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  الفلسطيني التشريع في العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع
  )مقارنة دراسة(

  إعداد
  األتيرة خليل عصام جود

  شرافإ
  دويكات غازي .د

 شديد فادي. د

  الملخص

 على القائم العامة المنفعِة أجل من الخاصِة الملكيِة نزِع نظاِم عن الدراسةُ هذا تتحدثُ
 مفهوم يختلط  وقد الدولية، والمواثيق الدساتير مختلف كفلتها التي الفردية الملكية بحق المساس

 يحتوون لما والغصب، والمصادرة، أميم،والت المؤقت كاالستيالء أخرى  أنظمة مع النظام هذا
 وال واإلجراءات، والغاية، المحل، حيث من عنه تختلف أنَّها إلّا الملكية، حق على اعتداء من

 المراد األرض على عيني حق وجود حال وفي العقارات، على إلّا الملكيِة نزع يرد أن يجوز
  . ذاتها األرض ىعل بل وحده العيني الحق على يكون فال ملكيتها، نزع

 تجانبها؛ أو العامة، المصلحة تخالفَ أن يجوز فال الملكية، نزع من الغاية بخصوص أما
 جعل مما فكرتها، تحديد أو العامة، المنفعة ماهية تعريف على القوانين مختلف تنص لم ولألسف

  مالكة هي تكون ةالعام المشاريع بأحد القيام فعند اإلدارة، بيد يتركز عدمه من وجودها تقدير
 في المتمثلة القانونية األركان كل فيه تتوافر إداري بقرار الملكية نزع ويكون التقديرية، السلطة

  . والسبب الغاية، الشكل، المحل، اإلختصاص،

 القيام أجل من الملكية نزع نظام) 1953 (لسنة) 2 (رقم االستمالك قانون خص وقد
 أحد القرار مس وإلّا بها، االلتزام بد ال محددة بإجراءات تشفيات،المس كبناء العامة، بالمشروعات

) 1966 (لسنة) 79 (رقم واألبنية والقرى المدن تنظيم قانون خص لقد وكذلك القانونية، العيوب
 والمدارس العامة، المواقف أو الحدائق، أو الشوارع، توسيع أو فتح، أجل من الملكية نزع

 من قرار إصدار لضرورة يخضع ال فهو األخرى، لألغراض نزعال عن مختلفة بإجراءات
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 األراضي من%) 30 (اقتطاع يكون كذلك الرئيس، من عليه والتصديق والنشر الوزراء مجلس
  .األغراض تلك من المستوفاة الفائدة إلى ذلك ويعود مجاناً،

 الخاصة، الملكية نزع مجال في القانون أوجدها التي الضمانات عن البحث تحدث كما
 عدم حال في بإلغائه والمطالبة اإلداري، القرار في بالطعن المتضرر قيام إمكانية حيث من سواء
 ضمان حيث من أو ،_العليا العدل محكمة _المختصة المحاكم أمام القانونية أركانه أحد توافر

 قاعدة لىع مبنية اإلدارة مسؤولية أساس تكون حيث الملكية، نزع قرار عنه العادل التعويض
 2005 لسنة المعدل االساسي القانون اجازه مشروع بعمل قامت هنا اإلدارة ألن المخاطر، تبعة

 على يجب التي العناصر) 1953 (لسنة) 2 (رقم االستمالك قانون نظم قد و, )23/3(في مادته
  .التعويض تقدير عند اتباعها المختصين
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   :مقدمةال -

 والزراعية، والصناعية، والمدنية، الصحية، تحسيناتال إلى يوم بعد يوماً الحاجة تزداد
 الحديثِة بالطرِق بتزويدها وتجميلها المدن، تنظيم وفي العمراني، التيار مجاراة في اإلدارة ورغبة

 المستشفيات، وإنشاء العامة، الساحات توسيع أو قديماً، المفتوحة الطرق بتوسيع أو الواسعة،
 ذلك كل. العامة بالمنافع المتعلقة الحيوية المشاريع من غيرها إلى واألسواق العامة، والحدائق

 إلى لضمها منها جزء أو العقارات، وانتزاع الفردية، بالملكية المساس إلى أحياناً السلطة يضطر
 يمكن التي االستمالك بمعاملة قانوناً يعرف ما وهذا عادٍل، تعويٍض لقاء العامة، األمالك

 نموذجاً يمثل بدوره وهذا العامة، المنفعة سبيل في الفردية لمنفعةا تضحية بمثابة اعتبارها
 يحرم مصان، حقٌ الملكية فحقُ العام، القانون إطار في العامة السلطة بها تتمتع التي لالمتيازات

 الدولية والمواثيق الدساتير، عليه أجمعت ما وهذا ذلك، العامة المنفعة تستدع لم ما به المساس
 بمفرده التملك حق شخص لكل) 1:)1(اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن نص حيث ن؛اإلنسا لحقوق

قانون ال نص السياق هذا وفي" تعسفاً ملكه من أحد تجريد يجوز ال) "2 غيره، مع باإلشتراك أو
 حدد، الوقت نفس في أنَّه إال ،"مصونة الخاصة الملكية"،)2(اعتبار على الفلسطيني االساسي 

 وتحقيقاً العامة، المرافق الحتياجات تلبية الخاصة الملكية نزع لإلدارة تسمح قانونية وسيلة
 يتوجب صارمة واجراءات معينة، ضمانات احترام إطار في ذلك يتم أن بشرط العامة، للمنفعة

 هذه الفلسطيني المشرع واستكمل اإلجراء، بطالن طائلة تحت وذلك استيفاءها، اإلدارة على
 على االستيالء يتم وال الملكية، تنزع وال مصونة، الخاصة الملكية :" أن ىعل فنص المادة،

 حكم بموجب أو عادل، تعويض مقابل في للقانون وفقاً العامة، للمنفعة إال والمنقوالت العقارات
 ".قضائي

 الضرر بدفع الخاص الضرر يتحمل: "العدلية األحكام مجلة من) 26 (المادة نصت كذلك
 دفع يتم بحيث دونه، بل العام الضرر مثل يكون ال الخاص الضرر أن هنا المجلة وقصدت".العام

                                                        
  .اإلنسان لحقوق العالمي االعالن من) 17(المادة) 1(
 .2005 لسنة المعدل األساسي القانون من) 21/3(المادة) 2(
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 من املكيته ونزع لشخص همملوك أرض على فاالستيالء الخاص، بالضرر العام الضرر وإزالة
 به، خاص أنه إال بالمالك ضرر يشكل تعليمية مؤسسات فيه يوجد ال حي في مدرسة بناءأجل 

  .المدارس إلى األطفال دخول بعدم عام ضرر ليحص فقد اإلجراء ذابه اإلدارة تقوم لم ولو

  ".األخف بالضرر يزال األشد الضرر: "العدلية األحكام مجلة من) 27 (المادة ونصت

 انه إال بالسكان، مليء حي كوجود ضعيف، واآلخر قوي أحدهما ضررين، وجود ذلك معنى
 مملوكة أرض على الطبي المستوصف بناء إلى اإلدارة فتلجأ الطبية،  المستوصفات من يفتقر

 سكان بصحة تمس ألنها أشد ضرر تشكل األولى فالحالة بذواتهم، يننمعي أشخاص أو لشخص
 األشخاص، هؤالء ملكية بحق تمس ألنها األخف الضرر فتشكل ةالثاني الحالة أما المنطقة، تلك

 .األخف بالضرر األشد الضرر فيزال

 موضعه عن الشيء تحويل ويعني نزعاً، ينزعه الشيء نزع هو: ")1(لغةً الملكية فنزع
 يتضح وبذلك. يملكه شيء أي الميم، بضم والملك". السلب معانيه ومن االستالب، نحو على

  .منه نزعه أي لشخص، مملوك ملك سلب يعني الذي الملكية لنزع اللغوي المعنى

 فهو اللغوي ىالمعن عن وناًقان الملكية لنزع) نيالقانو (االصطالحي المعنى يختلف وال
 للقانون طبقاً طواعية ،أو جبراً لألفراد المملوكة األموال نقل اجراءات باتخاذ اإلدارة قيام: يعني

  .)2(عادل تعويض لقاء العامة المنفعة تحقيق بقصد عام، شخص إلى

 أي احثةالب يدي بين يقع لم فإنَّه: قديماً العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع بخصوص أما
 وعند القبيلة، لزعيم عربياً تخضع كانت فاألنظمةُ اإلسالم، قبل الملكية نزِع عن يتحدثُ كتاٍب
 لألفراِد ويرخص األراضي، لجميع الوحيد المالك هو الملك كان فقد مثالً، كفرنسا العرب غير

                                                        
 ) ملك ( ومادة ) زعن ( مادة العرب، لسان منظور، ابن  )1(

  .82:ص ،1993 ،1ط السالم، دار ،والقانون الشريعة بين العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع .سعد خليل، ) 2(
  .599:ص نشر، سنة بدون ،3ط العربية، النهضة دار القاهرة، ،اإلداري القانون. العطاء،فؤاد نظرا -
 .912:،ص207.العربي الفكر هرة،دارالقا ،اإلداري القاون مبادئ. سليمان الطماوي، انظر -
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 مقابل االنتفاع قح من األفراد يحرم كان فإنَّه الملكية، نزع أراد وإذا بها، االنتفاع حقَ
  .)1(ضوابط ألي يخضع ال عادل، غير تعويض

 التي الحاكم، من المحميةُ األرض وهي ؛)بالحمى (يسمى ما نشأ: اإلسالمي العصر وفي
 المسلمين، لمنفعة خُصصت ألنَّها بها، يستقِل أن ومحكومين حكاماً المسلمين من ألحد يجوز ال

 في الملكية لنزع حالٍة أوُل ظهرت وقد أحد، من امتالكها وال تملكها، يجوز فال ذلك، وعلى
 الشريف مسجده يبني أن قرر عندما ،)r (محمد اهللا رسول بها قام التي تلك اإلسالمي التاريخ
 في الناس على الحرام المسجد ضاق حين أخرى، حالةٌ تلتها وثم. عليها إلقامته أرضاً واحتاج

 فرضي بشرائها؛ أصحابها ساوم جانب، كل من به حدقةم الدور وكانت الخطاب، بن عمر زمن
 الكعبة، خزانة في قيمتها ووضع جبراً، منهم فأخذها آخرون، وأبى دورهم، اشترى أناس منهم

  .)2(أصحابها أخذَها أن إلى بها وظلت

 لنزع القانونية الصيغ وضع باكورة) 1789 ( الفرنسية الثورة كانت فقد فرنسا، وفي
 الملكية بنزع المتعلقة مادتَها استمدت وقد وصيانتها، الفردية الملكية احترام على ائمةالق الملكية

 ملكية ضمانات أكبر توفر التي المعدلة، القوانين تعاقبت ثم ومن اإلنسان، حقوق إعالن من
 ما وهذا العامة، المشروعات إلنجاز المناسبة الفرصة اإلدارة تعطي الوقت نفس وفي لألفراد،

 تقدير وعهدت الفردية، الملكية ضمنت أخرى وقوانين ،)1814 (سنة) 4 (قانون ليهع نص
 التي المراسيم عليه نصت ما وهي الملكية، نزع بقاضي يسمى مختص، قاٍض إلى التعويض

  .)3( المفعول سارية ومازالت) 1977 (في ظهرت

 إسماعيل خديويال رأصد بأن العامة، للمنفعة الخاصة الملكية نزع تنظيم بدأ مصر وفي
 ،)14/4/1907 (بتاريخ الملكية نزع نظام قانون صدر ثم ومن ،)17/2/1896 (في العالي أمره
 ومن ،)1954 (سنة) 577 (رقم القانون صدر الحياة مجاالت شتى في البالد أحوال تطور ومع

                                                        

 .37:ص ،1992 القانونية، الكتب دار كبرى،ال المحلة ،العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع. عبدالحكم فودة،) 1(

 األردنية، الجامعة األردن، ماجستير، رسالة ،العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع .حسين مصطفى حسني نصر، بني) 2(
 .66:ص ،1992

 .34:ص سابق، مرجع. الحكم عبد فودة،)  3(
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 أجل من يةالملك نزع قانون وبعدها ،)1960 (لسنة) 252 (رقم جديد بقانون القانون عدلثم 
  .)1(اآلن حتى المطبق وهو) 1990 (لسنة) 10 (رقم العامة المنفعة

 سنة األول ربيع 7 (في الصادر العثماني االستمالك قانون تطبيقُ تم فقد فلسطين في أما
1332()2(، رقم األردني االستمالك قانون طُبق ثم) المطبق القانون زال وما ،)1953 (لسنة) 2 

  .اآلن حتى

 في العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع موضوع يثيرها التي النظرية األهمية وتبرز
 الباحثة تلحظ حيث الوضعي؛ القانون وفقهاء اإلسالمية، الشريعة فقهاء بين القائم الفقهي الجدل
هو العامة، المنفعة أجل من الملكية نزع على الوضعية القوانين إجماع ما وهذا جائز، أمر 

 المتعلق الجدُل هو خالف، محَل كان الذي الفقهي الجدل أن إلّا اإلسالميةُ، الشريعةُ يهعل استقرتْ
 العامة، المنفعِة أجل من الملكية نزِع جواز اإلسالميِة، الشريعِة فقهاء بين حيثُ التعويض؛ بمسألة
 الوضعي، القانوِن لفقهاِء بالنسبة أما لملكه، المالك فقدان عن والفوري العادِل التعويِض بشرط

 بل النزع، عن والمسبق الفوري، التعويض اشتراِط دون عادل، تعويٍض مقابل النزع أجازوا فقد
إن أجازت القوانين معظم العام الشخِص إلى الملكيِة نقِل بعد التعويض.  

 الفطرةُ تقتضيه الملكية حق أن في فتكمن الدراسة، تبرزها التي العملية األهمية أما
 بل به، المساس يمكن ال بحيث مطلقا، ليس الحق هذا أن إلّا. البقاء غريزةُ به وتدفع إلنسانيةُ،ا

يحققُ عما البحث يقتضي المجتمع، في العيشَ إن ولو الجماعة، مصالح التضحيةُ عليه ترتب 
 وظيفتَها لها ويحدد حدودها، للملكيِة يرسم قانون، وجود من بد ال كان لذلك األفراد، بمصالح

  .االجتماعية

  :يلي بما تتمثل والتي ،اتاإلشكالي من العديد يثير الموضوع هذا تناول أن إلّا

 وهل العامة؟ المنفعة أجل من الخاصة الملكية نزع فلسطين في المطبقُ القانون أجاز هل
 بتحديد اءالقض أو التشريع، قام وهل الملكية؟ نزع قرار على الطعن أو االعتراض يجوز

                                                        

 .11:ص ،1993 الحديث، الفكر دار مطبعة ،وقضاء فقهاً العامة للمنفعة الملكية نزع. حسن البغال، ) 1(

 .145:ص ،1965 نشر، دار دون ،3ط اإلستمالك، قضايا. ميشال خوري، ) 2(
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 وهل الملكية؟ بنزع المتعلق القرار بإصدار المخولةُ الجهةُ هي نوم العامة؟ بالمنفعة المقصود
ِردوكيف الملكية؟ نزع عند المتبعة اإلجراءات هي ما والمنقوالت؟ العقارات الملكيةعلى نزع ي 
يتم الملكية؟ نزع عن التعويض  

  :اآلتي السؤال في فتتمثل وعالموض يثيرها التي العامة اإلشكالية أما

 بحسب العامة المنفعة أجل من الخاصة الملكية نزع في المتبع القانوني النظام هو ما
   فلسطين؟ في المطبق التشريع

 لنزع القانونية الطبيعة إلى الباحثةُ تعرضت سوف كالاإلش هذا عن اإلجابة أجل من
 في الملكية بنزع المتعلق اإلداري للقرار انونيةالق الطبيعة ثم ومن ،)األول المبحث (في الملكية

 القرار عن التعويض وكيفية الملكية، نزع قرار في الطعن آليات إلى وكذلك ،)الثاني المبحث(
  )الثالث المبحث (في
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  األول المبحث

 العامة المنفعة أجل من الخاصة الملكية نزع لنظام القانونية الطبيعة

 من  اللجوء إليه في كثيٍر لتزايِد نزع الملكية للمنفعة العامة، نظراً دراسةتأتي أهميةُ
المهام الملقاة على عاتق الدولة اتسعتْاألحيان، وذلك بعد أن ،وازداد ا في الحياة  دوره

 أهدافها في  وتحقيِق، الدولة لتنفيذ خططها التنمويةاالقتصادية واالجتماعية، وتعددت وسائُل
ها  التي يمنح، ضمن تلك الوسائل األخرى العامة وسيلةً الملكيِةفأصبح نزعمختلف المجاالت، 

العام لإلدارة العامةالنظام ،األعمال أجل تحقيق المنفعة العامة، من من عقار ملكية نزِع   فتقرير
  مخالفٍة مصلحٍة من هذا اإلجراء تحقيقَاإلدارية التي تتوالها السلطة التنفيذية، وإذا كان الهدفُ

  الملكيِة على نزِع العربيِة التشريعاِت، وقد أطلقت بعض)1( باطالًجراءاإل رِب اعتُ،للمنفعة العامة
ا أم، )2(الكويتي، واألردنيوالعراقي، واللبناني، و، الستمالك، ومن ذلك التشريع السوري الفظَ

استخدم الذي  )1953(لسنة) 2(االستمالك األردني رقم  قانون، فهوالقانون المطبق في فلسطين
 المقصود من إلى ه أقرب ألنَّ؛ حيث كان من األجدى استخدام تعبير نزع الملكيةستمالك؛ االلفظ

 لصالح المنفعة ، لما يحتويه من عنصر إجبار المالك على التخلي عن ملكه الخاص،هذا اإلجراء
  . العامة

نَّني كباحثة أدعو إلى قيام  الملكية يلحقُ ضرراً بأصحاب الشأن، فإ نزعبالرغم من أن
المواطنين بهذا اإلجراء بشكل طوعي، وليس على سبيل القهر واإلجبار، خاصة وأن ذلك يحققُ 
المصلحة العامة التي تغلب على المصلحة الخاصة، وهذا يعتمد على وجود وعٍي شامٍل لدى 

باشر، كبناء المستشفيات، لمواطنين بأن ذلك سيعود عليهم بالفائدة، حتى ولو كان بشكل غير م
  .والمدارس، واألماكن الترفيهية

                                                        

 الفكر دار المنصورة، ،العامة للمنفعة الملكية نزع قانون في العملية المشكالت. مصطفى،مجدي هرجة،) 1(
 .9:ص ،1996والقانون،

  .29: ص ،2006 العربية، النهضة دار ،القاهرة القانونية، وتداعياته االستمالك. محمد غريب شحاتة, شلقامي) 2( 
 ،1992 ,القاهرة ماجستير،جامعة ،رسالةالخاصة الملكية نزع في العامة المنفعة فكرة. أحمد أحمد, الموافي انظر -

 .59:ص
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وعليه ستتم دراسة الموضوع من خالل بيان نظام نزع ملكية العقارات الخاصة للمنفعة 
  ).مطلب ثاني(، وأطراف نزع الملكية )مطلب أول(العامة 

  :منه والغاية محله العامة، للمنفعة الملكية نزع نظام: األول المطلب

نظيظهر على أمواٍل المنصِب، من الشراء الجبري نزع الملكية في الوهلة األولى كنوٍعام  
 الالزمة لممارسة  على األمواِل الحصوَل تستطيع اإلدارةَ سيما وأن، لألفراد مملوكٍةعقاريٍة

 هذا الشراء لّا أنإ ،)1( عقود القانون الخاص أي من خالِل؛نشاطها عن طريق التعاقد كاألفراد
 على الرغم من إرادة صاحب الملك بقصد استغالله ، مقامهاأو من يقوم، ه السلطة العامةمارست

فيما بعد ألغراض عامة، بالتالي فإنوالعقود ، البيع المضمنة في قانون االلتزامات عقِد أحكام 
 ،ختصة عن سلطة إدارية م،نفرادياشكل ب  المقصود هنا يصدر القرار وأن خاصةً،دبعستَتُ

      .)2( المحكمة العليا اإلداري أمام الطعنه يقبُلنَّأ إلى إضافةً

ما من الناحية  نوعاً قد تبدو متشابهةً، عن أنظمة أخرى نزع الملكية يختلفُونظام 
من  دراسة هذا المطلب  وستتم، عن بقية األنظمة مختلفةٌ وغايتِه هذا النظام محلا أن إلّ،الشكلية

ن أجل محل نزع الملكية م، و)الفرع األول(في  نزع الملكية واألنظمة المشابهة لهخالل نظام 
  . )ثالثالفرع ال (جل المنفعة العامة، وغاية نزع الملكية من أ)الفرع الثاني( المنفعة العامة

  :نظام نزع الملكية للمنفعة العامة واألنظمة المشابهة له : الفرع األول 

الملكية للمنفعة العامة بتعريف نزع  القياِمبعد،التمييز بينه وبين غيره من الصور  يجب 
ا التي تتضمنالمصادرةو، )ثانيا (التأميمو، )أوالً (ستيالء على الملكية العقارية مثل اإلعتداء 

  :ا بإيجاز له؛ حيث سنتعرض)رابعا ( والغصب،)ثالثا(

                                                        
  .74: ص نشر، سنة بدون  العربي، الفكر دار ،العامة األموال في اإلداري القانون مبادئ. عاطف محمود البنا،)  1(
 .7:ص ،1965 ،3ط نشر، دار دون ،االستمالك قضايا. ميشال خوري، انظر  -

  .310:ص ،2003 ية،العرب النهضة دار ،اإلداري القانون ونظريات مبادئ. عبداهللا عصمت الشيخ،) 2(
 .32:ص ،1989 البيضاء، الدار ،العامة المنفعة أجل من الملكية نزع. محمد كشبور، انظر  -
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  1 :) المؤقتستمالكاإل( ستيالء المؤقتنزع الملكية واإل: أوالً

 أو اعتبارية ، طبيعيةا أشخاصإجبار اإلدارة بإرادتها المنفردة األفراد: يقصد باإلستيالء
بقصد إشباع ، )1(األموال العقارية والمنقولة لإلدارة  أو استغالل، أو استعمال،على تقديم خدمات

  .)2( وفقا للشروط التي يحددها القانون عامة مؤقتة، مثل القضاء على وباء،حاجة

قا لهذا التعبير فإن اإلستيالء المؤقت، يتفقُ مع نزع الملكية بضرورة وجود مصلحة ووف
  :عامة تبرره، إلّا أنَّه في الوقت نفسه، يختلفُ عن النزع الدائم جوهريا، وإجرائيا كاآلتي

يجب عدم الخلط بين االستيالء المؤقت، ونزع الملكية؛ حيث أن : الجوهرية الناحية فمن
ون من أجل دفِع خطر جسيم، أو توفير حاجة عامة ملحة؛ أما الثاني فيهدف للبقاء في األوّل يك

العقار المستولى عليه، ويكون في االستيالء على ملكية المنقوالت، أو استعمال العقارات، أما 
  .)3( النزع فيرد دائماً على الملكية العقارية

 من يجوز معينٍة حاالٍت بتحديِد قام المصري المشرع فإن :أما من الناحية اإلجرائية
 جسر، كقطِع الطوارئ، أو الضرورة، حالة في تتمثُل محددة، لمدة العقار على االستيالء خاللها

 إلى المؤقت ال يحتاج  االستيالءفإن ،)4(عام نفع ذي مشروع لخدمة العقار لزوم حالة أو
 الجهة المختصة من إثبات صفة  مندوِبتهاِءنا  على وجه السرعة بمجرِد بل يتم، معقدٍةإجراءاٍت
 من رئيس الدولة  تصديٍقإلى  ففي حالة الضرورة ال يحتاج،)5(هاها وحالِت ومساحِتالعقاراِت

  صدور قرار مسبٍق ويستلزم، إخطار ذوي الشأن بعدفيكون ا النزعأم،  المحافظويكتفي بتصديِق

                                                        
: اإلستغالل أما. الدار سكن مثل لها أعد التي منافعه على للحصول الملكية محل الشيء استخدام به يراد: االستعمال) 1(

 بواسطة أو بنفسه عمله نتيجة الثمار هذه كانت سواء المملوك الشيء ارثم على للحصول الالزمة باألعمال القيام به فيراد
 العربية، النهضة دار ،العامة للمصلحة الملكية قيود. محمد احمد سيد وفاء خالف، عن نقال. األرض زرع مثل غيره

  .104:ص ،1996 القاهرة، جامعة دكتوراة، رسالة
   .5:ص ،1988 العربية، النهضة دار القاهرة، ،عامةال للمنفعة الملكية نزع. محمد اللطيف، عبد  )2(
  .293:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون الغني، عبد بسيوني عبداهللا، انظر -
  .21:،ص1992الكبرى، الحملة القانونية، الكتب دار .العامة للمنفعة الملكية نزع. الحكم عبد فودة،) 3(
  .123:ص سابق، مرجع ،العربي اإلداري القانون فؤاد، محمد مهنا،) 4(
  .937:سابق،ص مرجع ،اإلداري القانون مبادئ .سليمان الطماوي،) 5(
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 من رئيس  ال تكون إلّا سلطة إصدارها اإلجراء فإن لخطورة هذ ونظراً،بتقرير المنفعة العامة
نتهاء الغرض المستولى عليه اا ب وهي إم، من الزمن محددٍة لفترٍةستيالء، كذلك يكون االالدولة

 مع وجوب ،بحسب القانون المصري، ستيالء الفعلي من تاريخ اال سنواٍت أو بثالِث،من أجله
 أو ، مع تعويض كل تلف،ستيالءلحالة التي كانت عليه وقت االدة باإعادة العقار في نهاية هذه الم

تفاق ، وجب عليها االثالث سنوات مدة  تمديِدإلى  الضرورةُ وفي حال دعتْ.)1( قيمته فينقص
ثالث إنتهاء مدة تفاق تقوم بإجراءات نزع الملكية قبل نجاعة اال وفي حال عدم رض،مع مالك األ

  .)2(سنواتال

االستمالك  إلى االستيالء المؤقت فقد استبدل كلمة ،)3(بق في فلسطينا القانون المطأم
 لم كذلك ، لتقدير اإلدارة بل جعلها متروكةً،، ولم ينص القانون على مدة محددة لالستيالءالمؤقت

  تكونب أن المصري، وقد غلَّ كما فعل المشرع، لالستيالءمحددٍةوإجراءاٍت   على حاالٍتنصي
 المجالس المحلية في فلسطين،  قراراِتحسبما نصت معظم، )4(قابلة للتجديدمدة خمس سنوات 

فقد نصالقرار لمدة خمس  مؤقتٍة بصفٍةنزٍع "على )1997(عام  عن رئيس السلطة في  الصادر 
 مواقف جل إقامِة، وذلك من أسنوات قابلة للتجديد األراضي المبينة في الجدول الموضح

     .)5(  ويتم وضع يد البلدية على هذه األراضي فوراً،ابلسللسيارات لصالح بلدية ن

  

                                                        
 .39: سابق،ص مرجع. محمد غريب شحاته شلقامي،) 1(

  . المصري ،)1990(لسنة) 10 (رقم العامة المنفعة أجل من الملكية نزع قانون من) 17 (المادة)  2(
  .    293:ص ابق،س مرجع. بسيوني الغني عبد اهللا، انظرعبد -
 .1223:سابق،ص مرجع العربي، اإلداري القانون فؤاد، محمد مهنا، انظر  -

 المالي المنشىء اقتدار من التثبت بعد الوزراء لمجلس يحق"،)1953(لسنة) 2(رقم االستمالك قانون من) 4/1(المادة) 3(
-ب أو,مطلقاً استمالكاً األرض استمالك -أ:يقرر أن القانون هذا أحكام حسب العامة للمنفعة مشروعه بأن وإقتناعه
 تلك في االرتفاق حقوق من حق أي استمالك - ج.الزمن من محدودة لفترة واستعمالها األرض بتلك التصرف استمالك
 أي أو األرض تلك على اإلرتفاق حقوق من حق أي فرض -د.عليها أو فيها األخرى الحقوق من أي أو عليها أو األرض

 . "ملكيتها عن المتفرعة الحقوق من حق أي ممارسة على القيود من قيد

  .م11/11/2009 بتاريخ نابلس بلدية محامي العبوة، نادر السيد مع الباحثة أجرتها التي المقابلة) . 8(رقم الملحق) 4(
  .م2/7/2010 بتاريخ سابقا نابلس بلدية رئيس الشكعة غسان السيد مع الباحثة أجرتها التي والمقابلة 

 .المؤقت باالستمالك قرار نموذج) 3(رقم الملحق )5(
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  :نزع الملكية والتأميم: ثانياً

 من ملكية ، واالقتصادية، والتجارية، الصناعية اإلنتاِجنتقال وسائِلا: قصد بالتأميمي 
عليها  مقابل تعويض، بحيث تسري  الدولة بشكل جبريإلى أو معنوية ،األفراد أشخاصاً طبيعية

  .  )1(كام القانون العامأح

  :في تتمثل التأميم خصائص أن المتقدم التعريف خالل من الحظي

 ؛ابتداء عام مشروع إنشاء التأميم قبيل من يسفل :لألمة المؤمم المشروع ملكية انتقال .1
ال المشروع هذا ألن يتضمن ذلك بعد ملكيته وانتقال ،قبل من خاص مشروع وجود 

 .)2(تأميماً يعد ال لوائح و بتشريعات الخاصة لمشروعاتا تنظيم كذلك لألمة،

 كانت سواء الدولة في اإلنتاج أدوات على فيقع: المشروعات على ينصب التأميم .2
 كتأميم وسندات، أسهم من مال رأس من مشروعلل ما كل إلى ويمتد منقوالت أو،عقارات

 .)3(النقل ووسائل ،التأمين وشركات ،البنوك

 بإجراء تأميم مشروع  وتقوم، الدولةُوغالباً ما تتدخُل: حة الجماعةالتأميم هدفه مصل .3
 ، عليا وذلك بما لها من سيادٍةإلى تحقيق مصلحة المجتمع العليا، ،معين هادفة من ذلك

، كأن  النصوص الدستورية والتشريعيةِضمنوفي إطار الوظيفة السياسية التي تمارسها 
 مما يستلزم ، العامةَ المنفعةَ ال يحققُ، في يد األفرادترى الدولة أن ترك أحد المشروعات

 .)4(تدخل الدولة بنقل ملكية هذه المشروعات

                                                        

  .946:سابق،ص مرجع ،العربي اإلداري القانون. فؤاد محمد مهنا،) 1(
 .33:ص ،سابق مرجع. محمد كشبور، انظر -

 نشر، سنة بدون المعارف، منشأة ،والتأميم الملكية تحديد االسالم في األراضي ملكية . محمد الجواد عبد محمد، )2(
 .233:ص

 .23:،صسبق مرجع .الحكم عبد فودة،) 3(

 .19:ص ،1963نشر، دار بدون ،العام القانون في الوسيط. قاسم أنس محمد جعفر،) 4(
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4. التأميمعن اإلدارة الرأسمالية المشر يبعد المؤمم وع :جعُل  من التأميم هوفالغرض 
 من قانوني للشعب، بدالًعتبارها الممثل الإبوإشرافها المشروع المؤمم تحت إدارة الدولة 

اِم قانوني جديد، تحتوي  نظ على خلِق وهذا بدوره يساعد معينين،أشخاٍصبقائه بيد 
 .)1(ينتفعوالمنعناصره على الدولة، والعمال، 

 على التأميم في معظم  فاألنظمة والقوانين التشريعية التي طبقت إن التأميم يكون نهائياً،.5
 .) 2( التقدير أو إعادِة، أو الطعن فيه،تأميم لم تكن تسمح بإعادة النظر في الدول العالم

 إلى يؤدي ما ،الدولة في القومي االقتصاد تنظيم وجوب إلى يستند التأميم أن نجد هنا من
 وطبقة فئة بيد اإلنتاِج وسائِل تركيِز من بدالً ،االجتماعية العدالة ومراعاِة المعيشة، مستوى رفع

  : )3(تكون قد مختلفة دوافع على بناء التأميم ىإل الدولة وترجع الدولة، في معينة

 القطاع إلى الحيوية المشروعات بعض ملكية بنقل الدولة فترغب اقتصادية، دوافع) 1
 نفٍع تحقيِق إلى دائماً تسعى الخاصةَ المنشأةَ أن عن فضالً االقتصادية، التنمية لخطة تحقيقاً ،العام

  .العام النفِع تحقيِق إلى تسعى والدولةُ ،خاص

 القطاع إلى الحيوية المشروعات بعِض ملكية بنقِل الدولة ترغبف سياسية، دوافع )2 
 قرار في الحال هو كما األجنبية، األموال رؤوس استغالل إساءة من الدولة حماية بهدف ،العام

  .السويس قناة شركة بتأميم الناصر عبد جمال الرئيس

 ،الشعب طبقات بين االجتماعية العدالة ِقتحقي إلى تهدفُ حيث ،اجتماعية دوافع) 3
  .بينهما الفوارق وتذويِب

  

                                                        

 .245: ص ،سابق مرجع. محمد الجواد عبد محمد،) 1(

 . com.ency-arab.www  التأميم، أكرم، حوراني،) 2(

  .19:ص ،1963نشر، دار بدون.،1ط ،الكتب عالم للتأميم، القانونية اآلثار. الصبور حمدم فتحي،) 3(
 .442:ص.سابق مرجع. قاسم أنس محمد, جعفر انظر -
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  :استناداً إلى الدوافع التي ساقت الدولة إلى طريق التأميم نجد أن التأميم يتم بصور مختلفة منها

1 .أنوبهذه الحالة ، نقل الملكية مباشرة بقصد تصفية المشروع الخاص المؤمم يكون 
، أو  قد يكون مؤسسة عامة، قانوني جديد في شكٍل وتذوب، لهاريةُ االعتباتنقضي الشخصيةُ

 لطبيعة التأميم التي تفترض اكتساب ، النفصال الشخصية السبب ويرجعشركة مساهمة عامة،
شرع المصري  كما فعل الم،األمة للملكية عن طريق اإلستيالء على أصول المشروعات الخاصة

 .)1( مقابل تعويض أصحاب المخازن والمستودعات  وتوزيعها، األدويةفي تأميم تجارة

2 .الدولة إلى يقوم المشروع بنقل ملكية األسهم ،  مكوناً من شركة أسهمإذا كان المشروع 
نظامها مة ل الشركة المؤم واحتفاِظ،كاملة أو بعضها مع بقاء شخصية المشروع محل التأميم قائمة

 للتداول في  قابلٍة سندات اسميٍةإلى  المنشأِةواُل أم حيث تتحوُل؛القانوني مثل تأميم البنوك
 .)2(البورصة

 إصدار قانون من المجالس أما الطريقة التي يتم فيها تأميم المشروعات فتكون عن طريق
ق التي تتبع في إدارة ائشكل يحتوي على األساليب والطرب قانون  كُل حيث يصدر؛التشريعية

 يوليو 26 حيث أصدرت يوم ؛الحكومة المصرية ما قامت بهوهذا , هاستغاللوالمشروع المؤمم 
الميِة لقناة السويس  الع الشركِة بتأميِمالخاص) 1956( لسنة285القانون رقم ) 1956(سنة 

