا� القانــون النافــذ بمــادة ذو محتــوى مغايــر للمــادة الملغــاة ،حيــث تناولــت المــادة ( )9منــه
ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ـ� مــن ذوي الخـ جـ�ة ال يقــل العنــوان الوظيـ فـى ألي منهــم عــن مديــر او رئيــس ماحظـ ي ف
بــان (تشــكل لجنــة البيــع واإليجــار مــن ( )3ثاثــة موظفـ ي ف
ـ� او ممــن
ي

لــه خدمــة وظيفيــة ال تقــل عــن ( )10عـ شـر ســنوات ،تتــوىل إجـراءات بيــع األمــوال غـ يـ� المنقولــة او إيجارهــا وفقــا ألحــكام هــذا القانــون).
ً
إذا القانــون النافــذ فتــح بــاب العضويــة للجنــة اإليجــار امــام الموظفـ ي ف
ـ� الذيــن لهــم خدمــة وظيفيــة ال تقــل عــن ( )10عـ شـر ســنوات إذا كان عنوانهــم
ف
الوظيـ فـى اقــل مــن مديــر او رئيــس ماحظـ ي ف
ـ� .ال شــك ان موقــف القانــون النافــذ ي� هــذه النقطــة اوىل بالتأييــد ،بالرغــم مــن انــه لنــا ملحوظــة بخصــوص
ي
تحديــد مــدة الخدمــة الوظيفيــة بعـ شـر ســنوات ،ونظـرا لقلــة صاحيــة لجنــة اإليجــار نعتقــد بــان هــذه المــدة طويلــة ،هــذا مــن جانــب ،ومــن جانــب اخــر

ً
ف
ف
ـو� لــذا البــد مــن ان يكــون أحــد اعضــاء اللجنــة حاصــل عــیل الشــهادة ي� القانــون او عــیل االقــل شــهادة اوليــة فيــه ،فضــا
عمــل اللجنــة يكــون عمــل قانـ ي
ً
عــن ذلــك إغفــال نــص عضويــة عضــو االدعــاء العــام كمــا بينــاه عنــد الحديــث عــن تشــكيل لجنــة التقديــر ايضــا.
ت
ت
ً
اال�:
بناء عليه نق�ح بان تشكل لجنة إيجار األموال الدولة عیل الشكل ي
الخ�ة عیل ان يكون أحدهم حاصل عیل الشهادة
تشكل لجنة البيع او اإليجار من رئيس وعضوين من
منتسى الدائرة المالكة للمال من ذوي ج
جي
األوليــة ف� القانــون عــیل االقــل ،وال تقــل درجــة االخريــن عــن ماحظـ ي ف
ـ� او ال تقــل خدمتهــم الفعليــة عــن ( )7ســنوات وبعضويــة عضــو االدعــاء العــام
ي
ـكرت� اللجنة.
المنطقــة ،وسـ ي
أحــد عـ شـر .اســتحدث القانــون النافــذ المــادة ( )10والـ تـى تنــص عــیل انــه (ال يجــوز الجمــع بـ ي ف
ـ� عضويــة لجنــة التقديــر المشــكلة بموجــب المــادة
ي
ف
( -7اوال) ولجنــة البيــع واإليجــار المشــكلة بموجــب المــادة ( )9مــن هــذا القانــون) ويكــون ذلــك مــن األمــور المحبــذة ي� القانــون النافــذ ،ألنهــا
ً
ـا عــن انهــا تعــد تطبيقـ ًـا لمبــدأ عــدم جــواز الجمــع بـ ي ف
ـ�
جــاءت لمواكبــة حمايــة نزاهــة وحســن إجـراءات إيجــار أمــوال الدولــة بعيــدا عــن التواطــؤ ،فضـ

ف
ف
ـى الدولــة والقطــاع العــام رقــم ( )14لســنة ( )1991المعــدل) امــا القانــون
الوظيفتـ يـ�( .الحــظ :الفقــرة (اوال) مــن المــادة ( )5مــن قانــون انضبــاط موظـ ي
الملـ فـیع كان لــم يتطــرق اىل ذلــك.

ف
ش
ـ� القيمــة المقــدرة لبــدل إيجــار العقــار موضــوع المزايــدة ،هــل عــیل لجنــة اإليجــار أن تقــرر االحالــة
اثنــا عــر .قــد يشــارك مزايــد واحــد ي� المزايــدة ويعـ ي
او عليهــا اعــادة المزايــدة؟

ف
عــیل الرغــم مــن ســكوت كا القانونـ ي ف
ـ� الملـ فـیع والنافــذ بهــذا الصــدد إال اننــا نــرى مــن خــال قراءتنــا للنصــوص القانونيــة ي� القانــون النافــذ ان المـ شـرع
اشـ تـ�ط إلبـرام تلــك الصفقــات (إيجــار أمــوال الدولــة) تحقيــق المصلحــة العامــة ومــن اجــل تحقيــق ذلــك وضــع المـ شـرع بعــض اإلجـراءات القانونيــة
الـ ت يـى البــد ان تمــر مــن خالهــا عمليــة إيجــار أمــوال الدولــة ،ومنهــا تقديــر المــال الم ـراد إيجــاره مــن قبــل لجنــة التقديــر المشــكلة مــن اعضــاء ذو خـ جـ�ة
ف ف
ـ� ي� هــذا المجــال (التقديــر) كمــا شأرسنــا اليــه .إضافــة اىل ذلــك منــح المـ شـرع للدائــرة مالكــة العقــار ســلطة تصديــق القيمــة المقــدرة مــن قبــل لجنــة
وفنيـ ي
ف
ف
التقديــر مــن عدمــه ي� ضــوء تحقيــق المصلحــة العامــة .فالقيمــة المقــدرة تمثــل القيمــة الحقيقيــة للمــال المـراد إيجــاره ي� اغلــب االحيــان .ويظهــر مــن
ه إيجــار أمــوال الدولــة بالقيمــة المقــدرة لهــا او أ كـ ڤـ� بغــض النظــر
الفقــرة (اوال) مــن المــادة ( )13مــن القانــون النافــذ بــان الغايــة المتوخــاة مــن النــص ي
عــن عــدد مزايديــن( .الحــظ المــادة ( )13مــن القانــون النافــذ) فضــا عــن ذلــك وجــود المتنافسـ ي ف
ـ� ليــس بمعـ فـى وجــود المنافســة بينهــم والحصــول
ف
ف
عــیل اعــیل عطــاء ،بــل الحظنــا ي� التطبيقــات العمليــة ان ي� كثـ يـ� مــن االحيــان لــم يقدمــوا إال القيمــة المقــدرة للمــال محــل المزايــدة .اضافــة اىل ذلــك
ف
فانــه لــم يــرد ي� القانــون نــص يشـ تـ�ط عــیل وجــود المزايديــن لصحــة اجـراء المزايــدة او نــص يجـ ي فـ� الغاءهــا اذا لــم يقــدم اكـ ڤـ� مــن مزايــد .إضافــة لذلــك
نــص القانــون بانــه ال تعــد إحالــة التأجـ يـ� قطعيــة اال بتصــدق الوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه اي منهمــا( .الحــظ:
ـاىل المصادقــة عــیل االحالــة تعــد ســلطة تقديريــة للوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او
المــادة ( )14مــن القانــون النافــذ) وبالتـ ي
مــن يخولــه اي منهمــا ف ي� ضــوء تحقيــق المصلحــة العامــة ،فــإذا لــم تتحقــق المصلحــة العامــة فــا يصــدق عليهــا.
تأسيســا عــیل مــا تقــدم ،يمكــن القــول بانــه إذا اســتنفدت المزايــدة إجراءاتهــا الـ ت يـى رســمها القانــون تعتـ جـ� قانونيــة بالرغــم مــن اشـ تـ�اك مزايــد واحــد مــادام
ف
عــرض هــذا االخـ يـ� قيمــة بقــدر القيمــة المقــدرة او أ كـ ڤـ� .وكمــا ذهــب بنفــس االتجــاه مجلــس شــورى الدولــة االتحــادي ي� قـراره المرقــم ()2014-128
ف
ف
ـو� فيــه هــو (يجــوز بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة عــن طريــق المزايــدة العلنيــة عنــد ظهــور مزايــد واحــد فقــط بعــد
ي� ( ،)2014-11-12والمبــدأ القانـ ي
اعانهــا وفقــا لقانــون بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة رقــم ( )21لســنة (.)2013
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ثاثــة عـ شـر .مــن األمــور المســتجدة ف� القانــون النافــذ ه تنظيــم اجــور خدمــة اعضــاء لجنــة التقديــر ولجنـ تـى البيــع وااليجــار والمرافقـ ي ف
ـ� لهــم بشــكل
ي
ي
ي
ف
ت
ف
ـى لجنــة تقديــر
أفضــل بكثـ يـ� ممــا كان عليــه ي� القانــون الملــیع( ،وبالرغــم مــن انــه لنــا ماحظــات عليهــا) حيــث انــه منــح االجــور لألعضــاء ومرافـ ي
ولجنـ تـى بيــع وايجــار األمــوال المنقولــة وغـ يـ� المنقولــة( .الحــظ :الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة ( )11مــن القانــون النافــذ) ف� حـ ي ف
ـ� منــح القانــون الملـ فـیع
ي
ي
ت
ف
ـى لجنــة تقديــر وبيــع ايجــار العقــار فقــط( .الحــظ :نــص المــادة ( )8مكــررة مــن القانــون الملــیع) ومــن جانــب اخــر اقتــ� القانــون
ذلــك لألعضــاء ومرافـ ي
الملـ فـیع هــذه االجــور ف� حالــة بيــع العقــار بطريقــة المزايــدة العلنيــة دون الطريقــة المبـ ش
ـارسة( .الحــظ الفقــرة ( )2مــن المــادة ( )8مــن القانــون الملـ فـیع)
ي
ف
ت
ف
ف
ـتو� مــن المشــ�ي او المســتأجر اجــور الخدمــة بنســبة ( )%2اثنـ يـ� مــن مئــة مــن بــدالت بيــع وايجــار األمــوال
بينمــا القانــون النافــذ فقــد قــ� بــان تسـ ي
ف
ف
ـتو� الدائــرة المالكــة تلــك االجــور ي� حالــة
ـاىل تسـ ي
المشــمولة بأحــكام هــذا القانــون( ،الحــظ :الفقــرة (اوال) مــن المــادة ( )11مــن القانــون النافــذ) وبالتـ ي
ف
ـا� اخــر ي� القانــون النافــذ
البيــع او االيجــار ســواء كان البيــع او االيجــار قــد تــم بمزايــدة علنيــة او بــدون مزايــدة علنيــة .اضافــة اىل ذلــك هنــاك جانــب ايجـ ج ي
بهــذا الشــأن وهــو االســتقطاع مــن اجــور الخدمــة االجــور ومصاريــف الحــاالت الـ ت يـى ال يتــم فيهــا البيــع او االيجــار عندمــا لــم يحصــل البيــع او االيجــار،
ً
بمــا ف ي� ذلــك اجــور النـ شـر واإلعــان( .الحــظ :الفقــرة (سادســا) مــن المــادة ( )11مــن القانــون النافــذ) بخــاف القانــون الملـ فـیع الــذي لــم يعالــج ذلــك.
ومــع كل هــذه االيجابيــات للقانــون النافــذ ف� هــذه المــادة إال انهــا لــم تعالــج الحالــة الـ تـى ال تكـ فـى نســبة اجــور الخدمــة المعينــة بــ( )%2اثنـ ي ف
ـ� مــن مئــة
ي
ي
ي
مــن بــدالت البيــع او االيجــار( ،الحــظ :الفقــرة (اوال) مــن المــادة ( )11مــن القانــون النافــذ) للســداد نفقــات اإلعــان والمصاريــف الازمــة إلعــداد المــال
ـ� المرافقـ ي ف
للبيــع او لاســتئجار فضــا عــن اجــور الموظفـ ي ف
ـ� والخـ جـ�اء ان وجــدوا ،اضافــة اىل ذلــك انــه لــم ينــص عــیل مصـ يـ� اجــور خدمــة اعضــاء لجنــة
ف
التقديــر االول ي� حالــة اعــادة التقديــر المــال المـراد بيعــه او ايجــاره مــن قبــل لجنــة التقديــر الثانيــة عندمــا لــم يبلــغ بــدل البيــع او االيجــار اىل ()%80
ف
ثمانـ ي ف
ـ� مــن المئــة مــن القيمــة المقــدرة ي� المزايــدة الثانيــة واعــادة تقديــره مــن لجنــة تقديــر أخــرى ،وكذلــك لجنــة التقديــر الثانيــة اذا لــم يبلــغ بــدل
ف
ف
البيــع او االيجــار اىل ( )%80ثمانـ ي ف
ـ� بالمئــة مــن القيمــة المقــدرة ي� المزايــدة الثالثــة ،ألن ي� هــذه الحالــة يعــرض األمــر (بيــع او ايجــار المــال) عــیل الوزيــر
المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبــة بالــوزارة للوقــف عــیل االســباب ومعالجتهــا( .الحــظ :الفقــرة (ثانيــا) و(ثالثــا) مــن المــادة ( )13مــن القانــون
النافــد).

