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تعليمات رقم (16) لسنة 1970 حول االجراءات التي تتخذ في شأن

االرساليات التي يرفض دخولها او عبورها اراضي الجمهورية

العراقية 

في  

اتحادي

الثروة الزراعية والحيوانية

  

   تنظيمات  نوع القانون: 

     Jan 5 1970تأريخ األصدار: 

     Jan 5 1970تأريخ النشر: 

   نافذ المفعول  حاله: 

   ----------خالصه:   

بناء على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من  قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 واستنادا

الى الصالحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة من القانون المذكور ولتسهيل تنفيذ احكام الفقرة 7 منها اصدرنا التعليمات االتية: -

مادة 1

االرساليات التي يرفض دخولها او عبورها اراضي الجمهورية العراقية تطبيقا الحكام  قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966

والتعليمات الصادرة بموجبه والقرارات المنفذة له يعاد تصديرها بمعرفة مستوردها على ان يتم ذلك خالل سبعة ايام من تاريخ

اعالم المستورد بقرار الرفض فاذا انتهى الموعد المحدد العادة تصدير االرسالية تقوم دائرة الحجر الزراعي باتالفها على نفقة

مستوردها.

مادة 2

يجوز لوزير الزراعة بناء على قرار لجنة الحجر الزراعي ان يامر باتالف االرسالية المرفوض دخولها او عبورها قبل انتهاء الموعد

المحدد اذا كان في بقائها خطر يهدد المزروعات.

مادة 3

تتخذ دائرة الحجر الزراعي في جميع هذه االحوال االحتياطات الالزمة لمنع تسرب االفات من هذه االرساليات.

مادة 4

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.

وزير الزراعة
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