  آثاٍر أي ال يحققُات المختصة فإن التأميمجه وفي حال عدم صدور القانون من ال،)3(البحرية
  . قانوني غيرويعتبر, قانونية

فلم :المؤمم المشروِع عن بالتعويِض يتعلقُ ما اأم عن المالكين لتعويِض طريقةٌ هناك تكن 
 سابقاً، السوفياتي تحاداإلك البلدان بعض ففي ا،تأميمه تم التي المشاريع في االقتصادية نشاطاتهم

                                                        

  .سابق مرجع.  أكرم, حوراني) 1(
 23: ،صسابق مرجع.  الصبور عبد, فتحي انظر -

  .23: ص ،سابق مرجع.  الصبور عبد فتحي،)  2(
 .448: ،صسابق مرجع. قاسم أنس محمد جعفر، انظر -

 بالقاهرة، م،1956 سنة أغسطس 12 في المصرية لحكومةا أصدرته السويس قناة شركة تأميم في األبيض الكتاب) 3(
  .1956 ميرية،األ المطبعة
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 وأ جزئي تعويٍض على أخرى بلدان في وحصلوا ،تعويٍض أِي على القدامى نالمالكو يحصْل لم
  .)1(النامية كالدول كامٍل

 على ما نصوإنَّ, فلم ينص على التأميم مباشرةً ، الفلسطينيلقانون االساسي اأما بالنسبة إلى
 وأجاز للسلطات اإلدارية ر، مبادئ االقتصاد الح على أساِس قائم االقتصادي النظام أنعتبارا

ظَّنَ تُ، عامٍة شركاٍتإنشاء2( المجلس التشريعي صادٍر من بقانوٍنم(،كذلك فقد نص يع ج تش قانون
 أو ،ها إجازة الحجز على أمواِل وعدِم،أو مصادرتها، االستثمار على عدم إجازة تأميم المشروعات

  . )3(ا عن طريق القضاء  إلّ، أو التحفظ عليها، أو تجميدها،االستيالء عليها

هما يقرران  نزع الملكية بأنَّ مع نظاِمكه يشتر أنَّ نجد، التأميم وخصائصهفي وبعد النظر 
 عن النزع من الناحية ه في الوقت نفسه يختلفُا أنَّ إلّ، ومقابل تعويض، المالك علىجبراً

ا على العقارات،  إلّ الملكية ال يكوننزعفإن : فمن ناحية الموضوع منهما، الموضوعية والهدف
والت على حد سواءيكون في العقارات والمنقفا نظام التأميم أم،في المقام األول على  ويتركز 

ما  وإنَّالهيئة اإلدارية، بقرار ال يكونفهو  ، إجراءاته المعقدةإلى إضافة ،المشروع اإلنتاجي
   .)4(ة التشريعيالسلطة صادر عن بقانوٍن

ا من ناحية الهدفأم : فإنعدماً و يدور معها وجوداً، بالمنفعة العامة الملكية مرتبطٌنزع ،
والمنفعة العامة قد يكونلها مظهر اجتماعي ،الجوانب إلى فباإلضافة ؛ا التأميم أو اقتصادي، أم 

  أو تتخذُ، أو فكرية، سياسية هناك جوانبكون، فقد تاالجتماعية واالقتصادية التي قد تستدعيه
  .)5( أو أجنبيا،كعقوبة تنزلها الدولة بأحد األشخاص وطنيا كان

                                                        

 .سابق مرجع. أكرم حوراني،) 4(

   .)2005(لسنة المعدل االساسي القانون من) 21/1 (المادة) 2(

 ).1998( لسنة)  1(رقم االستثمار تشجيع قانون نم) 7 (المادة) 3(

  .23: صسابق، مرجع. الحكم عبد فودة،) 4(
 .16: ،صسابق مرجع.الصبور عبد فتحي، انظر -

 .34: ص ،سابق مرجع. محمد كشبور،)  5( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 14 

 فإن نزع الملكية ال يكون إلّا بقراٍر إدارٍي صادٍر عن السلطة :الناحية اإلجرائيةومن حيث 
  .، أما التأميم، فال يكون إلّا بقانون صادر من السلطة التشريعية_اإلدارة_التنفيذية 

  :نزع الملكية والمصادرة: ثالثاً

 من أمالك لة جزءاً تمليك الدوإلى  تهدفُما هي عقوبةٌ وإنَّا، ليست نظاملمصادرةُا
، فقد )1( مثل تزييف العملة،رتكابه جريمة من الجرائم المعاقب عليهاإ بسبب ؛المحكوم عليه

2("ا بحكم قضائيال مصادرة إلّ"  الفلسطينيالقانون االساسي نص( ،ومؤدى النص هنا أن 
 ،القضائية المختصة بها من الجهات  حكٍم من صدوِر بل ال بد، بقوة القانون ال تقعالمصادرةَ

 التعريف أنهذا  من ويتضح. وهذا يشكل دعامة هامة لضمان حق الملكية الخاصة
  :) 3( عن نزع الملكية في عدة وجوه منها تختلفُالمصادرةَ

ا  أم، بوجود المنفعة العامة بشأنه قرار يصدر يكفي أن،متياز للسلطة العامةنزع الملكية ا _
 . قضائي بشأنها حكم يصدر أن يتعيننائيةٌ جعقوبةٌفهي  ،المصادرة

 .ال تحتاج لتعويضفإنَّها ا المصادرة  أم، تعويضنزع الملكية يكون مقابَل _

ا المصادرة  أم، أم شائعة فرديةًنزع الملكية ينصب على العقارات سواء كانت ملكيةً _
 .ا على أموال المحكوم عليه سواء عقارية أو منقوالتال تقع إلّفإنَّها 

_ نزع الملكية يشترط أنللمنفعة العامة تكون ،فيهايشترطف ا المصادرةُ أم أن في  تكون 
 .)4(الحاالت التي يحددها القانون

  

                                                        

 .509:ص.،1997الثقافة، دار عمان، ،العقوبات قانون شرح. عيد السالم علي محمد الحلبي،)1(

 .) 2005( لسنة المعدل األساسي القانون من) 4\21(المادة) 2(

  .90:،ص1997العربية، النهضة دار القاهرة، ،الجنائي القانون في المصادرة نظرية. علي فاضل،) 3(
 .8:ص, سابق مرجع. محمد اللطيف، عبد انظر  -

 أو لجناية نتيجة حصلت التي ياءاِألش جميع مصادرة يجوز): " 1960 (لسنة) 16(رقم العقوبات قانون من) 30 (المادة ) 4(
 يجوز فال والمخالفة المقصودة غير الجنحة أما القترافها معدة كانت أو إرتكابها في استعملت التي أو مقصودة جنحة

 .القانون في نص ورد إذا إال المصادرة
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 :والغصب الملكية نزع: رابعاً

  1(أخذ مال أحد األشخاص وضبطه بدون إذنه: قصد بالغصبي(هذا المال ، أي أن 
  لذلك؛ المجال الخاص يندرج ضمن جداًاسعيؤخذ على سبيل القهر، وهذا الموضوع و

  .الفرق بينه وبين نظام نزع الملكية فقطالباحثةُ  ذكرست

  يقوم الغصبا أن النظامين يقومان على وجه اإلكراه واإلجبار، إلّفعلى الرغم من أن
 رد يويجب على الغاصب أن  وبوجه غير مشروع،، فردية خاصة المال ألغراٍضعلى أخِذ

 في  الماُل، كذلك يشمُل)2( هلك بيده إنه أو ضمانً، كان قائمالمال المغصوب لصاحبه إنا
  .)3(الغصب األموال المنقولة والعقارات

ا نزع الملكية الخاصةأم،وهو ، غرض مشروع لتحقيِق،لك من أصحابه فيؤخذ الم 
 بسبب ،ينالهن الضرر الذي ع ويجب تعويض صاحب الملك المنزوع ملكيته ،النفع العام

لكهحرمانه من م،كذلك فإن 4(على األموال العقارية ا ال يرد إلّ النزع(.  

  :العامة المنفعة أجل من الملكية نزع محل: الثاني الفرع

 وإنَّما ،)6(كالنقود آلخر مكان من نقلها يمكن التي ،)5(المنقوالت على الملكية نزع تَِرد ال
وال ،)أوالً (عينيةً حقوقا أو بالتخصيص، أو بالطبيعة، عقارات كانت سواء العقارات على تِّرد 

  ).ثانياً (الملكية بنزع اإلدارة حق في العقار مالك صفة تؤثر

                                                        

  .العدلية األحكام مجلة من) 881( المادة) 1(
 نشر، سنة دون خلدون، ابن دار االسكندرية، ،االسالمية والشريعة القوانين في الغصب. مراد ،الفتاح عبد انظر -

 .16:ص

  .العدلية االحكام مجلة من) 891(المادة )2(
 .259:ص ،1949العاني، مطبعة ،1ط ،4ج ،العدلية األحكام مجلة شرح. منير القاضي، انظر -

 .259:،ص1920 الورقية، حكومةال مطبعة ،العدلية األحكام مجلة شرح. مراد سعيد محمد السيد الفري،) 3(

 منشورة،الجامعة غير ماجستير رسالة ،العامة للمنفعة الملكية نزع حسين، مصطفى حسني نصر، بني) 4(
 .39:ص ،1999األردنية،

  .629:،ص1996الجامعية،  المطبوعات دار اإلداري، القانون. راغب ماجد الحلو،) 5(
  .629:ص ،1996الجامعية، المطبوعات دار داري،اإل القانون مبادئ. سليمان الطماوي، انظر، -

 ..17:سابق،ص مرجع االستمالك، قضايا.ميشال خوري، انظر،

 دون لوحدها اعتبرت إذا المنقوالت من األشجار من األبنية تعتبر " ،العدلية األحكام مجلة من) 128 (المادة ) 6(
 المطبعة حيفا، العدلية، األحكام مجلة شرح. علي وحيد، نع نقالً ،"عقاراً بأنها األراضي مع اعتبرت إذا أما األراضي،

 .101:ص ،1925العباسية،
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 وتنقسم .غيرها دون العقارات على تنصب حيث :الملكية نزع تقبل التي األموال: أوالً
 العقارية، العينية والحقوق) 3 ،صيبالتخص والعقارات) 2 بالطبيعية، عقارات) 1 :إلى) 1(العقارات

  :آلتيا النحو على بيانها سيتم كما

 :بطبيعته العقار - 1

 األراضي تندرج حيث تلف، دون نقلها يمكن ال التي الثابت المستقر ذات األشياء هي  
 من رضباأل متصٌل شئ كَل أن ذلك عن ويتفرع تصنيفها، تحت مبنيةً أو مزروعةً كانت سواء
 واألشجار ،والنباتات ،كالمباني بطبيعتها العقارات من يعتبر ا،ثابت تصاالا ،هاتحت أو ،فوقها

  .)2(جوفها في الموجودة والمحاجر ،والمناجم ،باطنها في جذورها الممتدة

 مالكها، عن النظر بغض ،بالطبيعة عقارات تعتبر رضاأل في المستقرة األشياء وهذه   
 بطبيعتها عقارات هي ،المستأجرة رضاأل على المالك من يصبترخ المستأجر يقيمها التي فاألبنيةُ

 سطح لصاحب مملوكة غير هاأنَّ رغم كذلك تعتبر المناجم ومواد ،رضاأل في ثابتةً دامت ما
  .)3(للدولة ماوإنَّ رضاأل

  : بالتخصيص العقار - 2

 الله،استغ أو العقار، هذا خدمةل رصداً يملكه عقار في صاحبه يضعه الذي المنقول يعتبر
 وحدةً والمنقوُل العقار يصبح حتى ،منه انفكاك ال اًارتباط بالعقار المنقوالت ترتبطُ حيث

  .    )4(العقار صفة التبع هوو ،المنقول على ،األصُل وهو ،العقار ضفيوي تتجزأ، ال اقتصاديةً

  
                                                        

 األراضي مثل تلف دون للنقل قابل وغير األصل ذات الشئ بأنه العقار تعرف العدلية، االحكام مجلة من) 129( المادة) 1(
 .والمباني

  .74:،ص1965 عارف،الم منشأة اإلسكندرية، ،األصلية العينية الحقوق. حسن كيرة، ) 2(
 .39:ص ،1959 ،2 ط العالمية، المطبعة القاهرة، ،األصيلة العينية الحقوق.مرسي كامل محمد باشا، انظر -

  .32:ص.7،1994ط دمشق، جامعة نشوراتم العينية، الحقوق. محمد سوار الدين، وحيد) 3(
 .204:،ص1999 ،1ط لنشر،ل الثقافة دار عمان، ،القانون لدراسة مدخل. القادر عبد الفار، انظر -

 الحلبي منشورات بيروت، ،الملكية حق) 8( الجزء األردني المدني القانون شرح في الوسيط .عبدالرازق ،السنهوري) 4(
 .29:ص الحقوقية،
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 ،بالتخصيص العقار صفة لتحقيق شرطينال توافر ضرورةً نجد لتعريفا في النظر بعدو
 استغالل المنقوالت من الهدف يكون أن : الثانيو ،المنقول مالك هو العقار مالك كوني أن: األول
  .)1(العقار

  العقارات؟ من النوعين كال في الملكية نزع يتم كيف: هنا يطرح الذي والسؤال

 :هي متعددة بحاالت يكون الملكية نزع أن المشرعون يرى

 هماامالك كان لو حتى ،معاً والبناء رضاأل على اإلّ يكون ال مبنية أرض ملكية نزع -
 من الغرض وتفويت ،العامة المنفعة سبب انعدام إلى يؤدي ذلك بغير والقول ن،يمختلف
  .  )2(الملكية نزع

 باطن اإلدارةُ حتاجتا إذا كما جائز، أمر السطح دون رضاأل باطن ملكية نزع -
 الباطن ملكية نزع أيضاً ويجوز ،صحي صرٍف أو ،بترول أنابيب لمد رض،األ

 ،الكهربائية األسالك شبكات مد حالة في خصوصاً بالجو يتعلق ام اأم ،)3(معاً والسطح
 .)4(الملكية نزع يجوز فال

 الجهة بمعرفة أيضاً تخصيصه دون يحول ال ،معينه عامة لمنفعة العقار ملكية نزع -
 الملكية زعتنُ التي العامة عةالمنف مع ارضتتع ال بحيث ،أخرى ٍةعام لمنفعٍة اإلدارية

 أنابيب لمِد أرٍض ملكيةُ زعتنُ فإذا ،جديد مرسوٍم لصدور الحاجة دون جلهاأ من
 فيها الظاهر اإلدارية الجهةُ تخصص أن من مدها بعد مانع فال ،باطنها في المجاري

 رالِب جهات من لجهة الموقوف العقار لكيةم نزع فإن كذلك ،)5(عام كشارع الستعماله
                                                        

  .65:ص سابق، مرجع العينية، الحقوق. محمد سوار الدين، وحيد) 1(
  .56:ص.سابق مرجع .مرسي كامل محمد باشا، انظر -
 .206:سابق،ص مرجع. القادر عبد الفار، انظر -

  .9:ص ،سابق مرجع. مصطفى ،هرجة)  2(
  .451:ص نش، سنة دون مورافقلي، إخوان مطبعة العام، القانون في الوسيط. قاسم أنس محمد جعفر، انظر -
 المعارف، منشأة كندرية،اإلس وامتيازاتها، العامة اإلدارة أموال اإلداري القانون أصول. العزيز عبد إبراهيم شيحا، انظر -

 .11:ص نشر، سنة دون

 .46:ص ،سابق مرجع. عبدالحكم فودة،) 3(

  .7:ص ،سابق مرجع. محمد اللطيف، عبد) 4(

  .  46:ص ،سابق مرجع. عبدالحكم فودة،) 5(
 .1987 لسنة االردني االستمالك قانون من) 5 (المادة انظر -
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 النفع لتحقيق مقرر فكالهما ؛الملكية نزع على الوقفُ يسمو ال  إذ جائز؛ أمر والخير
 ).1(التاريخية اآلثار من العقار كان حال في أيضاً النزع يجوز كما ،العام

 عيالتشر  نصأن إال ،)2(جائز أمر خراآل الجزء دون العقار من جزء ملكية نزع -
 من قسٍم استمالك كان إذا ،بالكامل رضاأل مالِكاست وجوب على نص الفلسطيني

 في والهواء الضياء من حرمانه يسبب أو ،الباقي القسم من نتفاعاال دون يحوُل رضاأل
 المتبقي الجزء عتبارا على ،)4(األردني المشرع ونص ،)3(ذلك الشأن صاحب طلب حال

 أن اشترطَ هأنَّ اإلّ عنه، ضالتعوي صاحبه طلب حال في ستمالك،اال بقرار حكماً مشموالً
 ليصبح ؛إليه المتبقي الجزء ضم يمكن ،مالصق آخر عقار العقار لمالك يكون ال

 .بهما نتفاعاإل أو لإلعمار، معاً ينصالح العقاران

 هذه كانت طالما ،جائز أمر ذلك فإن بالتخصيص، العقار ملكية بنزع يتعلق فيما ماأ -
 لتنفيذ إليها ةبحاج ،الملكية ةنازع السلطةُ كانت وطالما ،لياألص للعقار تابعةً الملحقات

 تعويض على الحصول بقصد الملحقات نزع بطلب المالك قيام حال في أو مشروعاتها،
 الصناعي االستغالل لحسن المصانع، في يوضع ما عليها األمثلة، ومن ،)5(بشأنها عادل

 .اعيالزر االستغالل لحسن األرض، في يوضع وما كاآلالت،

  :العقارية العينية الحقوق.3

, هو األول فالنوع: مختصر بشكل ثةُحالبا ستعرض نوعين إلى العينية الحقوق تنقسم
 واستغالله، الشيء استعماَلو التصرف، حقَ صاحبها ولخت التي وهي: األصلية العينية الحقوق

     :)6(تشمل وهي

                                                        
 .7:ص. سابق مرجع. محمد اللطيف، عبد) 1(

 اللطيف، عبد عن نقال الجسور، لبناء العلوي الدور نزع مثل األبنية، من جزء ملكية نزع يجوز المتقدمة الدول يف) 2(
 .16:ص ،سابق مرجع. محمد

 بالقسم االنتفاع دون يحول أرض من قسم استمالك كان إذا):"1963 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 13( المادة) 3(
  ".  ذلك في صاحبها رغب إذا األرض كامل يستملك أن المنشىء على يترتب والهواء الضياء من حرمانه يسبب أو الباقي

 ).1987 (لسنة األردني االستمالك قانون من) 12 (المادة) 4(

  .46:ص سابق، مرجع. محمد كشبور،) 5(
 . 15:سابق،ص مرجع. محمد اللطيف، عبد انظر -

 دون القانونية، للموسوعات الفني المكتب ،والعينية األصلية العينية حقوقوال الملكية حق. الوهاب عبد السيد عرفة،) 6(
 .57:ص نشر، سنة
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 منه اًجزء المعتبرةو الملكية، حق عن المتفرعة والحقوق األصل، يمثل الذي الملكية حقَ 
 شيء على شخص لمصلحة ترتب نهاإ حيث ؛)1(الحكر السكنى، رتفاق،واال ،نتفاعاال حقُ ،وهي

  .آخر لشخص مملوك

التقدم حقَ صاحبها تعطي التي الحقوقُ وهي: ةالتبعي العينية الحقوقُ فهو الثاني، لنوعا اأم 
 .)2(االمتياز وحق الحيازي، والرهن الرسمي، رهنال: تشمل وهي ،العاديين الدائنين على

 ،العامة المنفعة جلأ من الملكية لنزع محالً الحقوق هذه جميع تكون أن يمكن هنا من
 لمستق بشكل العقارية العينية الحقوق ملكية نزع أن اإلّ ،)3(مادية عقارات على تنصب أن شريطة

 المتعددة االرتفاق حقوق ملكية نزع مثل ،قانوناً وباطٌل ،جائز غير أمر ،المادي العقار عن
       .)4(ذاته المادي العقار عن بعيداً ،العقار لصالح

  

                                                    

                                                        
 له فيكون آخر لشخص مملوك شيء على لشخص يتقرر حيث الملكية حق من الرئيسي الغرض وهو : اإلنتفاع حق) 1(

  . الشيء واستغالل استعمال الحق هذا بموجب
   .الدار سكن ويعني االستعمال حق من فرع هو  :السكنى حق
  االنتفاع حق عليها له يكون أن في الغرس أو البناء أو باإلعمار يستصلحها الذي األرض لصاحب حق هو : الحكر حق
   .الوقف لجهة رقبتها بقاء مع

 على مقرر فهو آخر لشخص مملوك ثان عقار لمصلحة ما لشخص مملوك رعقا منفعة على يرد حق هو : االرتفاق حق
 ،1ط ،الملكية كسب أسباب )2(األصلية العينية الحقوق .محمد سوار الدين، وحيد: عن نقالً آخر، عقار عةلمنف عقار

 .419:ص ،1995الثفافة، دار عمان،

 فيه ويشترط العاديين الدائنين على يتقدم ان بمقتضاه له يكون عيني حق الدائن به يكسب عقد هو: الرسمي الرهن) 2(
  .لتجزئةل قابل غير ويكون التسجيل

 الدائنين سائر قبل منه جزء أو كله الدين استيفاء من صاحبه يمكن المدين مال على للدائن سلطة : الحيازي الرهن أما
  .الدائن بيد الحبس ويكون

  .الزوجة كنفقة بقانون ويقرر الدين اقتضاء في األولوية الدائن يعطي حق االمتياز
  .28:ص سابق، مرجع ،التبعية العينية الحقوق. سوار محمد الدين، وحيد عن نقالً -
 .184:،ص1999وائل، دار عمان،القانون، لدراسة المدخل. سليمان الناصري، انظر -

 ،سابق مرجع. عاطف محمود, البنا عن نقالً العينية، الحقوق من طهيرهت إلى يؤدي العقار ملكية نزع أن المعلوم من) 3(
  .79:ص
 .144:ص ،سابق جعمر. عرفةالوهاب، عبد السيد، انظر -

 .47: ،صسابق مرجع. محمد كشبور،) 4(
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  : العقار مالك صفة: ثانياً

 كوني أن ذلك في ويستوي ،العقار ملكية بنزع اإلدارِة حِق في العقار مالك صفةُ تؤثر ال
ناقصاً أو لألهلية كامالً خارجها، أو البالد داخل مقيماً ،أجنبياً أو وطنياً ،شركةً أو فرداً المالك، 
  الملكية؟ لنزع محال اإلداره عقاراتُ تكون أن يجوز هل: السؤال ولكن ،)1(اعتبارياً أو طبيعياً

 هأنَّ اإلّ الخاص، ونالقان ألشخاص ةًمملوك الملكية نزع موضوع العقاراتُ تكون ما غالباً
 إذا كما ،العام القانون ألشخاص خاصة ملكية المملوكة األموال ملكية نزع من يمنع ما هناك ليس

 في تكمن المشكلةّ لكن ،المحافظات إلحدى مملوك عقار على ةعام منشأة ةقامإ اإلدارة رادتأ
 تنشأ لم هاألنَّ ،األموال هذهل الملكية نزع يجوز ال بحيث ،العامة األموال من العقار كان حال

  .)2(العامة للمنفعة اإلّ أصالً

 العمومية صفة من المال تجريد خالل من المشكلة لهذه الحَل أوجد القانون أن اإلّ
 خالل من ذلك ويكون ،_الخاص الدومين_ الخصوصية صفته إلى وتحويله_ العام الدومين_

 المختصة، اإلدارية السلطة تصدره بقرار تخصيصها بانتهاء صفتها العامة الدولة 3مالكأ فقدان
 حيث ؛أجله من خصص الذي الغرض بانتهاء أو ،عمومية حديقة عن العام لكالم صفِة كنزع

  .)4(الملكية نزع نظام إلى بعدها ويخضع، للدولة خاص لكم إلى العام لكالم يتحول

 عدِم إلى فلسطين في القروية أو ،البلدية المحلية الجماعات لدى العملية الناحية اتجهت وقد
     .)5(لها التابعة األجهزة إحدى أو ،الدولة لصالح األراضي، في الخاص هالِكم عن التخلي

  

  
                                                        

 .17:ص ،سابق مرجع. محمد اللطيف، عبد) 1(

  .80:ص سابق، مرجع العامة، األموال في اإلداري القانون مبادئ . عاطف محمود البنا،) 2(
  .9:،صسابق مرجع. مصطفى هرجة، انظر -
 .914:ص سابق، عمرج ،االداري القانون مبادئ. سليمان الطماوي، انظر -
معنى كلمة الدومین ممتلكات الدولة اي االموال العقاریة والمنقولة التي تملك الدولة والمؤسسات والھیئات العامة ملكیة .  3

عامة او خاصة ومنھا ما یخضع الحكام القانون العام كالشوارع ، ومنھا ما یخضع الحكام القانون الخاص مثل االراضي 
   info.djelfa.www  7/12/2009 عبد اهللا ، بحث الدومین ، شكة،تأجیرھا ، نقال عن التي تتولى الحكومة 

   .310:ص ،سابق مرجع. عبداهللا عصمت الشيخ،) 4(
 .429:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون مبادئ. سليمان الطماوي، انظر -

  11/11/2009 بتاريخ نابلس بلدية ةمحامي العبو نادر السيد مع الباحثة أجرتها يالت المقابلة): 8(رقم ملحقال )5(
 .2/7/2010 بتاريخ نابلس بلدية رئيس الشكعة غسان المحامي مع الباحثة أجرتها التي المقابلة): 11 (رقم ملحق انظر -
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  : العامة المنفعة لجأ من لملكيةا نزع من الغاية : الثالث الفرع

 المرافِق إدارة على المهيمنةُ هيو العامة، المصلحة رعاية الدولة وظائف أهم من   
 من األفراد أموال إزاء تتخذَ أن في الحقَ لإلدارة فإن لذلك ،سيرها نتظاما على والعمل ،العامة

 على وظيفتها أداء من نهاويمكّ ،اإلدارة غايات ويحققَ ،العامة المنفعة حماية يكفل ما اإلجراءات
 تكون التي اراتالعق ملكية نزع في الحق يعطيها تشريع بسن الدولة قامت حيث )1(األكمل الوجه
 نزعي ال") 2(األردني المدني القانون نص فقد العام، الصالح ذات مشاريعها لتنفيذ ؛إليها  بحاجة

وال شرعي، بسبب إال أحد لكم يستملك عادل تعويض ومقابل العامة، منفعةلل إال أحٍد لكم."  

: نص يثح )21/3 (المادة في الفلسطيني القانون االساسي عليه حرص ما وهذا
"ستمالكاال قانون أجاز كما ،"العامة للمنفعة إال الملكية تنزع وال ،مصونةٌ الخاصة لكيةالم 

 أو مؤقت، بشكل راتالعقا بعض استمالك طلب لإلدارة أجاز الذي )3()1953 (لسنة) 2 (رقم
 المدن تنظيِم قانون نص كما عام، نفع ذات مشاريع تحقيِق سبيل في ذلك كان طالما مطلٍق

 ،العامة المنفعة لتحقيق ،جبارياإل ستمالكاال ، على )4()1966(لسنة) 79(رقم والقرى
  .)5(والمدارس ،العامة والساحات ،والحدائق، الطرق أجل من الملكية نزع وإمكانية

                                                        
 .57:ص نشر، سنة دون, العربي الفكر دار, المباشر التنفيذ نظرية. محمد ليلة،) 1(

 ).1976 (لسنة ، 43 رقم األردني المدني القانون من) 1020 (المادة) 2(

 المالي المنشىء اقتدار من التثبت بعد الوزراء لمجلس يحق) 1):" 1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 4 (المادة) 3(
 استمالك -ب أو, مطلقاً استمالكاً األرض استمالك -أ:يقرر أن القانون هذا أحكام حسب العامة للمنفعة مشروعه بأن واقتناعه

 أو األرض تلك في االرتفاق حقوق من حق أي استمالك  -ج أو الزمن، من محدودة لفترة واستعمالها األرض بتلك التصرف
 من قيد أي أو األرض تلك على اإلرتفاق حقوق من حق أي فرض  -د أو عليها، أو فيها األخرى الحقوق من أي أو عليها
  .ملكيتها عن المتفرعة الحقوق من حق أي ممارسة على القيود

 . "عليه للموافقة الملك الى باالستمالك الوزراء مجلس قرار يرفع) 2

 من أرض أية المقرر التنظيم مخطط على عينت إذا): " 1966 (لسنة 79 رقم والقرى المدن تنظيم قانون من) 56 (المادة) 4(
 بطلب تتقدم أن الحال يكون كيفما المحلية اللجنة أو اللوائية التنظيم لجنة أو األعلى نظيمالت لمجلس فيجوز اإلجباري االستمالك
 ". العامة للمنفعة ضرورية أنها باعتبار المفعول الساري االستمالك قانون في عليها المنصوص األحكام وفق الستمالكه

 يكون يكون آخر قانون أي في ورد مما الرغم على "):1966(لسنة 79 رقم والقرى المدن تنظيم قانون من) 58 (المادة) 5(
 المقرر التنظيم مخطط في مشمولة ارض اية ملكية نزع صالحية والمحلية اللوائية التنظيم وللجان االعلى التنظيم لمجلس

 عويضت بدون عام موقف أو ساحة أو حديقة أو ميدان أو شارع أو طريق أي توسيع أو تحويل أو إلنشاء أو لفتح وضرورية
 ويحق مساحتها كامل من% 30 عن األراضي من مجموعة أو األرض من ملكيتها المنزوعة المساحة هذه تزيد ال أن على عنها

 الحال في يدها تضع أن إشعاره من شهر مهلة المالك إعطاء بعد المعنية والمحلية اللوائية التنظيم وللجان االعلى التنظيم لمجلس
 فبل من بيانها سلف التي للغايات الكاملة المساحة من% 30 عن مساحتها التزيد التي ألراضيا مجموعة أو األرض هذه على

 تعويض يدفع األرض مساحة من% 30 من أكثر وقت أي في أخذ واذا القضية ظروف جميع اعتبار بعد المعنية اللجنة
 ".النسبة هذه على زاد لصاحبهاعما
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 أجازت ذاته الوقت وفي ،الخاصة الملكية حماية كفلت قد هاأنَّ التشريعات هذه من نيتب
 يتم أن على ،إليها تحتاج دامت ما العقارات ملكية نزع إجراءات تخاذَا ائيٍةاستثن بصفة للدولة

 هذه توافر ألن ؛العامة للمصلحة الملكية نزع يكوِن أن أهمها من ،معينة لقيود وفقاً ذلك
 في ةالعادي القوانينو ،الدستوري المشرع عليه يرتكز الذي األساس الركن يشكُل المصلحة

 ،)1(قانوني سند أي النزع لقرار يكون ال الشرط هذا توافر وبدون ،الخاصة لملكيةا نزع إباحة
   الفلسطيني؟ المشرع عرفها وكيف ة؟العام بالمنفعة المقصود ما لكن

 الطرق،: مثل الناس من كبير جمهور نتفاعال هصيخصت تمي ما تعني :العامة المنفعة
 لترجيحها نظراً) الراجحة المنفعة (المنفعة هذه على ويطلق. الخ......األسواقو والمدارس،

 .)2(ارضالتع عند الخاصة المنفعة على

 العام النفع تتضمن بحيث ،فضفاضةٌ واسعةٌ فكرةٌ العامة المنفعة فكرةَ أن نجد هنا من
 ،العامة المنفعة تحديد ولتسهيل ،)3(منهم دومحد لعدد أو الناس لجميع ،اًمعنوي أو اًمادي كان سواء

  :) 4(الثالث عناصرها إلى التعرف من بد ال

 الداخلية األخطار أو ،العدوان مثل ،الخارجية األخطار ضد كيانه وحفظ ،المجتمع مايةح )1(
  .الطبيعية الكوارثك

 ،واالجتماعيةأ ،االقتصادية سواء الحياة شؤون من شأن أي في ورقيه المجتمع تقدم  )2(
 .خال ....والصحيةأ

  . لوظائفها وضمانها ظيمهاتنو العامة المرافق أداء تسيير )3(

 النفع جلب و ،المجتمع خدمه إلى تهدف التي األعمال: )5(اإلسالمية الشريعة عرفتها وقد 
 شروط ثالث بتوافر تتحققُ العامة المنفعة أعماَل أن وبينت ،)1(مباشر غير وأ مباشر بطريق له

  :هي

                                                        

 الجامعة منشورة، غيرماجستير رسالة العامة، للمنفعة الخاصة ةالملكي نزع. حسين مصطفى حسني نصر، بني) 1(
 .35:ص ،1999األردنية،

 .35 :،صسابق مرجع. حسني نصر، بني) 2(

 .133:ص الجامعية، الدار بيروت، ،االدراي القانون مبادئ. العزيز عبد إبراهيم شيحا،) 3(

  .230:ص ،سابق مرجع. محمد أحمد سيد وفاء خالف،)4(

 .18: ص ،سابق مرجع. حمدأ أحمد ي،المواف) 5(
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1. ت أنوهمية وليست يةٌحقيق منفعةٌ هناك كون.  

2. أنة وليست شخصيةً عام المنفعةُ تكون. 

3. مع التشريع المنفعةُارض ال تتعأن . 