ن
المطلبالثا�:إيجاراألموالالمنقولة
ی

ف
ف
سـ فـ�كز ي� هــذا المطلــب عــیل المســتجدات الــواردة ي� القانــون النافــذ بشــأن إيجــار أمــوال الدولــة المنقولــة مــع تقيمهــا ومقارنتهــا بالنصــوص الــواردة
ف ي� القانــون الملـ فـیع.
ف� ضــوء سياســة اشــباع الحاجــات ف
ال�وريــة تشـ تـ�ي دوائــر الدولــة ممتلكاتهــا المنقولــة( .الحــظ :المــادة ( )3مــن تعليمــات تنفيــذ قانــون رقــم ()1
ي
ً
ف
ت
الى تمتلكها دوائر الدولة ليست ي� الحقيقة إال وسيلة فرصورية
الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية  )2019اذا المنقوالت ي
ـاىل تكــون مخصصــة للمنفعــة العامــة .وهــذه األمــوال ال يجــوز التــ�ف بهــا او الحجــر عليهــا او تملكهــا
لإلنجــاز اعمالهــا االداريــة الرســمية ،وبالتـ ي
ف
ف
بمقت� القانون
وينت� التخصيص
المد�) إال اذا فقدت صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة،
بالتقادم( .الحظ :المادة ( )71من القانون
ي
ي
ف
ـد�)
او بالفعــل او بانتهــاء الغــرض الــذي مــن اجلــه خصصــت تلــك األمــوال للمنفعــة العامــة( .الحــظ :المــادة ( )72مــن القانــون المـ ي
ف
ف
ف
و� ضــوء مــا تقــدم فقــد بـ فـى المـ شـرع سياســة ش
تريعيــة ي� تأجـ يـ� أمــوال الدولــة المنقولــة ي� قانــون بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة ،وعــدم تأجـ يـ� األمــوال
ي
المنقولــة تكــون القاعــدة العامــة فيــه بهــذا الخصــوص( .الحــظ :المــادة (الثالثــة والثاثــون) مــن القانــون الملـ فـیع .والمــادة ( )37مــن القانــون النافــذ)
ً
ف
ف
ألن دوائــر الدولــة تســتخدم األمــوال المنقولــة الـ ت يـى تمتلكهــا ي� اعمالهــا اليوميــة كمــا اوضحنــاه انفــا .ولكــن توجــد ي� هــذه القاعــدة اســتثناء ،بموجبــه
اجــاز القانــون تأجـ يـ� األمــوال المنقولــة عنــد الـ فـ�ورة .ويكــون ذلــك بقـرار الوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه اي
ف
ف
منهمــا عنــد تحقيــق المصلحــة العامــة ( .الحــظ :المــادة ( )2مــن القانــون النافــذ) فهنــاك بعــض المســتجدات ي� إيجــار األمــوال المنقولــة ي� القانــون
النافــذ البــد ان نشـ يـ� اليهــا ف ي� النقــاط االتيــة:
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ً
تأج�هــا عنــد الـ فـ�ورة فقــط دون بيــان آليــة التأجـ يـ�.
اوال .ان القانــون الملـ فـیع لــم ينــص عــیل آليــة تأجـ يـ� األمــوال المنقولــة وانمــا نــص عــیل جــواز ي
(الحــظ :المــادة (الثالثــة والثاثــون) مــن القانــون الملـ فـیع) هــل يتــم التأجـ يـ� بمزايــدة علنيــة او بــدون مزايــدة علنيــة؟ امــا القانــون النافــذ فقــد تا� بنــص
مماثــل للنــص الملـ فـیع ،أي قـ فـ� بجــواز إيجــار أمــوال الدولــة المنقولــة عنــد الـ فـ�ورة بقـرار مــن الوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة
ف
او مــن يخولــه اي منهمــا إال انــه اوجــب ان يتــم التأجـ يـ� وفــق احــكام هــذا القانــون ( .الحــظ :المــادة ( )37مــن القانــون النافــذ) والقاعــدة العامــة ي�
ف
ف
ف
ـ� بــان يتــم التأجـ يـ� عــن طريــق المزايــدة العلنيــة وفــق اإلجـراءات المرســومة ي� هــذا القانــون ،مالــم ينــص
تأجـ يـ� أمــوال الدولــة ي� القانــون النافــذ تقتـ ي
القانــون عــیل خــاف ذلــك( .الحــظ :المــادة ( )3مــن القانــون النافــذ) بنـ ً
ـاء عليــه فــان إيجــار أمــوال الدولــة المنقولــة يتــم عــن طريــق المزايــدة العلنيــة
ً
وفــق اإلجـراءات الـ ت يـى رســمها القانــون النافــذ كمــا بينهــا انفــا.
ً
ف
ف
ت
تأج�هــا بــدون إعــان وبــدون
وه ( ....ولــه ي
فضــا عــن ذلــك اضــاف القانــون النافــذ عبــارة اخــرى عــیل المــادة ( )37والـ يـى لــم توجــد ي� النــص الملــیع ،ي
مزايــدة علنيــة اىل دوائــر الدولــة والقطــاع العــام) .مــن خــال فهــم المفهــوم المخالــف لهــذه العبــارة يمكــن القــول بانــه اذا كان مســتأجر األمــوال المنقولــة
تأج�هــا بمزايــدة علنيــة .بالرغــم مــن ان القانــون النافــذ لــم يــأت بنــص
يكــون مــن غـ يـ� دوائــر الدولــة والقطــاع العــام ،أي مــن القطــاع الخــاص فانــه يتــم ي
رصيـ ـ ــح بشــأن آليــة تأجـ يـ� األمــوال المنقولــة إال ان موقــف القانــون النافــذ أفضــل مــن موقــف القانــون الملـ فـیع ،ألنــه تا� بدالئــل يمكــن مــن خالهــا
اســتنباط آليــة التأجـ يـ� كمــا فعلنــا اعــاه .ومــع ذلــك نهيــب بالمـ شـرع أن يوضــح ذلــك بنــص رصي ـ ــح.
ً
ثانيــا .اتــت الفقــرة االخـ يـ�ة مــن المــادة ( )37مــن القانــون النافــذ بجــواز تأجـ يـ� األمــوال المنقولــة اىل دوائــر الدولــة والقطــاع العــام بــدون الحاجــة اىل
نـ شـر إعــان وبــدون مزايــدة علنيــة( .خلــو القانــون الملـ فـیع نــص المماثــل) ومــن الجديــر بالذكــر ان المـ شـرع لــم ينتبــه ف� هــذا الخصــوص اىل التميـ ي فـ� بـ ي ف
ـ�
ي
الحالــة الـ ت يـى يكــون فيهــا المؤجــر والمســتأجر مــن دوائــر الدولــة الممولــة مركزيــا ،والحالــة الـ ت يـى يكــون فيهــا المســتأجر مــن دوائــر الدولــة الممولــة مركزيــا
ً
ً
ف
ـ� تعليمــات تســهيل تنفيــذ قانــون رقــم ( )1الموازنــة العامــة االتحاديــة لجمهوريــة
او ذاتيــا والمؤجــر مــن دوائــر الدولــة الممولــة ذاتيــا .ألنــه كمــا تقتـ ي
ف
ف
ـى
الع ـراق للســنة الماليــة ( )2019ي� الفقــرة (أ -اوال) مــن المــادة ( )11منــه بانــه إذا كان المســتأجر والمؤجــر مــن دوائــر الدولــة الممولــة مركزيــا فتعـ ي
ً
ً
الدائــرة المســتأجرة مــن بــدل اإليجــار .وامــا إذا كان المســتأجر مــن دوائــر الدولــة الممولــة مركزيــا او ذاتيــا والمؤجــر مــن دوائــر الدولــة الممولــة ذاتيــا فيتــم
اإليجــار وفقــا ألحــكام قانــون بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة.
ت
ً
اال�:
بناء عیل ذلك من األفضل ان يعدل النص المذكور عیل الشكل ي

ً
ذاتيا ،بدون ش
نر اإلعان وبدون مزايدة علنية ،وببدل مناسب.
 -1يجوز استئجار أموال الدولة المنقولة من دوائر الدولة الممولة

 -2إذا كان المســتأجر والمؤجــر مــن دوائــر الدولــة الممولــة مركزيــا ،فــا يتــم اإليجــار بينهمــا وانمــا يتــم مناقلــة منافــع األمــوال المنقولــة بينهمــا وفــق
ف
ف
ـد�.
احــكام عقــد االعــارة المنظــم ي� القانــون المـ ي
ً
ف
ثالثــا .منــح القانــون النافــذ لمجلــس الــوزراء صاحيــة تأجـ يـ� أمــوال الدولــة المنقولــة وغـ يـ� المنقولــة دون مراعــاة اإلج ـراءات المنصــوص عليهــا ي�
القانــون النافــذ عنــد الـ فـ�ورة( .الحــظ :المــادة ( )40مــن القانــون النافــذ) ف� حـ ي ف
ـ� منــح القانــون الملـ فـیع لرئيــس الجمهوريــة صاحيــة بيــع أمــوال الدولــة
ي
ف
تأج�هــا( .الحــظ :المــادة (الخامســة والثاثــون) مــن القانــون
المنقولــة وغـ يـ� المنقولــة دون مراعــاة اإلجـراءات المنصــوص عليهــا عنــد الــ�ورة دون ي
ً
الملـ فـیع) إذا توســع القانــون النافــذ صاحيــة مجلــس الــوزراء بحيــث منــح لــه صاحيــة بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة المنقولــة وغـ يـ� المنقولــة دون مراعــاة
اإلجـراءات المنصــوص عليهــا ف ي� القانــون النافــذ عنــد الـ فـ�ورة.
رابعـ ًـا .تا� القانــون النافــذ ببعــض التعديــات الجيــدة ف� المــادة ( )34بشــأن بيــع األمــوال المنقولــة بـ ي ف
ـ� دوائــر الدولــة .وتعــد هــذه األمــور الـ ت يـى تا� بهــا
ي
ً
القانــون النافــذ جيــدة جــدا بخصــوص بيــع المنقــول بــدون مزايــدة علنيــة .إال انــه لدينــا بعــض الماحظــات عــیل هــذه المــادة ،ألن فيهــا بعــض احــكام
وه:
متناقضــة مــع المــادة ( )37منــه ،والبــد ان نشـ يـ� اليهــا ،ي
ف
 -1اضــاف المـ شـرع كلمــة (إيجــار) ي� مقدمــة المــادة المذكــورة ولــم يكــن موفــق فيــه( ،الحــظ المــادة ( )34مــن القانــون النافــذ القاضيــة بــان (يجــوز
ف
بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة المنقولــة  )...بالدالئــل االتيــة :اولهــا نظــم المـ شـرع إيجــار األمــوال المنقولــة بــدون مزايــدة علنيــة ي� المــادة ( )37مــن القانــون
تأج�هــا بــدون إعــان وبــدون مزايــدة علنيــة اىل دوائــر الدولــة والقطــاع العــام) ،والـ ت يـى تــم شرسحهــا .ثانيهــا األمــوال المنقولــة
نفســه القاضيــة بــان ( ....ولــه ي
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الـ ت يـى اجــاز القانــون بيعهــا او إيجارهــا (حســب المــادة المذكــورة) امــا تكــون مــن األمــوال الريعــة التلــف او متناقصــة القيمــة او كانــت القيمــة المقــدرة
ً
لهــا ال تتجــاوز عــن خمســمائة ألــف دينــار او كانــت مصاريــف حفــظ وصيانــة األمــوال المـراد بيعهــا باهظــة بالنســبة اىل قيمتهــا .إذا طبيعــة هــذه األمــوال
ف
ـ� بيعهــا بــأرسع وقــت وال تتحمــل إيجارهــا ،الســيما ان عقــد اإليجــار مــن العقــود المــدة ويكــون الزمــن فيهــا عنــ� جوهــري ،ألن الزمــن عنــ�
تقتـ ي
مــن عنــارص اإليجــار ،وركــن فيــه .الحــظ التفاصيــل( :العامــري ،1970 ،صفحــة  )226امــا بالنســبة للحالــة الـ ت يـى تجــري فيهــا إيجــار األمــوال المنقولــة
ف
بـ ي ف
ـ� دوائــر الدولــة والقطــاع العــام الـ ت يـى اشــارت اليهــا المــادة المذكــورة ،وكمــا بينــا ي� الدليــل االول فــان هــذا التأجـ يـ� يتــم وفــق احــكام المــادة ( )37مــن
القانــون النافــذ.
ً
(اوال) مــن المــادة المذكــورة ،فــان التأجـ يـ� الــوارد فيهــا ليــس ف� مقامــه ،ألن كمــا بينــاه انفـ ًـا ،يتــم التأجـ يـ� بـ ي ف
ـ� دوائــر الدولــة والقطــاع
 -2بالنســبة للفقــرة
ي
العــام وفــق احــكام المــادة ( )37مــن القانــون النافــذ.

ن
المبحثالثا�
ی
إيجاراألموالغ�المنقولة
ی

ف
مطلب� ،ت
يف
كاال�:
غ� المنقولة ،ويتم ذلك من خال
يحتضن هذا المبحث المستجدات الواردة ي� القانون النافذ بشأن إيجار األموال ي
ي

المطلب األول
ع� المزايدة العلنية
غ� المنقولة ج
إيجار األموال ي
ف
سـ فـ�كز عــیل عــرض وتقيــم المســتجدات الــواردة ي� القانــون النافــذ بصــدد إيجــار األمــوال غـ يـ� المنقولــة عــن طريــق المزايــدة العلنيــة ،وذلــك خــال
ت
اال�:
ثاثــة فــروع عــیل الشــكل ي
الفرعاألول
غ� المنقولة بالمزايدة العلنية
إجراءات إيجار األموال ي
ً
ً
ً
اوال .مــن األمــور المهمــة جــدا الـ ت يـى تا� بهــا القانــون النافــذ جــواز نـ شـر اإلعــان عـ جـ� الوســائل المتعــددة دون حــ� ذلــك ف ي� الصحــف المنشــورة ورقيــا.
ف
حيــث جــاء القانــون النافــذ بحكــم مغايــر تمامــا مــع الحكــم الــوارد ي� القانــون الملـ فـیع ،بحيــث منــح ســلطة تقديريــة للجنــة إيجــار أمــوال الدولــة غـ يـ�
ف
ف
المنقولــة ي� اختيــار مــا تشــاء مــن وســائل النـ شـر لنـ شـر اإلعــان دون الزامهــا باســتخدام صحيفــة يوميــة مــن الصحــف الـ ت يـى تصــدر ي� بغــداد فقــط،
ف
ف
ف
ـ� الفقــرة (ثالثــا-أ) مــن المــادة ( )12منــه بــان ( ...لنـ شـر اإلعــان ي� صحيفــة يوميــة تصــدر ي� بغــداد .....وللجنــة ان تقــرر نـ شـر اإلعــان
حيــث تقتـ ي
ف
وإذاعتــه بوســائل اإلعــان االخــرى إذا رات ان المصلحــة العامــة تســتوجب ذلــك) .ف� حـ ي ف
ـ� قـ فـ� القانــون الملـ فـیع نـ شـر اإلعــان ي� صحيفــة يوميــة
ي
 ...ش ف
ف
ت
مــن الصحــف الـ ت يـى تصــدر ي� بغــداد .حيــث تنــص الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة (التاســعة) منــه بــان ( النــر ي� صحيفــة يوميــة مــن الصحــف الـ يـى تصــدر
ف
ي� بغداد...وللجنــة اضافــة اىل ذلــك ان تقــرر نـ شـر اإلعــان واذاعتــه بوســائل اإلعــان االخــرى إذا رأت ان المصلحــة تدعــو اىل ذلــك) .وال شــك ان
ف
موقــف القانــون النافــذ هــو االجــدر بالتأييــد ،ألنــه يواكــب التطــورات الـ ت يـى حصلــت ي� مجــال النـ شـر واإلعــان وخاصــة بعــد التطــور الهائــل الــذي حصــل
ف
ف
ف
ف
ف
ـا� ،بشــكل يمكــن القــول بــان اغلــب
ي� مجــال االتصــاالت ،الســيما وســائل الطباعــة ي� وقتنــا الحــارص لــم يبــق لهــا ذاك الصــدى الــذي كان لــه ي� المـ ي
الصحــف التصــل اىل كافــة المــدن والقــرى ف ي� البلــد .الحــظ للتفاصيــل (صالــح و محمــد ،2016 ،صفحــة .)70
ً
ً
ف
ثانيــا .تضمنــت الفقــرة (ثالثــا -ب) مــن المــادة ( )12مــن القانــون النافــذ اســتثناء ي� القاعــدة العامــة لنـ شـر اإلعــان ،بصــورة اجــازت تأجـ يـ� العقــار بــدون
ف
ف
ش
و� المقابــل لــم تكــن هــذه الفقــرة موجــودة ي�
نــر اإلعــان مــن الصحــف اذا كان البــدل المقــدر إليجــاره اقــل مــن ( )500.000خمســمائة الــف دينــار .ي
ً
ف
القانــون الملـ فـیع ،ونظـرا لصعوبــة وتكاليــف نـ شـر اإلعــان ي� الصحــف مــن جهــة ،وقلــة مبلــغ بــدل اإليجــار مــن جهــة اخــرى ،نحــن نؤيــد هــذا االســتثناء،
ومــع ذلــك تمنينــا ان يتــم تأجـ يـ� هــذه العقــارات بــدون مزايــدة علنيــة ،ألن هــذا االســتثناء ال يشــمل إال اعفــاء الدائــرة المالكــة للعقــار مــن نـ شـر اإلعــان

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

https://www.huj.uoh.edu.iq

174 HUJ-Volume 5, Issue 3, September 2020

ف
ف
ي� الصحــف ،مــع مراعــاة اإلجـراءات المرســومة ي� القانــون النافــذ ،ألنــه البــد ان يتــم التأجـ يـ� بالمزايــدة العلنيــة .اضافــة إىل ذلــك يجــب علينــا معرفــة

ف
كیل لعقــد اإليجــار وليــس اجــر شــهر منــه.
ان المقصــود ببــدل اإليجــار يعـ يـى بــدل ي

ف
ثالثــا .بالرغــم مــن تنظيــم القانــون الملـ فـیع لمــدة اإلعــان وآليــة ابــداء رغبــة االســتئجار ي� الفقــرة (خامســا) مــن المــادة (التاســعة) وتحديــد مبلــغ
التأمينــات القانونيــة بحيــث ال تقــل عــن ( )%20ش
عريــن مــن مئــة مــن القيمــة المقــدرة ،إال ان القانــون النافــذ تا� بأمــر مســتجد لمــأل األمــر الناقــص
الــوارد فيهــا والــذي يتمثــل ف ي� إيــداع التأمينــات قبــل االشـ تـ�اك ف ي� المزايــدة ،حيــث اشـ تـ�ط القانــون النافــذ ايــداع تلــك النســبة قبــل االشـ تـ�اك ف ي� المزايــدة.

(الحــظ :قضــت الفقرة(خامســا) مــن المــادة ( )12مــن القانــون النافــذ )
ً
رابعــا .مــن الجديــر بالذكــر ان كل مــن القانــون الملـ فـیع والقانــون النافــذ لــم ينصــا عــیل ضمــان حســن تنفيــذ العقــد ،بالرغــم مــن اهميتــه لذلــك نقـ تـ�ح بــان
يتضمــن اإلعــان ضمــان حســن تنفيــذ العقــد المـ جـ�م مــع مــن ترســو عليــه المزايــدة ،بموجبــه يكــون مــن ترســو عليــه المزايــدة ملزمــا بإيــداع التأمينــات
حســن تنفيــذ العقــد ،عــیل ســبيل المثــال بنســبة ال تقــل عــن ( )%5خمــس مــن مئــة مــن قيمــة العقــد.
ً
ً
ف
خامســا .كان القانــون الملـ فـیع قــد حــ� اجـراء المزايــدة ي� الوحــدة االداريــة الـ ت يـى يقــع فيهــا المــال غـ يـ� المنقــول( .الحــظ :الفقــرة (سادســا) مــن المــادة
ً
ف
(التاســعة) مــن القانــون الملـ فـیع) ف� حـ ي ف
ـ� اجــاز القانــون النافــذ اجرائهــا ي� مركــز المحافظــة الـ ت يـى يقــع فيــه المــال غـ يـ� المنقــول فضــا عــن الوحــدة
ي
ڤ
االداريــة( .الحــظ :الفقــرة (سادســا) مــن المــادة ( )12مــن القانــون النافــذ) ونفضــل النــص الجديــد ،ألنــه ينســجم اكــ� مــع الواقــع العمـ يـیل ،ألن قــد يكــون
ف
ف
اج ـراء المزايــدة ي� مــكان اخــر غـ يـ� المــكان الــذي يقــع فيــه العقــار تفرضــه الواقــع العمـ يـیل ،وباألخــص ي� الحــاالت االمنيــة .ومــع ذلــك نقـ تـ�ح بتعديــل
ف
ف
ف
ـ� الـ فـ�ورة ،وليــس فقــط ي� مركــز المحافظــة،
النــص الجديــد بخصــوص هــذا االســتثناء ،بصــورة يســمح بإجـراء المزايــدة ي� مــكان اخــر عندمــا تقتـ ي
ف
ف
ف
ف
ـ� الـ فـ�ورة بــان تجــري المزايــدة بشــأنه ي� مــكان اخــر ،فبموجــب االســتثناء الموجــود ي�
الن العقــار قــد يكــون واقعــا أصــا ي� مركــز المحافظــة وتقتـ ي
ف
ف
القانــون النافــذ ال يجــوز ان تجــري المزايــدة اال ي� مركــز المحافظــة .عمومــا يجــب ان ال يفــرط ي� تطبيــق هــذا االســتثناء وانمــا البــد ان يكــون هنــاك
ـتد� ذلــك.
اســباب مقنعــة تسـ ي
ً
ف
ف
ش
ال� القانــون الملـ فـیع وال ي� القانــون النافــذ الحالــة الـ ت يـى تجــري بهــا المزايــدة المعــادة بســبب الضــم ولــم يصــل
سادســا .بالرغــم مــن ان المــرع لــم ينظــم ي
فيهــا عطــاء المزايديــن اىل القيمــة المقــدرة للعقــار (البــدل الــذي عرضــه طالــب الضــم) إال اننــا نــرى انــه عــیل لجنــة اإليجــار ان تقــرر االحالــة عــیل كارس
ف
ف
القـرار (طالــب الضــم) بالبــدل الــذي عرضــه ي� طلــب الضــم ،الن عرضــه يكــون بمثابــة ايجــاب قائــم .وذهبــت محكمــة تميـ ي فـ� العـراق بهــذا الصــدد ي�
ف
قرارهــا رقــم (-28مدنيــة رابعــة )1975-ي� ( )1975-2-25عــیل ( ...وان ضــم المزايــد يعتـ جـ� ايجابــا ال ينعقــد بــه العقــد إال اذا ارتبــط بقبــول الطــرف
اىم ،2018 ،صفحــة  )216وطالمــا ان العطــاء ال يســقط اال بعطــاء ازيــد او بإقفــال المزايــدة دون ان ترســو عــیل
االخــر) .الحــظ تفاصيــل القـرار (هــور ي
ف
ت
ف
ـاىل لــم تكــن المزايــدة ي� هــذه الحالــة مقفولــة بــل تبـ تـى مفتوحــة
أحــد( .الحــظ المــادة ( )89مــن القانــون المـ ي
ا� رقــم ( )40لســنة  )1951فبالتـ ي
ـد� العـر ي
ً
ت
ف
ـ� البنــد (تاســعا) مــن
فيبــى عطــاء طالــب الضــم قائمــا مــادام لــم يوجــد عطــاء ازيــد عــیل عطائــه اىل ان تــرد لجنــة اإليجــار لــه .فضــا عــن ذلــك يقتـ ي
ف
ف
ت
(و� مقابــل هــذا النــص الحــظ :نــص المادة(التاســعة) مــن
المــادة ( )12مــن القانــون النافــذ بــان تجــري االحالــة ي� المزايــدة الـ يـى تجــري بعــد الضــم .ي
القانــون الملـ فـیع) تأسيســا عــیل ذلــك نهيــب بالمـ شـرع تنظيــم هــذه الفرضيــة بنــص رصيـ ـ ــح.
ً
ت ت
ف
ه انشــاء حــق عيـ ف يـى متفــرع عــن حــق الملكيــة أال وهــو حــق
ســابعا .مــن المســتجدات الـ يـى ا� بهــا القانــون النافــذ وكان لــم ياحــظ اليهــا القانــون الملــیع ي
المســاطحة .الحــظ للتفاصيــل عــن حــق المســاطحة( :عبــد هللا و احمــد ،صفحــة  )5وال يجــوز منــح هــذا الحــق اىل أحــد دون مزايــدة علنيــة ووفقــا
لإلجـراءات الـ ت يـى رســمها القانــون النافــذ إلجـراء المزايــدات المشــار اليهــا ســالفا ،مــع مراعــاة االحــكام الخاصــة بهــذه المزايــدة( .الحــظ :المــادة ( )16مــن
القانــون النافــذ)
ومنــح القانــون للوزيــر المختــص او للرئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او لمــن يخولــه اي منهمــا صاحيــة اإلعــان عــیل انشــاء حقــوق المســاطحة
عــیل األمــوال غـ يـ� المنقولــة لغــرض االنشــطة التجاريــة والصناعيــة واالســتثمارية عــن طريــق المزايــدة العلنيــة باإلج ـراءات نفســها( .الحــظ :المــادة
ف
ـد� قــد نظــم االحــكام العامــة بشــأن حــق المســاطحة ،فتطبــق عــیل حــق المســاطحة المنـ ش ئ
ـیس بموجــب
( )16مــن القانــون النافــذ) وبمــا ان القانــون المـ ي
ف
ف
ف
ـد� حــق المســاطحة ي� المــواد )1270-1266
المزايــدة مالــم يوجــد حكــم خــاص ي� قانــون بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة( .نظــم القانــون المـ ي
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ن
الفرعالثا�
ی
غ� المنقولة بالمزايدة العلنية
تسديد بدل إيجار األموال ي
ً
ف
اوال .بالرغــم مــن ان القانــون الملـ فـیع نظــم آليــة تســديد بــدل اإليجــار ي� المــادة (السادســة عـ شـرة) إال انــه لــم يلــزم المســتأجر بدفــع مصاريــف المزايــدة
ف
ف
ي� حالــة التقســيط بــدل اإليجــار ،كمــا هــو الحــال ي� القانــون النافــذ .حيــث تنــص المــادة المذكــورة بــان ( ....اذا كان عقــد اإليجــار ال تزيــد مدتــه عــیل
الســنة وللوزيــر المختــص او الرئيــس االعــیل للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه الموافقــة عــیل تســديد بــدل اإليجــار مقســطا عــیل الشــكل
ت
اآل� .1 :ثلــث بــدل اإليجــار الســنوي خــال ثاثـ ي ف
ـ� يومــا مــن تاريـ ـ ــخ االحالــة القطعيــة .2 .بقيــة بــدل اإليجــار الســنوي بأقســاط ال تزيــد عــیل اربعــة
ي
ف
اقســاط ال يمتــد اجــل آخــر قســط منهــا اىل أ كـ ڤـ� مــن تســعة أشــهر مــن تاريـ ـ ــخ بــدء اإليجــار) .وســلك القانــون النافــذ مســلك القانــون الملـ فـیع ي� المــادة
ف
( )20منــه .وعليــه البــد ان يتــم تعديــل النــص النافــد بصــورة يلــزم المســتأجر بتســديد مصاريــف المزايــدة بدفعــة واحــدة ي� كل االحــوال .ومــن جانــب
اخــر اضــاف القانــون النافــذ الفقــرة (ثانيــا) مــن المــادة المذكــورة بشــأن اإليجــار الــذي تزيــد مدتــه عــن الســنة ،بحيــث منــح البنــد (أ) منهــا صاحيــة
موافقــة الوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه اي منهمــا عــیل تســديد بــدل اإليجــار مقســطا ،ولكــن يلــزم المســتأجر
ف
دفــع ثلــث بــدل اإليجــار خــال ( )30ثاثـ ي ف
ـ� يومــا مــن تاري ـ ــخ االحالــة القطعيــة .وخــا القانــون الملـ فـیع نــص مماثــل .ومــع ذلــك لــم ينتبــه المـ شـرع ي� هــذه
ً
الفقــرة مصاريــف المزايــدة ايضــا ،ومــن االجــدر بالمـ شـرع تنظيــم هــذه الحالــة.
ً
ف
ثانيــا .عــدل القانــون النافــذ احــكام تأخـ يـ� المســتأجر عــن تســديد أحــد االقســاط بــدل اإليجــار ي� موعــده بصــورة اوىل بالتأييــد ،وبالرغــم مــن انــه لدينــا
ف
بعــض ماحظــات عليــه .حيــث كان القانــون الملـ فـیع قـ فـ� بهــذا الصــدد بــان (إذا تأخــر المســتأجر عــن تســديد أحــد االقســاط ي� موعــده فللوزيــر
المختــص او الرئيــس االعــیل للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه ،بعــد انــذاره ،الغــاء التقســيط واســتيفاء مــا تبـ تـى مــن بــدل اإليجــار دفعــة
واحــدة ،وفــق قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة)( .الحــظ :المــادة (الســابعة العـ شـرة) مــن القانــون الملـ فـیع) وياحــظ ان النــص المذكــور جــاء بصيغــة
ف
المد�) وبذلك اجاز القانون اتخاذ الغاء التقسيط واستيفاء ما ت
تبى من
مطلق ،والمطلق يجري عیل اطاقه (الحظ :المادة ( )160من القانون
ي
االجنى فنفضل مراعاة
االجنى او ال .فاذا كان هناك السبب
التأخ� بالسبب
التأخ� ،سواء كان
بدل اإليجار دفعة واحدة بغض النظر عن سبب
ي
ي
جي
جي