 مختلف أن نجد ،وشروطها عناصرها وتحديِد، العامة بالمنفعة المقصود بيان فبعد
 ها،وتحديد ةالعام ةالمنفع ةفكر بتعريف يقم لم ،الفلسطيني التشريع سيما ال العربية التشريعات

 المصطلح بقي بالتالي الملكية، نزع حال في العامة المنفعة تحقيقَ شترطتا هاأنَّ من الرغم على
 ال مضبوطة قانونية نتائج يرتب أن يمكن ال اإلتباع وبهذا تفسير، أي يقبل وغامضا، فضفاضاً

 يفسر الذي الرئيس السبب هو الغموض هذا يعتبر حيث الدولة؛ دور بازدياد يزداد وأنَّه سيما
  .)2(عدمة أم توافرها تحديد في التقديرية للسلطة اإلدارة الستعمال خصباً يداناًم الفكرة هذه كون

الضروري من فإنَّه :العامة المنفعة شروط توافر وقت عن اأم أن العامةُ المنفعةُ تكون 
 المنفعة انقضت فإذا قبله، توافرت قد تكون أن يكفي وال ،اإلداري القرار صدور وقت متوافرةً

 اًمعيب يصبحو اً،جوهري اًشرط يفقد دارياإل القرار فإن ،الملكية نزع قرار صدور توق العامة
  .)3(بإلغائه المطالبة ويجوز ،السلطة إستخدام ساءةا بعيب

 حيث لهذا، جزاء القانون وضع فقد العامة، المنفعة لشرط مخالفة لوحص حال في أما
 نزع قرار عليه يرتكز الذي األساس الركن هو ،مةالعا المنفعة قيام أن سابقاً الباحثة ذكرت
 القرار وأن ،توافرها عدم للقاضي ثبت فمتى قانوني كيان أي للقرار يكون ال وبدونه ،الملكية
 يبقى بحيث ،النزع إجراءات كل وبطالن ،القرار بإلغاء حكم خاصة لمصلحة تحقيقاً أصدر
 من لحقه عما والتعويض باسترداده المطالبة في الحق له ويكون ،صاحبه بيد ملكاً العقار
  .)4(ضرر

                                                                                                                                                                  
, للمشروعات حاجاتها بحسب وذلك العصور بتغير الدولة نفس في حتى أو ألخرى دولة من تتغير مرنة العامة المنفعة إن) 1(

 إقامة أجل من لعقار الملكية نزع تم اذا مباشرة غير وتكون, مستشفى النشاء الملكية نزع تم إذا مباشرة المقدمة الخدمة تكون وقد
 .55:ص ،سابق مرجع . الحكم عبد فودة، عن نقال بالمثل، المعاملة مبدأ طريق عن المجتمع على بالنفع سيعود ذلك ألن أجنبية سفارة

 www.droitcivil.over-blog.com.  2006/1/15العامة المنفعة أجل من الملكية نزع) 2(

  .233: ص ،سابق مرجع. محمد احمد سيد وفاء خالف،) 3(
 المالي المنشىء اقتدار من التثبت بعد الوزراء لمجلس يحق -1):" 1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 4 (مادةال -

 استمالك -ب أو,مطلقاً استمالكاً األرض استمالك -أ:يقرر أن القانون هذا أحكام حسب العامة للمنفعة مشروعه بأن واقتناعه
 عليها أو األرض تلك في االرتفاق حقوق من حق أي استمالك -ج.الزمن من دودةمح لفترة واستعمالها األرض بتلك التصرف

 على القيود من قيد أي أو األرض تلك على اإلرتفاق حقوق من حق أي فرض -د.عليها أو فيها األخرى الحقوق من أي أو
 ."عليه للموافقة الملك لىإ باالستمالك الوزراء مجلس قرار يرفع -2.ملكيتها عن المتفرعة الحقوق من حق أي ممارسة

  .234:ص سابق، مرجع. محمد احمد سيد وفاء خالف،) 4(
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  الملكية نزع أطراف : الثاني المطلب

 إليه تلجأ العامة للسلطة الممنوحة اإلمتيازات من العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع يعتبر
 السلطة إلى المطلب هذا في سنتعرض لذلك القرار، هذا إلتخاذ الموجبة األسباب تحققت متى
 للمنفعة الملكية نزع في الحق وأصحاب ،)أول فرع (وقيودها العامة، المنفعة بتقدير تصةالمخ

  ).ثالث فرع (اإلداري الضبط سلطة إلى كذلك ،)ثاني فرع (العامة

  : قيودها و العامة المنفعة بتقدير المختصة السلطة: األول الفرع

 اإلدارة يغني بحيث ،العامة بالمنفعة يتعلقُ معين اًمشروع أن ليحدد ،المشرع يتدخُل أحيانا
 بل ،المشرع بيد محصور العامة المنفعة تحديد أن يعني ال ذلك أن اإلّ العامة، المنفعة تقدير عن
لإلدارة المسألة هذه تحديد ترك إلى الحاالت غالب في تجهإ قد المشرع إن.  

 القانون االساسي عليه نص ما العامة للمنفعة التشريعي التحديد قبيل ومن
 إقامة خالل من اًمجاني ويكون ،الجميع بها يتمتع أن يجب ةعام منفعة التعليم على،)1(الفلسطيني
 المنافع أنواع بعض على العادية القوانين تنص أن أيضاً ممكنو ،احتياجاتها بكافة المدارس

 رقم ةواألبني والقرى نالمد تنظيم قانون من) 58 (المادة في عليها المنصوص كتلك العامة،
 العامة والمواقف والساحات ،الطرق إنشاء عتبرت بحيث فلسطين في المطبق 1966 لسنة) 79(

 النفع بغرض ةًمقيد اإلدارةُ تكون تشريعياً عليها المنصوص الحاالت وفي ،العامة المنافع من
  .التشريعي النص من غاةالمبت المنفعة عن اإلبتعاد لها يجوز ال بحيث ،المشرع حدده الذي العام

   المشرع، من العامة المنفعة يحقق ما تحديد عدم حالة في اأم يعني ذلك فإن أن األخير 
 السلطة هذه تتمثل العامة، المنفعة فكره إزاء ،واسعةً ةًتقديري ةًسلط ومنحها اإلدارة، يد أطلق قد

  :التالية القواعدب التقديرية

                                                                                                                                                                  

 والقضاء، التشريع في االستمالك قرارات ،واإلجتماعية اإلنسانية العلوم وسلسلة اليرموك مجلة. نواف كنعان، انظر -
 .218:ص ،1993 ،9 المجلد

 .)2005 (لسنة المعدل األساسي القانون من) 24( المادة) 1(
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 وإقامة ،الملكية لنزع المالئم الموقع بإختيار تقوم التي هي دارةَاإل أن: األولى قاعدةال 
 دام ما ،ختياراال هذا في يتدخَل أو ،يعقب أن للقاضي ليسو ة،خبر من لها بما المقترح المشروع

 المراد رالعقا من بدالً آخر اًعقار المالك عرض لو حتى السلطة، استعمال إساءة من خال هأنَّ
 العينية الناحية من يتساوى آخر عقاٍر بوجود اإلدارة ةمجادل يجوز ال ألساسا هذا وعلى نزعه،

  .)1(اإلدارة اختارته الذي الموقع مع

 المشروع، لتنفيذ ملكيتها نزع المطلوب المساحة تقدير في اإلدارة حرية: الثانية لقاعدةا
 القدر من أكثر ةمساح ةملكي نزعت إنها :بالقول الشأن هذا في اإلدارة ةمجادل لألفراد يجوز فال

 العقارات عن فضالً ،الملكية نزع يشمَل أن ،)3(المصري المشرع أجاز حيث ؛)2(للمشرع الالزم
 ةًالزم هاأنَّ التنظيم أعمال على القائمة الجهةُ ترى أخرى عقارات أيةَ ،األصلي للمشروع الالزمة
 التحسين مع يتفق ال المساحة أو ،الشكل حيث من بقاءها أن أو ع،والمشر من الغرض لتحقيق

 من األراضي ةملكي بنزع اإلدارة قيام أجاز فقد ،)4(فلسطين في المطبق القانون اأم المطلوب،
 تحقيق أجل من األراضي استمالك أجاز كذلك العامة، والمواقف ،والساحات ،الطرق أجل

   . كبناء المستشفيات واالماكن الترفيهيه مثالللشعب العامة المنافع

 القضاء من رقابٍة دون عامةال المنفعةَ تقرر التي هي اإلدارةَ أن: الثالثة القاعدة
 والطعِن ة،المشروعي نعدامإل القرار في الطعِن بين ةالتفرق ةضرور إلى يقودنا وهذا ،)5(المختص

 ةءإسا أو ،مشروعيته لعدم اإلداري القرار في الطعن المتضرر يستطيع ثحي ة؛المالءم لعدم
 سياسي، حزب من نتقاماال بل العام النفع ليس القرار من الغرض يكون أن مثل السلطة، استعمال

اأم أو ،المكان اختيار بإساءة :كالقول القرار ةمالءم بعدم الطعن هناك أن أو ،منه أفضَل مكان 
 أصالً يجوز الو جائز، غير طعن هو ،للمشروع المطلوب القدر من أكثر ملكيته المنزوع القدر

                                                        

  . 21:ص ،سابق مرجع. محمد عبداللطيف،)1(
 .915:ص سابق، مرجع ،االداري القانون مبادئ. سليمان الطماوي، انظر -

 .59:ص ،سابق مرجع. الحكم عبد فودة،) 2(

 .المصري) 1990 (لسنة 10 رقم العامة للمنفعة الملكية نزع قانون من) 22 (المادة) 3(

  ).1966 (لسنة) 79 ( رقم واألبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 58 (المادة نصت) 4(
  .)1953 (لسنة) 2 (رقم االستمالك قانون من) 3/1 (المادة انظر -

  . 83: ص ،سابق مرجع. عاطف محمود البنا،) 5(
 .22:ص ،سابق مرجع. محمد عبداللطيف، انظر -
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 وليس لإلداره متروك ةالمالءم تقدير ألن ،الطعون من النوع لهذا التصدي اإلداري للقضاء
  .)1(للقضاء

 عدمه أو ة،العام ةالمنفع وجود تحديد في التقديريه بالسلطه اإلداره تمتع من الرغم وعلى
  :)2(منها بقيود ةمقيد ماوإنَّ ةً،مطلق ليست ةَالسلط أن إال

 المواد بقايا تصريف قنوات إنشاء مثل ة،بالصح ةضار منشأه إلقامة ةالملكي نزع  . أ
 .المصانع ألحد الكيماويه

 ربٍح على الحصوَل ،النزع من الهدفُ يكون كأن ةمالي ةمصلح لتحقيق ةالملكي نزع  . ب
 حيث ؛مستمر بشكل بالتطور آخذٌ القيد هذا أن اإلّ ة،مادي التزامات من التخلص أو مادي،

بشرط أكبر، إقتصادية مصلحة تحقيق سبيل في ذلك القانون أجاز الهدفُ يكون ال أن 
 المتوخاة األغراض أحد ةالمالي ةُالمصلح كانت إذا بالتالي للنزع، الوحيد الدافع هو المالي

 بلدية قيام مثل ،جائز ذلك فإن ة،العام ةالمنفع تحقيق مع ارضتتع وال ة،الملكي نزع من
 هذا من قصدت حيث ؛)نابلس سما (عام منتزه وإقامة األراضي بعض الكباستم نابلس

 لدخول المفروضة الرسوم من) الدخل (األرباح وجني المواطنين عن الترفيه المشروع
  .)3(للعقار المؤقت االستمالك طريق عن سيارات مواقف بتوفير كالقيام أو المنتزه،

 لم ذلك نأ إلّا ،ةالعام ةللمصلح ليسو أشخاصهم،ب معروفين فرادأ ةلمصلح الملكيه نزع  . ت
 حياناأل بعض في ليهاإ ينظر صبحأ هنَّإ بل ة،الخاص فراداأل ةمصلح ةفكر يستبعد يعد

 حتى ةالملكي نزع من ةالخاص الشركات ةاستفاد مثل ،ةالعام ةالمصلح من جزء هانَّأ على
 .)4( ةٌقائم ةالعام ةَالمنفع نأ طالما النزع من ساساأل الهدفَ تشكُل ةاالستفاد هذه كانت لو

  

                                                        

 .61:ص ،سابق مرجع. عبدالحكم فودة،) 1(

 .24:ص ،قساب مرجع. محمد عبداللطيف،) 2(

 .2/7/2010 بتاريخ سابقا نابلس بلدية رئيس الشكعة غسان المحامي مع الباحثة أجرتها التي المقابلة) 11(رقم الملحق) 3(

 في تقع مستشفى نزالء أحد منها يستفيد العامة األماكن أحد في حديقة إقامة مثل النزع، من مزدوج هدف وجود يعني) 4(
 عبد وأنظر. 82:ص ،سابق مرجع. محمود البنا، عن نقال المصانع، أحد منه يستفيد حيثب شارع توسيع أو المنطقة، نفس

 .25:ص ،سابق مرجع. محمد اللطيف،
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  :ةالعام ةالمنفع جلأ من ةالملكي نزع في الحق صحابأ: الثاني الفرع

 أشخاص من شخص كُل ة،العام ةللمنفع ةالملكي نزع بحق يتمتع من أن األصل     
 نم التي ةالعام ةالمنفع تحقيق على أصالً تعمل التي هي األشخاص هذه ألن ،)1(العام القانون

 الملكية نزع ةُسلط كانت وقد, ةالخاص ةالملكي ةبحرم مساسه رغم ،الحق هذا تقرر أجلها
 مبدئياً لهم الذين األشخاص نطاق من وسع القانون أن اإلّ ،)أوالً( العامة األشخاص على مقصورةً

 ةالدول تدخل عرفه الذي التطور ةلمساير ذلك ،)2(ةالعام ةالمنفع أجل من الخواص ملكية نزع حق
 أشخاص تفويض يشمل أصبح حيث ؛وظائفها في المستمر والتطور ة،األنشط من العديد في

  ).ثانياً( آخرين

   :أصلية ةبصف ةالملكي نزع حق لهم ثبت الذين األشخاص: أوالً

إن في تتمثل أصلية، بصفة العامة المنفعة أجل من الملكية نزع لهم يحقُ الذين األشخاص 
 جميع على هااختصاص تمارس التي اإلقليميةُ الشخصيةُ هي: الدولةف المحلية، والمجالس الدولة،
 وهي ،قانوني نص وجود إلى الحاجة دون جودهاو طبيعة من مستمدةٌ هاوشخصيتُ ،األقاليم
 إقليم ليشمَل الدولة اختصاص ويمتد ،األخرى القانونية األشخاص تلك عنه يتفرع الذي األصل
 أو ،بعض من هاتحرم أن أخرى سلطةٌ تستطيع وال ،سلطة أعلى وهي, استثناء بال لهك الدولِة

 ورد بما مقيدةٌ األحوال كل في الدولة اختصاصات وأن واليتها، دودح أو ،اختصاصاتها كل
 الخاص القانون مجال في الشاملة اختصاصاتها الدولة يعطيان هماأنَّ أي ،والقانون بالدستور

  .)3(والعام

                                                        
 تمارس ال التي األشخاص وهي محلية، عامة معنوية أشخاص: األول قسمين؛ إلى العامة المعنوية األشخاص تنقسم) 1(

 الدولة تنشأها التي األشخاص وهي: مرفقية معنوية أشخاص: والثاني رع،المش يعينه الذي اإلقليم جزء في إال اختصاصاتها
 وإنما اإلقليم في المشروعات كل اختصاصها يشمل فال محدد غرضها أن إال األرض، من معينة ببقعة مقيدة غير وتكون
 مبادىء. اهللا عبد لبة،ط عن نقال ،"العامة المؤسسات" اسم عليها ويطلق متشابهة أو موحدة أغراض ذات بمشروعات يتحدد

 .93:ص ،1996 دمشق، جامعة منشورات ،1ط ،1ج ،اإلداري القانون

 .107:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون. الغني عبد بسيوني اهللا، عبد) 2(

 .9:ص ،سابق مرجع .مصطفى هرجة، انظر -

 .107:ص سابق، مرجع اإلداري، القانون. بسيوني الغني عبد اهللا، عبد) 3(
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 ٍةمجموع إلى دائماً تحتاج عام معنوي كشخص وهي عامة،ال مصلحةال فكرةَ لدولةُا وتجسد
 لتشييد أو لها ةالتابع المرافق بها دارت التي والمباني المؤسسات لتشييد ة،العقاري األموال من

 عادة تباشر ال ةسياسي كوحدة فالدولة والمالعب، ،والحدائق ،والسدود ،كالطرقات عامة منشآت
 عادة إنجازه المزمع المشروع يرتبط والتي ة،المختلف أجهزتها إحدى ةبواسط اإلّ ةلكيالم نزع

  .)1(إليها الموكول النشاط بصميم

 األقاليم في نشأت التي المحليةُ المجالس فهي :ةالقرويو ة،البلدي ةالمحلي الجماعاتُ أما
 الحكومة عن االستقاللب األقاليم تلك إدارةَ تتولى لكي ،الالمركزية لنظام تطبيقاً للدولة، المختلفة

 وتكون المختلفة، ومشاكلها جماهيرها إلىو ،اإلقليم تلك طبيعة إلى أقرب كونها العاصمة، في
  .اإلقليم موارد استغالل وحسن ،المشاكل تلك حل على قدرة أكثر

 لكل كوِني أن واألصل ،)2(الالمركزي للتنظيم ةالحقيقي ةَالترجم تعتبر المحلية والمجالس   
 حقَ لها المشرع خوَل ذلك أجل من باستمرار، تنميته على تعمل عقاري رصيد ٍةمحلي ٍةجماع
 العامة السلطات من تفويٍض إلى تحتاج أن وبدون ،ذلك العامة المنفعة اقتضت كلما الملكية نزع
 في العامة للمنفعة الملكية نزع بممارسة تختص جماعة كل اعتبار إلى إضافة ،)3(الشأن بهذا

 في موجود عقار ملكية تنزع أن تستطيع ال نابلس بلدية فمثالً ،هاوحدود الترابية دائرتها نطاق
  .) 4(العامة المنفعة تحقيق سبيل في ذلك كان لو حتى ،جنين بلدية

                                                        

 .56:ص ،سابق مرجع. محمد ور،كشب) 1(

 تتمتع محلية إدارية وحدات بانها: المحلية الجماعات تعرف) 2005(لسنة المعدل األساسي القانون من) 58 (المادة) 2(
 وعالقاتها المالية ومواردها اختصاصاتها القانون ويحدد مباشر إنتخاب منتخب مجلس منها لكل ويكون المعنوية بالشخصية

 .التنمية خطط إعداد في ودورها زيةالمرك بالسلطة

 األعلى التنظيم لمجلس الحق أعطت) 1966 (لسنة 79رقم واألبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 58و 56 (المادة) 3(
 .العامة للمنفعة أرض أي ملكية نزع صالحية واللوائية المحلية التنظيم وللجان

  .2010-2-5 بتاريخ االتيرة عدالة السيدة اهللا رام بلدية مهندسة مع احثةالب أجرتها التي المقابلة): 9 (رقم ملحقال) 4(
 الوزراء، إلختصاص الشأن هو كما كلها، الدولة إقليم ليشمل التنفيذية السلطة أعضاء بعض اختصاص يمتد أن األصل -

 اإلدارات هذه مثل في أو كالبلديات، محدد مكاني نطاق في إختصاصهم ينحصر االختصاص أصحاب بعض أن حين في
 نقالً. المكاني االختصاص بعدم مشوب القرار يجعل ذلك فإن وإال المكانية الحدود احترام االختصاص صاحب على يجب

 .261:،ص2003الثقافة، دار عمان، الثاني، الكتاب اإلداري، القانون. نواف كنعان، عن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 29 

  : تفويض على بناء الملكية نزع حق لهم يثبت الذين األشخاص: ثانياً

 من يستمدها التي اختصاصاته من بجزٍء اإلدراي الرئيس يعهد أن :بالتفويض يقصد
 هذه إليه فوض لمن يكون أن ذلك على ويترتب منه، األدنى المديرين ألحد لقانونا

  .)1(المفوض الرئيس إلى الرجوع إلى حاجة دون ،فيه فوض فيما قرارات إصدار االختصاصات

 السلطات هذهل حقاً تعتبر ال ةالعام للسلطات تقرر التي ختصاصاتاال أن: العام فالمبدأ
 أن يجب وبهذا ،بذاتها مباشرتها السلطات هذه إلى يعهدُ وظيفةٌ ولكنها فيه، التصرف لها يجوز
ذلك ومع ،)2(قانوناً باطالً عملها وقع الإو ،بنفسها اختصاصاتها عامة سلطة كُل تباشر فإن 

االختصاصات هذه تفويض 3(يةتاآل القانونية الشروط تحققت إذا ،استثنائي بشكل جائز أمر(:  

 معين بمرجع قانونية صالحية نيطتأ إذا فاألصل: التفويض يجيز قانوني نص وجود - 1
وجب أن هذا هايمارس يجوز وال ،بنفسه المرجع أن قانوني بنٍص إال ،تهاسارمبم أحداً يفوض 

 مرتبة نفس من التفويضب ذناآل القانوني النص يكون أن فيجب ويضفالت أجيز حاِل وفي, صريح
 فإن ،الدستور مبناه األصيل اختصاص كان فإذا نفسه، لألصيل اصاالختص ولخ الذي النص

إذا اإلّ يكون ال التفويض به سمح الدستور في نص.  

2 - أن يكون للرئيس يجوز فال: جزئياً التفويض أن من يمثله لما اختصاصاته كَل يفوض 
 )بعض( كلمةَ تستعمُل القانونية التشريعاتَ فإن لذلك ،الوظيفة عن تنازل أو تخٍل

 .)4( يجزئ التفويض أن على للداللة الرئيس اختصاصات

                                                        

  .164:ص , بقسا ،مرجعاإلداري القانون مبادىء. العزيز عبد ابراهيم شيحا،) 1(
 .143:ص ،1997, المسيرة دار ،عمان ،1ط اإلداري، القانون .جليل خالد الظاهر، انظر -

   . 53:ص سابق، مرجع ،العربي اإلداري القانون. محمد فؤاد مهنا،) 2(
 .164ص. سابق مرجع, اإلداري القانون مبادئ .العزيز عبد إبراهيم شيحا، انظر -

  .136:ص ،2001, عمان الثقافة، دار ،اإلداري نونالقا. علي هاني الطهراوي،) 3(
 ،1993 الجامعية، للخدمات العربي زالمرك ،1ط ،والتطبيق النظرية بين اإلداري القرار. سمارة خالد الزعبي، انظر -

 .55ص

 يفوض أن عمله رأس على وجوده أثناء للرئيس يجوز أنه على): 1955 (لسنة البلديات قانون من) 42/4(المادة تنص) 4(
 .المجلس أعضاء من عضو ألي صالحياته بعض
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3 -  أن يكون فيجب: مؤقتاً التفويض أن يحدد يمكن التي الزمنية الفترة االختصاص صاحب 
 المدة هذه فوات على ويترتب فوضة،الم االختصاصات ممارسة إليه للمفوض خاللها من

 سلطته إليه المفوض فقدان السابق القرار تجديد أو ،ويضفبالت جديد قراٍر صدور دون
 .االختصاصات هذه ممارسة في

 إليه المفوض ممارسة على ؤوليةُالمس تبقى حيث: للمسؤولية ال للسلطة يكون التفويض  - 4
 .المفوض الرئيس عاتق على المفوضة ختصاصاتلال

 لنفس بالنسبة التفويِض عمليةُ تتكرر ال حيث: المفوضة اصاتاالختص تفويض عدم  - 5
 يقوم أن إليه للمفوض يجوز فال عنها، المسؤوليةُ تضيع ال حتى ،الوظائف من االختصاصات

 .اإلداري السلم في منه أدنى هم من إلى نفسه التفويض ةدبإعا

 بعض بتفويض علقيتو ،ختصاصاال تفويض ؛األول :)1(نوعين إلى التفويض وينقسم    
  .آخر موظف إلى الوظائف

 على إليه المفوض يوقع حيث الرئيس توقيع بتفويض يتعلقو: توقيع تفويض الثانيو
 مجرد فهو رقابتها، وتحت وبحسابها، األصلية السلطات إختصاص في الداخلة القرارات بعِض
  .األصلية السلطة أعدتها وأن سبق وثيقٍة على يوقع إليه المفوض ألن مادٍي؛ عمٍل

 هذا أن إال الدولة رئيس من تصديٍق إلى يحتاج ستمالكاال قرار أن الحقاً الباحثة ذكرتوس
   .)2(آخر شخص ألي تفويضه يجوز ال التصديق

 التخفيف على يساعد هألنَّ ؛اإلداري العمل لتحسيِن أداة يعتبر التفويض أن نجد هنا من
 اإلدارية األمور من بالقضايا هتماملال وتُفَِرغه ،اإلداري سالرئي على الموكولة األعباء من

  .اإلدارية األعمال انجاز في سرعةً يحققُ هفإنَّ بالتالي ،الكبرى

                                                        

  .317:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون مبادىء. سليمان الطماوي،) 1(
                  .com.laenanaonline.www، 2010/5/23 االداري، للتنظيم العامة المبادئ. أحمد الكردي، انظر -

 .282:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون. الغني عبد بسيوني اهللا، عبد )2(
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 من هاألنَّ ،الملكية نزع سلطةَ يمارسون ال ،الخاص القانون أشخاص أنب تقضي والقاعدةُ
 استثناء، ةبمثاب يعد السلطة بهذه شخاصاأل هؤالء تمتع فإن بالتالي العامة، السلطة امتيازات

 فملتزمو عام، نفع ذي مشروعات يقاولون الذين األشخاص على قَصِره يبرر الذي األمر
 يباشرون أو الملكية، نزع اإللتزام مانحة الجهة من يطلبون ،)1(العامة واألشغال المرافق

 هذا الملتزم منح في السبب ويرجع المناجم، ملتزمو: مثل بأنفسهم الملكية نزع إجراءات
 بعد االلتزام مانحة اإلدارة إلى منشآته بكل سيؤول هريدي الذي العام المرفقَ أن إلى االختصاص

 الملتزم لصالح وليس ،لصالحها الملكية نزع تم التي هي تكون بالتالي, االلتزام عقد مدة انتهاء
)2( .  

       دارياإل الضبط في اإلدارة سلطة: الثالث الفرع

 بسلطة متعلق غير أنَّه العامة، المنفعة أجل من الملكية نزع لمفهوم التطرقَ لنا يبدوو    
 ألن الموضوع؛ إلى التطرقَ تُلِزمنا العمليةَ الناحيةَ أن إلّا العام، النظام على المحافظة في الدولة
ممكن الملكية نزع قرار أن من فيه لما اإلداري، الضبط ضأغرا لتحقيق مخالٍف بشكٍل يصدر 

 وما ،)أوالً (اإلداري بالضبط المقصود فما الملكية، نزع بقرار تتعلقَ أن الممكن من خصائص
  ).رابعاً (وحدوده) ثالثاً (وأساليبه) ثانياً (أهدافه هي

  اإلداري الضبط تعريف: أوالً

لم الدول معظم في التشريعاِت إن وقاطعة، محددة رةبصو اإلداري لضبطا بتعريف تقم 
 المحافظة على :)3()1963( سنةل الردنيا الشرطة قانون نص فقد أغراضه، بتحديد قامت ماوإنَّ

 وعلى ،العام واألمن ،العام النظام على بالمحافظة الشرطة هيئة صتتخ  "العام األمن على

                                                        
 المختصة اإلدارة جهة بين ويكون عام مرفق إدارة منه الغرض بعقد اإللتزام: )االمتياز( العامة المرافق بالتزام المقصود )1(

 نفقات الملتزم يتحمل حيث, الزمن من معينة فترة المرفق باستغالل إليها يعهد شركة أو فرد وبين المرفق هذا بتنظيم
 اإلداري القانون والملتزم االلتزام مانح بين العالقة ويحكم المنتفعين من يحصلها رسوم شكل في عوضاً ويتقاضى المشروع

 .   75:ص, سابق مرجع الصبور، عبد محمد فتحي،  عن نقال المدني، القانون والمنتفع الملتزم وبين, 

 .282:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون. الغنيعبد بسيوني عبداهللا،)2(

 ).  1963( لعام الفلسطيني الشرطة قانون من) 3 (المادة) 3(
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  ". األرواح وحماية وضبطها الجرائم منع األخص

ونص المشرع 1(الشرطة لهيئة خاص )م1971( لسنة 109 رقم لقانونا في المصري(، 
"األرواح وحماية ،واآلداب ،واألمن ،العام النظام على المحافظة في الشرطة هيئةُ تختص 

  ".للمواطنين الطمأنينة وكفالة وضبطها ،الجرائم منع األخص وعلى األموالو ،واألعراض

 في اإلدارة بسلطة المقصود تحديد ضرورة في يتمثُل ءالفقها على واجب نشأ هنا من 
 األفراِد على رضفت أن في اإلدارة حقُ بأنَّه: )2(الطماي سليمان الدكتور فيعرفه ،اإلداري الضبط

  . العام النظام حماية بقصد حرياتهم من بها تحد قيوداً

 في أصالً تتمثُل اإلدارة وظائف أهم من وظيفةٌ بأنَّه: )3(الحلو راغب ماجد الدكتور ويعرفه
 إصدار طريق عن ،والسكينة ،الصحةو األمن، الثالث بعناصره العام نظامال على المحافظة
 الحريات على قيود فرض من يستنتج ما مع المادية القوة واستخدام ،والفردية ،الالئحية القرارات

  .  االجتماعية الحياة تستلزمها الفردية

  :خاص إداري بطوض عام، إداري ضبط :إلى اإلداري الضبط وينقسم

 على المحافظة أي عناصر، من يشمله ما بكل النظام لىع المحافظة به يقصد: فاألول 
 لهيئة عامة بصفة القانون يخولها التي السلطة حدود في ،العامة والسكينة ،والصحة ،العام  األمن

  .)4(اإلداري الضبط

 إلى بها ويعهد ،ألنشطةا أنواع بعض لتنظيم خاصة قوانين بسن القيام به يقصد: والثاني
 إصدار مثل ،العام النظام أهداف عن ومختلفة محددة أهداف تحقيق بقصد خاصة إدارية سلطة

                                                        
 .المصري ةالشرط لهيئة الخاص) 1971 (لسنة 109 رقم القانون من) 3 (المادة) 1(

 .316:ص ،1956العربي، الفكر دار ،اإلداري القانون مبادىء. سليمان الطماوي،) 2(

 .271:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون. راغب ماجد الحلو،) 3(

 دور. المجيد عبد الحليم عبد, مشرف انظرو  ؛ 897:ص سابق، مرجع ،العربي اإلداري القانون: فؤاد محمد مهنا،) 4(
 .27:ص ،1998القاهرة، العربية، النهضة دار ،العامة الحريات على وأثره العام النظام تحقيق في اإلداري الضبط سلطات
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  . )1(تنظيمه أجل من للمرور قانون

 إيجاد من بد ال لذلك القضائي، الضبط مفهوم مع اإلداري الضبط مفهوم يختلطُ قدو 
  :  يآلتكا السابقين مفهومينال بين التمييز من تمكننا التي قاتوالفر بعض

 كل ومنع ثة،الثال بعناصره العام النظام تحقيق إلى دائم بشكل يهدف: اإلداري الضبط    
 قبل والجرائِم ،الحوادث لمنع تتدخُل اإلداري الضبط سلطاِت أن كما به، اضطراب أو إخالل

 في ممثلة التنفيذية السلطة الوظيفة هذه تولىوت ،)2(الوقائية بالوسيلة عليه يطلق لذلك ،وقوعها
 لتوجيهات وظائفهم مباشرة في الموظفين هؤالء خضوع يعني ما والتنفيذية، اإلدارية أجهزتها
 لرقابة تخضع إدارية قرارات عنهم الصادرة القرارات تعتبر لذا ها،وأوامر اإلدارية السلطات

   .)3(وتعويضاً غاءإل اإلداري القضاء

للتحقيق الالزمة اإلجراءات باتخاذ المختصة السلطة قيام نييعف: القضائي الضبطُ اأم، 
 يطلق لذلك ضدهم، األدلة وجمع عليهم والقبض ،مرتكبيها وتعقب ،وقوعها بعد الجرائم كتشافوأ

 يقومون الذين اإلدارة ورجاُل ،العامة النيابة أعضاء الوظيفة هذه ويتولى العالجية، الوسيلة عليه
 وليس للقضاء ممثلين يعتبرون وهنا اإلدارية، أعمالهم جانب إلى اإلداري الضبط بوظيفة

  .)4(إلدارةل

  : اإلداري الضبط أغراض: ثانياً

اختل إذا نصابه، إلى هوإعادت ،)5(العام النظام صيانة تحقيقَ اإلدراي الضبط من الغرض ,

                                                        

 .474:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون. راغب ماجد الحلو،) 1(

  .40:ص ،2008 الجامعي، الفكر دار ،1ط ،اإلداري الضبط نظرية. هاشم الرؤوف عبد بسيوني،) 2(
 .82:ص ،1978 العربي، الفكر دار ،1ط ،اإلداري القانون مبادىء موجز. محمود ،حلمي انظر -

 .231:ص سابق، مرجع ،اإلداري انونالق.  علي هاني الطهراوي،) 3(

 .161:ص ،1988 الجامعية، الدار ،اإلداري القانون. أبوزيد مصطفى فهمي،) 4(

 األحكام مجموعة, األخير في به فالمقصود الخاص، القانون في عنه العام القانون في العام النظام مفهوم يختلف) 5(
 أطراف على القانون يفرضها األحكام وهذه, بها والنهوض ماعةالج على المحافظة في األساسي مونضالم ذات الجوهرية
 ماجد الحلو، عن نقال لها، مخالفاً بها االلتزام محل كان إذا العقد ويبطل مخالفتها على االتفاق يجوز فال القانونية العالقات

 .476:ص. سابق مرجع ،اإلداري القانون. راغب
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 ثالثة عامال وللنظام ،ذلك غير آخر هدف لتحقيق هاسلطات استخدام الضبط لهيئة يجوز وال
  :) 1(العامة السكنيةو العامة، والصحة العام، األمن: عناصر

 فيه يدخل كما االعتداء، خطر من واألموال األرواح حمايةب فيختص: العام األمن -
  .  )2(الخطرة واالجتماعات كالمظاهرات، ن،األم في اًاضطراب يسبب مما الوقاية

 واالحتياط ،األوبئة انتشار ومنع ،مراضاأل من الجمهور وقايةب تختص: العامة الصحة -
 الرقابة مدلول في ويدخل ،الصحة في للمساس اًسبب يكون أن حتمُلي أو ا،سبب يكون قد ما كِل من

   . )3(معدية بأمراض المرضى وعزل للشرب الصالحة والمياه األغذية على

 ومنع ج،اإلزعا ومنع والهدوء السكون على المحافظةب تختص :العامة السكينة -
  .) 4(الصوت مكبرات عن الصادرة القلقة واألصوات ،الضوضاء

  : اإلداري الضبط أساليب: ثالثاً

إصدار هي، بأسالي ةثالث طريق عن سلطتها الدولة في اإلداري الضبط هيئات تمارس 
 ،بالذات معينين أفراد مجموعة أو ،معين فرد إلى تتجه أوامر وإصدار اإلداري، الضبط لوائح

  : كاآلتي توضيحها وسيتم ،أغراضها لتحقيِق بريالج لتنفيذا أو

 بعناصره العام النظام على المحافظة إلى تهدف ،مجردة عامٍة قواعد وهي: الضبط لوائح .1
 بتنفيذ ،التنفيذية السلطة تختص وأن ،بالتشريع التشريعية السلطة تختِص أن واألصل ،الثالث

 يستلزم مما ،العامة المرافق سيِر على والسيطرة العام، نظامال على بالمحافظة المتعلقة القوانين
 تؤدي حيث باللوائح؛ تسمى والتي ،بالتشريع الشبيهة المجردة العامة القواعد من أنواع صدارإ

                                                        

  .317:ص سابق، مرجع ،ارياإلد القانون مبادىء. سليمان الطماوي،) 1(
 .226:ص ،2008 الفالح، مكتبة الكويت، اإلداري، القانون. طه ابراهيم الفياض، انظر -

  .476:ص. سابق مرجع. اإلداري القانون مبادىء موجز .محمود حلمي،) 2(
                               .              84:ص سابق، مرجع ،اإلداري الضبط نظرية. هاشم الرؤوف عبد بسيوني، انظر -

.                                                                                      782:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون. أبوزيد مصطفى فهمي،) 3(
 .90:ص سابق، مرجع ،العربي اإلداري القانون. فؤاد محمد مهنا،) 4(
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 ،)1(حدودهم عند ليقفوا ؛وحرياتهم حقوقهم بها يمارسون التي ألوضاعل سلفاً األفراد معرفة إلى
  .األفراد حريات في اإلداري الضبط هيئات فتعس لعدم ضماناً يعد كذلك