التاخ�يــة دون الغــاء التقســيط ،مــادام ليــس لــه يــد فيــه .ومــن ناحيــة اخــرى لــم يبـ ي ف
ـ� النــص
المســتأجر عــیل االقــل بتحميــل القســط المتأخــر الفوائــد
ي
المذكــور مــا إذا كان ســبب التأخـ يـ� يرجــع اىل الدائــرة المالكــة ،كأن يكــون عطلــة رســمية لمــدة طويلــة بســبب جائحــة فـ يـ�وس كورونــا (كوفيــد )19
ف
التاخ�يــة،
ـىم أل كـ ڤـ� مــن شــهر .فنفضــل ي� مثــل هــذه الحــاالت عــدم الغــاء التقســيط وعــدم تحميــل المســتأجر الفوائــد
ي
حيــث تــم تعطيــل الــدوام الرسـ ي
ف
ف
مــادام ســبب التأخـ يـ� يرجــع اىل المؤجــر (الدائــرة المالكــة للعقــار) .وذهبــت محكمــة تميـ ي فـ� العـراق بهــذه المناســبة ي� قرارهــا رقــم (-1ص )1955-ي�
ڤ
ت
اىم،2018 ،
( )1955-1-30بــان (قــد ســوغت إنقــاص االجــرة عــن المــدة الـ يـى فــات المســتأجر االنتفــاع بهــا) .ولتفاصيــل أ كــ� عــن القـرار الحــظ (هــور ي
ف
صفحــة  )313امــا القانــون النافــذ جــاء بنــص مــن خالــه حــاول ايجــاد حــل للنواقــص الــواردة ي� النــص الملـ فـیع ولكــن لــم يتمكــن ســد كل الثغـرات فيــه،
ف
التاخ�يــة الـ ت يـى
حيــث قـ فـ� بانــه (اذا تأخــر المســتأجر عــن تســديد احــد االقســاط ي� موعــده يحمــل القســط المتأخــر غرامــة بمــا يعــادل ســعر الفائــدة
ي
تســتوفيها المصــارف الحكوميــة حســب طبيعــة اســتعمال العقــار ،واذا تكــرر ذلــك فالوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن
يخولــه اي منهمــا بعــد انــذار المســتأجر ،الغــاء التقســيط واســتيفاء مــا تبـ تـى مــن بــدل اإليجــار والغرامــة المســتحقة دفعــة واحــدة وفــق قانــون تحصيــل
تأخ�يــة عنــد اول تأخـ يـ�،
الديــون الحكوميــة)( .الحــظ :المــادة ( )21مــن القانــون النافــذ) يتضــح لنــا جليــا منــه بــان المســتأجر يجــب عليــه غرامــة ي
ولكــن ال يكــون ذلــك مـ جـ� ًرا إللغــاء التقســيط هــذا مــن حســن فعــل المـ شـرع ،ألنــه يكــون فرصــة جيــدة للمســتأجر إلعــادة النظــر ت ف
بال�اماتــه وتطبــق عليــه
وه:
المقولــة الشــائعة (قــد اعــذر مــن انــذر) .ومــع ذلــك لنــا ماحظــات عديــدة عــیل النــص المذكــور ،ي
ف
-1انــه لــم يفــرق بـ ي ف
ـ� تأخـ يـ� القســط االول واالقســاط االخــرى بــل جعلهمــا ي� حكــم واحــد كمــا فعــل النــص الملـ فـیع .فابــد مــن ان يفــرق بينهمــا ،بحيــث
التأخ� ف� دفع القسط األول .الن القسط االول متمثل بثلث بدل اإليجار السنوي خال ( )30ي ف
ثاث� يوما من تاري ــخ
يصبح المستأجر ناكا عند
ي ي
االحالــة القطعيــة وينـ جـى عليــه عقــد اإليجــار ،ويظهــر نيــة المســتأجر ف� والوفــاء ت ف
بال�اماتــه.
ي
ف
التاخ�يــة ي� كل االحــوال بغــض النظــر عــن ســببه ،ســواء كان التأخـ يـ� بســبب أجنـ ج يـى او ال .كمــا فعلــه
-2انــه قــرر بتحميــل القســط المتأخــر الغرامــة
ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ف
القانــون الملـ فـیع .وكذلــك انــه لــم يبـ ي ف
ـ� مــا إذا كان ســبب التأخـ يـ� يرجــع اىل الدائــرة المالكــة ،فنفضــل ي� مثــل هــذه الحــاالت ان المســتأجر ال يتحمــل
ف
ف
ـد� بــان
الفوائــد
ي
ـ� نــص المــادة ( )210مــن القانــون المـ ي
التاخ�يــة ،مــا دام يرجــع ســبب التأخـ يـ� اىل المؤجــر (الدائــرة المالكــة للعقــار) .حيــث يقـ ي
ف
(يجــوز للمحكمــة ان تنقــص مقــدار التعويــض او اال تحكــم بتعويــض مــا اذا كان المتـ فـ�ر قــد اشـ تـ�ك بخطئــه ي� احــداث الـ فـ�ر او زاد فيــه او كان قــد
ســوا مركــز المديــن).
التاخ�يــة مــن
التاخ�يــة وفــق قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة ،ونفضــل بــان تســتقطع الدائــرة المالكــة مبلــغ الغرامــة
 -3انــه قـ فـ� باســتيفاء الغرامــة
ي
ي
غ�هــا.
التأمينــات المقدمــة مــن قبــل المســتأجر لتنفيــذ عقــد اإليجــار ،ألنهــا أســهل واضمــن مــن ي
ف
ً ف
ف
ش
التاخ�يــة لهــا بعــض خصائــص
التاخ�يــة) ي� هــذه المــادة .ألن الغرامــة
ـو� (الغرامــة
ي
ي
-4نــرى ان المــرع لــم يكــن منتبهــا ي� اســتخدام المصطلــح القانـ ي
ش
التاخ�يــة تكــون اتفاقيــة البــد ان يوجــد اتفــاق بـ ي ف
ـ� االطـراف بشــأنها،
ـی تكــون الدائــرة مســتحقة الســتيفائها ،منهــا الغرامــة
ي
ورسوط البــد مــن توافرهــا لـ ي
ف
وال تحتاج اىل انذار المقاول المتأخر ف� تنفيذ ت ف
ال�اماته ويحق لإلدارة ان توقع الغرامة المنصوص عليها ي� عقودها من تلقاء نفسها دون ان يوجه
ي
ً
ت
ف
تنبيــه او انــذار ودون الحاجــة اىل صــدور حكــم وذلــك بمجــرد وقــوع المخالفــة الـ يـى تقــررت الغرامــة ج ـزاء لهــا .الحــظ للتفاصيــل( :ادعـ يـ�،2014 ،
التأخ�يــة وانمــا مجــرد
التاخ�يــة ،الن هــذه الخصائــص والـ شـروط ال تحتــاج لتحقيــق الفائــدة
صفحــة  )567وكان مــن االفضــل ان يســتخدم الفائــدة
ي
ي
ف
ف
ـد� ).
ـى لتحقيــق الفائــدة
ي
التأخ�يــة( .الحــظ المــادة ( )171مــن القانــون المـ ي
تأخـ يـ� المســتأجر يكـ ي
-5اشـ تـ�ط النــص ف� اســتيفاء الغرامــة المســتحقة ف� حالــة تكـرار تأخـ يـ� المســتأجر عــن تســديد أحــد االقســاط ف� موعــده انــذار المســتأجر ف� حـ ي ف
ـ� لــم
ي
ي
ي
ي
ف
ف
ف
يشـ تـ�ط ي� الحالــة االوىل مــن اســتيفاء الغرامــة المســتحقة عــن تأخـ يـ� المســتأجر ي� تســديد أحــد االقســاط ي� موعــده االنــذار .مــع العلــم ان اج ـراء
االنــذار ف ي� الحالــة االوىل اوىل بالتأييــد مــن الحالــة الثانيــة.
بالمرع تعديل النص ت
ً
ش
كاال�:
بناء عیل ما تقدم نهيب
ي
ف
(اذا تأخــر المســتأجر عــن تســديد القســط االول خــال المــدة المنصــوص عليهــا ي� المــادة ( )20مــن هــذا القانــون يعــد نــاكا ،واذا تأخــر عــن تســديد
ف
ت
التاخ�ية بما يعادل سعر الفائدة
احدى االقساط االخرى ي� موعده يحمل القسط المتأخر الفوائد
الى تستوفيها المصارف الحكومية
ي
ي
التاخ�ية ي
ف
اجنى او خطأ المؤجر او اشـ تـ�ك فيه ،واذا تكرر ذلك فللوزير المختص او الرئيس االعیل
حســب طبيعة اســتعمال العقار مالم يعد ي� ذلك لســبب ج ي
للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه اي منهمــا بعــد انــذار المســتأجر ،الغــاء التقســيط واســتيفاء مــا تبـ تـى مــن بــدل اإليجــار دفعــة واحــدة مــن
ف
ف
ـتو� ذلــك وفــق قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة).
ـى فيسـ ي
التأمينــات القانونيــة واذا لــم تكـ ي
الفرعالثالث
نكول المستأجر

ف
ف
اقــر القانــون النافــذ اغلــب احــكام نكــول المســتأجر الــوارد ي� القانــون الملـ فـیع وهنــاك بعــض التعديــات ي� القانــون النافــذ بهــذا الشــأن ،ســنطرحها فيمــا

يیل :
ي
ً
ً.
اوال ألزمــت الفقــرة (اوال) مــن المــادة ( )23مــن القانــون النافــذ بــان يدفــع المزايــد االخـ يـ� الــذي كــف يــده قبــل النــاكل التأمينــات القانونيــة وفــق النســب
ف
(و� المقابــل خــا القانــون الملـ فـیع مــن نــص مماثــل) ونؤيــد هــذا التعديــل ألنــه ينســجم مــع القواعــد القانونيــة
المحــددة مــن البــدل الــذي عرضــه .ي
ف
ـ� البدلـ ي ف
الــواردة ف� قانــون بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة النافــذ بخصــوص احــكام النكــول ،وباألخــص اســتيفاء الفــرق بـ ي ف
ـ� ومصاريــف المزايــدة ي� حالــة
ي
ف
ت
ف
ف
ـتو� الدائــرة المالكــة للعقــار الفــرق بـ يـ� البدلـ يـ� ومصاريــف مزايــدة مــن التأمينــات القانونيــة الـ يـى اودعهــا النــاكل ،فإل ـزام
نكــول المســتأجر .أي تسـ ي

المزايــد االخـ يـ� الــذي كــف يــده قبــل النــاكل بدفــع التأمينــات القانونيــة بمــا ال تقــل عــن ( )%20ش
عريــن مــن مئــة مــن البــدل الــذي عرضــه بالتأكيــد يكــون
ف
ڤ
ت
ت
ـاىل تزيــد ضمانــات الدائــرة.
مبلغهــا أ كــ� مــن التأمينــات الـ يـى اودعهــا هــذا االخـ يـ� قبــل اشــ�اكه ي� المزايــدة ،فبالتـ ي
ً
ف
وه ( ....إذا كانــت التأمينــات اقــل مــن مصاريــف
ثانيــا .اضــاف القانــون النافــذ ي� الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة المذكــورة عبــارة لهــا غايــة االهميــة ي
المزايدتـ ي ف
ـ� يضمــن النــاكل الفــرق بينهمــا ويســتحصل مــن أموالــه وفــق احــكام قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة) .وب ـهــذه العبــارة ســد المـ شـرع الفـراغ
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ف
ش
ـیع الــوارد ي� القانــون الملـ فـیع بهــذا الخصــوص ،حيــث قضــت المــادة (التاســعة عـ شـرة) مــن القانــون الملـ فـیع بــان (إذا لــم يحصــل راغــب الـ شـراء
التريـ ي
المــال غـ يـ� المنقــول ف ي� حالــة البيــع او المســتأجر ف ي� حالــة اإليجــار ،فتعتـ جـ� التأمينــات الـ ت يـى دفعهــا النــاكل ايـرادا اىل الجهــة المالكــة للمــال غـ يـ� المنقــول).
إذا القانــون النافــذ مــن خــال الفقــرة المذكــورة اجــاد الجــواب لهــذا الســؤال فمــا الحــل إذا كانــت التأمينــات اقــل مــن مصاريــف الصفقــة؟
ً
ف
ف
ثالثــا .ياحــظ ان المـ شـرع لــم يحســم مصـ يـ� الزيــادة ي� البــدل الــذي يعرضــه المزايــد الــذي ترســو عليــه المزايــدة ي� المزايــدة الـ ت يـى تجــري بعــد نكــول
ش
ـیع نــرى بــان المســتأجر عندمــا عــدل او نــكل عــن الصفقــة
النــاكل .هــل تكــون الزيــادة للمســتأجر النــاكل او للدائــرة المالكــة؟ لقــاء هــذا الف ـراغ التريـ ي
يعتـ جـ� ذلــك انــه تنــازل عــن الصفقــة بأكملهــا بإرادتــه المنفــردة ،واضافــة اىل ذلــك ،عندمــا يقــرر النــاكل العــدول عــن الصفقــة يكــون مســتعدا للضيــاع
ف
ت
ـاىل ليــس لــه اي حــق عــیل المــال محــل المزايــدة بــل يكــون العقــار محــل
وفقــد التأمينــات الـ يـى تــم تقديمهــا كأحــد متطلبــات المشــاركة ي� المزايــدة .فبالتـ ي
ف
المزايــدة ملــكا رصفــا للدائــرة المالكــة .بنـ ً
ـاء عليــه يكــون الزيــادة ي� البــدل حقــا للدائــرة المالكــة ويكــون ايـرادا للجهــة المالكــة للعقــار المأجــور .تأسيســا

ـو� المـ شـرع ســد ذلــك الفـراغ وفــق لمــا بينــاه.
عــیل ذلــك نـ ي
ً
رابعــا .ياحــظ ايضــا ان المـ شـرع لــم يحســم مصـ يـ� التأمينــات القانونيــة الـ ت يـى اودعهــا النــاكل ،إذا تحققــت الفرضيــة الــواردة ف ي� النقطــة الثالثــة اعــاه.

ومــن خــال المفهــوم المخالــف للفحــوى الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة ( )23مــن القانــون النافــذ القاضيــة (إذا لــم يحصــل راغــب لـ شـراء المــال غـ يـ� المنقــول
ف
ف
ي� حالــة البيــع او مســتأجر ي� حالــة اإليجــار فتعــد التأمينــات الـ ت يـى دفعهــا النــاكل ايـرادا اىل الجهــة المالكــة للمــال غـ يـ� المنقــول ).... ،يمكــن القــول بانــه

عــیل الدائــرة المالكــة للعقــار محــل المزايــدة ان تعيــد التأمينــات اىل النــاكل بعــد خصــم مصاريــف اعــادة المزايــدة منهــا وفقــا ألحــكام الفقــرة (ثانيــا) مــن
ڤ
ف
ـ� الفقــرة (ثانيــا) مــن المــادة
المــادة ( )23مــا دام حصــل الراغــب الســتئجار العقــار ببــدل يســاوي او أ كــ� مــن البــدل الــذي عرضــه النــاكل .حيــث تقتـ ي
ـ� ومصاريــف اعــادة المزايــدة .)...بنـ ً
ـ� البدلـ ي ف
( )23مــن القانــون النافــذ بــان ( ...ويضمــن النــاكل بقـرار مــن لجنــة البيــع واإليجــار الفــرق بـ ي ف
ـاء عليــه البــد
ف
ان يعــدل المـ شـرع الفقــرة (ثالثــا) مــن المــادة ( )23المذكــورة مــن خالهــا يفقــد النــاكل التأمينــات القانونيــة الـ ت يـى اودعهــا قبــل اشـ تـ�اكه ي� المزايــدة جـز ًاء
لنكولــه عــن الصفقــة ف ي� كل األحــوال.
ً
ً
ف
ً ف
ً ت
ف
وه الـ ت يـى
خامســا .اخـ يـ�ا وليــس اخـرا ،ا� القانــون النافــذ بإضافــة الفقــرة (رابعــا) ي� المــادة ( )23المذكــورة اعــاه لــم تكــن موجــودة ي� القانــون الملــیع؛ ي
ف
ف
ف
ـ� بــان (ال يســمح للنــاكل االشـ تـ�اك ي� المزايــدة الـ ت يـى تســبب نكولــه ي� اعادتهــا) .وهــذا النــص اوىل بالتأييــد ،ألنــه ال يوجــد مـ جـ�ر لمشــاركة النــاكل
تقتـ ي
ً
ً
ف
ف
ي� المزايــدة المعــادة بســبب نكولــه ،واضافــة اىل ذلــك نقـ تـ�ح بإضافــة فقــرة اخــرى ي� هــذه المــادة بموجبهــا ان تضــع كل وزارة ســجا خاصــا يقيــد فيــه
كل مزايــد ســبق لــه المســاس ف ف
ب�اهــة وحريــة المزايــدات وخالــف احــكام المزايــدة عــیل مســتوى ديــوان الــوزارة والدوائــر التابعــة لهــا ،وان يوجــد ســجل
مركــزي ف� وزارة التخطيــط يــدون فيــه الموظــف المختــص معلومــات حــول جميــع المزايديــن المخالفـ ي ف
ـ� ويطلــق عليــه (الســجل االســود).
ي

ن
المطلبالثا�
ی
إيجاراألموالغ�المنقولةدونالمزايدةالعلنية
ی
ف
غ� المنقولة بدون مزايدة علنية من خال النقاط االتية:
سنش� اىل االحكام المستجدة ي� القانون النافذ بخصوص إيجار أموال الدولة ي
ي
ً
ً
ف
ت
ـى والــذي يحــدد
اوال .اضــاف القانــون النافــذ ي� الفقــرة (اوال) مــن المــادة ( )26عبــارة جوهريــة بشــأن بــدل إيجــار العقــار بوضــوح ،ي
وه البــدل الحقيـ ي
حســب بــدالت اإليجــار الســائدة لمثياتــه والمجــاورة ،ف� حـ ي ف
ـ� لــم يحــدد القانــون الملـ فـیع ذلــك بوضــوح وانمــا قـ فـ� بــان بــدل اإليجــار يتــم تحديــده
ي
ـیع اال بتصديــق الوزيــر المختــص او الرئيــس االعــیل للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه اي منهمــا مــا
مــن قبــل لجنــة التقديــر ،وال يكــون قطـ ي
ف
ف
ش
ـ� بخــاف ذلــك( .الحــظ :المــادة (الرابعــة والعـ شـرون) مــن القانــون الملـ فـیع) وعليــه يكــون بــدل اإليجــار ي� القانــون النافــذ
لــم يوجــد نــص تريـ ي
ـیع يقـ ي
ً
ف
ت
ـى بينمــا ي� القانــون الملـ فـیع لــم يحــدد ذلــك بوضــوح أي يحــدده لجنــة التقديــر .يبــدو هــذا األمــر جيــدا ،ألنــه مــن الـ فـ�وري ان يضــع
هــو بــدل حقيـ ي
المـ شـرع بوضــوح اســاس بموجبــه يتــم تعـ ي ف
ـ� بــدل اإليجــار مــن قبــل الدائــرة المالكــة للعقــار ،ألن إيجــار العقــار يتعلــق بمــدى تحقيــق المصلحــة العامــة
مــن ناحيــة ،واجـراء اإليجــار يتــم دون مزايــدة علنيــة مــن ناحيــة أخــرى ف ي� هــذه الحالــة ،لــذا قيــام المـ شـرع بوضــع إجـراءات االســتئجار حاجــة ملحــة.
ً
ً
ً
ف
ثانيــا .اســتخدم المـ شـرع ي� الفقــرة (اوال-ب) مــن المــادة ( )26مــن القانــون النافــذ مصطلــح اســتغال المــال غـ يـ� المنقــول (اوال -يجــوز ايجــار األمــوال
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ف
ت
(و� المقابــل الحــظ الفقــرة (ثانيــا) مــن
ـى...اىل الجهــات االتيــة :ب...-لغــرض اســتغال المــال غـ يـ� المنقــول المؤجــر)..
ي
غـ يـ� المنقولــة بالبــدل الحقيـ ي
المــادة (الثانيــة والعـ شـرون) مــن القانــون الملـ فـیع) فــان المصطلــح (اســتغال) الــذي اســتخدمه القانونـ ي ف
ـ� الملـ فـیع والنافــذ غـ يـ� دقيــق ألن اســتغال
ش
بتأج�هــا( .البشـ يـ� و طــه ،2010 ،صفحــة )46
ـیسء وثمــاره ،فاســتغال الــدار يكــون
ي
المــال هــو القيــام باألعمــال الازمــة للحصــول عــیل غلــة الـ ي
ف
ش
ـو� المـ شـرع اســتخدام مصطلــح اســتعمال بــدال مــن
فالصياغــة الجيــدة للنصــوص تطلــب مــن المــرع دقــة ي� اســتخدام المصطلحــات ،وعليــه نـ ي
ش
ـیسء فيمــا يتفــق وطبيعتــه للحصــول عــیل منافعــه فيمــا عــدا الثمــار ،شرسيطــة عــدم اســتهاك
االســتغال .ألن المقصــود باالســتعمال هــو اســتخدام الـ ي

ش
ـیسء نفســه .الحــظ للتفاصيــل( :البشـ يـ� و طــه ،2010 ،صفحــة )46
الـ ي
ً
ً
ثالثــا .اضافــت الفقــرة (اوال-ه) مــن المــادة ( )26مــن القانــون النافــذ صنــف اخــر يمكــن تأجـ يـ� العقــار اليــه بــدون مزايــدة علنيــة ،وهــم مســتأجرو
ً
إذا هنــاك شرسطـ ي ف
العقــارات المخصصــة إلنتــاج الخـ ج فـ� والصمــون بعــد انتهــاء مــدة عقــد اإليجــار االول المـ جـ�م نتيجــة المزايــدة العلنيــة.
ـ� لتطبيــق هــذه
ً
ف
ـاىل البــد ان يكــون العقــار محتفــظ بخصائصــه وجنســه عنــد اســتئجاره
الفقــرة ،اوال يجــب ان يكــون العقــار مخصــص إلنتــاج الخـ جـ� والصمــون .وبالتـ ي
بهــذه الطريقــة .فــإذا تــم تغـ يـ� الغــرض الــذي اعــد لــه ،أي اســتعمل ألغـراض االخــرى غـ يـ� انتــاج الخـ ج فـ� والصمــون فــا يمكــن اســتئجاره وفقــا إلحــكام هــذه
ف
ف
ش
ـ� المــدة ومـ جـ�م بمزايــدة علنيــة .ويعتـ جـ� ذلــك حســن فعــل المـ شـرع ،ألنــه ي� الغالــب كان
ـا� يتمثــل بوجــود عقــد إيجــار ســابق منتـ ي
الفقــرة .امــا الــرط الثـ ي
ً
ف
المســتأجر ينفــق نفقــات كثـ يـ�ة ي� هــذه العقــارات عندمــا اســتأجره عــن طريــق المزايــدة العلنيــة ،فضــا عــن انــه يتحقــق تشــجيع االســتثمار ،واشــباع
الحاجــات اليوميــة لمواطنـ ي ف
ـ�.
ً
ً
ف
ف
ا� المملوكــة للدولــة لغــرض انشــاء محطــات
رابعــا .اضــاف القانــون النافــذ ي� الفقــرة (اوال) البنــد (و) مــن المــادة المذكــورة بموجبــه يتــم تأجـ يـ� االر ي
ت
ف
ا� عــیل الطــرق الخارجيــة
االســ�احة ومحطــات تعبئــة الوقــود الواقعــة عــیل الطــرق الخارجيــة خــارج حــدود البلديــة المشــمولة بضوابــط تأجـ يـ� االر ي
لتشــييد محطــات االسـ تـ�احة عليهــا للمــرة االوىل فقــط وتخضــع إلجـراءات المزايــدة العلنيــة بعــد انتهــاء مــدة اإليجــار( .كان القانــون الملـ فـیع يخلــو مــن
اي نص مماثل لهذا النص الجديد) ومن الجدير بالذكر ان غرض المســتأجر وراء انشــاء محطات االسـ تـ�احة او محطات تعبئة الوقود هو تحقيق
الرب ــح ،وهــذا بالتأكيــد يحتــاج اىل مبالــغ باهظــة ،وكمــا هــو المعلــوم ان مــدة عقــد اإليجــار عــادة ال تزيــد عــیل ثــاث ســنوات .وعليــه ال يقــوم المســتأجر
بإنشــاء محطــات االسـ تـ�احة او محطــات تعبئــة الوقــود لتلــك المــدة القصـ يـ�ة الســيما ان عليــه تــرك المســتحدثات للدائــرة المالكــة ف ي� نهايــة العقــد.
(الحــظ :المــواد ( )16والفقــرة(ه) مــن المــادة ( )26مــن القانــون النافــذ )
بنـ ً
ـاء عــیل مــا تقــدم يظهــر لنــا بــان الحــق الــذي ينشــأ بموجــب هــذا النــوع مــن اإليجــار لــه نفــس صفــات حــق المســاطحة بــل يمكــن القــول بانــه يمنــح
ف
و� كل مــن عقــد المســاطحة وهــذا نــوع مــن عقــد اإليجــار تــؤول بعدهمــا
صاحــب الحــق مزايــا حــق المســاطحة منهــا انشــاء االبنيــة والمنشــئات ،ي
ف
و� النهايــة يمكــن القــول بــان
المشــيدات اىل الجهــة المالكــة دون بــدل( .الحــظ :المــواد ( )16والفقــرة(ه) مــن المــادة ( )26مــن القانــون النافــذ) ي
المـ شـرع لــم يكــن موفقـ ًـا ف� اعتبــار هــذا العقــد بانــه عقــد إيجــار وانمــا ف� الحقيقــة مــا هــو إال عقــد مســاطحة ،الســيما البنــد ( )2مــن ضوابــط ش
ورسوط
ي
ي
ف
انشــاء محطــات تعبئــة الوقــود وســاحات الغــاز والنفــط المحدثــة لعــام ( )2015يقتــ� بــان (يمتلــك صاحــب المـ شـروع قطعــة ارض مطابقــة لـ شـروط
وضوابــط اقامــة وتشــغيل محطــات تعبئــة الوقــود وســاحات الغــاز والنفــط الــواردة بالائحــة التنظيميــة المرفقــة او لديــه عقــد إيجــار طويــل األمــد
ف
ف
ش
ا� المعادة
(المساطحة) ال يقل عن ( )10عر سنوات مصدق من قبل الجهات ذات العاقة ي� بلدية ،التسجيل العقاري او كاتب العدل لألر ي
ً
اىل الغـ يـ� او االشــخاص وال يــروج الطلــب بخــاف ذلــك وال يتــم منــح اي كتــاب تأييــد مــن ش
الركــة لغــرض الحصــول عــیل قطعــة ارض) .إذا ال يمكــن
المروع قطعة ارض مطابقة ش
انشاء محطات تعبئة الوقود دون عقد المساطحة اذا لم يكن لصاحب ش
لروط وضوابط اقامة وتشغيل محطات
ً
تعبئــة الوقــود وســاحات الغــاز والنفــط .وبذلــك نقـ تـ�ح للمـ شـرع تعديــل الفقــرة (اوال) البنــد (و) مــن المــادة المذكــورة اعــاه ،وتنظيمهــا بالمــادة الخاصــة