  :  )2(يأتي بما تتمثل مختلفة صوراً الضبط لوائح وتتخذ

 جانبي على السيارات وقوف منع مثل معين نشاط ممارسة عن النهي أي: الحظر   - أ
 .  الطرق

 أخذ مثل معين نشاط لممارسة اإلدارة من مسبق إذن على الحصول وجوب: لترخيصا   - ب
 .محل لفتح سابق إذن

 لممارسته الالزم اإلذن على للحصول معين نشاط عن المسبق اإلخبار أي: اإلخطار  - ت
 .اجتماعات عقد عن اإلخطار مثل

 الصور أقُل وهي ،معين مجال في الفردي النشاط ممارسة تنظيم أي: نشاط تنظيم   - ث
 .للسيارات السرعة تحديد مثل ،العامة الحريات في اساًمس

 فرد بحق قرار لتطبق المختصة السلطة من الصادرة والنواهي األوامر أي: الفردية القرارات. 2
 مـن  العقارات أحد ملكية بنزع األمر مثل ،بتنفيذها هؤالء زمتويل ،بذواتهم معينين أفراد أو ،معين
 ألحكـام  تنفيـذاً  تـصدر  أن القرارات هذه في ويشترطُ عليها، ستيالءاإل أو ،العامة المنفعة أجل

  .)3(حوائوالل القوانين

                                                        
  .562:ص ،1996, الجامعية المطبوعات دار االسكندرية، الثاني، ،الجزءاإلداري القانون لأصو. الدين جمال سامي،) 1(
 .175:ص سابق، مرجع ،العام القانون في الوسيط. قاسم أنس محمد جعفر، انظر -

   .87:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون مبادىء موجز. محمود حلمي،) 2(
  .182:ص سابق، مرجع ،رياإلدا القانون. أبوزيد مصطفى فهمي، انظر -
   . 903:ص سابق، مرجع ،العربي اإلداري القانون. فؤاد محمد مهنا، انظر -
 .247:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون. هاني الطهراوي، انظر -

  .321:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون مبادىء. سليمان الطماوي،) 3(
  .485:ص سابق، عمرج ،اإلداري القانون. راغب ماجد الحلو، انظر -
 .154:ص ،1988 والتوزيع، للنشر وائل دار عمان،،1ط ،اإلداري القانون في الوجيز. محمود علي إعاد القيسي، انظر -
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 إلـى  حاجة دون بالقوة األفراد على مرهااأو تنفيذ في اإلدارة حق به ويقصد: المباشر التنفيذ .3
 اإلدارة، امتيـازات  مـن  اًامتيـاز  الحـق  هذا يعتبر حيث ؛)1(تنفيذها في إلستئذانه القضاء تدخل

 علـيهم  ولكن ،الحقوق تلك في الغير نازعهم إذا ،بأنفسهم حقوقهم ينتزعون ال األفراد أن فاألصل
القضاء إلى يلجأوا أن حقوقهم لهم ليقرر، اإلدارة أمـا  ضاء،الق حكم لهم ذَلتنفِّ ،العامة السلطات ثم 
 ،األفـراد  علـى  بنفـسها  تنفذه ثم ً،إداريا قراراً صدرتُ فهي بشقيها، القاعدة هذه عن تخرج هافإنَّ

 والمهيمنـةُ  ،العامة للمصلحة الداعيةُ هي هاأنَّ متيازاتاإل من النوع هذا بمثل اإلدارةُ متعتت يهوعل
 اإلدارة قيـام  إمكانيـة  يعنـي  مـا  خاصةً سيرها انتظام على والعمل ،العامة المرافق إدارة على

 فقـرار  ،)2(األفراد على التزامات بها تفرض أو ،حقوقاً بها تنشئ ملزمة تنفيذية قرارات بإصدار
 ،العامـة  الـسلطة  امتيازات من هو ،العامة المنفعة تحقيق جلأ من عنهم جبراً األفراد ملكية نزع

 حال وفي ،العقار ومالك اإلدارة مع مفاوضة على بناء الملكية نزع قرار تنفيذُ يكون أن واألصُل
 للقـرارات  الجبـري  التنفيـذ  فـي  حقها إلى اللجوء تستطيع هافإنَّ اإلدارة مع األخير تعاون عدم

 والمـصلحة  ،العـام  النظـام  علـى  والمحافظـة  ،العامة المرافق سير ضمان أجل من ،اإلدارية
  :)4(يةتاآل األحوال في إال األسلوب هذا إلى باللجوء اإلدارة تقوم وال .)3(العامة

 مثـل , الحـق  هذا استخدام لإلدارة يبيح اللوائح أو ،القوانين في صريح نص وجود حالةُ  . أ
 تـسليمه  يـتم  بحيـث  ،العام للنفع ضروريةً كانت إذا ،رضلأل الفورية الحيازة في اإلدارة حق

                                                        

  .61:ص نشر، سنة بدون العربي، لفكرا دار ،المباشر التنفيذ نظرية. محمد ليلة،) 1(
 .903:ص سابق، مرجع ،العربي اإلداري القانون .فؤاد محمد مهنا، انظر -

 .90:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون مبادىء موجز. محمود حلمي،) 2(

 للمادة وفقاً القرار نشر بعد األرض أصحاب المنشىء مفاوضة): "1953( لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 9( المادة) 3(
 مع استمالكها تقرر لتيا األرض قيد عن صورة األراضي تسجيل مأمور إلى يقدم أن المنشىء على يترتب الخامسة
 أن التسجيل مأمور وعلى األراضي، تسجيل دائرة في مسجلة استمالكها المراد األرض كانت إذا وذلك لها واضح مخطط

 ". عليها معاملة أية إجراء عن يمتنع وأن السجل في األرض تلك قيد على إشارة يضع

  .336:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون مبادىء. سليمان الطماوي،) 4(
  .168:ص ،سابق مرجع. المجيد، عبد الحليم عبد مشرف، انظر -
 .247:ص ،سابق مرجع. هاني الطهراوي، انظر -
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 .)1(المطولة الملكية نزع إجراءات تباعإ دون حاالً رضاأل

 فـوراً  تتـدخلَ  أن منها يستوجب ،داهم خطٍر أمام هانفس اإلدارةُ تجد حيث: الضرورة حالة   . ب
 لترتـب  ،القضاء محك انتظرت لو بحيث الثالث، بعناصره العام النظام على للمحافظة بطء دون
 كـان  ولـو  حتـى  ،الجبـري  التنفيذ إلى تلجأ ان لإلدارة يجوز وهنا جسيمة، اخطار ذلك على

 .)2(إليه اإللتجاء من صراحةً يمنعها المشروع

 التنفيذ إجراء إلى للجوء الضرورة حالةب بالتذرع اإلدارة قيام إمكانية إلى ونظراً
 ،)3(القضاء قام فقد اإلدارة، تعسف خطر إلى داألفرا وحريات حقوقَ يعرض مما ،الجبري
  :)4(وهي الضرورة حالة لقيام توافرها يجب شروط بتحديد

  .حرب حالة مثل ،الثالث بعناصره العام النظام يهدد جسيم خطر هناك يكون أن  . أ

 .الخطر هذا لدفع الوحيدة الوسيلةُ هو اإلدارة من صدر يالذ الضرورة عمُل يكون أن  . ب

  .العامة المصلحة تحقيق منه الهدفُ يكون أن  . ت

 تحتاجه ما بمقدار إال العامة المصلحة سبيل في األفراد بمصلحة نضحي ال أن  . ث
 .الضرورة

 

                                                        
 العام للنفع ضرورياً الحال في األرض إستالم كان إذا-1):" 1953 (لسنة 2 رقم االستمالك، قانون من) 12(المادة) 1(

 يضع ألن تدعو أسباب هناك أن المجلس اقتنع فإذا, الوزراء مجلس إلى مستعجالً طلباً يقدم أن المنشىء على يترتب
 المنصوص بالمراسيم التقيد دون حاالً له األرض وبتسليم الفورية بالحيازة قراره يصدر فوراً األرض على يده المنشىء

 )."9و8و6و 5(المواد في عليها

 ).2005( لسنة المعدل األساسي القانون من) 110 (المادة) 2(

. نواف كنعان، عن نقال ،877:ص. 1987 السنة المحامين نقابة مجلة ، 171/85رقم العليا العدل محكمة قرار ) 3(
 88:ص ،1996 الثقافة، دار عمان، ،3ط األول، الجزء االداري، القانون

 ،1976 القاهرة، العربية، النهضة دار  ،للقانون اإلدارة خضوع وضوابط المشروعية مبدأ. طعيمة الجرف،)  4(
  .70:ص
  .118:ص ،سابق مرجع .الدين جمال سامي، نظرا -
 .118:ص ،العربي االداري القانون .فؤاد محمد مهنا، انظر -
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  :اإلداري الضبط سلطة حدود: رابعاً

معرضةً وحرياتهم األفراد حقوقَ يجعُل بشكٍل مطلقةً ليست اإلداري الضبط سلطة مدى إن 
 في أو ،العادية الظروف في سواء والقيود ،الضوابط من بالعديد مقيدةٌ اهإنَّ بل ،دائم بشكٍل للخطر

  : في تتمثل فنجدها العادية الظروف في أما ،_الضرورة حالة _اإلستثنائية الظروف

 يعني ما, ونشاطاتها ،تصرفاتها كل في للقانون اإلدارة خضوع به قصدوي: المشروعية مبدأ .1
, واللوائح األنظمةف وانين،الق ثم ،بالدستور بتداءإ ،القوانين في التدرج باحترام قيامها ضرورة

 .)1(باإللغاء حرياً باطالً عملها اعتبر ،القوانين بمخالفة قامت حال وفي

 يقصدها التي األغراض بتحقيق اإلدارة التزام به ويقصد: األهداف تخصص بقاعدة اإللتزام .2
 من دارياإل الضبِط سلطةَ اإلدارةَ شرعالم أعطى وقد ،أعمال من عنها يصدر فيما المشرع

 أخرى أهداٍف وتحقيقَ ،الهدف هذا مخالفةَ لإلدارة يجوز ال وهنا العام، النظام تحقيق أجل
 بعيب ومشوب ،مشروع غير هاعملُ كان اوإلّ ،اإلداري الضبط أساليب طريق عن

  . )2(االنحراف

 مواجهة اإلداري الضبط سلطات على بيج هأنَّ يعني ما :التدخل ألسباب الوسيلة مالءمة.3 
 فال, واإلجراءات ،الوسائل من ويناسبها يالئمها بما ،العام النظام تهدد التي والحاالت الوقائع
العام النظام على كبيرةً خطورةً يمثل ال ،بسيط خلل لمواجهة صارمة وسائَل استخدام لها يجوز.  

 استناداً أي وصحيحة ،جدية أسباب على نياًمب اإلجراء يكون أن: الضبطي اإلجراء سبب. 4
  .)3(التخاذه داعمة واقعة إلى

 فإن _ استثنائية ظروف _عادية غير ظروف توافر حالة في اإلداري الضبط سلطة أما
 األمن لتحقيق تكفي ال العام النظام على للمحافظة المتاحة العادية اإلداري الضبط سلطاِت

                                                        
  .157:ص ،سابق مرجع. إعاد القيسي،)  1(
 .261:ص سابق، مرجع اإلداري، القانون. طه إبراهيم الفياض،: انظر -

 .181:ص ،سابق مرجع. الرؤوف عبد بسيوني،) 2(

 .129:ص ،سابق مرجع. إعاد قيسي،ال) 3(
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: األول ،)1(أسلوبين بأحد اإلدارة سلطات بتوسيع الحاالت هذه اجهو المشرع فإن لذلك ،والسكينة
 بتوسيع الحكومة طلب على بناء البرلمان يصدره خاص بقانون حدة على حالة كل مواجهةُ
 كل فحص يتولى البرلمان أن هذا وميزة ،الظرف لهذا التصدي من يمكنه الذي بالقدر ،سلطاتها

 يصدره الذي القانون بموجب ،لمواجهتها الالزمة ستثنائيةابيراالالتد بإتخاذ الحكومة ويفوض حالة
 الذي الطارىء للظرف الحكومة تقدير على ومسبقة جدية رقابةً يشكُل هو كذلك الغاية، لهذه

: الثاني أما ،العادي القضاء هو المختص القضاء يكون الحالة هذه وفي القانون، إصدار يقتضي
 هذه حدوث وقبل مسبقاً، يعد خاص قانون خالل من رورةالض توحاال األزمات مواجهةب فيكون

 إلى حاجة دون الحكومة تطبقه حيث ،الحاالت هذه مثل في اإلدارة سلطات فيه نيبي الظروف،
 الجديد الدفاع قانون أصدر حيث ؛ردنياأل القانون به أخذَ ما وهذا ،البرلمان من مسبق إذن
 لدى الضبط سلطات عن الصادرة تبالقرارا الطعن بجواز نص الذي) 1992(لسنة) 13(رقم
 مطالبة أجاز وكذلك ،السرعة وجه على طعنه في بالبت المحكمة وألزم ،العليا العدل كمةمح

  .بالتعويض الضبط سلطة أعمال من المتضرر الشخص

 القانون من) 10(المادة نصت حيث األول، باألسلوب فأخذ الفلسطيني، المشرع أما
 الوطنية السلطة رئيس من بمرسوم الطوارىء حالة إعالن ":على) 2005 (لسنة لالمعد األساسي

 طبيعية كارثة أو ،لحسم عصيان أو ،غزو أو ،حرب بسبب القومي لألمن تهديد وجود حال في
 سالمجل بموافقة أخرى اًيوم ثالثين لمدة المدة هذه تمديد ويجوز يوما، ثالثين عن تزيد ال لمدة

 أثناء اتخذت التي التدابير مراجعة التشريعي للمجلس ويحقُ األعضاء، ثلثي بأغلبية التشريعي
  ".الالزم االستجواب وإجراء الطوارىء فترة

 يكون ال العامة المنفعة أجل من الملكية نزع أن المبحث لهذا دراستنا خالل من يتضح
 واردة ،ثالث ضمانات بتحقيقو اإلداري، الضبط بأغراض المساس عدم بضمان إال اًقانوني عمالً

                                                        

  .252:ص ،سابق مرجع. هاني الطهراوي،) 1(
 في الصادر القانون على ويطلق الثاني، األسلوب في الفرنسي قضاءوال األول، باألسلوب اإلنجليزي القضاء أخذ -

 سابق، مرجع. هاني الطهراوي، عن، القن الدفاع، أو العرفية األحكام أو الطوارىء قانون من االستثنائية الظروف
  .254وص 253ص
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  :وهي ،)2005 (لسنة المعدل األساسي القانون -الفلسطيني الدستور من )21/3( المادة في

  .العامة المنفعة تحقيق منها والمقصود ،قانونبال المقررة الحاالت في اإلّ ملكيةال نزع جواز عدم.أ

 التشريع أن بذلك والمقصود القانون، في المحددة اإلجراءات تباعبا إال الملكية نزع جواز عدم.ب
الفلسطيني عدم حال وفي ،العامة إلى الخاصة الملكية لنقل ،اتباعها يجب التي اإلجراءات رسم 

   .مشروع غير وعمال اعتداء النزع اعتبر اتباعها

  .  عادال اتعويض المالك بتعويض اإلدارة التزام.ج
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  الثاني المبحث                                    

  وإجراءاته العامة بالمنفعة المتعلق للقرار القانونية الطبيعة

  عتبري إذ الملكية؛ نزع مرحلة تتخلل التي يةاإلدار اإلجراءات أهم من اإلداري القرار 
 حيث الموالية؛ اإلجراءات لمباشرة ،للملكية النازعه السلطة عليه ترتكز الذي القانوني السند هي

لسنة 2 رقم ستمالكاال قانون نظمها والتي ،المحددة اإلجراءات بعِض إتخاذَ المرحلةُ ذهه تتطلب 
 الباحثة ستدرس لذلك الملكية، ونقل التعويض بتقدير ثم ،العامة المنفعة بتقرير البادئة )1953(

 زعبن المتعلق القرار جراءاتإل باإلضافة) األول المطلب( وأركانه اإلداري القرار شرعية مدى
         ).الثاني المطلب (الفلسطيني التشريع في العامة للمنفعة الملكية

  :العامة للمنفعة الخاصة الملكية بنزع المتعلق اإلداري القرار شرعية مدى: األول المطلب

   يعد العتباره ،اإلدارية الوظيفة مباشرة وسائِل أهم من اإلداري القرار مظاهر أخطر 
 األفراد، كفة على هاكفتُ رجحتَ إذ العامة؛ اإلدارة بها تتمتع التي ةالقانوني تواإلمتيازا السلطات

 تكمن كذلك ،)1(العام الصالح تعمل ما كل في وتستهدفُ ،المجموع باسم تعمل هاأنَّ يبررها وما
 على للحصول ،اإلدارة تستخدمها التي الفعالة واألداة الوسيلةَ تمثُل هابأنَّ القرارات هذه أهميةُ

 األموال على بواسطتها اإلدارة تحصل التي بالقرارات المتعلقة المادية كالوسيلة ،األخرى وسائلها
  .)2(ستمالكاال كقرارات العامة

 ماهية إلى التعرف من بد فال الجوانب، متعدد اإلدارية القرارات موضوع فإن ولهذا
 تقرير إلى باإلضافة) الثاني الفرع (دارياإل القرار أركان ثم ومن ،)األول الفرع (اإلداري القرار

  ).ثالث الفرع (الفلسطيني عيشرتال في العامة للمنفعة الملكية نزع

  

  
                                                        

 .225:ص ، 1992 دمشق، جامعة منشورات ،1ط الثاني، الجزء ،االداري القانون .عبداهللا ، طلبة) 1(

 .235:ص سابق، مرجع الثاني، الجزء ،اإلداري القانون. نواف كنعان،) 2(
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  اإلداري القرار ماهية: األول الفرع

 اإلداري القرار من المراد تحديِد من بد ال ،العامة المنفعة تقريِر مجاِل في الخوِض قبَل
 المصري المشرع فْيعر فلم ،وأركانه ،العامة بالمنفعة متعلقال القرار طبيعة فهم لنا يتسنى حتى
 في األكبر الدور اإلداريين والقضاء الفقه لعب لهذا ،حدداًم تعريفاً اإلداري القرار الفلسطيني وال

 عن اإلدارة إفصاح ":يتكاآل هبتعريف اإلداري ضاءالق فقام ،)1(اإلداري للقرار جامع تعريف إيجاد
 معين، قانوني أثٍر إحداِث بقصد واللوائح ،القوانين بمقتضى سلطة من لها بما الملزمة ادتهاإر

  .)2("عامة مصلحة إبتغاء قانونا، جائزاو ممكنا ذلك كان متى

 هولكنَّ ،اإلداري بالقرار المقصود تحديد على يقتصر لم هأنَّ التعريف هذا على ويالحظُ
 موجوداً يعتبر اإلداري القرار أن مع ،تنفيذه وإمكانيات اصحته لشروط التعرض إلى ذلك تعدى
 أن أيضاً ويالحظ ،)3(ممكن غير تنفيذه كان أو ،لإللغاء مستحقاً يجعله عيب شابه ولو قانوناً

 يرتب بينما سكوتها نتيجة اإلدارة عن تصدر التي الضمنية القرارات يشمل ال إفصاح اصطالح
 كذلك سقوطها، يعني االستقالة طلب على شهر مدة الجواب كعدم انوني،ق أثراً ذلك على القانون

أو تعديال، ليشمَل يتسع ال قانوني، أثر إحداث كلمةَ إن أو إلغاء إنشاء 4(قائمة قانونية مراكز(.  

                                                        

 المبادئ مجموعة. نعمان الخطيب، نع نقالً ،985:،ص)1986 (سنة 7،8 العدد, 60/85 رقم عليا عدل محكمة قرار) 1(
 ،2001 عمان،,الثقافة دار ،)1997-1972( عام وعشرين خمسة في العليا العدل محكمة قررتها التي القانونية

 .291:ص

 .662:ص ،سابق مرجع. فؤاد محمود مهنا،) 2(

  .343:،ص)1965(الثاني، الجزء العربي، الفكر ،دار اإلداري القانون مبادئ. سليمان الطماوي، ) 3(
 .661:،ص)1978(المعارف، دار ،اإلداري القانون وأحكام مبادئ. فؤاد محمد مهنا، انظر -

  .47:ص ،2002 الحديثة، العربية مطبعةال القدس، ،الفلسطيني اإلداري القانون مبادئ. عدنان عمرو،) 4(
 أو فيها صريح بتعبير سواء إرادتها عن رةاإلدا تعبير يعني اإلفصاح كلمة ألن: عليها مردود األخيرين النقدين أن إال -

 المقدمة الطلبات إزاء اإلدارة من صريح موقف يشكل السكوت فإن بالتالي إرادتها إليه اتجهت ما على يدل موقفاً بإتخاذها
 أي إن كذلك قانوني، أثر يحدث أن شأنه من القبول أو بالرفض تقضي صريح لقرار إصدارها عدم أن تعي ألنها إليها

 اإلداري القانون مبادئ .عدنان عمرو، عن، نقالً جديد، قانوني مركز أمام يجعلنا قانوني لمركز إلغاء أو ديلتع
 .47:ص سابق، مرجع الفلسطيني،
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عمٌل :" هبأنَّ مهنا فؤاد محمد الدكتور وعرفه ،له المقترحة التعريفات تعددت فقد الفقه، اأم 
 قانونية آثاراً حدثوي ،الدولة في اإلدارية السلطات إحدى ةرادبإ يصدر واحد ،جانب من قانوني

 .)"1(قائم قانوني وضع إلغاء أو تعديل أو جديد، قانوني وضع اءبإنش

  :منها بخصائص يتميز اإلداري القرار أن التعريف هذا من يستفاد

 عن اإلدارة تعبير على يقوم اإلداري رالقرا أن يعني هذا: قانوني عمل هو اإلداري القرار.1
 تعديله أو ،جديد قانوني مركز بإنشاء اإلدارة قيام فيه المقصود ،قانوني أثٍر ترتيب بقصد ،إرادتها

 واإلعالنات البيانات ،قانوني ألثر محدثة غير عتبرتُ التي التصرفات ومن ،)2(إلغائه أو
 اًأثر حدثي ال اإلعالن" بأن :)3(العليا المحكمة حكمت فقد ،التحضيرية واألعمال ،والمنشورات

 إلى يرقى ال ،مادي عمٌل هو ستمالك،اال على المنشىء عزم المتضمن اإلعالن إنف ا،قانوني
 القانون وليد هو عليه يترتب الذي األثر ماوإنَّ ،قانوني أثٍر أي حدثي وال ،اإلداري القرار درجة
  ".اإلدارة ةإراد وليس ،بنشره يقضي الذي

 من يصدر أن يجب اإلداري القرار أن يعني ذاه :عامة سلطة من اإلداري القرار صدور.2
 لذيا النشاط طبيعة عن النظر وبغض ،)4(مركزية ال أم مركزية كانت سواء عامة إدارية سلطة

 خاصواألش ،كالوزارات المركزية األشخاص تشمُل العامةَ السلطةَ فإن بالتالي تتواله،
 تقوم التي العامة كالمؤسسات المرفقية الالمركزية واألشخاص كالمحافظات، اإلقليمية الالمركزية

  .)5(عام مرفق بإدارة

                                                        

 .1009:ص سابق، مرجع ، العربي اإلداري القانون. فؤاد محمد مهنا،) 1(

 فيها عامل أو اإلدارة من عضو جانب من إرادة بدون تقع التي االفعال ويعتبرأهمها لإلدارة المادية األعمال تتعدد) 2(
 قانوني، أثر تحقيق فيها يقصد ال التي اإلدارية واألعمال السيارات كحوادث لألفراد ضررا يحدث إهمال أو خطأ بصورة

 القانون في الوجيز.خطار علي شنطاوي، عن نقال السجالت، في الملكية قيد كعملية األثر هذا مثل إحداث شانها من وليس
 .  608:ص ،2003 والتوزيع، للنشر وائل دار عمان، ،1ط ،اإلداري

 .219:ص ،)1965 (لسنة 2العدد المحامين نقابة مجلة, )1964 (لعام 77 رقم العليا، العدل محكمة قرار) 3(

, بقسا مرجع. نعمان الخطيب،: عن نقالً ،17ص) 1986(سنة 1،2،3 العدد ،.77/84رقم العليا العدل محكمة) 4(
 .293:ص

  .229: ص سابق، مرجع ،2ج ،اإلداري القانون مبادئ. عبداهللا طلبة،) 5(
 .282:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون في الوجيز. محمود علي إعاد القيسي، انظر -
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 اإللغاء بدعوى طعٍن محَل القضائيةو التشريعية السلطتين أعماُل تكون أن يجوز ال هنا من
 ،فردية بحاالت تعلقت ولو ،ريعيةالتش السلطة من الصادرةُ فالقوانين اإلداري، القضاء أمام

 وكذلك البرلمان، يصدرها التي المشروعات من لمشروع العام النفع بإعالن يصدر الذي كالقانون
             .)1(القضائية المحاكم تصدرها التي واألحكام ،للقرارات بالنسبة الحال

 وفقاً تصدر والتي العامة فقالمرا تسييرب الملزمة الجهات من الصادرةُ القراراتُ عتبروتُ   
 عن صادرة تكن لم ولو ،اإللغاء بدعوى فيها الطعن يجوز ،إداريةً قراراٍت العام القانون ألحكام
 النقابات موضوع في صدرت التي هي ،القاعدة هذه أقرت التي األحكام أهم ومن إدارية، سلطة

 متعلقة كانت إذا ،إدارية قراراتها فتعتبر ا،معا اًمرفق ديرتُ هاألنَّ ذلك ن،يوالمحامي األطباء كنقابات
 سلطة قرار عنها صدر التي الهيئة تعتبر لم وإن باإللغاء فيها الطعن يجوز ،العام المرفق بتسيير
  .)2(إدارية

 بإرادة يصدر أن يجب اإلداري القرار أن يعني هذا :واحد جانب من اإلداري القرار صدور .3
 يكون أن فيجب ،)3(اإلداري العقد عن يميزه ما وهذا المخاطبين، برضا اإلعتداد دون منفردة
 يشترط فال ختصاصاتهم،ا حدود وفي القرارات إصدارب المتخصصين اإلدارة أعضاء من اصادر

أن دام ما ،الرئيس غير األعضاء أحد من إصداره يجوز بل ،اإلدارية السلطة رئيس من يصدر 
 الملكية نزع قرار على المصادقةَ أن إلّا ،)4(تفويض على بناء أو ،قانوناً إختصاصه يمارس

                                                        

  .834:ص ،2007العربي، الفكر دار ،اإلداري القانون مبادئ. سليمان الطماوي، ) 1(
 مرجع .نعمان الخطيب، عن نقالً ،1043:ص) 1985(سنة 7،8 العدد 25/8 رقم عليا العدل محكمة قرار انظر -

 .32:ص.سابق

  .665ص ،العربي االداري القانون. فؤاد محمد مهنا،) 2(
 .محمد الخالد، عن نقالً ،1985، سنة ،1713ص 172/84 رقم عليا العدل محكمة قرار انظر -

 نية ظهور مع تسيره، بمناسبة أو عام مرفق إدارة بقصد العام ونالقان أشخاص من شخص يبرمه عقد: اإلداري العقد) 3(
 القانون في قانونية غير استثنائية شروطاً العقد بتضمين وذلك ، وأحكامه العام، القانون أسلوب بإتباع العقد هذا في اإلدارة
 المجلس عن صادر ونبقان بلفسطين اإلدارية العقود وتنظم الخاصة، على العامة المصلحة تغليب أجل من الخاص

 بتاريخ صدر الذي العامة األشغال عطاءات وقانون ،)1998 (لسنة) 9 (رقم العامة، اللوازم بقانون يسمى التشريعي
 العربية المطبعة القدس، ،الفلسطيني اإلداري القانون مبادئ. عدنان عمرو،: عن نقالً. 1999\12\28

 . 139:،ص)2002(الحديثة

                                                                                  .230ص سابق، مرجع ،2ج اإلداري، انونالق .عبداهللا طلبة،) 4(
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  .)1(أخرى جهة أي إلى تفويضه يجوز وال ،الدولة رئيس ختصاصإ من هو ،العامة للمنفعة

 نع يصدر أن يجب ،اإلداري القرار أن يعني هذا :التنفيذ قوة مع اإلداري القرار صدور. 4
 فإن بالتالي ،)2(أعلى سلطة من عليه التعليق دون ،نهائي بشكل إصداره حقَ تملك إداريٍة سلطٍة

 عن الصادرة بالقرارات يتعلق لما بالنسبة كذلك إدارية، قرارات تعتبر ال التحضيرية اإلجراءات
 قراراٍت عتبرتُ ال هافإنَّ ،تصديقها أو ،المركزية السلطة العتماد والخاضعة ،الالمركزية الهيئات
 قبل العقار مالك مع الودي تفاقاال ذلك أمثلة ومن ،)3(اإلداري للقرار تمهيدية االًأعم بل ،إداريةً

  .قانوني أثر أي عليه يترتب ال العقار؛حيث شراء ىعل ستمالكاال قرار إصدار

  :   اإلداري القرار أركان: الثاني الفرع

 اًإداري اًرارق يصبح اإلدارة عن الصادر القرار في السابقة الخصائص توافرت حال وفي    
 تتمثل وهي ،متوافرةً القانونية أركانه دامت ما ،المباشر للتنفيذ قابال يكون بحيث التكوين، كامل

  :في

 إدارية لجهة أو ،معين لموظف تمنح قانونية صالحية عامة بصفة وهو: اإلختصاص ركن: أوالً
 بموجب الصالحية هذه تحددت بحيث ،اإلدارة إرادة عن تعبيراً ،)4(ما إداري قرار تخاذال ،معينة
 ذا معين؛ إداري اختصاص تنظيم عن القانون تخلي حالة في ،العامة مبادئه أو ،القانون أحكام
 مع ختصاصاال هذا يتفق الذي الموظف أو ،الجهة الحالة هذه في القرار تخاذا اختصاص يتولى

                                                        
 . 11/11/2009 بتاريخ العبوة نادر السيد نابلس بلدية محامي مع الباحثة أجرتها التي المقابلة) 7(رقم ملحقال) 1(

 مرجع نعمان، الخطيب، نقالعن ،1713ص ،1985سنة 11،12 العدد) 72/84 (رقم عليا عدل محكمة قرار) 2(
  .21سابق،ص

 .com.hrdscussion.www، 24/10/2008 وتعريفه، اإلداري القرار انظر -

 .98:ص االداري، القانون بسوني، عبدالغني عبداهللا،) 3(

  .281:ص ،سابق عمرج. محمود علي عادإ القيسي،) 4(
 مرجع.نعمان الخطيب، نقالًعن ،821:ص ،1974سنة 7،8 ،العدد)14/74(رقم العليا عدل محكمة قرار انظرو -

  . 64:،صسابق
 سابق، مرجع. نعمان الخطيب،: عن نقالً ،17ص،1986 سنة1،2،3العدد ،)77/84 (رقم عليا محكمةعدل قرار نظرا -

 .293:ص
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 و ختصاصات،او أعمال من له أنيطَ ما يؤدي أال اإلدارة لرجل وليس ،)1(الوظيفية واجباته طبيعة
 من معين لنوع التفرغَ اإلدارِة رجُل يستطيع حيث ؛اإلدارة لمصلحة امشروط الركن هذا يعتبر

 المسؤولية تحديد في يساعد بما األفراد لمصلحة امشروط كذلك الزمن؛ بمضي يجيده ،األعمال
 بالعناصر ختصاصاال ةَفكر القانون حدد وقد ،)2(اإلدارة أقسام في األفراد توجيه وسهولة

  :)3(اآلتية

 نزع رارفق ,اإلدارية األعمال مباشرة لهم يجوز الذين األفراد بتحديد وذلك: شخصي عنصر •
 المدن تنظيم قانون و ،)1953(لسنة) 2(رقم االستمالك قانون دهاحد جهات من يصدر الملكية

 أخرى إدارية جهة ألي زيجو وال ،)56،58 (المادة في) 1966(لسنة) 79(رقم واألبنية والقرى
 .الملكية نزع قرار إصدار

 وعليه ممارستها، معين إداري لعضو يجوز التي األعمال بتحديد وذلك: موضوعي عنصر •
 قانون تملك التي الجهة عن القرار صدور وجوب أي ،تجاوزها وعدم حدودها في اإللتزام

 .)4(فيه والتقرير لموضوعه التصدي

 فيها يباشر أن اإلدارة لرجل التي والجغرافية المكانية لدائرةا بتحديد وذلك: مكاني عنصر •
 نزع يتم التي فالعقارات قروية،ال والمجالس ،والبلديات المحافظات، مثل إختصاصه،

 . الملكية نزع طالبة للبلديات تابعةً تكون أن بد ال ،العامة المنفعة أجل من ملكيتها

 ما فإذا أثناءها، إختصاصه يباشر أن اإلدارة للرج يكون فترة بتحديد وذلك: زمني عنصر •
 والقرى المدن تنظيم قانون من) 23/7( المادة حددت قدو ،ختصاصها زال الفترة انتهت

 مشروع تنفيذ كان إذا ،الملكية بنزع عقارات أي تخصيص عدم )1966 (لسنة) 79 (رقم
                                                        

 قبول شروط ،الموظفين وتاديب االداري القرار الغاء في الشاملة االدارية الموسوعة. معبدالمنع عبدالعزيز خليفة،) 1(
 .                                           20:ص ،2005 القاهرة، والقانون، الفكر دار ،2الدوله،ج مجلس قضاء في االداري القرار الغاء دعوى

  .1042:ص سابق، مرجع ،عربيال اإلداري القانون. فؤاد محمد انظرمهنا، -

 .355:ص العربي، الفكر دار ،االداري القانون مبادئ .سليمان الطماوي،)  2(

  .283:ص ،1982 العربي الفكر دار مقارنة، دراسة ،اإلدارية للقرارات العامة النظرية. سليمان الطماوي،) 3(
 .298:ص ،سابق مرجع. محمود علي اعاد القيسي، انظر -

 .260:ص سابق، مرجع الثاني، الجزء ،اإلداري القانون. وافن كنعان، )4(
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 ستمالكاال قانون من )20( المادة نصت كذلك ،سنوات سبع خالل ينفذَ لن العامة المنفعة
 لم إذا ،العامة للمنفعة ملكيتها المنزوعة رضاأل عادةإ مكانيةا على )1953( لسنة) 2 (رقم

 ال كذلك ،باسمه األراضي تسجيل تاريخ من سنوات ثالث خالل المشروع المنشُئ يباشر
 يصدر لم اإذ اإلّ ،القانونية مدته انتهت قد قروي مجلس من الملكية نزع قرار إصدار يجوز
1(آخر قروي مجلس بتعيين قرار(. 