ف ي� انشــاء حــق المســاطحة بــدون المزايــدة العلنيــة.
ً
ً
ف
ت
ف
ا� المملوكــة للدولــة اىل شرسكات
خامســا .وكذلــك ا� القانــون النافــذ ي� الفقــرة (اوال) مــن البنــد (ز) مــن المــادة المذكــورة مــن خالهــا يتــم تأجـ يـ� االر ي
القطــاع الخــاص المتخصصــة بمنظومــات االتصــال الحائــزة عــیل االجــازة االصوليــة والمتعاقــدة مــع الجهــات المختصــة لغــرض اقامــة ابـراج مـ شـروع
ش
ـلی وقاعــات اســتخدام محطــات ( )VSATالـ ت يـى تربــط بالبــداالت( .كان القانــون الملـ فـیع يخلــو مــن اي
الهاتــف النقــال وقاعــات لمــروع الهاتــف الاسـ ي
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نــص مماثــل لهــذا النــص الجديــد) نعتقــد بــان هــذا العقــد ايضــا ينشــأ حــق المســاطحة وليــس اإليجــار ،ألنــه يمنــح للمتعاقــد حــق انشــاء اقامــة االبنيــة
والمنشــئات مثلمــا يمنــح حــق المســاطحة للمســاطح .وبذلــك نهيــب بالمـ شـرع تعديــل هــذه الفقــرة ودمجهــا مــع الفقــرة الســابقة ،وتنظميهمــا بالمــادة
الخاصــة ف ي� انشــاء حــق المســاطحة دون المزايــدة العلنيــة.
ً
ً
ف
ا� المقامــة عليهــا االفـران
سادســا .اضــاف القانــون النافــذ الفقــرة (ثانيــا) مــن المــادة المذكــورة ،بموجبهــا منحــت وزيــر التجــارة صاحيــة إيجــار االر ي

ف
ا�
والمطاحــن والكراجــات وورش التصليــح العائــدة لهــذه المرافــق اىل االشــخاص الذيــن ترســو عليهــم مزايــدة بيــع تلــك المرافــق .ويتــم إيجــار االر ي
المذكــورة بــدون إجـراءات المزايــدة اســتثناء ،ويحــدد بــدل اإليجــار مقدمــا مــن لجنــة التقديــر المشــكلة بموجــب المــادة ( )7مــن هــذا القانــون .اذ يبــدو

ف
ا� المذكــورة عائــدة ملكيتهــا اىل الدولــة وبالتحديــد اىل وزارة التجــارة ولكــن المرافــق المنشــاة عليهــا تعــود ملكيتهــا اىل القطــاع الخــاص.
ان االر ي

ويتضمــن النــص فرضيتـ ي ف
ـ� همــا ،امــا ان تكــون ملكيــة المرافــق تعــود اىل دوائــر الدولــة مــع األرض وقامــت الدائــرة المالكــة ببيــع المرافــق المذكــورة
بطريقــة المزايــدة العلنيــة اىل اشــخاص القانــون الخــاص ،كأن تكــون ملكيــة المرافــق تعــود اىل المســاطح ولكــن بعــد انتهــاء مــدة عقــد المســاطحة

اصبحــت ملــكا لدائــرة مالكــة لــألرض المقامــة عليهــا المرافــق المذكــورة او ان تكــون هــذه المرافــق (االفـران والمطاحــن والكراجــات وورش التصليــح)
ف
ا� الدولــة ،وال يتحقــق ذلــك إال اذا كان لهــؤالء االشــخاص عقــد المســاطحة عــیل هــذه
عائــدة اىل اشــخاص القانــون الخــاص قــد تــم انشــائها عــیل ار ي
ف
ف
ـاىل انشــاء هــذه المرافــق (االف ـران والمطاحــن والكراجــات وورش التصليــح) عليهــا .فهــذه
و� بعــض االحيــان عقــد اإليجــار عليهــا ،وبالتـ ي
ا� ،ي
األر ي
ً
ـاىل ضمانــا للوفــاء بديونــه الـ ت يـى عليــه.
الحقــوق (حــق المســاطحة وملكيــة المنشــأت عــیل االرض) تكــون جــزءا مــن الذمــة الماليــة للمســاطح ،فبالتـ ي
ً
ً
فعــدم وفــاء المســاطح بديونــه قــد تي�تــب عليــه بيــع حــق المســاطحة ،والمرفقــات العائــدة للمســاطح جـ جـ�ا عــن طريــق المزايــدة العلنيــة وفقــا ألحــكام
القانــون التنفيــذ .حيــث نصــت المــادة ( )232مــن قانــون التســجيل العقــاري عــیل ان (يملــك المســاطح ملــكا خالصــا االبنيــة والمنشــئات المقامــة مــن
قبلــه وتجــري عليهــا جميــع الت�فــات القانونيــة ت
مق�نــة بحــق المســاطحة دون موافقــة صاحــب االرض كمــا ولــه التــ�ف بحــق المســاطحة قبــل

ً
البنــاء كل ذلــك مالــم يوجــد اتفــاق بخافــه) .إذا فالشــق االول مــن هــذه الفقــرة يتعلــق بمــن ترســو عليــه مزايــدة بيــع المرافــق المذكــورة .فهــذا االخـ يـ�
ف
ا� المقامــة عليهــا المرافــق اىل وزيــر التجــارة بــدون مزايــدة علنيــة
يحــل محــل مالــك المرافــق المذكــورة .فبالتـ ي
ـاىل منــح القانــون صاحيــة إيجــار االر ي
اىل المالــك الجديــد فقــط الــذي حــل محــل المالــك الســابق للمرافــق .ومــع ذلــك قــد يكــون مالــك المرافــق المذكــورة احــدى دوائــر الدولــة ،ثــم باعــت
الدائرة فقط المرافق المذكورة بالمزايدة العلنية دون االرض المقامة عليها المرافق ،وبعد ذلك يقوم وزير التجارة باســتئجار االرض اىل المشـ تـ�ي

المرافــق بــدون مزايــدة علنيــة .عــیل ايــة حــال يحــدد بــدل اإليجــار مقدمــا مــن قبــل لجنــة التقديــر المشــكلة بموجــب احــكام المــادة ( )7مــن القانــون
المروحــة .بنـ ً
النافــذ ش
ـاء عــیل مــا تقــدم يمكــن القــول بــان المـ شـرع أحســن العمــل بإضافــة هــذه الفقــرة ألنهــا تنســجم مــع طبيعــة الصفقــة ،وال يتــاءم
ف
ا� اىل غـ يـ� امــاك المرافــق المذكــورة.
تأجـ يـ� هــذه االر ي
ً
ف
ت
ف
ـكى .حيــث تنــص عــیل انهــا
ســابعا .اضــاف القانــون النافــذ الفقــرة (ثالثــا) ي� المــادة المذكــورة الـ يـى مــن خالهــا اجــاز تمديــد مــدة عقــد إيجــار العقــار السـ ي
(للوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه اي منهمــا بنـ ً
ـاء عــیل طلــب المســتأجر تمديــد مــدة عقــد إيجــار العقــارات غـ يـ�
ت
ـى كل ( )3ثــاث ســنوات) .وياحــظ عــیل هــذه الفقــرة بانهــا جــاءت بصيغــة مطلــق بشــأن طريقــة اســتئجار
الســكنية عــیل ان يعــاد تقديــر البــدل الحقيـ ي
ـ� مدتــه ،عــیل الرغــم ان هــذه الفقــرة جــاءت ضمــن المــادة ( )26مــن القانــون النافــذ ،والـ ت يـى تختــص باســتئجار العقــار بــدون مزايــدة
العقــار المنتـ ي
ً
علنيــة .ونــرى ان كلمــة (غـ يـ� الســكنية) الــواردة ف ي� الفقــرة (ثالثــا) ليســت ف ي� مقامهــا وجــاءت ســهوا ،والصحيــح هــو العقــارات الســكنية ،بالدالئــل االتيــة:
ت
بتأج� العقارات السكنية المملوكة للدولة.
الى تتضمن هذه الفقرة تختص
ي
-1ان البند (أ) من الفقرة (االوىل) من المادة ( )26ي
ف
ف
ف
ـكى للسـ ف
غ� الســكنية ،ألن المســتأجر
ـكى ،ألنه ليس له مأوى (بخاف المســتأجر ي� العقارات ي
-2الحاجة الملحة للمســتأجر ي� اســتئجار عقار سـ ي
ف
ف� هــذا التأجـ يـ� ف� الغالــب لديــه القصــد التجــاري او الصنــا�) ولغــرض تامـ ي ف
ـ� المــأوى للمســتأجر نجــد أن المـ شـرع را� حالــة المســتأجر ي� إيجــار
ي
ي
ي
ف
ف
ش
ف
ـوا� كثـ يـ�ة منهــا طريقــة التأجـ يـ� وآليــة تحديــد بــدل اإليجــار .فهــدف المــرع ي� هــذا الخصــوص
ـكى وباألخــص منتسـ ج يـى دوائــر الدولــة ي� نـ ي
العقــار السـ ي
ال يتحقــق إال بتأمـ ي ف
ـ� وتوفـ يـ� الوحــدة الســكنية للمســتأجر ،وهــذا االخـ يـ� يتحقــق بتمديــد مــدة عقــد اإليجــار عنــد انتهــاء مدتــه.
ف
ف
ف
ـكى يحتــاج اىل المــأوى كمــا وضحنــاه ي�
-3ان هــذه الفقــرة لــم تحــدد الحــد االعــیل لتمديــد مــدة عقــد اإليجــار ،ألن المســتأجر ي� إيجــار العقــار السـ ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ً
النقطــة اعــاه ،فطالمــا المســتأجر شــاغا العقــار ومســتمرا بدفــع االجــرة رغــم انتهــاء مــدة اإليجــار فيكــون ذلــك دليــا عــیل حاجــة المســتأجر مســتمرا
ف
ف
ي� الوحــدة الســكنية .ومنــح المـ شـرع هــذه المكنــة للمســتأجر ايضــا ي� قانــون إيجــار العقــار رقــم ( )87لســنة ( )1979المعــدل( .الحــظ الفقــرة ( )1مــن
ً
ف
المــادة (الثالثــة) مــن قانــون ايجــار العقــار) .بخــاف الفقــرة (رابعــا) مــن المــادة ( )26مــن القانــون النافــذ المختصــة بتمديــد مــدة اإليجــار ي� العقــارات

غـ يـ� الســكنية كمــا ســنبينها ،حيــث حــددت هــذه االخـ يـ�ة الحــد االعــیل لتمديــد مــدة اإليجــار بــان ال تزيــد عــیل ( )10عـ شـرة ســنوات.
ً
ً
ً
ف
� ٌء ي� صياغــة النصــوص
-4واخـ يـ�ا ان الفقــرة (ثالثــا) بحالتهــا الموجــودة لهــا نفــس فحــوى الفقــرة (رابعــا) مــن المــادة المذكــورة ،فتك ـرار نــص أمــر ي
ش
التريعيــة وباألخــص ف ي� المــادة الواحــدة.
ف
ً
ف
ـكى يســتطيع المطالبــة بتمديــد مــدة عقــد إيجــاره عنــد انتهــاء مدتــه ،ســواء
بنــاء عــیل مــا تقــدم ،يمكــن القــول بــان المســتأجر ي� عقــد إيجــار العقــار السـ ي
كان اإليجــار قــد تــم مــن خــال المزايــدة العلنيــة او مــن خــال المســاومة ،ونهيــب بالمـ شـرع حــذف كلمــة (غـ يـ� الســكنية) واســتبدلها بـ(الســكنية).
ً
ً ف
ف
ت
ـكى .ولكــن بالـ شـروط
ثامنــا .اضــاف القانــون النافــذ الفقــرة (رابعــا) ي� المــادة المذكــورة الـ يـى مــن خالهــا اجــاز تمديــد مــدة عقــد إيجــار العقــار غـ يـ� السـ ي
االتيــة:
ف
-1عــیل المســتأجر تقديــم طلــب التمديــد عنــد رغبتــه ي� ذلــك اىل الوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه اي منهمــا،
ألن صاحيــة الموافقــة عــیل تمديــد مــدة عقــد اإليجــار تكــون ألحدهــم .وبطلــب تحريــري قبــل ( )3ثاثــة أشــهر مــن انتهــاء مــدة عقــد اإليجــار االصـ يـیل،
ف
ف
وبخافــه يســقط حقــه ي� طلــب التمديــد .ونعتقــد بــان غايــة المـ شـرع ي� تحديــد المــدة لتقديــم طلــب التمديــد ترجــع اىل تمكــن الدائــرة المالكــة للعقــار
مــن اتخــاذ اإلجـراءات الازمــة لتأجـ يـ� العقــار محــل العقــد مــرة اخــرى ،وعــدم بقــاء العقــار دون اســتغاله.
ـ� مدتــه قــد تــم ابرامــه عــن طريــق المزايــدة العلنيــة .امــا إذا كان قــد تــم ابرامــه بــدون المزايــدة العلنيــة فــا يجــوز
-2يجــب ان يكــون عقــد اإليجــار المنتـ ي
ف
ت
ـى ،ألن ابـرام عقــد اإليجــار بهــذه
تمديــد مدتــه .ونــرى ســبب ذلــك يرجــع اىل ان البــدل ي� عقــد المـ جـ�م بالطريقــة المزايــدة العلنيــة عــادة هــو البــدل الحقيـ ي
ف
ـ� ت ف
الطريقــة يقــوم عــیل المنافســة الحــرة بـ ي ف
الم�ايديــن ،وان هــذه الخاصيــة تــؤدي اىل رفــع البــدل اىل اعــیل قــدر ممكــن ي� أغلــب االحيــان .وبالتأكيــد
ازيــد عــن بــدل اإليجــار بطريقــة المســاومة .حيــث اشـ تـ�طت الفقــرة (اوال-ه) مــن المــادة ( )26مــن القانــون النافــذ لتأجـ يـ� العقــارات المخصصــة إلنتــاج
الخـ ج فـ� والصمــون بــدون مزايــدة علنيــة بــان عقــد اإليجــار االول قــد تــم ابرامــه نتيجــة المزايــدة العلنيــة.
ً
-3ان تقــل مــدة اإليجــار االصـ يـیل عــن ( )10عـ شـر ســنوات ،ويشـ تـ�ط اال تزيــد المــدة االصليــة ومــدة التمديــد عــن ( )10عـ شـر ســنوات .إذا ال يجــوز ان
ف
ف
ف
ش
ـد� القاضيــة بــان (إذا عقــد اإليجــار
تزيــد مــدة عقــد اإليجــار عــن ( )10عــر ســنوات ي� كل االحــوال .بخــاف القاعــدة العامــة الــواردة ي� القانــون المـ ي
ً
ـدا جــاز انهــاؤه بعــد انقضــاء ثاثـ ي ف
لمــدة تزيــد عــیل ثاثـ ي ف
ـ� ســنة بنــاء عــیل طلــب أحــد المتعاقديــن ،مــع مراعــاة المواعيــد القانونيــة
ـ� ســنة او إذا كان مؤبـ
ف
ف
ـ� بغـ يـ� ذلــك).
المنصــوص عليهــا ي� المــادة التاليــة ويكــون اتفــاق يقـ ي

ف
-4عنــد الموافقــة عــیل طلــب التمديــد تفــرض زيــادة عــیل بــدل اإليجــار المســىم ي� العقــد بنســبة ( )%10عـ شـرة مــن مئــة مــن إيجــار الســنة الســابقة
للتمديــد عــن كل ســنة مــن ســنوات التمديــد وفــق متواليــة عدديــة .فــإذا كان تمديــد مــدة اإليجــار لمــدة ثاثــة ســنوات ،يجــب ان تضــاف اىل البــدل
ف
ـ� مدتــه ( )%10عـ شـرة مــن مئــة مــن بــدل اإليجــار الســنة االخـ يـ�ة قبــل التمديــد بالنســبة للســنة االوىل للتمديــد،
المســىم ي� عقــد اإليجــار المنتـ ي
و( )%20ش
عريــن مــن مئــة عــن الســنة الثانيــة للتمديــد ،و( )%30ثاثـ ي ف
ـ� مــن مئــة عــن الســنة الثالثــة للتمديــد.
الخاتمة
ف
ف
الى وصل اليهما الباحث ،ت
ت
كاال�:
ي
ي� ختام هذا البحث المسوم بمستجدات ي� إيجار أموال الدولة ،نعرض اهم االستنتاجات والتوصيات ي
ً
اوال .االستنتاجات
ف
ت
ش
ا� انــاط حمايــة المصلحــة العامــة بــاألداء العــام ي� قانــون االدعــاء العــام رقــم ( )159لســنة ( )1979المعــدل إال ان
-1بالرغــم مــن ان المــرع الع ـر ي
ف
القانــون الملـ فـیع والقانــون النافــذ أغفــل هــذه المســألة ،بحيــث لــم يشـ تـ�ط أي منهــم عضويــة عضــو االدعــاء العــام ي� لجنـ ت يـى التقديــر بــدل اإليجــار
وإيجــار أمــوال الدولــة.
ف
-2لــم يحــ� القانــون النافــذ نـ شـر إعــان إيجــار أمــوال الدولــة ي� الصحــف الورقيــة ،كمــا فعــل القانــون الملـ فـیع ،وانمــا اجــاز نـ شـره بأيــة وســيلة تراهــا لجنــة
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اإليجار مناســبة وتحقق المصلحة العامة.

-3اجــاز القانــون النافــذ لألجنـ جـى اســتئجار عقــار مملــوك للدولــة ف� حـ ي ف
ـ� لــم يجـ ي فـ� القانــون الملـ فـیع ذلــك إال بعــد الحصــول عــیل موافقــة الجهــة
ي
ي
المختصــة .
ف
الملیع كل من (اعضاء لجنة التقدير والبيع) شرساء او استئجار أموال الدولة بطريقة المزايدة العلنية ،بينما
-4حظرت المادة (الرابعة) من القانون
ً
القانــون النافــذ توســع ذلــك الحظــر وادخــل ضمنهــا اعضــاء لجنــة اإليجــار ايضــا.
-5بالرغــم مــن ان القانــون النافــذ ذكــر لجنــة الكشــف إال انــه لــم ينــص عــیل تشــكيلها ،نعتقــد بــان تشــكيل لجنــة كشــف العقــار او جــرد المنقــول أمــر
فرصوري عنــد رغبــة الدائــرة المالكــة للعقــار او للمنقــول إيجــاره.

-6هنــاك إشــكالية ف� تشــكيل لجنــة التقديــر بــدل اإليجــار ف� القانونـ ي ف
ـ� ،ألن القانــون النافــذ اشـ تـ�ط لعضويــة اللجنــة المذكــورة بــان ال تقــل الدرجــة
ي
ي
ف
ف
ف
ـاىل قــد ال يوجــد موظــف ذو الدرجــة الخامســة ي� بعــض الدوائــر وباألخــص ي� الدوائــر الجديــدة والـ ت يـى تقــع ي�
الوظيفيــة للعضــو عــن الخامســة ،وبالتـ ي
المناطــق النائيــة.
ف
الى ف
ت
يف
يح� فيها مزايد واحد ف ي� المزايدة ،ويعرض ف ي� عطائه بدل المقدر.
-7القانون� النافذ والملیع لم ينصا عیل الحالة ي
-8منــح القانــون للوزيــر المختــص او رئيــس الجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه اي منهمــا صاحيــة اإلعــان عــیل انشــاء حقــوق المســاطحة

عــیل األمــوال غـ يـ� المنقولــة ألغـراض االنشــطة التجاريــة والصناعيــة واالســتثمارية بطريــق المزايــدة العلنيــة باإلجـراءات نفســها.
-9القانونـ ي ف
ـ� النافــذ والملـ فـیع لــم ينصــا عــیل حالــة تأخـ يـ� المســتأجر عــن تســديد بــدل المســتحق األداء ال يــد لــه فيــه ،كأن يرجــع ســبب ذلــك اىل الدائــرة
المالكــة للعقــار (المؤجــر).

ف
ف
-10ان المـ شـرع لــم يحســم مصـ يـ� فــارق الزيــادة ي� البــدل الــذي يعرضــه النــاكل والــذي يعرضــه المزايــد الــذي ترســو عليــه المزايــدة ي� المزايــدة الـ ت يـى
تجــري بعــد نكــول النــاكل.
-11ان المـ شـرع لــم يحســم مصـ يـ� التأمينــات القانونيــة الـ ت يـى اودعهــا النــاكل ،إذا عــرض المزايــد الــذي ترســو عليــه المزايــدة المعــادة بســبب نكــول
المســتأجر بــدل ازيــد مــن البــدل الــذي عرضــه النــاكل.
ف
ت
ت
الى تسبب نكوله ف ي� اعادتها.
-12ال يسمح القانون النافذ للناكل االش�اك ي� المزايدة ي

-13اجــاز القانــون النافــذ تأجـ يـ� العقــار بــدون مزايــدة علنيــة اىل مســتأجرو العقــارات المخصصــة إلنتــاج الخـ ج فـ� والصمــون بعــد انتهــاء مــدة عقــد اإليجــار
االول المـ جـ�م نتيجــة المزايــدة العلنيــة.

ف
ا� المملوكــة للدولــة بــدون مزايــدة علنيــة لغــرض انشــاء محطــات االسـ تـ�احة ومحطــات تعبئــة الوقــود الواقعــة
-14اجــاز القانــون النافــذ تأجـ يـ� االر ي
ف
ا� عــیل الطــرق الخارجيــة لتشــييد محطــات االسـ تـ�احة عليهــا للمــرة
عــیل الطــرق الخارجيــة خــارج حــدود البلديــة المشــمولة بضوابــط تأجـ يـ� االر ي
االوىل فقــط وتخضــع إلج ـراءات المزايــدة العلنيــة بعــد انتهــاء مــدة اإليجــار.
ف
ا� المملوكــة للدولــة بــدون مزايــدة علنيــة اىل شرسكات القطــاع الخــاص المتخصصــة بمنظومــات االتصــال الحائــزة
-15اجــاز القانــون النافــذ تأجـ يـ� االر ي

ش
ش
ـلی وقاعــات
عــیل االجــازة االصوليــة والمتعاقــدة مــع الجهــات المختصــة لغــرض اقامــة ابـراج مــروع الهاتــف النقــال وقاعــات لمــروع الهاتــف الاسـ ي

الســتخدام محطــات ( )VSATالـ ت يـى تربــط بالبــداالت.
ف
ف
ت
ف
ـى كل ()3
-16اجــاز القانــون النافــذ ي� الفقــرة (ثالثــا) ي� المــادة ( )26منــه تمديــد مــدة عقــد اإليجــار العقــار السـ ي
ـكى عــیل ان يعــاد تقديــر البــدل الحقيـ ي
ثــاث ســنوات ولكــن اســتخدم كلمــة (غـ يـ� ســكنية) بــدال مــن (الســكنية).
ف
ف
ف
ـكى بطلــب تحريــري قبــل ( )3ثاثــة أشــهر
-17اجــاز القانــون النافــذ ي� الفقــرة (رابعــا) ي� المــادة ( )26منــه تمديــد مــدة عقــد اإليجــار العقــار غـ يـ� السـ ي
مــن انتهــاء مــدة عقــد اإليجــار االصـ يـیل بـ شـرط ان عقــد اإليجــار المنتــ� المــدة كان قــد تــم ابرامــه بمزايــدة علنيــة وان اال تزيــد المــدة االصليــة ومــدة
التمديــد عــیل ( )10عـ شـر ســنوات.

تأج�هــا عنــد الـ فـ�ورة فقــط دون بيــان آليــة التاجــر ،امــا
-18ان القانــون الملـ فـیع لــم ينــص عــیل آليــة تأجـ يـ� األمــوال المنقولــة وانمــا نــص عــیل جــواز ي
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ف
القانــون النافــذ فقــد تا� بنــص مماثــل للنــص الملـ فـیع ،إال انــه قـ فـ� بــان يتــم التأجـ يـ� وفــق احــكام هــذا القانــون والقاعــدة العامــة ي� تأجـ يـ� أمــوال الدولــة
ف� القانــون النافــذ تقتـ فـ� بــان يتــم التأجـ يـ� عــن طريــق المزايــدة العلنيــة ،بنـ ً
ـاء عليــه فــان إيجــار أمــوال الدولــة المنقولــة يتــم عــن طريــق المزايــدة العلنيــة
ي
ي
وفــق اإلجـراءات الـ ت يـى رســمها القانــون النافــذ.
-19اتــت الفقــرة االخـ يـ�ة مــن المــادة ( )37مــن القانــون النافــذ بجــواز تأجـ يـ� األمــوال المنقولــة اىل دوائــر الدولــة والقطــاع العــام بــدون اجـراء نـ شـر إعــان

وبــدون مزايــدة علنيــة إال ان المـ شـرع لــم ياحــظ ف� هــذا الخصــوص اىل التميـ ي فـ� بـ ي ف
ـ� الحالــة الـ ت يـى يكــون فيهــا المؤجــر والمســتأجر مــن دوائــر الدولــة
ي
ً
ً
الممولــة مركزيــا ،والحالــة الـ ت يـى يكــون فيهــا المســتأجر مــن دوائــر الدولــة الممولــة مركزيــا او ذاتيــا والمؤجــر مــن دوائــر الدولــة الممولــة ذاتيــا.
ً
ت
ثانيا.
االق�احات

ف
-1بمــا ان قانــون بيــع وايجــار أمــوال الدولــة رقــم ( )21لســنة ( )2013المعــدل غـ يـ� نافــذ ي� إقليــم كوردســتان وانمــا قانــون بيــع وايجــار أمــوال الدولــة