 لقرار الالحق التصحيح جواز مدى من ،اإلداري القضاء موقف عن هنا التساؤل ويكمن  
 أصالً المختصة الجهة تصديق حالة في كما ،صدوره على الحٍق بإجراء مشوبا صدر إداري

  بإصداره؟ تختص ال أخرى جهة عن صدوره بعد ،المعيب القرار هذا على القرار بإصدار

 عدم بعيب المعيب القرار تغطية جواز عدم هي التساؤل، هذا على المنطقية اإلجابة
 قرار صدور ألن ذلك ؛صدوره على الحق بإجراء اإلداري القرار إصدار خالل من ختصاصاال
 التصحيح ألن ،اإلختصاص صاحب من إجازة يصححه ال امطلق ابطالن يبطله مختص غير من
 القانونية الظروف من اإلستفادة من المعيب القرار بخصوصه صدر من حرمان نهشأ من

 العملية الناحية أن اإلّ والتصحيح، اإلصدار بين ما الفترة في تغيرت تكون قد التي والواقعية
 في الحكم صدور قبَل يتم أن أي ،التصحيح هذا مشروعية بشرط اًجائز اًأمر التصحيح عتبرتَ

 ذلك أن إال مضمونه، في اًتغيير يتضمن أال و ،القرار صحة على فيها المطعون لغاءاإل دعوى
 الحق وقت في وليس ،فيه صدر الذي الوقت في تكون اإلداري القرار من العبرةَ ألن ،منتقد

  . )2(له

 الخارجي المظهر أي ،اإلداري القرار فيها يفرغ التي الصورة به ويقصد :الشكل ركن: ثانياً
 ما لصدورها اًخاص شكالً اإلدارية القرارات في يشترط ال هأنَّ واألصل ،)3(القرار فيه يبدو الذي

 صدرت إذا اإلّ مشروعه القرارات تكون ال وعندئٍذ ذلك، عكس القانون أو ،الدستور يقرر لم

                                                        

 ،2،جاإلداري القانون.نواف كنعان، عن نقالً ،362:ص ،1933 سنة 3،4العدد)102/72 (رقم عليا عدل محكمة قرار) 1(
 . 260:ص سابق، مرجع

  .26:ص ،سابق مرجع ،رياإلدا القرار الغاء في الشاملة اإلدارية الموسوعة . عبدالمنعم عبدالعزيز ليفة،خ) 2(

 .257:ص سابق، مرجع العام، القانون في الوسيط .قاسم أنس محمد جعفر،) 3(
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 كأن ،)2(معين بشكل القرار إصدار ضرورةَ المشرع يتطلب قدو ،)1(المطلوبة الشكليات ضمن
 تلك مراعاة يجب وهنا إصداره، قبل معينة جهة رأي يتطلب أو ا،مسبب أو ا،مكتوب نيكو

 ،الشكل بعيب اًمعيب القرار اعتبر وإال القرار بإصدار المختصة الجهة من المطلوبة الشكليات
 ،أخرى ناحية من اإلدارة سير وحسن ناحية، من األفراد لحقوق ضمانة يشكل وهذا ،إلغائه يمكن

 منها يتطلب القرار إلصدار معين شكل تحديد ألن ،متسرع بشكل قراراتها بإصدار تقوم ال هاألنَّ
  .)3(اإلدارية قراراتها إصدار قبل بروالتد ،التروي

 فتصدر اإلدارة تدخل إلى وتؤدي ،القرار تسبقُ التي الواقعية الحالة وهو: السبب ركن: ثالثاً 
 هو ماوإنَّ ،القرار متخذ لدى نفسياً أو ،شخصياً راًعنص ليس السبب وهذا ،)4(اإلداري القرار

شأنه من ،عنه خارجي موضوعي عنصر أن فاألصل ،)5(اإلداري القرار صدور يبرر أن 
 تنظيمي أو ،تشريعي نص هناك كان إذا اإلّ ،اإلداري القرار سبب بذكر ملزمةً ليست اإلدارةَ
 من إلزام دون ،نفسها تلقاء من القرار سبب اإلدارة بينت لو وحتى السبب، هذا بيان يوجب
 ،القانوني وجوده حيث من يراقب حيث اإلداري؛ القضاء لرقابة يخضع لسببا فإن ،)6(القانون

 سبب يكن لم فإذا ،يرتبه الذي األثر وبين بينه والمالءمة التناسب حيث من أيضاًو ،ومشروعيته
  .)7(هبإلغائ القضاء حكم ا،ومشروع اًموجود القرار

 مباشرة، عليه يترتب الذي القانوني األثر أو ،اإلداري القرار موضوع وهو :المحل ركن: رابعاً
                                                        

  .113:ص ،سابق مرجع. بسيوني عبدالغني عبداهللا،)1(
 .28:ص,سابق مرجع. عبدالمنعم عبدالعزيز خليفة، انظر - 

 ،سابق مرجع. نعمان الخطيب، عن نقالً ،1713:،ص1985سنة 11،12 العدد) 84\72 (العليا العدل محكمة قرار) 2(
 . 21:ص

  .354:ص سابق، مرجع ،االداري القانون مبادئ. سليمان الطماوي،) 3(
 .57:ص سابق، مرجع, والتطبيق النظرية بين اإلداري القرار .سمارة خالد الزعبي، وانظر -

 .331:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون. طه ابراهيم الفياض،) 4(

 ،سابق مرجع نعمان، الخطيب، عن نقالً ،609:ص1988 سنة 4،5،6 العدد ،)127/86 (رقم العليا العدل محكمة قرار) 5(
 .417:ص

 ،سابق مرجعنعمان، الخطيب، عن نقالً ،1629:،ص 1989سنة 9 العدد ،)64/87 (رقم العليا العدل محكمة قرار) 6(
 .416:ص

  .48:ص,2008. والتوزيع للنشر قنديل عمان، ،االدارية اتالقرار في السلطة استعمال اساءة. ابراهيم العقيلي،) 7(
 .102:ص نشر، سنة بدون العربي، الفكر دار االسكندرية، ،االدارية السلطة اعمال. فؤاد محمد عبدالباسط، انظر -
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 أن ويجب ،)1(المراكز هذه إلغاء أو ،تعديل أو ،بإنشاء سواء ،القانونية المراكز في بالتغيير ذلك
يكون قانوناً وجائزاً متعيناً اإلداري القرار عن المتولد القانوني األثر، حقوقاً المخاطبون فيكتسب 

  .)2(محله في صحيحاً القرار يعتبر حتى بواجبات يلتزمون أو

 عن وتحقيقه ،ابتغائه اإلدارة إرادة تحركت الذي والعام النهائي الهدف وهو: الغاية ركن: خامساً
 يستهدفها التي الغاية هي العامةُ المصلحةُ تكون أن ألصلاو اإلداري، القرار إصدار طريق
 وسائل إال ليست اإلدارة بها تتمتع التي السلطات ألن ذلك ؛)3(غايته في معيباً كان وإال ،القرار
 مصلحة تحقيق إصداره من اإلدارة تهدف الذي فالقرار العامة، المصلحة هي ،هامة غاية لتحقيق

 وفي ،)4(بغايته معيباً يعتبر ،منه نتقاماال بقصد بشخص اإلضرار أو ،لمصدره خاصة شخصية
 أن اإلدارة رجل من تتطلب: األولى) 5(نلقاعدتي وفقاً اإلداري القرار من الغاية تحديد يتم الغالب

 ما حالة في اإلدارة رجل لزمت: والثانية ،عامة مصلحة تحقيق ابتغاء ،عامة ةبصف قراراته يتخذَ
 له يجوز وال ،بالذات لغايةا هذه قراره في يستهدفُ هبأنَّ للقرار تهدف معينةً غايةً القانون حدد إذا
شخصي لدافع وليس ،أخرى عامة لمصلحة ولو حتى غيرها إلى يتعداها أن.  

 اإلداري القرار نأ يتضح صحته، وأركان وعناصره اإلداري القرار ماهية توضيح بعد
 يكون أن يجب ،لألفراد الخاصة للملكية نزع من عليه يترتب وما ،العامة المنفعة بوجود القاضي
 اًومصادق مكتوباً يكون بحيث المطلوب لشكلا اومتبع ،القانون يحددها مختصٍة جهاٍت من صادراً

 كل في المواطنين حاجات وسد ،العامة للمصلحة اًومستهدف ،ختصاصاال صاحب من عليه
 الفلسطينية التشريعات تحليل إلى ستناداال خالل من الحقاً توضيحه سيتم ما وهذا األحوال،
  .ستمالكاال و الملكية بنزع ةالمختص

  
                                                        

 .126:ص ،سابق مرجع .بسيوني الغني عبد عبداهللا،)1(

 .356:ص, سابق مرجع ،االداري القانون مبادئ. سليمان الطماوي،) 2(

 مرجع.نعمان الخطيب، نقالًعن ،1842:ص ،1981 سنة 11 العدد) 52/81 (رقم العليا العدل محكمة قرار) 3(
 250:صسابق،

 .277:ص سابق، مرجع, الثاني الجزء اإلداري، القانون. نواف كنعان،) 4(

 .106: ص ،سابق مرجع. فؤاد محمد الباسط، عبد) 5(
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   :الفلسطيني التشريع في وآثاره العامة المنفعة تقرير: الثالث الفرع

 ملكية نزع لتحقيق إتباعها الواجب اإلجراءات )1953( لسنة )2(رقم ستمالكاال قانون حدد
 ث،المبح هذا من الثاني المطلب في تفصيلي بشكل اإلجراءات هذه الباحثة درسست حيث العقار؛

 اإلداري القرارب لقيتع فيما ،فلسطين في المطبق القانون يتطلبها التي الشروط بيان من بد ال لكن
 بيان مع ،)أوالً( ذكرها السابق القانونية لألركان مطابقته ومدى ،العامة المنفعة بوجود القاضي

 العامة للمنفعة الملكية نزع قرار عن المترتب األثر إلى والتعرض ،)ثانيا( القرار هذا طبيعة
  ):ثالثا(

  :الفلسطيني التشريع بحسب وأركانه الملكية نزع قرار: أوالً

 بوجود القاضي اإلداري القرار مفهوم تحديد لنا يتسنى ،وأركانه اإلداري القرار دراسة بعد     
 كِنر شرح تم فقد ،الفلسطينية األراضي في المتبع التشريع بحسب صحته وأركان ،العامة المنفعة

 ذات مشاريع إلقامة الحاجة وهو السبب، وركن العامة، المنفعة وهي الملكية، نزع من الغاية
 في المطبق القانون خص وقد العقارات، على إلّا يرد ال فالنزع المحل، وركن عامة، منفعٍة

   :كاآلتي االجراءات ببعض والشكل، االختصاص عن فلسطين

 مجلس إلى التقدم ضرورة ،)1(المنشئ فلسطين في المطبق القانون أوجب :اإلختصاص حيث فمن
 مع ،العامة المنفعة مشروع لتنفيذ ،المطلوبة األراضي استمالكب القرار إعطاء بطلب ،الوزراء

 المنشئ قتدارا من الوزراء مجلس تثبت وبعد ،)2(المشروع هذا بمثل للقيام المالية مقدرته إثبات
 سواء المنشىء بطلب يتعلق قرار إصدار له يحقُ العامة، للمنفعة مشروعه بأن قتناعهاو ،المالي

 سيتم ما وهذا عليها، رتفاقاال حقوق من أي فرض أو ،مؤقت أو ،دائم ،بشكل رضاأل استمالكب

                                                        
 على هو أو بمشروع يقوم شخص وأي هيئة أو جمعية أو شركة وأية محلي أو بلدي مجلس أي أو الحكومة: المنشئ) 1(

 . القانون هذا في الواردة للكلمات: تعاريف) :"1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 2 (المادة راجع به، القيام وشك

 خمسة لمدة الجريدة في إعالناً ينشر أن المنشىء على -1): "1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 3/1 (المادة) 2(
 هذا في أوصافها مبينة أرض باستمالك القرار إعطاء لطلب الوزراء مجلس إلى التقدم على عزمه فيه يعلن يوماً عشر

 ". العامة للمنفعة هو مشروعه وأن اإلعالن،
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  .)1(الحقاً تفصيله

 القرار على الموافقة سلطةَ الدولة رئيس خوَل فلسطين في المطبقَ القانون أن إلى إضافةً
 بمصادقة القراِر قترانا عدم حال وفي ،)2(ستمالكاال بخصوص الوزراء مجلس نع الصادر
   .)3(اإلختصاص شرط تحقق لعدم نافذ غير يعتبر ،الرئيس

 الشكليات ستمالكاال قرار بخصوص فلسطين في المطبق القانون نص فقد :الشكل ناحية من أما
  : باآلتي مثلتت بها القيام ستمالكاال في الشروع عند المنشىء على

1. أن خمسةَ لمدة الرسمية الجريدة في إعالناً ينشر ن اًيوم عشراأل فيه يبيالمنوي رض 
  .العامة للمنفعة تحقيقاً العمل بهذا سيقوم هوأنَّ والمساحة، األوصاف حيث من استمالكها

 مجلس من قرار ستصدارا بطلب يتقدم أن عليه يتوجب ،اإلعالن مدة من اإلنتهاء وبعد .2
  .)4(اإلعالن في أوصافها المبينة رضاأل استمالكب له يسمح ،الوزراء

 من ،مكتمل غير ستمالكاال قرار أن نجد ،أعاله ةالمبين الشروط في النظر أنعمنا إذاو
 أن ،نشىءمال طلب على الوزراء مجلس موافقة حال في ذلك يتطلب إذ ؛الشكلية اإلجراءات حيث

 أن يعني وهذا ستمالك،اال قرار بإصدار المخول الشخص عتبارهبا لةالدو رئيس إلى هقرار فعري
ال المنشىء يستطيع للقانون وفقاً ذلك على الوزراء مجلس وافق لو حتى رض،باأل يتصرفَ أن 
 قرار على الرئيس تصديقُ يعتبر فهل تناقضاً، الباحثة تجد الخصوص وبهذا ،بذلك المختص

                                                        
 المنشىء اقتدار من التثبت بعد الوزراء لمجلس يحق - 1):" 1953( لسنة 2 رقم االستمالك قاون من) 4/1( المادة) 1(

-ب أو, مطلقاً استمالكاً األرض استمالك -أ:يقرر أن القانون هذا أحكام حسب العامة للمنفعة مشروعه بأن واقتناعه المالي
 تلك في االرتفاق حقوق من حق أي استمالك -ج أو. الزمن من محدودة لفترة واستعمالها األرض بتلك التصرف استمالك
 أو األرض تلك على اإلرتفاق حقوق من حق أي فرض -د أو عليها، أو فيها األخرى الحقوق من أي أو ليهاع أو األرض

 .ملكيتها عن المتفرعة الحقوق من حق أي ممارسة على القيود من قيد أي

 الملك إلى باالستمالك الوزراء مجلس قرار يرفع "-2): 1953 (لسنة 2 رقم االستمالك، قانون من) 4/2 (المادة) 2(
 ".عليه للموافقة

 .75:ص سابق، مرجع ،العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع. الحكم عبد فودة،) 3(

 خمسة لمدة الجريدة في إعالناً ينشر أن المنشىء على- 1):" 1953 (لسنة  2 رقم االستمالك قانون من) 3/1( المادة) 4(
 هذا في أوصافها مبينة أرض باستمالك القرار إعطاء طلبل الوزراء مجلس إلى التقدم على عزمه فيه يعلن يوماً عشر

 . "العامة للمنفعة هو مشروعه وأن اإلعالن،
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  الشكل؟ ركن ضمن أم االختصاص، ركن ضمن االستمالك

 مجلس من الصادر االستمالك قرار على بالمصادقة الدولة رئيس قيام إن الباحثة، برأي
 نهائياً، القرار كان إذا إال القانونية، آلثاره ومحققاً نافداً يكون ال ألنَّه شكليا، ركنا يعتبر الوزراء

 األحوال بدراسة يقوم من إن كذلك ائياً،نه ليس أنَّه يعني ما المصادقة، إلى القرار يحتاج وهنا
 الملكية، نزع أقر اقتنع فإذا الوزراء، مجلس هو الملكية، بنزع القيام إلى دعت التي واألسباب

  . فقط شكلياً السلطة رئيس دور يكون وهنا النزع، طلب رفض يقتنع، لم وإذا

 شربن يقوم أن المنشىء من القانون يتطلب ستمالك،اال قرار على الرئيس موافقة وعند .3
 ابدائرته هااستمالك المراد رضاأل ةعالواق التسجيل، دائرة وتزويد الرسمية، الجريدة في القرار

  .)1(الشأن أصحاب االشخاص بأسماء كشٍفبو ،المعنيين االشخاص بعدد القرار عن نسٍخب

 بتبليغ التسجيل دائرة قيام يكتفت ال أن ستمالك،اال لقرار الشكلية الشروط من كذلك .4
 الباحثة قيام وعند ،)2(القرار نص فردي وبشكل ،خطياً إخطارهم يجب بل ،الشأن أصحاب

 الشأن، أصحاب تبليغ عدم حال في ستمالكاال إجراءات بطالن عن التسجيل مأمور بسؤال
 احبص من تقصيراً يعتبر هإنَّ بل ،وإلغائه القرار بطالن إلى يؤدي ال التبليِغ عدم بأن أجاب

 القرار نشر أن ذلك ودليل ،)3(قانونية ستمالكاال إجراءات وتبقى ،لعمله أدائه في االختصاص
 قابل غير وباتاً ،قاطعاً برهاناً يعتبر ،سابقاً المشروحة الخامسة للمادة وفقاً الرسمية الجريدة في

 والمصلحةَ ،المنفعةَ يحقق أجله من رضاأل استمالك المراد المشروع اعتبار على ،للنقاش
  .)4(للمجتمع العامة

 تطلب حيث ا،إختالف نجد المصري القانون مع الشكلي اإلجراء هذا مقارنة وعند
                                                        

 مجلس إلى طلباً المنشىء يقدم, اإلعالن مدة انتهاء بعد -3): "1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 3/3 (المادة )1(
 ."استمالكها المراد باألرض خريطة به مرفقاً الوزراء

 كل إلى القرار عن صورة يبلغ أن التسجيل مأمور على يترتب): " 1953(لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 6(المادة )2(
 ."الكشف في أسماؤهم المبينة عليها اليد واضعي أو األرض أصحاب من واحد

  م7/3/2010 بتاريخ نابلس راضيأ لتسجي مأمور األتيرة وليد السيد مع الباحثة أجرتها التي المقابلة) 10 (رقم ملحقال )3(

 أن على قاطعة بينة يعتبر الخامسة للمادة وفقا القرار نشر إن): " 1953(لسنة 2 رقم االستمالك قانون من )7 (المادة )4(
 ."العامة للمنفعة مشروع هو أجله من األرض استمالك يراد الذي المشروع
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 المقار في لإلعالنات المعد المحل في ولصقه ستمالك،اال قرار نشر المصري القانون
 نالكائ ةاإلبتدائي والمحكمة ،الشرطة أو ،العمدة مقر وفي ،المحلية اإلدارة لوحدات الرئيسية

  .)1(النشر وليس اللصق تاريخ من بالقرار العلم في العبرة وجعل العقار دائرة في

 هأنَّ نجد  ،فلسطين في المطبق القانون في وتوضيحه، ستمالكاال قرار أركان بيان بعد
 مختصة غير جهة من القرار وصدور ،الرسمية الجريدة في بالنشر اإلدارة التزام عدم حال في

 سنقوم ما وهذا, إلغائه وطلب ،القرار بصحة الطعن في الحقَ المستملكة رضاأل صاحب يعطي
  .                                                 الدراسة هذه من الثاني الفصل في بدراسته

  : اإلداري القرار طبيعة: ثانياً

: الفردية القراراتف ،فرديةو تنظيمية قرارات إلى مداها حيث من اإلدارية القرارات تنقسم
 األشخاص أحد بتعيين الصادر األمر مثل ،بذواتهم معينيين أفراد أو ،فرداً تخاطب التي هي

 الحالة على تطبيقها بمجرد مضمونها القرارات هذه وتستنفذ ،)2(فصله أو،معينة بوظيفة
  .)3(المذكورة

 تتعلق ال بحيث ،)4(ملزمة مجردة عامة لقواعد المتضمنة فهي: التنظيمية القرارات أما
 هذه شروط فيه تتوافر شخص بكِل تتعلقُ ماوانَّ ،بالذات التعيين سبيل على حالٍة أو ،بشخٍص
  .     المرور تنظيم قرارات مثل ،)5(القرار عليهم ينطبق الذين عدد عن النظر بغض القاعدة

 لمشروع امةالع المنفعة قرار أن نجد ،السابقة القرارات من نوع كل مفهوم تحديد بعد
 قراراً طبيعته في ليس ،للعقار الحائزين أو ،المالكين األفراد ملكية نزع عليه والمترتب ،معين

                                                        
  .المصري) 1990 (لسنة) 10(رقم العامة المنفعة لأج من الخاصة الملكية نزع قانون من) 3(المادة) 1(

 .359:ص سابق، مرجع ،االداري القانون مبادئ. سليمان الطماوي،) 2(

 .143:ص سابق، مرجع اإلداري، القانون. بسيوني عبدالغني عبداهللا،)3(

 سلطة من صادرة ألنها نقواني ليست انها اال القوانين مثل  مجردة عامة قواعد القرارات هذه اعتبار من بالرغم) 4(
 عبدالغني عبداهللا، عن، نقالً والقوانين، للدستور مخالفتها عدم ويجب تشريعية  سلطة من إال تصدر ال والقوانين إدارية،

 143:ص سابق، مرجع ،اإلداري القانون .بسيوني،

  .243:ص سابق، مرجع . عبداهللا طلبة،) 5(
 .36:ص ،2004االسكندرية، المعارف، منشأة ،اإلداري القضاء. عدنان عمرو، انظر -
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 ،به العلم على القانونية القرينة لتوفير الرسمية الجريدة في بنشره يكتفى بحيث ،عاماً تنظيمياً
 أو لمالك، الذاتي القانوني المركز يمس هألنَّ ماإنَّ مجردة، عامة قواعد يضع ،بقرار ليس وهو
 أنَّه فلسطين في المطبق القانون بحسب ذلك ودليل ،)1(ملكيته تنزع الذي العقار من جزءال حائز
 أو الملك أصحاب تبليغ بضرورة الرسمية الجريدة في الملكية نزع قرار نشر إجراء ألحقَ

  .)2(الكشف في )همأسماؤ المذكورة( عليها اليد واضعي

  :العامة المنفعة تقرير على المترتب راألث: ثالثاً

 حق في معينة وآثار نتائج يرتب هفإنَّ صحيح، بشكل العامة المنفعة قرار صدور حال في     
 المنفعة قرار نشِر فإن العقارات بأصحاب يتعلق ماف ،نفسها اإلدارة حق وفي العقارات أصحاب

 تزمع ما إلى الشأن وأصحاب ،الجمهور وتنبيه ،اإلشهار يحققُ الرسمية الجريدة في العامة
  :) 3(منها مختلفة آثاراً النشر يحقق بحيث ،اإلجراءات من اتخاذه اإلدارة

 في العقار وضع أساس على ،الشأن أصحاب إلى موجهة دعوى بمثابة القرار نشر يعتبر .1
 تتم ضافاتإ أو ،تحسينات أو ،تعديالت بأي عترفي وال ،الرسمية الجريدة في القرار نشر تاريخ

  .  أكبر تعويض على الحصول بقصد تمت ما غالبا ألنها ،ذلك بعد

 في الطعن إجراء لمدة بالنسبة هامة نتائج الرسمية الجريدة في القرار نشِر على يترتب .2
 قرار أن الدعوى وقائع من تبين إذا" :األردنية العليا العدل كمةمح قرار نص حيث القرار؛

 تنظيمي مشروع هناك يكون أن قبل لصدوره ،للقانون مخالف قرار هو ،هب المطعون ستمالكاال
 ستين خالل إال يجوز ال القرار بهذا الطعن فإن ،أجله من ستمالكاال تم الذي الشارع لتوسيع

                                                        

  . 147:ص المعارف، منشأة االسكندرية، ،لالفراد االدارية بالمنازعات االداري القضاء اختصاص. محمود أحمد جمعه،) 1(
 .54: ص سابق، مرجع ،العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع. الحكم عبد فودة، انظر -

 كل إلى القرار عن صورة يبلغ أن التسجيل مأمور على يترتب): "1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 6(المادة) 2(
 ".الكشف في أسماءهم المبينة عليها اليد واضعي أو األراضي أصحاب من واحد

  .534:ص ،2001أكتوبر, الثالث العدد, واألربعون الواحد المجلد, العامة اإلدارة مجلة. خليل خالد الظاهر،) 3(
 .148:ص ،سابق مرجع. محمود دأحم جمعة، انظر -
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 .)1("المصلحة لذوي تبليغه أو ،القرار نشر تاريخ من يوماً

 المراد رضلأل المنطقة في ئدالسا السعر مراعاة وجوب القراِر نشِر على بيترت كذلك .3
 .اإليجار أو البيع ناحية من سواء الحين ذلك في هااستمالك

 .   )2(فيها التصرف مالكيها على يمتنع بحيث رض،األ تلك قيد على إشارة وضعب القيام .4

 عند المترتب األثر طبيعة هي ما يكون، اإلطار هذا في يطرح الذي السؤاَل ولعل  
 الوزراء؟ مجلس من امةالع المنفعة قرار صدور

 صدور يؤدي الو القانونية، المراكز في استبداٌل وأ ،تغيير القرار صدور على يترتب الف
 يستطيع كذلك اإلدارة، ذمة إلى صاحبها ذمة من للمشروع الالزمة العقارات خروج إلى القرار

تأجيرها أو ،بيعها اءسو القانونية التصرفات كافة بها التصرف ملكيتها نزع المراد رضاأل مالك 
  .)3(رهنها أو

فهناك : اإلدارة بحق يتعلق ما اأم العقارات، دخول في يتمثُل أثر سقوط في يتمثُل وأثر 
 لمندوب يكون للقرار النشر حصول بمجرد: )4(المصري التشريع فبحسب :األول أما ،القرار

 ،العامة للمنفعة لزومها تقرر يالت العقارات دخول حق الملكية نزع بإجراءات القائمة المصلحة
 البيانات على والحصول ،التحديد عالمات ووضع ،ومساحية فنية عمليات إجراء أجل من ذلكو

 الشأن ذوي إخطار يتطلب ذلك فإن ،الموقعية بالمشروعات يتعلق ما اأم العقار، بشأن الالزمة
  .العقار دخول قبل الوصول بعلم امصحوب يكون عليه موصى بخطاب

                                                        

 مرجع.نعمان, الخطيب من  نقالً ،737:ص ،)1980 (سنة) 60 (العدد ،113/79 رقم العليا العدل محكمة قرار) 1(
 142،صسابق

 أن المنشىء على يترتب الخامسة للمادة وفقاً القرار نشر بعد):"1953( لسنة) 2 (رقم االستمالك قانون من) 8(المادة) 2(
 المراد األرض كانت إذا لها واضح مخطط مع استمالكها تقرر التي األرض قيد عن صورة التسجيل مأمور إلى يقدم

 أي إجراء عن يمتنع وأن السجل في األرض تلك قيد على إشارة يضع أن وعليه التسجيل، دائرة في مسجلة استمالكها
 ."عليها معاملة

 .533 ص. سابق مرجع ، خليل، خالد الظاهر، ) 3(

 ) .1990 (لسنة 10 رقم العامة اامنفعة الملكية نزع قانون من) 4 (المادة )4(
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 يكون ملكيتها المنزوعة األراضي بدخول المختص الموظف قيام إمكانية أن يعني ذلكو
 محددة أعمال إجراء في اًمقيد الموظفُ يكون حيث, الرسمية الجريدة في القرار نشر تاريخ منذ

 بتنفيذ القيام لإلدارة يحقُ ال هأنَّ اإلّ ،مساحتها وبيان وتحديدها، رضاأل تقييم في تتمثل
 ستبدأ اإلدارة بأن وتبليغهم الشأن ذوي إخطار بعد اإلّ أصلها من الملكية نزعت التي عاتالمشرو

  .المشروعات في

    صالحيةَ والمحلية اللوائية، لتنظيما للجان يخوُل هفإنَّ ،فلسطين في المطبق للقانون بالنسبة اأم 
 ،وتوسيع ،بناء من هيكليةال المخططات وتنفيذَ ،وقت أي في المستملكة األمالك إلى الدخوِل
 إعطاء هسبقَ قد يكون أن شريطة ،)العامة الخدمات (وكهرباء ،ومجاري ،مياه شبكات وتمديد
 سلطة قبل من مفوٍض شخص لكِل ويجوز األراضي، مالكي إلى يوماً عشر خمسة مدته إشعار

 عالقة له بما اقيمته تقديِر أو مسحها أجل من أرٍض أي إلى وقت أي في يدخَل أن تنظيمية
 في ورد ما بمقتضى رضاأل بتلك عالقة له تنظيم مشروع أي تعديل أو ،تصديِق وأ ،بتحضيِر

 التفويض شهادة إبراز ضرورة مع المساحة أعمال ذلك ويشمل ،القانون هذا من الثالث الفصل
 خطي شعارإ رسَلُأ إذا اإلّ ،الساكن موافقة دون مسكن أو ،دار أي إلى الدخول إمكانية عدم مع

 المختص الموظف قيام إمكانيةَ أن يعني وذلك.)1(دخوله من ساعة وعشرين أربعة قبل للساكن
 ،التنظيمي المخطط على المصادقة عند يكون ،التنظيم تابمخطط المشمولة األراضي بدخول

 قبل ،الشأن ذوي إبالغ وبشرط ،السابقة المادة في المذكورة باألغراض القيام أجل من ذلكو
  .تنفيذه من يوماً عشر خمسة

                                                        

 لجان وتخول األعلى التنظيم مجلس يخول -1):" 1966 (لسنة) 79 (رقم واألبنية القرى تنظيم قانون من) 60 (المادة) 1(
 أية إلى) التنفيذ موضوع(عماراإل أو/و التنظيم مخطط وضع بعد وقت أي في الدخول صالحية والمحلية اللوائية التنظيم
 خطوط بإنشاء فيها تسمح أو فيها تنشىء وأن موجودة، طريق أية تحويل أو لتوسيع تلزم أو طريق موضع تؤلف أرض

 يجوز -2 .األرضي تلك مالكي إلى يوماً 15 مدته إشعار إعطاء بعد الهاتف أو الكهرباء خطوط أو مياه شبكة أو المجاري
 له بما قيمتها تقدير أو مسحها أجل من أرض أية إلى وقت أي في يدخل أن تنظيمية سلطة قبل من مفوض شخص لكل

 في ورد ما بمقتضى األرض بتلك عالقة له تنظيم مشروع أي تعديل أو وعمل وتصديق تحضير - أ: التالية باألمور عالقة
 أو القانون هذا من الرابع الفصل ىبمقتض قدم طلب أي -ب. المساحة أعمال ذلك ويشمل القانون هذا من الثالث الفصل

 أو موافقة أو رخصة على الحصول أجل من القانون هذا بمقتضى وضعت تعليمات أو نظام أو أمر أي الفصل بمقتضى
 إخطار أو أمر أو إشعار أي بإصدار التنظيمية السلطة اتخذته قرار أي -ج. أخرى أرض أية أو األرض تلك بشأن قرار

  ."القانون هذا من لخامسا الفصل أحكام بمقتضى
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 أجل من يشاء وقت أي في رضاأل دخول إمكانية المفوض للموظف القانون أجاز كذلك
 المشاريع ضمن كانت إذا ،المستحقة والتعويضات رض،األ وتقدير ،المساحة بأعمال القيام

 المذكور صلالف في الواردة األعمال من اتُستمالكاال ثعتبرتُ وهنا ،الثالث الفصل في الواردة
 بإصدار األراضي هذه إلى المفوض الموظف دخوَل وقيد القانون، نفس من) 23( المادة بحسب
 يستطيع موافقته عدم حال وفي ،مسكونةً رضاأل كانت إذا ،الساكن وموافقة ،التفويض شهادة

 دقي القانون أن نجد هناو ساعة، وعشرين بأربعة بالدخول طارهإخ بعد رضاأل إلى الدخول
  .فقط رضاأل وتقدير ،المساحة أعمال :هما ثنينإ بعملين الموظفَ

 القرار بسقوط المقصودو ،وسقوطه اإلداري القرار مدة في يتمثلف الثاني األثر أما
 فالقاعدة العامة، المنفعة قرار صدور من بالرغم الملكية نزع على اإلدارة إجبار عدم اإلداري،

 الالزمة جراءاتاال باقي باستكمال اإلدارة يلزم ال القراِر صدور أن المصري القانون بحسب
 لم إذا ،العامة المنفعة قرار فيسقط لنهايته، الطريق في السير عن العدول لها إذ الملكية؛ إلنتقال

 مع ،)1(القرار نشر تاريخ من سنتين خالل العقاري الشهر مكتب في الملكية نقل نماذج تودع
 عدم كان إذا اأم المحددة، المدة في اإليداع بعدم القرار إسقاط إلى ةاإلدار نية تجاهإ وجوب
 السقوط، أثر يرتب ال هفإنَّ ،الخطأ أو ،السهو نتيجة جاء كأن ،النية بهذه مصحوٍب غير اإليداِع
 النية إتجاه عدم بإثبات اإلدارة جانب من العكس إثبات تقبل ،بسيطةٌ قرينةٌ اإليداع عدم وقرينةُ
 أدخلت لو كما ،)2(مغاير مضمون عن كاشفة الصريحة اإلدارة تصرفات وأن ،ذلك إلى يةالضمن
 رارق سريان على دليل أبلغ وهذا ،العام النفع ذات المشروعات في بالفعل العقارات اإلدارة
  .العامة المنفعة

  

  

                                                        
 .المصري )1990( لسنة 10 رقم العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع قانون من) 10 (المادة) 1(

 .90: ص سابق، مرجع. عبدالحكم فودة،) 2(
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1(فلسطين في المطبق القانون اأم( :أرض أي عن جزئياً أو ً،كليا التخلي جواز على فنص 
 األشخاص بإعالن وذلك ،المنشئ طلب على بناء ،الوزراء مجلس من بقرار اهاستمالك تم
 وإعالن ،األراضي تحرير قيود في أو ،التسجيل دائرة سجالت في )همأسماؤ المدرجة(

 وأوجب إدعاء، أي قدم من وإعالن ،العقار هذا على منفعة أو ،حق أي يملكون الذين األشخاص
 خاضعٍة غير إليها المشار رضاأل تصبح بحيث الرسمية الجريدة في التخلي إعالن رنش القانون

  .بها يتعلق إلتزام أي من المنشَئ ويبرأ ،هااستمالكب المتعلق القرار في جاء لما

 يبنيان ستمالكاال عن التخلي حيث من ناثني نموقفي لقانوِنل أن الباحثة رأت لهذا وفقاً
  :ذاتها المستملكة رضاأل على

 قد المنشىء كان اإذ ،المستملكة رضاأل عن جزئياً أو كلياً التخلي القانون يجز لم: األول
 أدت أسوار كبناء جوهري، بشكل معالمها من روغي وضعها في رأثَّ بشكل رضاأل في تصرفَ

 األرض تحويل أو ،شكلها في أثرت كهرباء خطوط مد أو األراضي، بقية عن فصلها إلى
  .لكسارة