ـو� مـ شـرع إقليــم كوردســتان اصــدار قانــون انفــاذ قانــون بيــع وايجــار أمــوال الدولــة رقــم ( )21لســنة
رقــم ( )32لســنة ( )1986هــو النافــذ فيــه ،نـ ي
ت
لاق�احــات المبينــة ف ي� النقــاط االتيــة.
( )2013المعــدل بعــد تعدياتــه وفقــا
ـ� فيــه مفاهيــم بعــض العبــارات والمصطلحــات الـ تـى تتكــرر ف� مـ ت ف
-2ندعــو المـ شـرع العـر تا� بإضافــة نــص ف� المبــادئ االساســية ف� القانــون النافــذ يبـ ي ف
ـ�
ي
ي
ي
ي
ي
هــذا القانــون ،لتجنــب تكرارهــا واقتصــار نصــوص القانــون.
-3نهيــب بالمـ شـرع تعديــل المــادة ( )2مــن القانــون النافــذ بصــورة يســتخدم عبــارة (الرئيــس االعــیل للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة) بــدال مــن عبــارة
ف
غ� المرتبطة بالوزارة) قد يكون رئيسا للجهة
غ� المرتبطة بالوزارة) .وكذلك ي� كل المواد ورد فيها هذه العبارة .ألن (رئيس الجهة ي
(رئيس الجهة ي
غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة ولكــن ليــس رئيســا اعــیل للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة.
ت
ف
اال�( :تشــكل لجنــة التقديــر مــن ثاثــة موظفـ ي ف
ـ� ذوي الخـ جـ�ة
-4رصورة تعديــل الفقــرة (اوال) و (ثانيــا) مــن المــادة ( )7مــن القانــون النافــذ عــیل شــكل ي
ـ� واألخريــن ال تقــل درجتهــم عــن ماحظـ ي ف
ال تقــل درجــة الواحــد منهــم عــن رئيــس ماحظـ ي ف
ـ� او ال تقــل خدمتهــم الفعليــة عــن ( )7ســنوات وبعضويــة
ف
ـكرت�).
ـاىل منتســب بالــوزارة الماليــة وعضــو االدعــاء العــام المنطقــة ،وان يرافــق اللجنــة سـ ي
موظــف العقــاري الفـ يـى وموظــف مـ ي
ت
ف
ش
ا� بحــذف العبــارة (...ولهــا االســتعانة بمــن تــرى مــن الخـ جـ�اء )..الــواردة ي� الفقــرة (الثانيــة) مــن المــادة ( )8مــن القانــون النافــذ،
ـو� المــرع العـر ي
-5نـ ي
ألنهــا مكــررة لمــا ورد ف ي� الفقــرة (ثالثــا) لمــادة ( )7منــه.
-6نظـ ًرا لألســباب المبينــة ف� مـ ت ف
ـ� البحــث نقـ تـ�ح للمـ شـرع تعديــل المــادة ( )9بصــورة االتيــة( :تشــكل لجنــة اإليجــار مــن رئيــس وعضويــن مــن منتسـ ج يـى
ي
ف
دائــرة مالكــة المــال مــن ذوي الخـ جـ�ة عــیل ان يكــون أحــد منهــم حاصــا عــیل شــهادة اوليــة ي� القانــون عــیل االقــل ،وال تقــل درجــة االخريــن عــن
ماحظـ ي ف
ـكرت�).
ـ� او ال تقــل خدمتهــم الفعليــة عــن ( )7ســنوات وبعضويــة عضــو االدعــاء العــام للمنطقــة ،وللجنــة سـ ي
-7نقـ تـ�ح بإضافــة فقــرة جديــدة عــیل المــادة ( )8مــن القانــون النافــذ الخاصــة بعمــل لجنــة التقديــر مــن خالهــا يقـ فـ� بــان يكتمــل نصــاب اللجنــة

ڤ
باألك�يــة المطلقــة وعــیل العضــو المخالــف تثبيــت مخالفتــه ف ي� محـ فـ� اللجنــة ويوقــع عليــه.
المذكــورة بحضــور جميــع اعضائهــا وتتخــذ قرارتهــا
ف
-8نهيــب بالمـ شـرع تنظيــم الحالــة الـ ت يـى يشــارك فيهــا مزايــد واحــد ي� المزايــدة ويعــرض البــدل المقــدر إليجــار العقــار موضــوع المزايــدة ،بالشــكل الــذي
بينــاه ف� مـ ت ف
ـ� هــذه الدراســة.
ي
ً
 -9عــیل الرغــم مــن ان الفقــرة (ثالثــا -ب) مــن المــادة ( )12مــن القانــون النافــذ القاضيــة بجــواز تأجـ يـ� العقــار بــدون نـ شـر اإلعــان مــن الصحــف إذا
ـو� المـ شـرع ان يقــوم بتعديــل هــذه الفقــرة بصــورة
كان البــدل المقــدر إليجــاره اقــل مــن ( )500.000خمســمائة ألــف دينــار نصــا جيــدا إال اننــا نـ ي
ف
يجـ ي فـ� تأجـ يـ� هــذه الصفقــات بــدون مزايــدة علنيــة .ألن هــذه الفقــرة بحاليتهــا ال تشــمل ســوى اعفــاء الدائــرة المالكــة للعقــار مــن اجـراء نـ شـر اإلعــان ي�
الصحــف ،مــع مراعــاة اإلج ـراءات المرســومة ف ي� القانــون النافــذ ألنــه البــد ان يتــم التأجـ يـ� بالمزايــدة العلنيــة.
-10مــن الجديــر بالذكــر ان القانــون الملـ فـیع والقانــون النافــذ لــم ينصــا عــیل ضمــان حســن تنفيــذ العقــد ،بالرغــم مــن اهميتــه لذلــك نقـ تـ�ح بــان يتضمــن
اإلعــان ضمــان حســن تنفيــذ العقــد المـ جـ�م مــع مــن ترســو عليــه المزايــدة ،عــیل ســبيل المثــال بنســبة ال تقــل عــن ( )%5خمــس مــن مئــة مــن قيمــة
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العقــد.
-11ندعــو المـ شـرع بتعديــل المــادة ( )21مــن القانــون النافــذ ت
كاال�( :اذا تأخــر المســتأجر عــن تســديد القســط االول خــال المــدة المنصــوص عليهــا
ي
ف
ف
التاخ�يــة
ي� المــادة ( )20مــن هــذا القانــون يعــد نــاكا ،واذا تأخــر عــن تســديد احــد االقســاط األخــرى ي� موعــده يحمــل القســط المتأخــر الفوائــد
ي
ف
التاخ�يــة الـ ت يـى تســتوفيها المصــارف الحكوميــة حســب طبيعــة اســتعمال العقــار مالــم يكــن ي� ذلــك الســبب االجنـ ج يـى او
بمــا يعــادل ســعر الفائــدة
ي
خطــا المؤجــر او اشـ تـ�اكه فيــه ،واذا تكــرر ذلــك فللوزيــر المختــص او رئيــس األعــیل للجهــة غـ يـ� المرتبطــة بالــوزارة او مــن يخولــه اي منهمــا بعــد انــذار
ف
ف
ت
ـتو� ذلــك وفــق قانــون
ـى فيسـ ي
المســتأجر ،الغــاء التقســيط واســتيفاء مــا تبــى مــن بــدل اإليجــار دفعــة واحــدة مــن التأمينــات القانونيــة واذا لــم تكـ ي
تحصيــل الديــون الحكوميــة).
ف
ف
-12نقـ تـ�ح للمـ شـرع حســم مصـ يـ� فــارق الزيــادة ي� البــدل الــذي يعرضــه النــاكل والــذي يعرضــه المزايــد الــذي ترســو عليــه المزايــدة ي� المزايــدة الـ ت يـى
تجــري بعــد نكــول النــاكل ،هــل تكــون الزيــادة للمســتأجر النــاكل او للدائــرة المالكــة؟ عــیل شــكل المقـ تـ�ح ف� مـ ت ف
ـ� البحــث.
ي
ف
-13ندعــو المـ شـرع بحســم مصـ يـ� التأمينــات القانونيــة الـ ت يـى اودعهــا النــاكل ،ي� الحالــة الـ ت يـى فيهــا يعــرض المزايــد الــذي ترســو عليــه المزايــدة المعــادة
بســبب نكــول المســتأجر بــدل ازيــد عــن البــدل الــذي عرضــه النــاكل ،وفــق لمــا بينــاه ف� مـ ت ف
ـ� البحــث.
ي
ً
ف
ف
ا� المملوكــة للدولــة ي� البنــد (و) والبنــد (ز) مــن الفقــرة (اوال) مــن المــادة ( )26مــن القانــون النافــذ هــو انشــاء
-14بمــا ان الغــرض وراء تأجـ يـ� االر ي
محطــات االسـ تـ�احة ومحطــات تعبئــة الوقــود الواقعــة عــیل الطــرق الخارجيــة خــارج حــدود البلديــة ،واقامــة اب ـراج مـ شـروع الهاتــف النقــال وقاعــات
ً
ش
ـلی وقاعــات اســتخدام محطــات ( )VSATالـ ت يـى تربــط بالبــداالت .إذا العقــد المـ جـ�م وفقــا ألحــكام البنديــن المذكوريــن ينشــأ
لمــروع الهاتــف الاسـ ي

حــق المســاطحة وليــس اإليجــار ،ألن يمنــح للمتعاقــد حــق انشــاء اقامــة االبنيــة والمنشــئات مثلمــا يمنــح حــق المســاطحة للمســاطح .وبذلــك نهيــب
بالمـ شـرع تعديــل هــذان البنــدان ودمجهمــا وتنظميهمــا بالمــادة الخاصــة ف ي� انشــاء حــق المســاطحة دون المزايــدة العلنيــة.
ف
ـو� المـ شـرع بتعديــل الفقــرة (ثالثــا) ي� المــادة ( )26مــن القانــون النافــذ بحيــث يبــدل كلمــة (غـ يـ� الســكنية) بالكلمــة (الســكنية) تجنبــا للتكـرار
-15نـ ي
ً
الــوارد ف� الفقــرة (رابعــا) مــن المــادة نفســها ،فضــا عــن االســباب اخــرى الـ تـى بيناهــا ف� مـ ت ف
ـ� البحــث.
ي
ي
ي

-16ندعو ش
المرع بتنظيم إيجار األموال المنقولة بنص رصي ــح وواضح ي ف
وغ�ها.
ويب� فيه آلية
التأج� وبدل اإليجار وآلية تسديد بدل اإليجار ي
ي
-17نقـ تـ�ح للمـ شـرع تعديــل الفقــرة االخــ�ة مــن المــادة ( )37مــن القانــون النافــذ ت
كاال�( :أ .يجــوز اســتئجار أمــوال الدولــة المنقولــة مــن دوائــر الدولــة
ي
ي
ً
الممولــة ذاتيــا ،بــدون نـ شـر إعــان وبــدون مزايــدة علنيــة ،وببــدل مناســب .ب .وإذا كان المســتأجر والمؤجــر مــن دوائــر الدولــة الممولــة مركزيــا ،فــا يتــم
ف
ف
ـد�).
اإليجــار بينمهــا وانمــا يتــم مناقلــة منافــع األمــوال المنقولــة بينهمــا وفــق احــكام عقــد االعــارة المنظــم ي� القانــون المـ ي

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ً
اوال:الكتب

يف
الوج� ف ي� شرسح العقود المسماة (البيع واإليجار) ،الجزء األول ،الطبعة الثانية ،بغداد ،العراق.
-1سعدون ،العامري،)1970( ،

ف
غى حسون ،)2010( ،الحقوق العينية ،العاتك للصناعة الكتاب ،الطبعة الثالثة ،القاهرة ،م�.
ي
-2البش� ،محمد طه ،وطه ،ي
ف
ف
ـد� ،الطبعــة الثانيــة ،الجــزء األول،
اىم ،جاســم جـزاء جافــر ،)2018( ،الجامــع الهــم مبــادئ قضــاء محكمــة تميـ يـ� العـراق ،قســم القانــون المـ ي
-3هــور ي
مكتبــة يــا دكار ،الســليمانية ،العـراق.
ف
ف
ـد� ،الطبعــة الثانيــة ،الجــزء الثالــث،
اىم ،جاســم جـزاء جافــر ،)2018( ،الجامــع الهــم مبــادئ قضــاء محكمــة تميـ يـ� العـراق ،قســم القانــون المـ ي
-4هــور ي
مكتبــة يــادكار ،الســليمانية ،العـراق.
ً
ثانيا:الدوريات
ف
-1عبــد اللطيــف ،ب ـراء منــذركمــال ،)2018( ،دور االدعــاء العــام ي� المحاكمــة ،مجلــة جامعــة تكريــت للحقــوق ،الســنة ( ،)3المجلــد ( ،)3العــدد (،)2
الجــزء (.)1
-2صالــح ،بــدر حمــاده ،ومحمــد ،عبــد هللا محمــود ،)2016( ،اإلعــان عــن المزايــدات العامــة ،مجلــة جامعــة تكريــت للحقــوق ،الســنة ( ،)8المجلــد
( ،)3العــدد (.)29

ت
ف
ا� ،مجلــة المحقــق الحـ يـیل للعلــوم
-3االطرقـ ج ي
ـ� ،هــدى ســالم محمــد ،)2020( ،تنظيــم االدعــاء العــام ي� قانــون رقــم ( )49لســنة ( )2017الع ـر ي

القانونيــة والسياســية ،جامعــة بابــل ،العــدد االول ،الســنة الثانيــة عـ شـر.

-4عبــد هللا ،احســان شــاكر ،واحمــد ،زكريــا يونــس ،)2009( ،عقــد المســاطحة وشــكلية فيــه ف� القوانـ ي ف
ـ� المدنيــة والتجاريــة العراقيــة ،بحــث منشــور
ي
ف
ي� مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم القانونيــة والسياســية ،العــدد  ،4الســنة .1
ف
يف
التأخ�ية ي� العقود االدارية ،مجلة جامعة بابل ،العلوم االنسانية ،المجلد ،22العدد .3
-5ادع� ،عبد الرحمن عباس ،)2014( ،الغرامات
ي
ً
ی ن
ثالثا:
القوان�والتعليمات
-1تعليمات تنفيذ قانون رقم ( )1الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية (.)2019
-2قانون االدعاء العام رقم ( )159لسنة ( )1979المعدل.
-3قانون التسجيل العقاري رقم ( )43لسنة ( )1971المعدل.
ت
ف
ا� رقم ( )40لسنة (.)1951
-4القانون
ي
المد� العر ي
-5قانون إيجار العقار رقم ( )87لسنة ( )1979المعدل.
-6قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( )21لسنة ( )2013المعدل.
-7قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( )32لسنة ( )1986المعدل.

يف
الموظف� رقم ( )22لسنة (.)2008
-8قانون رواتب
ف
موظى الدولة ذي الرقم ( )93لسنة (.)1967
-9قانون مخصصات
ي
ت
ش
ا�.
-10ضوابط ورسوط انشاء محطات تعبئة الوقود وساحات الغاز والنفط المحدثة لعام ( )2015الصادرة من وزارة النفط العر ي
ً
رابعا:القراراتالقضائية
-1قرار محكمة ي ف
تمي� العراق رقم (-28مدنية رابعة )1975-ف ي� (.)1975-2-25
-2قرار محكمة ي ف
تمي� العراق رقم (-1ص )1955-ف ي� (.)1955-1-30
ت
ا� رقم ( )2014-128ف ي� (.)2014-11-12
-3قرار مجلس شورى الدولة العر ي
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