 ضرورة مع المستملكة األرض عن التخلي أجاز الثاني الموقف أن نجد الوقت نفس وفي
 إجراءات عن والناتجة بهم، لحقت التي واألضرار الخسائر عن الشأن وأصحاب المالك، تعويض

 أكدته ما وهذا معالمها، لتغيير األرض، في بالمساس المنشىء قيام عدم حال في االستمالك
  .)2(العليا العدل محكمة

                                                        
 أية استمالك عن جزئياً أو كلياً يتخلى أن يشاء وقت أي في للمنشىء يجوز -1:" االستمالك قانون من) 19(المادة) 1(
 في أسماؤهم المدرجة األشخاص بإعالن وذلك الثانية المادة بمقتضى باستمالكها الصادر القرار في وصفها ورد رضأ

 منفعة أو حق أي يملكون الذين واألشخاص لألرض كمالكين واألبنية األراضي تحرير قيود في أو التسجيل دائرة سجالت
 غير إليها المشار األرض تصبح الرسمية الجريدة في االستمالك نع التخلي إعالن نشر ولدى بها ادعاء أي قدم ومن فيها

 يتخلى أن للمنشىء يحق ال أنه إال.بها يتعلق التزام أي من المنشىء ويبرأ باستمالكها المتعلق القرار في جاء لما خاضعة
 ."وضعها في أثر بشكل بها وتصرف عليها يده وضع أرض استمالك عن جزئياً أو كلياً

 مرجع. نعمان الخطيب، عن، نقالً ،539:ص ،1979 لسنة 4، العدد ،)82/78 (العلي العدل حكمةم قرار) 2(
 عليها يجِر لم إذا منها جزء أي أو المستملكة األرض كامل استمالك عن يتخلى أن المنشىء عن يمتنع ال: "142:،صسابق

 ".ومعالمها بوضعها يؤثر تصرف أي منها جزء أي على أو
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 حتى تملكة،المس رضاأل عن جزئياً أو كلياً ليخالت أجاز األردني القانون أن نجد حين في
 األصلي المالك موافقة شرط وضع هأنَّ اإلّ الجوهرية، معالمها في بتغيير نشىءالم قام ولو
  .)1(التغيير بعد بحالتها استردادها لىع رضلأل

2()1966 (لسنة 79 رقم واألبنية والقرى نالمد تنظيم قانون في أيضاً ونص(:  

 مالتنظي لجنة رأي من كان إذا لالستمالك، التنظيمي المخطط في أرض أي تعيين يجوز ال
 المخطط، تصديق تاريخ من سنوات سبع مدة خالل ينفذ لن االستمالك هذا أن اللوائية أو المحلية

  .الحقا بيانه سيتم ما وهذا المدة، تلك نم القانون نفس من) 58 (المادة استثنى أنَّه إلّا

 يحق رض،األ استمالك دون سنوات سبع مدة وانقضاء لالستمالك تعيينها حال وفي
 رضاأل تصبح بحيث ،إليه رضاأل بإعادة المحلية المدن تنظيم لجنة يطالب أن رضاأل لصاحب

 تاريخ على ،شهور ستة ةمد إنقضاء حال في ستمالكاال لصفة فاقدةً ستمالكاال لهذا المخصصةُ
 رقم فلسطين، في المطبق االستمالك قانون نص فقد كذلك ألصحابها، اللجنة تعدها ولم شعاراإل
 لم كأن القرار ويعتبر حوزته، إلى أرضه بإعادة المالك مطالبة امكانية على ،)1953 (لسنة) 2(

 تاريخ من سنوات ثالث خالل المشروع، يقتضيه الذي العمل اإلدارة مباشرة عدم حال في يكن
 وكان كافية، تكن لم العمل في المباشرة من منعتها التي األسباب وأن باسمه، األرض تسجيل

 دفع اإلدارة على يجب التملك نتيجة ضرر، باألرض لحق حال وفي عليها، التغلب باستطاعتها
 فإذا القروي، أو البلدي، المجلس أو الحكومة، المنشُئ يكون ال أن بشرط ذلك كل عنه، التعويض

 ال الرسمية، الجريدة في القرار نشر تاريخ من سنوات ثالث خالل مشروعها البلدية تباشر لم
  ).3(السبب ذلك على بناء أرضه بإعادة المطالبة للمالك يجوز

                                                        
 ).1987 (لسنة األردني االستمالك قانون من) 19( المادة) 1(

 إذا اإلجباري االستمالك أجل من أرض أية التنظيم مخطط على تعين ال:"والقرى المدن تنظيم قانون من) 23/7 (المادة) 2(
 من سنوات سبع مدة خالل ينفذ ال سوف االستمالك هذا إن اللوائية التنظيم ولجنة المحلية المدن تنظيم لجنة رأي من كان

 ." المخطط هذا تصديق تاريخ

  ).1953 (لسنة) 2(رقم االستمالك قانون من) 20(المادة ) 3(
 .18:ص سابق، مرجع االستمالك، قضايا. ميشال خوري، انظر -
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 إلى الحال عادت القانونية المدة في العامة المنفعة قرار ينفذ لم إذا هأنَّ سبق مما نستخلص
  .)1(القانونية التصرفات كافة ملكه في يتصرفَ أن المالك واستطاع ،عليه انتك ما

  :الفلسطينية التشريعات في ستمالكاال إجراءات: الثاني المطلب

 نزع لتحقيق إتباعها الواجب اإلجراءات ،)1953( لسنة) 2 (رقم ستمالكاال قانون حدد
 القانون بموجب للمشروع العامة المنفعة ةالمختص اإلدارية الجهة بتقرير تبدأ إذ ،رضاأل ملكية

 من ،اإلجراءات بقية تنطبق أساسه وعلى ،الملكية نزع عملية في الزاوية حجر يمثُل الذي السابق
 قانون حدد كذلك ،)2(والتعويض القرار في المتعلقة والطعون التعويض، وتقدير ،للملكية نقل

 المنفعة من تعتبر التي عمالاأل بعض ،)1966(لسنة) 79(مرق واألبنية والقرى ،المدن تنظيم
 القانون هذا وأكد عنها، ستغناءاال يمكن وال المواطن حاجات لسد ةضروري تعتبر والتي العامة،

: نتناول سوف ولهذا العامة، المنفعة أعمال بعض في يإجبار بشكل الملكية نزع أهمية على
 ستمالكاال إجراءات إلى ثم ،)أول فرعال (فلسطين في المطبق القانون في اإلجباري ستمالكاال
  ).ثاني فرعال( فلسطين في المطبق القانون في

   :فلسطين في المطبق القانون في اإلجباري ستمالكاال: األول الفرع

 في تكون أن يجب ،العقار ملكية نزع من اإلدارة لها تسعى التي الغايةَ أن سبق فيما ذكرنا
 المنفعة ماهية يعرف أو ،يحدد لم الفلسطيني القانون أن بينَّاو ،)3(عامة منفعة تحقيق األحوال كل

 حيث ؛)4(واألبنية والقرى ،المدن تنظيم قانون في العامة المنفعة أعماَل أورد هأنَّ اإلّ ،العامة

                                                        
 العقار ببيع القيام أو كسلعة العقار استعمال أو كتأجيره العقار بإستغالل القيام إمكانية: القانوني التصرف في المقصود) 1(

 القومي المركز اربد، حياتنا، في القانون. أحمد علي المهداوي،: نقالًعن معين، دين مقابل العقار رهن أو آخر شخص إلى
 .54:،،ص1999للمنشورات

 الجزء العليا، العدل محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ مجموعة). 13/97 (رقم اهللا برام العليا العدل محكمة قرار) 2(
 .175:ص ،)2009 (األول،

 خمسة لمدة الجريدة في إعالناً ينشر أن المنشىء على-1):" 1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 3/1( المادة) 3(
 هذا في أوصافها مبينة أرض باستمالك القرار إعطاء لطلب الوزراء مجلس إلى التقدم على عزمه فيه يعلن يوماً عشر

 . امةالع للمنفعة هو مشروعه وأن اإلعالن،

 ).1966( لسنة 79 رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من )19( المادة) 4(
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نذكر األعمال هذه على البلدية للمجالس التابعة التنظيمية المخططات اشتمال ضرورة أوجب 
  :منها بعضا

 .توسيعها أو ،تحويلها أو ،جديدة طرق إنشاء و ،الطرق مواقع حديدت -1

 .والمصارف العامة المجاري فيها بما الصحي الصرف مجاري تحديد -2

 .المياه مشاريع -3

 والمتنزهات الطبيعية قوالمناط ،العامة للساحات المخصصة األراضي تحديد -4
 .واألسواق العبادة وأماكن ،والمناجم والمحاجروالمقابر،

 الحديد سكك ومخططات ،والمرافئ والمباني، ،للمطارات كموقع أرضب حتفاظاال -5
 أي أو ،والمستشفيات ،والمدارس ،العامة والمباني ،السيارات ومواقف ،الباصات ومحطات

 .أخرى عامة خدمات

 فيها، والصناعات الحرف بعض تعاطي يحظر أو يجوز التي واألبنية المناطق تحديد -6
 .أخرى غايات أي أو ،الزراعة أو ،للسكن بها حتفظي التي واألماكن

 المنافع مناطق تحديد واجب اإلدارة أعطى المشرع أن نجد ،المادة هذه في التمعن بعد
 جميع في به والنهوض ،المجتمع حاجات سد إلى دائماً تسعى التي فهي وتعيينها، العامة

 والمدارس المستشفيات بناء خالل من كذل والثقافية، اإلقتصادية الصحية، اإلجتماعية، المجاالت
 قانون أجاز كما ،األساسية ومتطلباته ،السكان عدد مع يتالءم بشكل الترفيهية واألماكن

 ما اًمشروع بأن يفيد قرار بإصدار الوزراء مجلس قيام إمكانيةَ فلسطين في المطبق ستمالكاال
  .) 1(صريح بشكل الحق ذلك على ينص لم ولو حتى ،بذلك اقتناعه بعد ،العامة للمنفعة هو

                                                        
 المالي المنشئ اقتدار من التثبت بعد الوزراء لمجلس يحق) " 1953 (لسنة) 2(رقم االستمالك قانون من) 4/1( المادة) 1(

 استمالك أو ، مطلقاً استمالكاً األرض تمالكاس يقرر أن القانون هذا أحكام حسب العامة للمنفعة مشروعه بأن واقتناعه
 .الخ.....محددة مدة واستعمالها األرض بكل التصرف
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فقد اإلجباري ستمالكواال الملكية بنزع يتعلق ما اأم نص قانون في الفلسطيني المشرع 
 مواقع ىعل التنظيمي المخطط اشتمال وجوب على ،)1(فلسطين في المطبق والقرى ،المدن تنظيم

   :كاآلتي إجباري بشكل ملكيتها نزع المنوي األراضي

 .العامة المنافع أو ،الحكومة لمصلحة ستغاللهاا أجل من المخطط على مخصصة أرض أية - 1

 أرض أية أو ،إعمارها إلعادة التنظيم مخطط على محددة منطقة ضمن تقع أرض أية - 2
 .توزيع إعادة إلى تحتاج منطقة أية أو لها، مجاورة

 استخدامها ادالمر األراضي بتحديد لقياما ضرورة المادة، هذه من األول البند من ديقص     
 على يدل مما العامة، المنفعة أعمال من عمل أي أو متاحف، عمل أو ،المدارس لبناء ستعمالهااو

  :)2(للتعيين مرحلتين وجود

  .التنظيمي المخطط على وتحديدها هااستمالك المنوي األراضي تعيين: األولى

  .عيينالت بعد إستغاللها المراد العامة المنفعة طبيعة تخصيص: والثانية

ضهاأنّ _اإلدارة _المختصة اللجان ترى أرض أي ملكية نزع جواز فيعني الثاني البند اأم 
 هذه يهمل لم المشرع أن نجد وهنا ،وتنظيمها وتقسيمها العشوائية المناطق إعمار إلعادة الزمة

 التي اياتوالغ األسباب على تدل فهي ،)3(السابق بالقانون فيها اًخاص اًنص أورد بل ،المناطق
  :منها ،المناطق بعض إعمار إعادة أجل من ،األراضي ملكية نزع عند ،تحقيقها يراد

  

                                                        
 التفصيلي التنظيم مخطط يشتمل أن يجوز):"1966 (لسنة 79رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 23/5 (المادة) 1(

 تعيين) هـ:..... التالية األمور على خاص بشكل يشمل نأ يجب كما القانون هذا من) 9( المادة في المدرسة األمور على
 ."اجبارياً استمالكها المنوي األرض مواقع

 .7/3/2010 بتاريخ اهللا رام بلدية مهندسة االتيرة عدالة السيدة مع الباحثة أجرتها التي المقابلة ،)9 (رقم ملحقال) 2(

 التنظيم مخطط على يبين أن يجوز):"1966 (لسنة 79رقم ةواألبني والقرى المدن تنظيم قانون من) 23/6 (المادة) 3(
 إعادة أو التنظيم إلى كلياً حاجة في أنها اللوائية التنظيم لجنة وبموافقة للتنظيم المحلية اللجنة ترى منطقة أية التفصيلي

  .نظيمهات سوء أو بليها أو قدمها بسبب حديثة أسس على تخطيطها إعادة -أ:التالية الغايات أجل من تنظيم
  .والصناعات السكان مواقع تغيير بقصد -ب
 ."المخطط على المبينة الغايات من غاية أية تحقيق بقصد -ج
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 .صحي صرف وشبكات جديدة شوارع إنشاء: مثل حديثة أسس على تخطيطها إعادة  -  أ

 المهن بعض مزاولة يحظر التي المناطق تحديد: مثل والصناعات السكان مواقع تغيير   - ب
 .فيها والحرف

 هذا من )19( المادة في والواردة المخطط على المبينة الغايات من ةغاي أي تحقيق   - ت
 .  القانون

 تأميناً اإلجباري لالستمالك خاضعة المحلية المدن تنظيم نةلج برأي هي أرض أي -3
 .المخطط على المبينة لألغراض ستعمالهاال

 اإلدارية للجهات الحقَ أعطى فلسطين في المطبق القانون أن الباحثة جدت وهنا 
 الواردة العامة المنافع من منفعة ألي ستغاللهاال الزمةٌ هاأنَّ ترى أرض أي استمالكب المختصة

 ضرورة هاأنَّ تأكدت متى ،الوزراء مجلس بها يقتنع والتي ،القانون ذات من) 19 (المادة في
 الخدمات فيرتو في األفضل لتحقيق تسعى ذكرنا كما فاإلدارة عنها، اإلستغناء يمكن ال ماسة

  .السكان ضاِر على والمحافظة العامة

  :فلسطين في المطبق التشريع في االستمالك اجراءات: الثاني الفرع

 ما وهذا ذلك، العامة المصلحة تستدع لم ما به المساس يحرم مصان حقٌ الملكية حقُ
 ال ،العامة المنفعة لأج من عقاٍر أي ملكية بنزع اإلدارة قيام فعند الدولية، الدساتير عليه أجمعت

ما وهذا إجراء، أي إغفال أو ،إهمال دون تام بشكل التشريع في الواردة باإلجراءات التقيد من بد 
آلتيكا القانونية للمواد تحليلي بشكل دراسته سيتم:  
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  : آلتيةا األمور باتباع ويتم العامة المنفعة قرار صدور: أوالً

1 - الرسمية الجريدة في )1(إعالن بنشر المنشئ قيام، مجلس إلى التقدم على عزمه فيه يعلن 
 قرار إصدار بطلب ،اإلعالن نشر تاريخ من ايوم عشر خمسة مرور بعد الوزراء

  .)2(العامة للمنفعة هو مشروعه وأن ،اإلعالن في األوصاف موضحة أرض استمالكب

 مرفقاً الوزراء سمجل إلى ،)3(طلب تقديم المنشئ على يترتب اإلعالن، مدة إنتهاء بعد - 2
 بالمشروع القيام على المالية مقدرته يثبتَ أن وعليه ،هاستمالك المراد العقار بمخطط
 .)4(الوزراء مجلس بها يقتنع بصورة

التي المدة على ،)5(األردني المشرع ونص يجب أن يتم مجلس إلى فيها الطلب تقديم 
 عتبري المدة هذه مراعاة عدم حال وفي اإلعالن، ةمد إنتهاء تاريخ من شهرأ ثالثةُ وهي الوزراء،

حين في يكن، لم كأن ستمالكاال إعالن أن مدة أي على ينص لم فلسطين في المطبق القانون 
 إستكمال في اإلدارة جدية إلثبات وذلك معينة، مدة على ينص أن به األجدى وكان الطلب، لتقديم

  .اإلجراءات هذه

3 - يقوم للمنشئ المالية المقدرة وجود من والتأكد ،المقدم الطلب بدراسة ءالوزرا مجلس 
 يحقق إقامته المنوي المشروع تنفيذَ بأن التثبت وبعد ،المشروع وتنفيذ ،التعويض بدفع
  : المجلس يقرر العام النفع

 .امطلق استمالكا رضاأل استمالك  -  أ

                                                        
 .الوزراء لمجلس الملكية نزع طلب بتقديمه المنشئ عزم عن لإلعالن نموذج ويمثل) 1(رقم ملحقال) 1(

 خمسة لمدة الجريدة في إعالناً ينشر أن منشىءال على-1):" 1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 3/1 (المادة) 2(
 هذا في أوصافها مبينة أرض باستمالك القرار إعطاء لطلب الوزراء مجلس إلى التقدم على عزمه فيه يعلن يوماً عشر

 . "العامة للمنفعة هو مشروعه وأن اإلعالن،

 .الملكية نزع بخصوص الوزراء مجلس من قرار إصدار لطلب نموذج يمثل) 2 (رقم ملحقال) 3(

 المالية مقدرته يثبت أن طلبه تقديم عند المنشىء على -4):" 1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 4\3 (المادة) 4(
 ."الوزراء مجلس بها يقنع بصورة بالمشروع القيام على

 ).1987 (لسنة األردني االستمالك قانون من) ب/4 (المادة) 5(
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 محدودة لمدة لهالستعما به نتفاعاال ،أو رضاأل في )1(التصرف حق استمالك   - ب

 من أي أو ،عليها أو رض،األ تلك في رتفاقاال حقوق من حٍق أي استمالك  - ت
 .فيها األخرى الحقوق

 من أي ممارسة على قيٍد أي أو ،عليه االرتفاق حقوق من حق أي فرض  - ث
 .العقار ملكية عن المتفرعة الحقوق

الوزراء لمجلس يحق أي أن يقرر ملكيتها تنتقُل بحيث ،مدائ بشكل رضاأل استمالك اإم 
 مؤقت بشكل رضاأل استمالك تقرر أن اوإم ،_اإلدارة _ المنشئة الجهة إلى صاحبها من

 رضاأل استعمال حق للدولة ويكون ،مالكها باسم مسجلةً تبقى رضاأل أن هنا والمقصود
 التصرف مصطلح أن أي ،بيعها في الحقُ لها يكون أن دون ،الزمن من محددة لفترة واستغاللها

 البلدية كقيام ،المستملكة رضاأل بيعب المنشىء قيام إمكانية يشمل ال ،السابقة المادة في الوارد
 مجلس حق من يكون كذلك آخر، كراج بناء لحين ،سيارات كراج علهالج أرض استمالك في

 حق على ماوإنَّ رضاأل على ستمالكاال يقع ال وهنا ،االرتفاق حق استمالك يقرر أن الوزراء
 شبكات كمد رض،األ في الشرب أو ،المسيل أو ،المرور حق استمالكب تقوم بحيث رتفاقاال

 يتعلق قرار إصدار الوزراء مجلس ويستطيع الحقاً، انتقاده سيتم الحقُ وهذا ،الصحي الصرف
 ثالثة رتدادباإل يتعلق ،العقار على بناء إنشاء عند عام قيد فرض مثل المالك على قيٍد أي بفرض

 مجلس المخول القرارات هي فهذه المالك، على الطوابق عدد فرض أو ،جهة كل من أمتار
 نزع المطلوب المشروع أن من التأكد بعد ستمالكاال بطلبات يتعلق فيما بإصدارها الوزراء

  .المشروع هذا إلقامة المالية القدرة توافرو ،العام النفع يحققُ أجله من الملكية

لمجلس" :1987 لسنة االستمالك قانون من) 4/5 (المادة تنص فقد األردني القانون اأم 
 دفِع على المقدرة المستملك لدى وبأن ً،عاما نفعاً يحققُ المشروع تنفيذَ بأن اقتنع إذا ،الوزراء

                                                        
 االستعمال حق يشمل بحيث العقارية العينية الحقوق من غيره عن الملكية حق يميز يالذ الحق هو : التصرف حق)1(

. حياتنا في القانون. احمد علي المهداوي، عن نقالً. الهبة او البيع امكانية ويشمل االراضي في االنتفاع أي واالستغالل
 . 175:ص ،1999 اربد، للنشر القومي المركز
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 قح استمالك أو ،مطلقاً اًاستمالك العقار استمالك اإم ،الحال مقتضى وبحسب يقرر أن ،التعويض
 أو ،عليه رتفاقاال حقوق من حق أي فرض أو محدودة، لمدة ستعمالهال به االنتفاع أو ،التصرف

 صدري أن ذلك في ويشترطُ العقار، ملكية عن المتفرعة لحقوقا من أي ممارسة على قيد أي
الوزراء مجلس في عليه المنصوص اإلعالن مدة إنهاء تاريخ من أشهر ستة خالل هقرار 
  .يكن لم كأنه اعتبر اوإلّ المادة نفس من )2(الفقرة

 الباحثة برأي صواباً أكثر كان األخير أن نجد ،السابق النص مع النص هذا وبمقارنة
  :هما اثنين لسببين

1. فلسطين في المطبق القانون أن االرتفاق حقوق من حق أي استمالك إمكانية على نص 
 قانون من) ج/4/1 (المادة حسب ة،العام المنفعة مشروع إقامة المراد األرض في

 أي فرض امكانية على نص) د/4/1 (المادة نفس وفي ،)1953 (لسنة) 2 (رقم االستمالك
 من حق أي ممارسة على القيود من قيد أي أو األرض، تلك على االرتفاق حقوق من حق

 ويحذفَ ،)د (الفقرة يعتمد أن بالمشرع األجدى من وكان ملكيتها، عن المتفرعة الحقوق
 يجوز فال ذاتها األرض عن بمعزل يجوز ال العينية الحقوق ملكية نزع ألن ؛)ج(الفقرة

  .سالفاً بينا كما نفسها األرض استملكت إذا إلّا االرتفاق حق استمالك

2. تاريخ من أشهر ستة فترة خالل قراره بإصدار الوزراء مجلس قيد األردني القانون أن 
 وهذه يكن، لم كأن اإلعالن اعتبر اوإلّ ، )ايوم 15 ( سابقاً عليه المنصوص اإلعالن مدة

 مدة يحدد أن أيضاً األجدى من وكان فلسطين في المطبق القانون عليها ينص لم المدة
 .األفراد بحقوق للمساس يؤدي القرار هذا وأن سيما القرار، دارإلص

 للمصادقة الدولة رئيس إلى رفعه يتم ستمالكباال الوزراء مجلس قرار صدور بعد - 4
 قرار على الدولة رئيس موافقة عتبرا المشرع أن نجد المادة هذه في وبالتدقيق. )1(عليه

 سابقة أي وجدت فال أكثر، ال شكلي إجراء هو ،الوزراء مجلس من الصادر ستمالكاال

                                                        
 الملك إألى باالستمالك الوزراء مجلس قرار يرفع -2):" 1953( لسنة 2 رقم ستمالكاال قانون من) 2\4 (المادة) 1(

 ."عليه للموافقة
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 شروطه، كل امستوفي كان إذا ستمالك،اال قرار على للمصادقة الرئيس رفض على دلت
 الدولة، رئيس وليس ،الوزراء مجلس هو ستمالك،اال طلب بدراسة يقوم من أن فاألصل

  .)1(آخر شخص ألي اإلجراء هذا تفويض ةإمكاني على القانون ينص لم كذلك

 الجريدة في الرئيس بمصادقة والمقترن الوزراء مجلس من الصادر القرار نشر يتم   - 5
 هو ،ألجله رضاأل استمالك المراد المشروع أن على قاطعة بينة نشره ويعتبر ،)2(الرسمية
 أي يسمع ال:" قررت حيث ؛العليا العدل محكمة أكدته ما وهذا ،)3(العامة للمنفعة مشروع

 جاللة بموافقة ستمالكاال قرار اقترن أن بعد ،العامة للمنفعة يكن لم ستمالكاال بأن إدعاء
 كان ستمالكاال أن على قاطعة ةبين ريعتب ذلك ألن الرسمية، جريدةال في وأعلن ،الملك

 .)"4(ةالعام للمنفعة

 ضمن المستملكة رضاأل تقع الذي التسجيل مأمور إلى يقدم أن المنشئ على يترتب   - 6
   :)5(إختصاصه دائرة

 .به تبليغهم المطلوب األشخاص بعدد المذكور القرار عن اصور  -  أ

                                                        
 .7/3/2010 بتاريخ  اهللا رام بلدية مهندسة األتيرة عدالة السيدة مع الباحثة  أجرتها التي المقابلة) 9(رقم ملحقال) 1(

 مجلس قرار يقترن أن بعد: الرسمية الجريدة في القرار نشر: "1953 لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 5 (المادة) 2(
 ضمن المستملكة األرض تقع الذي التسجيل مأمور إلى المنشىء يقدم ثم الرسمية الجريدة في يعلن الملك بموافقة الوزراء

  .تبليغهم المطلوب األشخاص بعدد المذكور القرار عن صوراً-1 اختصاصه دائرة
 أما, واألبنية األراضي تحرير قيود في أو التسجيل دائرة سجالت في المثبتة ضاألر أصحاب بأسماء كشفاً -2

  ."إقامتهم ومحالت اليد واضعي بأسماء اكشف فيقدم تحرر لم والتي المسجلة غير األرض
 والثالثين، الثاني العدد ، الفلسطينية الوقائع جريدة في منشور استمالك لقرار نموذج يمثل) 4 (رقم الملحق انظر -

 .112ص ،2000فبراير

 أن على قاطعة بينة يعتبر الخامسة للمادة وفقاً القرار نشر إن): " 1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 7 (المادة) 3(
 ."العامة للمنفعة مشروع هو أجله من األرض استمالك يراد الذي المشروع

 ،سابق مرجع. نعمان الخطيب،: عن نقالً ،362:ص) 1973(ةلسن 3،4 العدد 102/72 رقم العليا العدل محكمة قرار) 4(
 .138:ص

 كل إلى القرار عن صورة يبلغ أن التسجيل مأمور على يترتب): 1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 6 (المادة) 5(
 ".الكشف في أسماءهم المبينة عليها اليد واضعي أو األراضي أصحاب من واحد
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 قيود في أو ،تسجيلال دائرة سجالت في المثبتة رضاأل أصحاب بأسماء اكشف   - ب
 واضعي بأسماء كشف فيقدم المحررة وغير ،المسجلة غير األراضي اأم األراضي، تحرير

 إقامتهم ومحل االستمالك، قرار صدور بتاريخ عليها اليد

 .لها واضح مخطط مع هااستمالك تقرر التي رضاأل قيد عن صورة تقديم   - ت

 :ةاآلتي باألمور القيام التسجيل مأمور على بيج    - 7

 .)1(الكشف في )همأسماؤ المدرجة (األشخاص إلى ستمالكاال قرار تبليغ  -  أ

 ،)2(عليها معاملة أي إجراء عن يمتنع بحيث السجل في رضاأل قيد على إشارة وضع  - ب
  .البيع أو الحجز أو الرهن معامالت مثل

كان فقد ،األردني القانون اأم التي المعامالت تحديد في ،وشموالً وضوحاً أكثر على تتم 
 عدا فيما ،عليها معاملة بأي القيام متناعا على نص بأن ذلك ها،استمالك تم التي األراضي قيود

 ويشترط ،المنشئ بموافقة إال) المنشئ إلى المالك من رضاأل ملكية نقل أي(  اإلنتقال معامالت
   .)3(دفعه الواجب التعويض مقدار في الفصل بعد إال الموافقة هذه تصدر ال أن

 أي أو رض،األ صاحب مع بالتفاوض القيام المنشئ على يترتب الشأن أصحاب تبليغ بعد
 محدودة لمدة إستعمالها أو ،فيها التصرف أو ،شرائها على معه يتفقَ وأن فيها، حق له شخص

  .)4(التعويض مقدار على أيضاً اإلتفاق مع عنها وتعويضه

                                                        
 إلى القرار عن صورة يبلغ أن التسجيل مأمور على يترتب): "1953 (لسنة 2 رقم  الستمالكا قانون من) 6 (المادة) 1(

 ".الكشف في أسماءهم المبينة عليها اليد واضعي أو األراضي أصحاب من واحد كل

 أن شىءالمن على يترتب الخامسة للمادة وفقاً القرار نشر بعد): "1953 (لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 8 (المادة)2(
 المراد األرض كانت إذا لها واضح مخطط مع استمالكها تقرر التي األرض قيد عن صورة التسجيل مأمور إلى يقدم

 أي إجراء عن يمتنع وأن السجل في األرض تلك قيد على إشارة يضع أن وعليه التسجيل دائرة في مسجلة استمالكها
 ." عليها معاملة

 ). 1987 (لسنة األردني كاالستمال قانون من) 6(المادة) 3(

 أن المنشىء على يترتب السادسة للمادة وفاقاً القرار تبليغ بعد): "1953 (لسنة2 رقم االستمالك قانون من) 9 (المادة) 4(
 محدودة لمدة استعمالها أو فيها التصرف أو شرائها على معه يتفق وأن فيها حق له شخص أي أو األرض صاحب يفاوض

 ."المشروع يقتضيه فيها حق أي تملك على أو
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 فالمنشىء ،أكثر ال شكلي إجراء هو ءاإلجرا هذا أن الباحثة تجد النص لهذا وفقاً 
 لم أو ،استئجار أو ،بيع من إليه المقدمة العروض على هاصاحب وافقَ حال في رضاأل سيستملك

 في لها الممنوح اإلمتياز إلى تلجأ اإلدارة فإن _المالك موافقة عدم _الثانية الحالة في هألنَّ ،يوافق
  .اًسالف بيناه الذي والجبري ،اشرالمب التنفيذ امتياز وهو ،العام القانون

فقد األردني، المشرع اأم صحيفتين في إعالن نشرب المنشئ قيام وجوب على نص 
 العقار وصف فيها بما ستمالك،اال قرار في الواردة التفاصيل عن موجزاً يتضمن يوميتين

 المالك على ضيعر بحيث عليه، اليد واضعي أو ،فيه المتصرفين أو ،مالكيه وأسماء ،المستملك
 الواجب التعويض مقدار على تفاقا بقصد للتقاوض النشر تارخ من ايوم ثالثين خالل مراجعته

 كانت إذا ،المالية وزير من تصديقه بعد اًصحيح تفاقاال ويعتبر المستملك، عقاره عن له دفعه
 كان إذا البلديات ووزير الحكومية، والمؤسسات والدوائر الوزارات إحدى المستملكة الجهة

  .)1(البلديات إحدى المستملك

 أصحاب تبليغ بعد ،الطرفين بين التفاوض طريقةَ حدد فلسطين في المطبق القانون أن نجد
 الشأن أصحاب تبليِغ وجوب على ينص فلم األردني المشرع اأم ،ستمالكاال بقرار بذواتهم الشأن

 األردني المشرع أن أي يوميتين، نصحيفتي في وتفاصيله القرار نشر على اعتمد بل ،بذواتهم
 للقيام الطرق مختلف تباعا على فاعتمد فلسطين في المطبق ونالقان اأم ،النشر وسيلة على اعتمد
 في بنشرإعالن المحلية اللجان قيام ضرورِة على أيضاً نص حيث ؛)2(الشأن أصحاب بتبليغ

 أصحاب إلى أمكن حيثما ،اإليداع عالنإ وتبليغ ،التنظيم مخططات إيداع عند الرسمية الجريدة
  .بالمشروع المشمولة األراضي

 خالل المستملك بمراجعة المالك قيام على ،المادة نفس في األردني القانون نص فقد كذلك
 عن له دفعه واجبال التعويض مقدار على تفاقاال بقصد للتفاوض ،النشر تاريخ من ايوم ثالثين

                                                        
 ).1987 (لسنة األردني االستمالك قانون من) 9 (المادة) 1(

 مع الهيكلي التنظيم مخطط يودع): "1966 (لسنة 79 رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 20 (المادة )2(
 اإليداع إعالن وينشر المحلية المدن نظيمت لجنة من توصية على بناء اللوائية التنظيم لجنة من بقرار به الخاصة التعليمات

 الجريدة في إيداعه إعالن تاريخ من شهرين لمدة اإلعالن هذا ويعرض محليتين جريدتين وفي الرسمية الجريدة في
 . بالمشروع المشمولة األراضي حابأص إلى أمكن حيثما اإليداع إعالن ويبلغ المحلية المدن تنظيم لجنة مكتب في الرسمية
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 المنشئ لمراجعة مدة أي على ينص فلم ،فلسطين في المطبق ونالقان اأم المستملك، عقاره
  . التعويض على للتفاوض

 مقدار على رضاأل وصاحب ستمالكاال طالب بين اتفاق أي إلى التوصل يتم لم إذا
 دفعه الواجب التعويض مقدار لتعيين المختصة حكمةمال إلى يلجَأ أن منهما ألي يجوز ،التعويض

  .)1(ستمالكاال مقابل

  :للعقار الفورية الحيازة :ثانياً

 حال في استمالكها المطلوب رضاأل )3(حيازة ،)2(فلسطين في المطبق القانون أجاز لقد
 القانون من ،)4()5،6،8،9( المواد في المنشئ يتقيد ال وهنا ضروريا، رضاأل ستالما كان

 قتناعا حال وفي ،)5(اءالوزر لمجلس مستعجال اطلب المنشئ بقدم بأن ذلك يتم حيث السابق؛
 يصدر ومباشرة فورا رض،األ على يده لوضع المنشئ دعت التي الضرورية باألسباب المجلس

 ستمالكاال لطالب أجاز القانون أن ذلك معنى للمنشئ، رضاأل وتسليم ،الفورية بالحيازة قراره
  :اآلتية الشروط لديه توافرت إذا ،هااستمالك المراد رضاأل على الحال في يده وضع

                                                        
 مقدار على األرض وصاحب المنشىء يتفق لم إذا):" 1953 (لسنة) 2(رقم االستمالك قانون من) 15/1(مادةال) 1(

 ".الطلب لتعيين المحكمة إلى طلب يقدم أن منهما ألي يجوز, التعويض

 الحال في األرض استالم كان إذا- 1: الفورية الحيازة قرار):"1953 (لسنة) 2(رقم االستمالك قانون من) 12 (المادة) 2(
 أسباب هناك أن المجلس اقتنع فإذا, الوزراء مجلس إلى مستعجالً طلباً يقدم أن المنشىء على يترتب العام للنفع ضرورياً

 التقيد دون حاالً له األرض وبتسليم الفورية بالحيازة قراره يصدر فوراً األرض على يده المنشىء يضع ألن تدعو
  .نشر دون من).9و8و6و 5(ادالمو في عليها المنصوص بالمراسيم

 إلى يدفع أن الحكومة غير كان إذا المنشىء يأمر أن كهذا قرار إعطاء قبل الوزراء مجلس على يترتب أنه على -2
 مأمور إلى يوعز وأن القانون هذا بموجب األرض لصاحب دفعه يقرر سوف الذي التعويض كوديعة الخزينة صندوق
 األخرى واألشياء واألشجار األبنية نوع إلثبات كشف بإجراء المأمور هذا خبهماينت الخبرة ذوي من وشخصين التسجيل

 ." التعويض تقدير عند المذكور بالكشف االستئناف ألجل وذلك عليها التي والحالة ومساحتها الثابتة

 عيني حق كان سواء حق له مادية سيطرة فهي فيه التعامل يجوز حق أو شيء على فعلية سيطرة: بالحيازة المقصود) 3(
 المعارف، منشأة االسكندرية، ،3ط الحيازة،. محمد المنجي،: عن نقالً كاملة، كالسندات شخصي حق أو واالنتفاع كالملكية

 .15:ص ،1993

 كذلك الشأن اصحاب تبليغ بدون و الوزراء مجلس الصادرمن االستمالك قرار لنشر اجراء إتباع بدون االستمالك أي) 4(
 على الشان أصحاب مفاوضة وبدون عليها معاملة أي اجراء لمنع األرض تلك قيد على على اشارة عبوض القيام بدون

 . التعويض

 .الفورية الحيازة قرار إلصدار الوزراء لمجلس مقدم مستعجل طلب يمثل) 5 (رقم ملحقال) 5(
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 مستوصف كإقامة العام للنفع ضرورة حالة يشكل الحال في رضاأل استمالك يكون أن  . أ
  . العاصمة مركز عن بعيدة منطقة في صحي

 حالة بتوفر المقنعة األسباب فيه يبدي ،الوزراء مجلس إلى مستعجل بطلب يتقدم أن  . ب
 .الضرورة

 طالب يد لوضع ضرورةً كهنا بأن ورأى ،األسباب بهذه الوزراء مجلس اقتنع إذا  . ت
 اءاتباإلجر التقيد دون رضاأل تسليمه ويتم ،بذلك قراراً يصدر فوراً رضاأل على ستمالكاال

 .القانون من) 9 ،8 ،6 ،5 (المواد في عليها المنصوص

العامة للمنفعة هااستمالك المراد للعقارات الفورية الحيازة أجاز فقد ،)1(األردني القانون اأم 
 وبعد الوزراء، مجلس إلى الفوري ستمالكلال الداعية األسباب يشمل طلب تقديم خالل من

 ،القانون في عليها المنصوص باإلجراءات التقيد دون ،للعقار الفورية الحيازة يقرر إقتناعه
 كان إذا نهأَّ ونص ،)2()1987( لسنة ستمالكاال قانون من الرابعة المادة إجراءات باستثناء

 والبلديات، ،للحكومة التابعة العامة والمؤسسات ،الرسمية الدوائر أو ،الوزارات غير المستملك
 بناء القيمة هذه تحديد ويتم ،الخزينة صندوق في التعويض قيمة إيداع المستملك على يتوجب

 فيقومون والمساحة؛ األراضي دائرة مدير من بتوصية مختصين خبراء من يصدر تقرير على
 ما وهذا إتباعه، الواجب التعويض لتقدير رةمباش حيازته المقرر عقارال على كشف بإجراء
  .)3(العليا العدل محكمة عليه نصت

  

  
                                                        

 ).1987 (لسنة األردني االستمالك قانون من) 17 (المادة) 1(

 وصدور يوم 15 مدة خالل الوزراء لمجلس الطلب وتقديم الرسمية الجريدة في االعالن طلب نشرب القيام ضرورة أي) 2(
 .الفورية الحيازة تجوز ال االجراءات هذه وبدون الرسمية بالجريدة ونشره المجلس من القرار

 مرجع. نعمان يب،الخط: عن نقالً ،1777:ص ،)1977 (،سنة11،12 العدد ،)72/75 (رقم العليا العدل محكمة قرار) 3(
 حيازة العاصمة أمانة تحوزها لكي قانونياً مسوغاً أرض الستمالك السياحة وزارة حاجة تعتبر ال: "141:ص ،سابق
 " .فورية
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  :ةالعام والساحات والحدائق الطرق أجل من الملكية نزع: ثالثاً

 والقرى المدن تنظيم قانون أن نجد ،ستمالكباال المتعلقة التشريعات في التمعن بعد
 من األراضي ملكية بنزع تتعلق معينة إجراءات بتخصيص قام ،فلسطين في المطبق )1(واألبنية

 المحلية التنظيم للجانو للسلطة، الحق أعطى المشرع أن ،يعني وهذا السابقة الغايات أجل
 ذلك ،عليه المصادق التنظيم مخطط على معينة أرض أي ملكية بنزع للبلديات التابعة واللوائية

 أو نعامة حديقة أو ،ميدان أو ،شارع أو ،طريق أي توسيعو حويل،تو إنشاء، ،فتح أجل من
 نفسه الوقت في هأنَّ اإلّ األراضي، ألصحاب تعويض بدفع الجهات هذه قيام دون عام موقف
 )%30(عن األراضي مجموعة أو رض،األ من ملكيتها المنزوعة المساحة تزيد ال أن اشترط

 المشرع وأوجب عنها، التعويض يتم ،النسبة هذه نم أكثر أخذ تم حال وفي مساحتها، كامل من
 قيامه عدم حال وفي ،إفراغها أجل من رضاأل مالك إلى كتابي إشعار تقديم المختصة الجهات

 على الحال في يدها عوض اإلدارة تستطيع اإلشعار، تاريخ منشهر مدة مضي بعد العمل بهذا
 قانون من) 58 (المادة أن" :)2(قرارها في ياالعل العدل محكمة عليه تأكد ما وهذا األراضي، هذه

 تكن مالم أرض أية ملكية نزع صالحية التنظيم لجان تعطي ال "واألبنية ،والقرى ،المدن تنظيم
 أو ،طريق أي توسيع أو ،إلنشاء أو ،لفتح وضرورية مقرر تنظيم مخطط في مشمولة رضاأل

 يثبت لم أراضي من أجزاء استمالكب رارالق ويكون "عامة ساحة أو ،حديقة أو ،ميدان أو ،شارع
  :) 3(نالحظ وهنا ،"باإللغاء وحقيقياً ألوانه سابقاً مقرر تنظيمي بمخطط مشمولة أنها

 القرار هذا على الدولة رئيس ومصادقة الوزراء مجلس موافقة يشترط لم المشرع أن  -  أ
  .األعلى التنظيم مجلس إختصاصات من إختصاص يعد فهو لذلك ،اإلداري

 عنوان في المدارس كلمة أورد المشرع ألن ؛المادة هذه في ضعف وجود نالحظ كذلك  - ب
 ال التي األغراض من المدارس عتبارا على فيها لبسا أوجد مما متنها، في يذكرها ولم ،المادة

 ؛الكامل في بها القيام يجب أنه أم ستمالك،اال قانون في عليها المنصوص اإلجراءات تتطلب

                                                        
 ).1966 ( لسنة 79 رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 58 (المادة) 1(

 العدل لمحكمة القانونية المبادئ محمد الخالد، عن نقال ،1973 لسنة 47 صفحة 88/72 رقم العليا العدل  محكمة قرار) 2(
 .374:ص ،1987 األردنية، التوزيع وكالة عمان، األول، الجزء ،1986 ولنهاية 1972 بداية من العليا

 .7/3/2010 بتاريخ  اهللا رام بلدية مهندسة األتيرة عدالة السيدة مع الباحثة أجرتها التي المقابلة) 9 (رقم ملحقال) 3(
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 وليس ،المتن إلى المدارس كلمة بإضافة المادة بتعديل القيام ضرورة إلى ارةاإلش بد ال حيث
 ظل في والدولة ،المجتمع على عائدة فائدة من المدارس لبناء لما ذلك العنوان، من بحذفها القيام

 .   المتن وليس بالعنوان األخذ إلى العملية الناحية اتجهت وقد ؛السكان أعداد في المضطردة الزيادة

   :ستمالكاال على اإلعتراض: ابعاًر

) 79(رقم واألبنية ،والقرى ،المدن تنظيم قانون في عليه المنصوص باإلعتراض المقصود
 _محليةال اللجنة _اإلدارية الجهة إلى الشأن صاحب من ،)1(إداري تظلم تقديم ،)1966 (لسنة

 هذا وجود من والحكمة ،للقانون مخالفته فيه يدعي الذي ستمالكاال قرار في النظر إلعادة
 وتعترفُ ،عتراضاال مقدم نظِر جهةو في تقتنع قد اإلدارة أن هي ،السابق القانون في اإلجراء

 بطريقة المنازعات من كثير حل يمكن بذلكو إلغائه، أو ،بسحبه فتقوم ،القرار مشروعية بعدم
. )2(المعترضو ،والقضاء اإلدارة على والمال ،والجهد ،الوقت توفير مع القضاء تدخل دون ودية

 إلى يتظلم أن شاء إن فله ،الشأن صاحب أمام اختياري_ التظلم_ اإلعتراض أن واألصل
 قد المشرع أن اإلّ اإلعتراض، سبق ودون ،مباشرة القضاء إلى يترافع أن شاء وإن ،اإلدارة
 قبول بعدم لمحكمةا حكمت اوإلّ اإللغاء، دعوى رفع قبل بالتظلم دءالب معينة حاالت في يستلزم

 العدل محكمةَ أن حيث ؛الفلسطيني المشرع أخذ وبهذا االجباري، بالتظلم هذا ويسمى ،)3(الدعوى
 عدم إن "،المشرع قدره الذي جبارياال التظلم في إال تعتد ال ،اإلدارية األمور في المختصة العليا

 كونها الدعوى رد إلى يؤدي ةمباشر الدعوى برفع والقيام ،الدعوى رفع قبل القرار من التظلم
  :) 5(الشأن صاحب من المقدم عتراضاال لقبول ويشترط.)4("ألوانها سابقة

                                                        
 إلى أو الرئاسية السلطة إلى أو القرار مصدرة الجهة إلى اإلداري القرار في المخاطب يقدم أن: اإلداري التظلم يعرف) 1(

 االسكندرية، ،اإلداري القضاء. عدنان عمرو،. سحبه أو إلغائه في النظر ةإعاد فيها يطلب مكتوبة عريضة مختصة لجنة
 .79:ص ،2000 المعارف، منشأة

 .319:ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء .راغب ماجد ،الحلو) 2(

 .387:ص ،1962الكتب، عالم ،5ط ، اإلدارة ألعمال القضاء ورقابة الدولة مجلس. خليل عثمان عثمان،) 3(

  .5/12/1996. بتاريخ) 8/96 (رقم اهللا برام العليا العدل محكمة قرار) 4(
 . 824:ص. 2006لسنة 7العدد ،)1978 (لسنة) 13(رقم, العليا العدل محكمة قرار -

  .251ص. 1992. الجامعية الدار. اإلداري القضاء. بسيوني الغني عبد اهللا، عبد) 5(
  .43:ص ،1986 القاهرة، العربي، الفكر دار ،اإلداري القضاء. سليمان الطماوي، انظر -
 .320:ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء. راغب ماجد الحلو، انظر -
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 حتى ،الرسمية الجريدة في ستمالكباال القاضي اإلداري القرار نشر بعد يقدم أن -1
 من التظلم يمكن فال معالمه، واتضحت ،فعالً صدر قرار في النظر إعادة من اإلدارة تتمكن
  . النهائية الدرجة إلى يصل لم وهو ،القرار

2- لسنة) 79(رقم واألبنية ،والقرى ،المدن تنظيم قانون في المذكورة المدة خالل يقدم أن 
 .الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من ايوم نستو وهي ،)1966(

 .المحلية اللجنة وهي ،المختصة اإلدارية الجهة إلى يقدم أن -3

4- أن شكال التظلم في يشترط األّ القاعدة كانت ولو حتى المعنى، محدد واضحاً يكون 
 القرار على ينص أن يجب اإلعتراض إن بل ،ذلك خالف على القانون نص إذا إال امعين

 .اإلعتراض وتاريخ القرار، مصدرة اإلدارية والجهة ،المعترض والشخص ،فيه المطعون

 .سحبه أو نإلغائه أو ،تعديله اإلدارة بإمكان أي ،مجدياً عتراضاال يكون أن -5

  :يأتي كما تكون السابق القانون ليهاع نص التي اإلعتراض خطوات عن أما

 هااستمالك المراد واألراضي بالمشاريع المشمول التنظيم مخطط إيداع يتم أن بعد  .1
 من شهرين لمدة ويعرض ،محليتين جريدتين وفي ،الرسمية الجريدة في نشره يتم ،العامة للمنافع
 إلى أمكن حيثما ويبلغ المحلية، التنظيم لجنة مكتب في ،الرسمية بالجريدة إيداعه نشر تاريخ

 .)1(بالمشروع المشمولة األراضي أصحاب

 في بالمشاريع المشمولة األمالك في مصلحة له شخص لكل الحقَ القانون أعطى وقد .2
 إلى عتراضاال قدمي ثيح ؛المخطط في الوارد المشروع على اإلعتراض في التنظيمي المخطط

 خالل أو ،الرسمية الجريدة في السابق اإلعالن نشر تاريخ من شهرين خالل المحلية اللجنة مكتب

                                                        
 التعليمات مع الهيكلي التنظيم مخطط يودع" ):1966 (لسنة 79رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 20 (المادة) 1(

 الجريدة في االيداع إعالن وينشر المحلية المدن تنظيم لجنة من توصية على بناء اللوائية التنظيم لجنة من بقرار به الخاصة
 مكتب في الرسمية الجريدة في إيداعه إعالن تاريخ من شهرين لمدة اإلعالن هذا ويعرض محليتين جريدتين وفي الرسمية

 ."بالمشروع المشمولة األراضي أصحاب إلى أمكن حيثما اإليداع إعالن ويبلغ المحلية المدن تنظيم لجنة
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 وضع يتم ،المدة خالل إعتراض أي تقديم عدم حال وفي ،)1(اللواء لجنة تحددها التي المدة
  .)2(التنفيذ موضع المشروع

 المحلية، اللجنة من بتقرير مرفقة اللواء لجنة إلى اإلعتراضات هذه إرسال يتم وبعدها .3
 أو ،عتراضلال الرفض المتضمن جوابها وتبلغ ،حدة على إعتراض بكل اللواء لجنة تنظر ثم

 ويجوز المحلية، اللجنة بواسطة المعترض إلى اإلعتراض بسبب المشروع على تعديالت إدخال
 أن ذلك معنى بتعديله، القيام من شهر اللخ الرسمية الجريدة في المشروع إيداع نشر اللواء للجنة
  .)3(تركه أو به األخذ لإلدارة جوازي أمر هو ،المعدل اإليداع نشر

 الجريدة في بذلك إعالن ينشر ،التنفيذ موضع المشروع وضع اللواء لجنة أقرت حال في .4
 لدى دةالموجو والخرائط ،المخططات على طالعاال الشأن لذوي ويباح جريدتين، فيو الرسمية

 .)4(المحلي المجلس دائرة أو ،البلدية دائرة

 لهذا اللجنة تحديد عدم حال وفي ،المشروع بتنفيذ البدء تاريخ بتعيين اللواء لجنة تقوم .5
 في إعالنه نشر تاريخ من يوما عشر خمسة مضي بعد ،التنفيذ موضع المشروع يوضع التاريخ
 . )5(الرسمية الجريدة

 
                                                        

 في المصلحة ذوي لجميع يجوز -2):"1966( لسنة 79 رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 24/2 (المادة) 1(
 من بصفتهم سواء القانون هذا من) 23(المادة بمقتضى مشروع بأي المشمولة األخرى األمالك أو األبنية أو األراضي
 نشر تاريخ من شهرين خالل المحلية اللجنة مكتب إلى عليه اعتراضاتهم يقدموا أن أخرى صفة بأية أو األمالك أصحاب
 ." خاصة حالة أية في اللواء لجنة تعينها المدة خالل أو المشروع ذلك بإيداع الرسمية بالجريدة اإلعالن

 المعينة المدة مرور بعد اللواء للجنة يجوز):"1966(لسنة 79رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 24/4 (المادة) 2(
 ."التنفيذ موضع المشروع وضع تقر أن التفصيلي المشروع على االعتراض لتقديم

 جميع المحلية اللجنة ترسل):"1966 (لسنة 79 رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 24/3 (المادة تنص) 3(
 بواسطة المعترض وتبلغ بمفرده اعتراض كل في اللواء لجنة وتنظر عنها بتقرير مرفقة اللواء لجنة إلى االعتراضات

 تقديم أثر على المشروع على تعديل خالإد وإما االعتراض رفض إما متضمناً اعتراضه على جواباً المحلية اللجنة
 .واحد شهر لمدة المشروع إيداع نشر طلب الشأن هذا في اللواء للجنة ويجوز االعتراضات

 المشروع وضع اللواء لجنة أقرت إذا): "1966 (لسنة 79 رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 24/5(المادة) 4(
 البلدية دائرة من ويعد جريدتين وفي الرسمية الجريدة في بذلك إعالن ينشر المادة هذه من) 4(الفقرة بمقتضى التنفيذ موضع

 أو محلي مجلس منطقة على يشمل المشروع كان إذا المحلي المجلس دائرة وفي بلدية منطقة على يشمل المشروع كان إذا
 ."محلي مجلس منطقة على ليشم ال المشروع كان إذا العمومية اإلعالنات عادة فيه تعلق الذي المكان في

 ).1966 (لسنة 79 رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 24/6(المادة) 5(
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  الثالث المبحث

  الملكية نزع قرار عن والتعويض اإلداري القرار في الطعن

 التشريعات في المتبعة إجراءاتها وبيان ،العامة للمنفعة الملكية نزع طبيعة دراسة بعد
 في إليه اللجوء خالله من المواطن يستطيع ،قضائي نظام وجود من بد ال هأنَّ نجد ،الفلسطينية

 حقه في مس الذي ستمالك،اال قرار إلغاء لطلب يةالكاف واألسانيد ،األسباب لديه تكان حال
 هذا إن بل فقط، العامة للمنفعة الملكية نزع قرار دراسة يكفينا ال لذلك ة؛الملكي وهو ،الشخصي

   .اإلداري القرار في الطعن كيفية دراسة إلى يقودنا البحث

 نزع تم حال في للمالك القانون يكفلها التي الضمانات من أن ،سابقا ذكرنا أننا إلى إضافة
 بنزع المتعلق اإلداري القرار في الطعن المبحث، سيتناول حيث ؛التعويض ،العامة للمنفعة ملكيته
 بنزع المتعلق اإلداري القرار عن التعويض ثم ومن ،)األول المطلب (العامة للمنفعة الملكية
  ).الثاني المطلب (الملكية

   :الملكية بنزع المتعلق دارياإل القرار في الطعن : األول لمطلبا

 تصرفات مشروعية لتحقيق هامة ضمانةً اإلدارية القرارات على القضائيةُ الرقابةُ تمثل
 هم،وحريات ،األفراد حقوق على للمحافظة أساسية وضمانةً القانون، لحكم وخضوعها اإلدارة

 نزع فقرارات ،)1(ونيةالقان بالشؤون ودراية نزاهة، و ،حيدة من القضاء عليه ينطوي لما نظراً
 ألنَّها تشريعيةً، وليست إدارية، قرارات أنَّها إال الدولة رئيس عن صادرة كانت وإن ،الملكية
  .التشريعية السلطة وليس التنفيذية، السلطة رئيس بصفته عنه تصدر

 يةذيالتنف السلطة من الصادرة اإلدارية بالقرارات الطعن كيفية في الخوض قبل ولكن
 هو هل ،فلسطين في السائد القضائي النظام طبيعة لىإ التعرف من البد ،الملكية بنزع ةوالمتعلق

  ؟ مزدوج أو موحد نظام

                                                        

 مرجع. نعمان الخطيب، عن، نقالً ،1240:ص ،)1981 (سنة 7 العدد ،57/80 رقم العليا، العدل محكمة قرار) 1(
 . 124:صسابق،
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 العادي القضاء جهة هي ،الدولة في واحدة قضائية جهة وجود على يعتمد: الموحد فالنظام
  .)1(اإلدارة ينوب بينهم أو ،األفراد بين تثور التي المنازعات أنواع كافة في الفصل تتولى التي

: األولى, الدولة في مستقلتين قضايئتين تينجه وجود على يعتمد فهو: المزدوج النظام أما 
 جهة: والثانية فيها، اًطرف األفراد يكون التي بالمنازعات الفصل في وتعنى ،العادي القضاء جهة

  .)2(فيها اًطرف دارةُاإل تكون التي نازعاتمال فصل في وتعنى اإلداري القضاء

 محكمةَ نأ فاألصل ،زدوجالم النظام هو ،فلسطين في السائد القضائي النظام فإن هنا من
 المشرع نص قدف ،)3(فيها اًطرف اإلدارةُ تكون التي المنازعات في تنظر التي هي العليا العدل

 نإ اإلّ ،)4(العليا العدل محكمة منو ض،النق محكمة من العليا المحكمة تشكيل على الفلسطيني
 محكمةَ إن بل ،مستقل بشكل موجودة غير األخيرة نإ حيث ؛معيب المادة لهذه العملي التطبيقَ

 ،النقص لمحكمة المكونة الهيكلية أن يعني مما ،عليا عدل محكمة بصفتها تنعقد التي هي ض،النق
 األمور في التقاضي درجات من درجة وآخر أول عتبارهاال إضافة ،واحدةٌ العليا العدل ومحكمة
  . لذلك فإن الظام المطبق في فلسطين هو نظام موحد في الناحية العملية اإلدارية

 أوجهو ،)األول الفرع( وشروطها اإللغاء دعوى ماهية :كاآلتي الموضوع هذا وسنتناول
 أمام الملكية نزع قرار في الطعن إجراءات ثم ومن ،)الثاني الفرع (الملكية نزع بقرار الطعن

    ).الثالث الفرع (القضاء

  :وشروطها اإللغاء دعوى ماهية : األول الفرع

 إنشاء على نص الذي فلسطين دستور مرسوم بصدور اإللغاء دعوى فلسطين عرفت
 النظر 21/2/1924 قانون بموجب لها أسندت التي االختصاصات ومن عليا، عدل محكمة

 بخصوص للموظفين الموجهة وباألوامر قضائي، حكم بدون بالمعتقلين المتعلق باالستدعاء

                                                        

 .11:ص ،2001 ،الثقافة ارد عمان، ،اإلداري القضاء.  محمد عمر الشوبكي،) 1(

 .103:ص ،1986 العربي، الفكر دار القاهرة، ،اإلداري القضاء. سليمان ،الطماوي) 2(

 ).2001 (لسنة) 5 (رقم يةالنظام المحاكم تشكيل قانون من) 33 (المادة) 3(

 )2001 ( لسنة) 5 (رقم النظامية المحاكم تشكيل قانون من) 23 (المادة) 4(
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 أو بعمل، بالقيام لإلدارة األوامر وإصدار المشروعية، تقرير تشمل سلطتُها وكانت واجباتهم،
 مباشرة المحكمة هذه واستمرت وإلغائه، إداري قرار تنفيذ بوقف تأمر أو عنه، االمتناع

 الحكم فترة خالل القانون على أضيفت التي القانونية التعديالت بموجب غزة في اختصاصاتها
  .اليوم الفلسطينية الوطنية والسلطة االسرائيلي، واالحتالل المصري،

 القضائي النظام فإن ،)1948 (عام بعد األردني للنفوذ خضعت التي الغربية الضفة أما
 وال ساد قد ،)1952 (لعام) 56 (رقم النظامية المحاكم تشكيل قانون بموجب تقرر الذي األردني

 االسرائيلي، االحتالل عن الناجمة التعديالت االعتبار بعين األخذ مع هذا، ليومنا فيها سائداً يزال
 محكمة بصفتها تنعقد التي االستئناف، محكمة إلى اختصاصها واسناد التمييز، محكمة وإلغاء

) 5 (رقم النظامية المحاكم تشكيل قانون صدر أن إلى اإلدارية، المنازعات في للنظر عليا عدل
 محكمة من المكونة العليا المحكمة إحداث على) 23 (المادة بموجب نص الذي) 2001 (لسنة

 وسيتناول. )1(اختصاصاتها القانون نفس من) 33 (المادة وحددت العليا، العدل ومحكمة النقض،
  ):ثانيا ( شروطها بيان ثم ومن ،)أوال (اإللغاء دعوى تعريف الفرع هذا

  :اإللغاء دعوى تعريف: ً أوال

 تؤدي حيث ؛للقانون مخالفاً صدر إداري قرار بإعدام للمطالبة رفعتُ قضائية دعوى فهي
 اإللغاء دعوى أن ونجد ،)3(المشروعية مبدأ لمخالفته ذلك ،)2(هوبطالن القرار إلغاء إلى الدعوى

   :كاآلتي خصائص فيها تتمثل

 اإلدارية القرارات جميع لمخاصمة مالعا القانون دعوى وهي ،اإللغاء دعوى أن منها .1
 وتحت ،األفراد لجميع متاحةً الدعوى هذه تعتبر لهذا ،الملكية نزع قرارات بينها من

                                                        

 .6:ص ،2004 المعارف، منشأة االسكندرية، ،2ط اإلداري، القضاء. عدنان عمرو،) 1(

  .1:ص سابق، مرجع ،الغاء قضاء االداري القضاء. عدنان عمرو،) 2(
 .18:ص سابق، مرجع. عمر انظرالشوبكي، -

 اجدم الحلو، عن، نقال والمحكوم الحاكم من كل على وسريانة القانون احكام احترام: المشروعية بمبدأ المقصود) 3(
  .16:ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء راغب،

 .2001 لسنة المعدل االساسي القانون من) 6 (مادة نظرا -
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 ينص قانوني نص لوجود حاجة دون ،إداري قرار بأي للطعن  يستخدمونها تصرفهم
  .)1(عليها

 للمحكمة عرفتُ بحيث اً،إداري اًتظلم توليس ،الحقيقي بالمعنى قضائية دعوى هي .2
   .)2(أخرى جهة أي من عليها معقب ال احكاماً صدروتُ المتخصة

 اإلداري القرار مشروعية على الرقابة بمثابة تكون بحيث ،عينية دعوى أنَّها كما .3
 في هاأثر ويقتصر ،)3(االداري القرار مع تنفذ الخصومة أن ذلك ؛معنى فيه المطعون

 الملكية قرارنزع بإلغاء القاضي فيحكم ،تعديلة إلى ذلك تتجاوز أن دون ،القرار إلغاء
 يجوز ال ورتين،متجا قطعتين استمالكب قرار صدور فعند ،)4(تعديلة إمكانية دون

 يحكم نأ يجب بل ،ألصحابها خرىاأل وإعادة ،أحدهما استمالكب يحكم أن للقاضي
 .باًمعي كان إذا القرار بإلغاء

  :الملكية زعن رارق إلغاء دعوى قبول شروط : اًثاني

 العليـا  العدل محكمة تستطيع حتى الدعوى رفع قبل توافرها الواجب األمور بها المقصود
 يحكم الشروط أحد توافر عدم حالة فيو ،اإلداري القرار ومخاصمة ،الدعوى موضوع في النظر

 موضوع القرار مشروعية فحص في  المتمثل النزاع، محور بحث دون ،الدعوى برفض القاضي
 توافرها يجب شروط وفق يتم أن يجب الملكية، نزع قرار إلغاء دعوى رفع أن كما ،ال أم الطعن

   :وهي الدعوى رفع عند

  

                                                        

  . 325:ص ،سابق مرجع اإلداري، القضاء. سليمان الطماوي،) 1(
 سابق، مرجع.نعمان الخطيب، : عن نقالً. 1213:ص ،1988 لسنة 7،8 العدد 39/86 رقم العليا العدل محكمة قرار -

 .185:ص

 .117:ص ،1992 الجامعية، الدار اإلداري، ءالقضا بسيوني، عبدالغني عبداهللا،) 2(

 يكن لم ولو لرافعها شخصية مصلحة توافر لقبولها ويكتفى الشخصية الحقوق من نوع بأي تتعلق ال االلغاء فدعوى) 3(
 .117:ص ،سابق مرجع. بسيوني الغني عبد اهللا، عبد عن نقالً حق، صاحب

  .338:ص. سابق مرجع. خليل عثمان ن،عثما) 4(
 المرجع. نعمان الخطيب، عن، نقالً ،66:ص ،1988 سنة ،1،2،3 العدد 101/186 رقم العليا العدل محكمة قرار - 

 .387:ص ،سابق
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   .الدعوى رفع ميعاد .1

 .الدعوى رافع مصلحة .2

 . " الملكية نزع قرار " فيه المطعون اإلداري القرار .3

  .البديل الطريق إنعدام .4

 دعوى بعمل الشرط هذا يتعلق ،)الملكية زعن قرار (فيه عونالمط اإلداري القرار :األول الشرط
 أن وسبق ،الحقيقي بالمعنى إداري قرار إلغاء طلب على الدعوى هذه تنصب أن يجب إذ ؛اإللغاء
 قرار يتمتع نأ فيجب ،الداراسة لهذه األول الفصل في وأركانه االداري، بالقرار المقصود حددنا
  : )1(تيةاآل باألركان الملكية نزِع

1  .أن بينّا أن وسبق قضائية، أو ،تشريعية سلطة وليست إدارية عامة سلطة عن اًصادر يكون 
 .العامة للمنفعة الملكية نزع قرار بإصدار المختصة الجهات

2 .أن لو هألنَّ الملك، صاحب مع بالتخطيط وليس منفرد، بشكل االدارة جهة عن صادراً يكون 
 .وقبول إيجاب فيه اًعقد ألصبح ،الملك احبص مع باإلتفاق صدر

 بعد الحق إجراء أي يتطلب وال ،الرئيس مصادقة على حاصالً أي ،نهائياً القرار يكون أن. 3
  .المصادقة

4 .أن يؤثر المالك، صفة يفقده بحيث ،نزعة المراد العقار لمالك القانوني المركز في القرار 
 .السابق قرارها في االعلي العدل محكمة أكدته ما وهذا

                                                        
 مرجع. نعمان الخطيب، عن، نقالً ،591:ص ،1995 سنة 3،4 دالعد الصادر 48/94 رقم العليا العدل محكمة قرار) 1(

 والمفهوم التعريف حسب إداري قرار ضد توجه أن العليا العدل محكمة أمام اإللغاء دعوى لقبول يشترط" 99:ص سابق،
 من لها لما الملزمة إرادتها عن اإلدارة إفصاح وهو اإللغاء بدعوى للطعن القابل اإلداري للقرار وقضاء فقها عليه المستقر

 عن الصادر باإلخالء اإلنذار فإن وعليه, قانوني مركز تغيير أو رأث إحداث بقصد واألنظمة القوانين بمقتضى صالحية
 لهذا يكون وال الدعوى موضوع للعقار الفورية والحيازة االستمالك لقرار تنفيذي إجراء مجرد يعدو ال الكبرى عمان أمين

 ".الرد مستوجبة الدعوى وتكون اإللغاء بدعوى للطعن القابل اإلداري القرار صفة اإلجراء
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 الحصوَل يود منفعةٌ الدعوى لرافع يكون أن المقصود ،الدعوى رافع مصلحةُ :الثاني الشرط
 ،المختلفة المحاكم أمام دعوى أي لقبول ،ساسيأ شرطٌ المصلحةَ أن واألصل ،تحقيقها أو ،عليها
 شخصيةً المصلحةُ تكون أن يجب وهنا ،")1(الدعوى مناط المصلحة "القانونية للقاعدة وفقاّ

 لكِل يحقُ حيث ؛بالمدعي خاصة قانونية بحالة المساس إلى اإلداري القرار أدى بحيث ،مباشرة
 أم مالكاً، كان سواء الملكية نزع قرار في الطعن ملكيته ستنزع الذي بالعقار عالقة له شخٍص
 مسجد، كإغالق ،معنوية أو ،اديةم المصلحة كانت إذا ذلك في ويستوي, )2(لهؤالء خلفاً أم منتفعاً
 من أي محتملة، أو القرار، إلغاء من المدعي على ستعود فائدةً هناك أن مؤكدة أي ،محققة

 في الحقُ بفواتها يفوتَ أن الممكن من ،معينة رةبفت مقيدةٌ الدعوى هذه ألن حدوثها المحتمل
 رفع وقت المصلحةُ تتوافر نأ يشترط كذلك ،مؤكدةً تصبح حتى انتظر إذا ،بالقرار الطعن

 قيام إلى اًراجع المصلحة زوال كان إذا اإلّّ ،فيها الفصل لحين ،استمرارها إشتراط دون ،الدعوى
 اإللغاء دعوى أن: منها أسانيد على معتمداً, القرار شاب الذي المشروعية عدم بإزالة اإلدارة
 لتحقيق ترفع هاأنَّو له، اإلدارة ماحترا ورقابة ،المشروعية مبدأ على المحافظة إلى تهدف

 ،باقية تظل األولى فإن ،األخيرة زالت فإذا ؛الخاصة المصلحة إلى باإلضافة ؛العامة المصلحة
 يكتفون قد الذين األفراد من كبير عدٍد إلى أثره يمتد قد ،فيه المطعون اإلداري القرار أن كما

   .)3(أحدهم من المرفوعة بالدعوى

 ،معين عمل إلجراء القانون يحدده الذي األجل هو الميعادف الدعوى، رفع ميعاد :ثالثال الشرط
 مصدرة الجهة في ممثالً ،ذاته القرار تخاصم ،الملكية نزع قرار إلغاء ،الدعوى لكون  ونظرا
 قرار مشروعية بعدم للطعن ،المصلحة لصاحب قصير ميعاد تحديد قرر القضاء فإن ،القرار

                                                        
 ) .2001 (لسنة 2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من) 2( المادة) 1(

 الدعوى إلجراءات للسير مورثهم محل الحلول أو الدعوى رفع في الحق المصلحة صاحب لورثة يجوز ال أنه األصل) 2(
 القرار فيه يؤثر قانوني مركز في الدعوى رافع يكون أن يجب أنه ذلك معنى الدعوى، في مباشرة مصلحة لهم تكن لم ما

 عن، نقال فيه، الطعن لهم يجوز لذلك المادية الورثة مصالح يمس الملكية نزع وقرار مباشراً، تأثيراً فيه المطعون اإلداري
 .88:ص سابق، مرجع. بسيوني عبدالغني اهللا، عبد

 .299ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء. ماجد راغب الحلو،) 3(
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 العليا العدل محكمة أمام اإلدارية القرارت في الطعن مدة الفلسطيني المشرع حدد ثحي ؛)1(النزع
 أو ،اإلدارة ضفْر حال وفي ،الرسمية الجريدة في الملكية نزع قرار نشر تاريخ من اًيوم بستين

 ،)2(الطلبات تقديم على اًيوم ثالثين انقضاء تاريخ من الميعاد يبدأ ،قرار أي إتخاذ عن امتناعها
 أمام الطعن ميعاد هو يهمنا ما ولكن ،)3(واألردنية ،المصرية التشريعات به أخذت ما وهذا

 العامة، المنفعة تحقيق أجل من ،الخاصة الملكية استمالكب المتعلق القرار في العليا العدل محكمة
 الجهات إلى االعتراض بتقديم الشأن صاحب قيام ضرورةَ ،)4(الفلسطيني المشرع فرض فقد

 كما ،الرسمية الجريدة في التنظيمي المخطط إيداع نشر تاريخ من اًيوم ستين خالل ،لمختصةا
 المحكمةَ فإن اإلعتراض تقديم دون ،فوراً المحكمة إلى بالتوجه الشخص قام حال وفي سابقاً، بينا

أي الدعوى، برد تحكم الةح في التظلم رفض تاريخ من اًيوم ستين خالل تكون الطعن مدة أن 
 الضمني الرفض حالة في عتراضاال تقديم على اًيوم ستين نهاءإ تاريخ ومن ،الصريح الرد

 .)5(اإلدارة سكوت من المستفاد

 كان إذا ،اإللغاء لدعوى مجال ال هنَّأ الشرط بهذا يقصد البديل الطريق انعدام :الرابع الشرط

 ويرجع ،القضائي ختصاصاال اعدلقو احتراماً ،النتيجة نفس يحقق ،بديٌل تشريعي طريقٌ هناك

 اإلداري القضاء كاهل عن التخفيف هو ،الشرط هذا مثل تقرير دفع الذي الحقيقي السبب

                                                        

 مرجع. نعمان الخطيب، عن نقالً ،737:ص ،1980 لسنة 6 العدد) 113/79 (رقم العليا لعدلا محكمة قرار) 1(
  .591:صسابق،

 الجزء ،العليا العدل محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ مجموعة ،1960/2003 رقم بغزة العليا العدل محكمة قرار -
 .461:ص ،2009 األول،

 .2001 لسنة 2 رقم والتجارية المدنية كمةالمحا أصول قانون من) 284 (المادة)2(

 في للطعن يوم ستين مدى على 1972 لسنة.74رقم الدولة مجلس قانون من) 24 (المادة في المصري المشرع صن) 3(
  .اإلداري القرار

 ارالقر في للطعن يوم ستين مدة على1992 لسنة العليا العدل محكمة قانون من) 12 (المادة في األردني المشرع نص -
 .االداري

 في المصلحة ذوي لجميع يجوز -2: " 1966 لسنة 79رقم واألبنية والقرى المدن تنظيم نونقا من) 24/2 (المادة) 4(
 من بصفتهم سواء القانون هذا من) 23(المادة بمقتضى مشروع بأي المشمولة األخرى األمالك أو األبنية أو األراضي
 نشر تاريخ من شهرين خالل المحلية اللجنة مكتب إلى عليه اعتراضاتهم موايقد أن أخرى صفة بأية أو األمالك أصحاب
 ." خاصة حالة أية في اللواء لجنة تعينها المدة خالل أو المشروع ذلك بإيداع الرسمية بالجريدة اإلعالن

 .322:ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء. راغب ماجد الحلو،) 5(
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 محكمة بوصفها ،المدنية األمور في أيضاً تنظر ،األخيرة وأن خاصة العليا، العدل محكمةو

 حق ذات ،العاصمة ةأمان كانت إذا ما حول الخالف: "العليا العدل محكمة قضت ،ً فمثال نقض،

 لغير أو أجله، من استملكت الذي رضللغ واستعمالها ،المستملكة رضاأل على يدها وضع في

 ،")1(الحقوقية المحاكم به تختص مدني خالف هو ،لصاحبها التعويض دفع قبل ،الغرض هذا

 أن قضاء،وال الفقه، إجماع عليها اتفق التي المبادئ من: " العليا العدل محكمة أكدته ما وهذا

 موازي طعن مرجع هناك كان إذا اإللغاء، بدعوى للنظر الصالحية، تملك ال العليا العدل محكمة

  .)2(الدعوى في عليها الحصول في الطاعن يرغب التي المزايا يحقق

 بأحد خاللإ يإ نأ نجد ،الملكية بنزع اإلداري قرارال لغاءإ دعوى شروط بيان وبعد

 وبحث ،الدعوى بموضوع النظر دون ،شكالً الدعوى برد اإلداري لقاضيل الحقَ عطيي الشروط

  .تهومشروعي االداري القرار صحة

  : الملكية نزع بقرار الطعن أوجه: الثاني الفرع

 سبب يكون أن ،المختصة للمحكمة المرفوعة والطعون الطلبات في المشرع اشترطَ لقد      

 عيب وجودو ختصاص،اال اآلتية، سباباأل من اكثر أو د،بواح متعلقا الملكية نزع بقرار الطعن

 وكان ،)3(السلطة استعمال في اإلنحراف وأ التعسفو اللوائح، أو القوانين مخالفةو الشكل، في

 وجوداً معه يدور اإلداري القرار أركان من ركن فهو السبب، بعيب أيضاً يأخذَ أن األجدى من

  . وعدماً

  
                                                        

  .94:ص سابق، جعمر ،اإلداري القضاء. عدنان عمرو،) 1(
. عدنان ،عمرو ،عن نقال. 882ص.11العدد المحامين نقابة ،مجلة1970 لعام) 44(رقم العليا العدل محكمة قرار انظر -

 .95ص سابق، مرجع االداري، القضاء

 سابق، المرجع. نعمان الخطيب، عن نقالً ،709:ص ،1979 سنة ،5العدد 132/78 رقم العليا، العدل محكمة قرار) 2(
 .49:ص

 ).2001 (لسنة) 5 (رقم النظامية المحاكم تشكيل قانون من) 34 (مادةال) 3(
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 نشر إغفال أو ،)1(الرسمية الجريدة في النزع طلب عن ناإلعال كإغفال: الشكل عيب -1
 من يعد ،الملكية نزع بقرار المتوفر الشكل فعيب ،)2(الرسمية الجريدة في الملكية نزع قرار

 نزع قرار بإلغاء للحكم يكفي ووجوده اإلداري، القرار إجراءات بشرعية ةالمتعلق العيوب
 تباعاال الواجبة واللوائح ،بالقوانين المحددة اإلجرائية عدللقوا اإلدارة مخالفةُ يعني وهو الملكية،

كية  قرار نزع الملهل يمكن لإلدارة تصحيح: لكن السؤال . )3(اإلداري القرار إصدار عند
  ؟ المعيب بعيب الشكل بعد صدوره

 يجوز القيام بتصحيح القرار المتعلق بنزع الملكية من خالل ألنّضه ،ال: ةاإلجابوتكون 
 ه وألنَّا،عت اإلجراءات الشكلية من أجله للحكمة التي وض إهداره ذلك في ألن،الحق بهإجراء 
4( اعتماداً على إمكانية تصحيحه فيما بعدهاتخاذ قراراتا عدم التروي في إلىاإلدارة ب سيدفع(.  

ختصاصات موظفي ا  هي التي تحدد، القواعد القانونيةاألصل أن: عيب اإلختصاص - 2
، )5( موضوع معيبة اإلدارة في شأن وقدرتهم على التعبير عن إراد،هيئاتهااإلدارة و

 ستمالكحدد قانون االفقد  ،في قرار نزع الملكيةالمتعلق ختصاص وفي مجال عنصر اال
لعقار، وهي إما الدولة، أو المجالس المحلية والقروية، أو الحالي جهة المستملك ل

 المختصة بإصدار قرار الجهةَلعامة، كذلك حدد الشخص الملتزم بإدارة أحِد المرافق ا

                                                        
 خمسة لمدة الجريدة في إعالناً ينشر أن المنشىء على-1):"1953 (لسنة) 2 (رقم االستمالك قانون من) 3( مادةال) 1(

 هذا في اوصافها مبينة أرض كباستمال القرار إعطاء لطلب الوزراء مجلس إلى التقدم على عزمه فيه يعلن يوماً عشر
  . العامة للمنفعة هو مشروعه وأن اإلعالن

 ).1987 (لسنة األردني االستمالك قانون من) 3/1 (المادة -

 في يعلن الملك بموافقة الوزراء مجلس قرار يقترن أن بعد): "1953 (لسنة) 2(رقم اإلستمالك قانون من) 5( مادةال) 2(
  ". الرسمية الجريدة

 ) .1987 (لسنة)12 (رقم األردني االستمالك قانون من) 3/4 (ةالماد -

 مان،ع الثاني، الجزء ،فيها الفصل على المترتبة واألثار اإللغاء دعوى قبول شروط اإلداري القضاء. محمد العبادي،) 3(
  .98:ص ،2008 والتوزيع، للنشر الورق

 .732: ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء. سليمان الطماوي، انظر -

 .383:ص سابق، مرجع ،االداري القضاء .راغب ماجد الحلو،) 4(

 .128:ص سابق، مرجع اإداري، القضاء. عدنان عمرو،) 5(
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  تقرير يتضمناًأصدر أحد الوزارء قرار، فإذا )1( مجلس الوزراء، وهونزع الملكية
ستيالء  أو باال، وأصدر قراراً بالحيازة الفورية،المنفعة العامة لمشروع من المشروعات

رتب ت وال ياً،لة يكون معدومفي هذه الحا  نزع الملكية قرار فإن،المؤقت على العقار
 هذا وقد أوجب ، لكونه مشوباً بعيب عدم االختصاص الذي حدده القانون،أي أثرعليه 

ا كان معيباً  وإلّ،القانون ضرورة تصديق الرئيس على القرار الصادر من مجلس الوزراء
   .وجب إلغاءه

 ، سواء بإنشاء،حدثه القرارويقصد به األثر القانوني الذي ي: )مخالفة القانون(عيب المحل . 3
األثر القانوني الذي يقصد القرار لصحة  ويشترط  ،)2( أو إلغاء في المركز القانوني،أو تعديل

، )3(كان القرار منعدماً ال وجود له ، فإذا كان مستحيالً،ستحالتها أي عدم ً،إحداثه أن يكون ممكنا
  بحيث يصعب، من أجل إقامة مدرسة،ئيةملكية عقار في منطقة بعيدة ونا قرار بنزع صدرن يكأ

حكام القانون أ إلى أي أن يستند ، جائزاً القرار يكونكذلك يجب أن يها،لإعلى الطالب الوصول 
، كصدور قرار نزع ملكية عقار )4(اعتبر القرار غير مشروع وجب إلغاءه ،فإذا كان غير جائز

  .من النزعئ المادية إلنشاء المشروع المراد  من دون التأكد من إمكانية المنش،للمنفعة العامة

ثر القانوني الذي يحدثه القرار في وعنصر المحل في قرار نزع الملكية يتمثل في األ  
 القرار من  مراقبة محَل حيث يجب؛ وغيره من أصحاب الشأن،المراكز القانونية لمالك العقار

  هناك منفعةً والتأكد من أن،دة كل حالة على ح،خالل فحص الظروف المحيطة بنزع الملكية

                                                        
 المنشىء اقتدار من التثبت بعد الوزراء لمجلس يحق -1): "1953 (لسنة) 2 (رقم االستمالك قانون من) 4(المادة) 1(

-ب أو,مطلقاً استمالكاً األرض استمالك -أ: يقرر أن القانون هذا أحكام حسب ةالعام للمنفعة مشروعه بأن واقتناعه المالي
 تلك في االرتفاق حقوق من حق أي استمالك -ج. الزمن من محدودة لفترة واستعمالها األرض بتلك التصرف استمالك
 أي أو األرض تلك على اإلرتفاق حقوق من حق أي فرض -د. عليها أو فيها األخرى الحقوق من أي أو عليها أو األرض

 الملك ىإل باالستمالك الوزراء مجلس قرار يرفع ثم .ملكيتها عن المتفرعة الحقوق من حق أي ممارسة على القيود من قيد
 ."عليه للموافقة

  . 328:ص سابق، مرجع ،اإلدارية للقرارات العامة النظرية. سليمان وي،الطما) 2(
 .128:ص سابق، جعمر ،االداري القضاء .عدنان انظرعمرو، -

 .324:ص ،1992 الجامعية، الدار ،االداري القضاء. بسيوني الغني عبد عبداهللا،) 3(

   .325:ص سابق، مرجع ،االدراي القضاء. بسيوني الغني عبد عبداهللا،) 4(
 .546:ص ،سابق مرجع. محمد العبادي، انظر - 
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 ال غنى عنه ، المطلوب نزع ملكيته وفحص ما إذا كان العقار،عامة تبرر بقرار نزع الملكية
 المطلوبة لبناء مدرجات لطالب رضاأل: مثالًف، )1(لتحقيق هذه المنفعة بحسب ظروف كل حالة

 لتحقيق  تكون الزمةً،نى الكلية لمب أو مجاورةً، إذا كانت مالصقةً،الجامعة في إحدى الكليات
يق هذه المنفعة  فليس من شأن نزع الملكية تحق، عنها في حين إذا كانت بعيدةً،المنفعة العامة

  .بالدرجة المطلوبة

ها في مجال الرقابة على محل قرار ق بتطبي القضاء المصريومن المبادئ الهامة التي بدأ
المضار الذي يحكم سلطة اإلدارة التقديرية في قرار  و،مبدأ الموازنة بين المنافع، نزع الملكية

 فإذا ،السلبية لقرار نزع الملكية، وإجراء الموازنة بين الجوانب اإليحابية :النزع والمقصود به
 وفي حال كانت األضرار ، ترجيح المزايا أعلن القاضي مشروعية القرارإلىنتهت الموازنة ا

  .)2(رار لعدم مشروعيتهمرجحة تعين عليه الحكم بإلغاء هذا الق

أمالفلسطينيالقضاء األردني وا القضاء ،محكمة العدل العليا  فال يوجد ما يدل على أن 
 مستقبالً أطالب بضرورة تطبيقه ةني كباحثتطبق هذا المبدأ في مجال قرارات نزع الملكية، فإنَّ

 نزع يراد التي لعقاراتا لزوم مدى من للتأكد الشأن، ذوي من المقدمة الطعون في النظر عند
 المبادئ من عتبارهال إضافة ،العقارات لهذه الملحة اإلدارة حاجة ومدى العامة، للمنفعة ملكيتها
  .العامة للمنفعة الخاصة الملكية عنز مجال في اإلدارة سلطة من تحد التى الهامة

 السلطةَ اإلداري رارالق رمصد مارسي نأ يعنيو ):السلطة إستعمال في التعسف (لغايةا عيب.4
 نزع قرار من والغاية ،)3(لها حددها التي لتلك مغايرة أهداف لتحقيق القانون له ولهاخ التي

 دون الملكية نزع قرار صدور حال وفي, الذكر اسلفنا كما العامة المنفعة تحقيقُ هي ،الملكية
 وغالباً القانون، بموجب هال الممنوحة سلطةال استعمال أساءت اإلدارة تكون العام النفع استهداف

 الحال هو كما ،التقديرية بالسلطة القرار مصدر تمتع حالة في السلطة انحراف فرصة تزداد ما

                                                        

 والقضاء، التشريع في االستمالك اتقرار واالجتماعية يةاالنسان العلوم وسلسلة اليرموك أبحاث مجلة. نواف كنعان،) 1(
 .183:ص ،1993، 9 المجلد

 .221:ص سابق، مرجع. احمد احمد الموافي،) 2(

 .530:ص ،1961 العربي، الكتاب دار ،2ط ،االدارة ألعمال القضاء رقابة. فؤاد العطار،)3(
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 من الغاية تعتبر" :قرارها في العليا العدل محكمة أكدته ما وهذا. العامة المنفعة تقرير سلطة في
 ثبت فإذا وعليه ،فردية ةخاص مصلحةً وليس ،فتحه من عامة مصلحٍة تحقيقَ الشارع تحف

 ،المنطقة في الواقعة الشوارع لربط ؛ضروري اإلعتراض موضوع الشارع فتح أن بالخبرة
 من الشارع فتح تمنع ال البالغة الموقع انحدار درجة وأن, الرئيسي للشارع الوصول وتسهيل
 المستدعي فيه يطلب الذي ألبنيةوا ،للتنظيم اللوائية اللجنة بقرار الطعن فيكون الهندسية، الناحية
  .)"1(ساسأ على قائم غير الشارع فتح بإلغاء

   :الملكية نزع قرارات مجال في السلطة انحراف صور أهم ومن

 يستهدفَ أن يجب التي العامة، المنفعة إلدارةا تطرح وهنا العامة، المنفعة مجانبة .1
 اإلدارة رجُل فيقوم بصلة، المنفعة بتلك يمت ال هدف قيقتح على لتعمل ،جانباً اإلداري القرار

   :أمثلتها ومن) 2(خرىأ غراضأ إلدراك سلطته ستغاللاب

 لمصدر ملكه يعود ،لمطعم مالصق عقار ملكية كنزع: لغيره أو له شخصي نفع تحقيق -أ
  . استغالله أجل من وذلك ،القرار

 لمآرب تحقيقا مالكها، نع جبرا األرض بأخذ النزع طالبة الجهة كقيام: منتقااال تحقيق -ب
    .)3(كيدية

 بما تحقيقه إلى يسعى اًمعين اًهدف دارةلإل القانون يحدد قد األهداف، تخصيص مخالفة .2
 حتى ،السلطة النحراف باطال القرار وقع ،غيره هدفاً القرار استهدف فإذا ،قرارات من يصدره

  .)4(أيضاً العام النفع تحقيقَ منه القصد كان لو

                                                        

 مرجع. نعمان الخطيب، عن نقالً ،1855:ص ،1992 سنة ،10/11 العدد) 186/92 (رقم العليا العدل محكمة قرار) 1(
 97:ص ،سابق

  .616:ص ،1979العربي، الفكر دار األول، الجزء ،اإلداري القضاء. ابوزيد مصطفى فهمي،)2(
 .362:ص سابق، مرجع. عمر محمد انظرالشوبكي، -

 .394:ص سابق، مرجع اإلداري، القضاء. ماجد راغب الحلو،) 3(

 .218:ص سابق، مرجع ،اليرموك ةمجل. نواف كنعان،) 4(
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 الواجب ،المطولة الملكية نزع إجراءات من بدالً المؤقت ستيالءاال إلى اإلدارة لجوء .3
 ستيالءاال إجراءات مباشرة أي ،دائمة بصفة العامة للمنفعة عقار على تستولي كي تباعهاا

  . )1(الدائم الملكية نزع بقصد المؤقت

 أجله نم منحت الذي الغرض غير غرض لتحقيق ،اإلداري الضبط وسائل استخدام. 4
 بدالً ،اإلداري الضبط في سلطات من لها ما بموجب المصانع أحد بإغالق اإلدارة كقيام ،السلطة

 إغالق من الهدف يكون حيث ،كبيرة مبالغَ اإلدارةُ سيكلفُ الذيو ،ملكيتها بنزع  القيام من
  . )2(لإلدارة الصناعة هذه حتكارا المصنع

 المصلحة صاحب على الملكية نزع قرار في ةالسابق العيوب أحد توافر إثبات عبء ويقع
 المحكمة على جبي وهنا ،للعقار ملكيته المنزوعة الشخص على أي ،)الطاعن (الدعوى رفع في
  .بإلغائه تقضي أن ،القرار في هاوتوافر ،العيوب أحد ثبوت من التأكد بعد

   :القضاء أمام الملكية نزع قرار في الطعن إجراءات : الثالث الفرع

 عتقادهال ،عقاره ةملكي نزع قرار إلغاء إلى ،اإللغاء دعوى تقديم من المستدعي دفهيست
القرار هذا بإن حال ففي ،شكالً قبولها المختصة الجهة إلى الدعوى تقديم يعني وال ،مشروع غير 

 من عيب فيه كان إذا وما ،القرار مضمون في النظر إلى القاضي ينتقل ،الشروط هذه توافرت
 الدعوى، برد يحكم القانونية، شروطهل مستوٍف غير القرار كان حال وفي الذكر، سابقة العيوب

القرار بإلغاء القاضي يحكم ،اإلداري القرار عيوب بأحد معيباً القرار كان  إذا اأم.  

 التي الدعاوي عن مختلفة عةطبي ذات ،اإلدارية المحاكم أمام تنظر التي الدعاوي وتعتبر
 عن تختلفُ ،اإلدارية المحاكم أمام المتبعة تءااإلجرا ألن ذلك ،العادية اكمالمح مامأ تنظر

 :)4(التجاريةو المدنية المحاكمات أصول قانون فنص ،)3(العادية المحاكم أمام المتبعة اإلجراءات

                                                        

 .166:ص ،1969 العربي الفكر دار ،2ط ،السلطة استعمال في التعسف نظرية. سليمان الطماوي،) 1(

 .218:ص سابق، مرجع ،اليرموك مجلة . نواف كنعان،) 2(

 .661:ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء .محمد العبادي،) 3(

 .2001 لسنة 2 رقم والتجارية المدنية تالمحاكما أصول قانون من) 2( المادة) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 89 

 والتجارية ،المدنية والطعون ،والدفوع ،والطلبات الدعاوي كافة على القانون هذا أحكام تسري"
 الدعاوي على اإلّ ،بنصه يطبق ال القانون أن عنيي مما " فلسطين في النظامية المحاكم أمام

 ،القانون هذا عليها يطبقُ وال ،اإلدارية الدعاوي من فهي ،اإللغاء دعوى اأم ،والتجارية المدنية
 من عشر رابعال الباب في المشرع عليها نص إجراءات هناك أن غير, إداري بقرار متعلقة ألنَّها
 انهايب سيتم )1(إحترامها الدعوى في األطراف على ويجب ،تباعهابا القاضي تلزم ،القانون نفس
  :يتكاآل

 العدل محكمة تختص: النوعي اإلختصاص ناحية من الطعن بنظر المختصة الجهة .1
 اإلدارية والقرارات اللوائح إللغاء الشأن ذوو يقدمها التي الطلبات في بالنظر العليا

 .)2(العام القانون أشخاص عن الصادرة األموال أو ،باألشخاص الماسة لنهائيةا

 العاصمة في العليا العدل لمحكمة الدائم المقر يكون ":المحلي االختصاص ناحية منو
  .)"3 (الحال مقتضى حسب اهللا رام و غزة مدنيتي في مؤقتاً وتنعقد ،القدس

اأم الملكية نزع قرار في الطعن اعتبر: النوعي اإلختصاص ناحية فمن لمصريا المشرع 
 سبيل على اإلداري القضاء محاكم إلى ينعقد ختصاصاال فإن وعليه, األفراد منازعات من

 مجلس قانون نصفي: المحلي ختصاصاال ناحية من اأم ،اإلدارية للمحاكم وليس ،)4(الحصر
 المشرع أجاز فقد ، "القاهرة دينةَم ،اإلداري القضاء محكمِة مقر يكون "،)5(أن على الدولة

 ،الدولة مجلس رئيس من بقرار األخرى المحافظات في اإلداري ضاءالق دوائر إنشاء المصري
 االداري القضاء محكمة أمام الملكية نزع قرار إلغاء دعوى رفع األفراد على يتعين بالتاليو

 ترد التي الجهة هيو ،النزاع بموضوع لةالمتص الجهة هاألنَّ ؛الملكية نازعة الجهة بدائرتها الواقع

                                                        

 .52:ص سابق، مرجع اإلداري، القضاء. عدنان عمرو، ) 1(

  . 2001 لسنة2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من) 33 (المادة) 2(
 الجزء. العليا العدل محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ مجموعة) 43/2003 (رقم العليا العدل محكمة قرار انظر -

 .406:ص ، 2009 األول،

 .2001 لسنة 2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من) 24 (المادة) 3(

 .1972 لسنة 47 رقم الدولة مجلس قانون من) 10/5 (المادة) 4(

 .1972 لسنة 47 رقم الدولة مجلس قانون من) 2/4 (المادة) 5(
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 ينقضي التي القرار مصدرة الجهة عن النظر بصرف ،النزع عن التعويض وتتحمل الدعوى على
  .)1(العامة للمنفعة الملكية نزع قرار بإصدار دورها

 بصفتها العليا المحكمة أمام الملكية نزع قرار إلغاء دعوى ترفع :الدعوى رفع إجراءات .2
 الملكية نزع قرار به مرفق ضدهم المستدعى بعدد ستدعاءا بتقديم ،عليا عدل محكمة

 داخل تقدم وأن ،)2(المحاماة لمهنة مزاول محام من اًموقع يكون نأ بشرط ومرفقاته
 أن ويجب ،قانونياً المقررة الرسوم بتأدية القيام ثم ،المحكمة قلم إلى القانوني األجل

أصول قانون نم التاسعة المادة في توافرها الواجب البيانات اإلستدعاءات تتضمن 
   :وهي) 2001( لسنة) 2 (رقم التجاريةو المدنية المحاكمات

 .وعنوانه) الملكية نزع قرار إلغاء طالب (:يستدِعالم سما  -  أ

 هو ،العام النائب فإن الحالة هذه وفي ، )الملكية نزع قرار مصدر (:ضده ىستدعالم سما  - ب
 .)3(القضاء امام الدولة يمثل الذي

 يوضح أن المستدعي على يجب يهافو: الدعوى عنها نشأت التي الواقعية األمور -ت
 عن اإلدارة فيها وقعت لتيا واألخطاء ،الملكية نزع قرار صدور إلى أدت التي الظروف
 .إصداره

 تتمثلو ،القرار من المتضرر الشخص إليها يستند التي األسباب وهي: القانونية سباباأل -ث
 .لها التطرق سبق التي العيوب أحد بيان في

 القرار إلغاء طلب اإلّ المستدعي يستطيع ال وهنا: المحكمة من المستدعي طلبات - ج
 صالحية ال ،اإللغاء صالحيةَ تملك العليا العدل محكمةَ نأل ذلك ،الملكية بنزع المتعلق
   .)4(اإلنشاء

                                                        

  .80:ص ،سابق مرجع. محمد عبدالطيف،) 1(
 .106:ص ،سابق مرجع . الحكم عبد فودة، انظر - 

 .2001 لسنة 2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات اصول قانون من) 283 (المادة) 2(

 .2001 لسنة 2 رقم  والتجارية المدنية المحاكمات اصول قانون من) 8/1( المادة) 3(

 .7:ص ،سابق مرجع. عدنان و،عمر) 4(
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 العدل محكمة في ستدعاءاال سماع عدم على قانونال نص حيث :هووكيل المستدعي توقيع  - ت
 المستدعي من اًموقع التوكيل هذا يكون وأن ،مزاول محام من اًمقدم كان إذا اإلّ ،العليا

 مراعاة االستثناء هذا جاء وقد ،)1(الرابعة الدرجة حتى قاربهأ أحد أو األصل، في
 ).2(الضياع من حقوقه لىع حفاظاً وذلك توقيعه، أخذ تعذر إذا المستدعي، لظروف

 برقم ستدعاءاال يقيد ً،قانونا المقررة الرسوم ودفع ،المحكمة قلم إلى اإلستدعاء تقديِم بعدو
 تُقرر أثرها على ،وكيله وأ ،المستدعي بحضور ،تمهيدية جلسة بتحديد المحكمة إجراءات تبدأ ثم

 لبيان ضده للمستدعي مذكرة تصدر قبولها قررت حال وفي ،رفضها أو ،الدعوى قبول المحكمةُ
  .)3(العقار ملكية نزع إلى  دعت التي األسباب

 الئحة تقديم عليها وجب ،اإلستدعاء ةارضمع ضدها المستدعى الجهة رغبت حال وفي
 خالل الجوابية الالئحة تقديمه عدم حال وفي ،ستدعاءاال تبليغه تاريخ من يامأ ثمانية خالل جوابية

  .)4(ستدعاءاال ةارضمع وزيج ال ،القانونية المدة

 المستدعي عن المكتوبة والمذكرات ،الشفوية الدفوع بإبداء سيرها خط المحكمة تأخذ وهنا
 من المقدمة والدفوع الحجج على الرد في للمستدعي الحق وإعطاء ،ضده المستدعى ثم

   .للحكم الدعوى تحجز ثم ضده المستدعى

 مامأ الملكية، نزع قرار على الطعن ميعاد يبدُأ: الملكية نزع قرارات في الطعن عادمي .3
 مدة وتكون ،الرسمية الجريدة في الملكية نزع قرار نشر تاريخ من ،العليا العدِل محكمِة
 يبدأ قرار أي اتخاذ عن اإلدارة امتنعت حال وفي ،السابق التاريخ من اًيوم ستين الطعن
 المستدعي قام حال وفي ،)5(إليها بالطل تقديم على اًيوم ثالثين إنقضاء تاريخ من الميعاد

                                                        
 .2001 لسنة 2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات اصول نونقا من) 285 (المادة) 1(

 اهللا، رام ،2001 لسنة 2رقم والتجارية، المدنية المحاكمات أصول قانون لدراسة المدخل .يونس فاروق الرب، أبو )2(
 .624:ص ،2002 نشر دار دون

 .2001لسنة 2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات اصول قانون من) 286/1( المادة) 3(

 .2001 لسنة 2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات اصول قانون من) 287( المادة) 4(

 .2001 لسنة 2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات اصول قانون من) 284( المادة) 5(
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 العليا العدل حكمةم على وتعين ،شكالً مقبولة غير كانت الميعاد، هذا بعد الدعوى برفع
أن 1(العام النظام من ألنَّه نفسها، لقاءت من بذلك تقضي(.  

 على ،1966 لسنة 79 رقم واألبنية والقرى المدن تنظيم نونقا من) 21 (المادة تنص وقد
 المخططات إيداع نشر تاريخ من اًيوم ستين خالل الملكية نزع قرار على اإلعتراض نيةإمكا

 محكمة لدى القرار إلغاء دعوى رفع المستدعي يستطيع وهنا ،الرسمية الجريدة في الهيكلية
 التظلم من اإلعتراض هذا ويعتبر ،عتراضاال رفض تاريخ من اًيوم ستين خالل العليا العدل

 القرار عن التظلم عدم أن" اهللا برام العليا العدل محكمة قرار ففي ،المشرع يقرره يالذ االجباري
  .)"2(ألوانها سابقة كونها الدعوى رد إلى يؤدي مباشرة ورفعها ،الدعوى رفع قبل

خالل اإلداري القضاء محكمة أمام الطعن ميعاد بدء على ،نص فقد المصري المشرع اأم 
 تاريخ من يبدأ و ،الرسمية الجريدة في نشره تاريخ من ال ،لقرارا لصق تاريخ من يوم ستين
  .)3(لصقه يتم لم إذا يقينيال العلم

 طرحه، تود تساؤٌل للباحثة يرد وقرارات، نصوص من سبق لما الباحثة قراءة خالل من
  ؟مستعجلة بصفة الملكية نزع قرار تنفيذ وقف طلب يجوز هل: وهو

 يجوز ماوإنَّ ،القرار تنفيذ وقف بذاته يرتب ال لملكيةا نزع قرار إلغاء دعوى رفع إن
 حال في الموضوع في الفصل قبل مستعجل كشق ،اإللغاء دعوى في ذلك يطلب أن للطاعن
 نتائج امعليه سيترتب ،الملكية نزع بإجراءات واالستمرار التنفيذَ بأن تفيد ،جدية سبابأ توافرت

  .)4(رفضته شاءت وإن ،قبلته شاءت فإن ،الطلب هذا تقرير للمحكمة ويترك ،تداركها يتعذر

                                                        
 .2001لسنة 2 رقم والتجارية المدنية المحاكمات اصول قانون من) 283( المادة) 1(

 مرجع اإلداري، القضاء. عدنان عمرو،: عن نقالً ،5/12/1996 بتاريخ 8/96 اهللا برام علياال العدل محكمة قرار) 2(
 .77:ص. سابق

 .47/1972 المصري الدولة مجلس قانون من) 24/1 (المادة) 3(

   .180:ص ،سابق مرحع. احمد احمد الموافي،) 4(
 .85:ص سابق، مرجع. محمد عبداللطيف، انظر -
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 مامأ يكون ال ،المرافعة باب وإقفال الدعوى تحضير بعد: اإللغاء دعوى في الفصل .4
 يشوبه وال ،مشروعاً القرار كان إذا الدعوى برفض تقضي أن إال العليا العدل محكمة

استعمال إساءة أو ،القانون مخالفة أو ،اإلختصاص أو ،الشكل في سواء عيٍب أي 
 القاضي مامأ يكون فال ،السابقة العيوب بأحد مشوباً القرار كان حال في أما .السلطة

  .)1(الملكية نزع قرار بإلغاء الحكم سوى

 لم كأن فيعتبر ،الملكية نزع قرار بإلغاء الحكم صدر إذا :القرار إلغاء في الحكم أثر .5
 التصرفات جميع بطالن عليه يترتب حيث ؛عليه كان ما إلى الحال ويعاد يصدر،
 تنفيذ في اإلدارة أسرعت حال في تقل ،القرار إلغاء أهميةَ نأ إالّ ،الالحقة إلدارية

 يفقد الحاله هذه في اإللغاء حكم إن بل اإللغاء، حكم تنفيذُ حينئذ يصعب حيث ؛المشروع
 بالغاء الصادر الحكم ويحوز ،)2(التعويض إلى الشأن صحابأ حقُ ويتحول ،قيمته

 يتمسك أن ويستطيع ،للجميع بالنسبة آثارة وتزيل ،الكافة مواجهة في حجية على القرار
 .)3(عاالنز طرافأ من يكن لم ولو ،مصلحة له من كُل به

  :الملكية نزع عن التعويض لتقدير الموضوعية الضوابط :الثاني المطلب

 الناجمة المخاطر تزداد ومستمرا، ةعديد مجاالت في متسعاً الدولة نشاطُ ضحىأ عندما
 توافر ضرورة يعني مما النشاط، هذا جراء من للمخاطر األفراد معه يتعرض الذي األمر عنه،

 لم وإن الدولة، مرافق تباشره الذي للنشاط نتيجة األفراد تضر التي المخاطر تلك ضد ضمانات
 هنا من المخاطر، عن التعويض في الضمانات هذه وتتمثل اإلدارة، جانب من خطٌأ هناك يكن
 ألن ذلك خطٍأ، على بناء المسؤوليةُ تكون فال األفراد، ملكية نزع عن اإلدارة مسؤولية تنبع

النزع أمر ،4(المخاطر تبعة أساس على تكون وإنَّما مشروع.(  

                                                        

 .108:ص ،سابق جعمر .الحكم عبد فودة،) 1(

 .89:ص ،سابق مرجع .محمد عبداللطيف، )2(

 .181:ص ،سابق مرجع. أحمد أحمد الموافي،)3(

  .269:ص ،1955 العربي، الفكر دار ،2ط ،التعاقدية غير أعمالها عن اإلدارة مسؤولية. سليمان الطماوي،)4(
 .60:ص ،2006 العربي، الفكر دار ،الكامل والقضاء اإلدارية المسؤولية. أنور محمد ،حمادة انظر -
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  :يأتي فيما والكامنة المخاطر تبعة على المسؤولية خصائص إلى التطرق من بد ال وهنا

 ليست لكونها محدودة، حاالت في بها يؤخذ حيث: استثنائية حاالت في تطبق هاأنَّ .1
 تمثل التي الخطأ على القائمة اإلدارية للمسؤولية مكملة فهي للتعويض، العام األساس
 ).1(األفراد تعويض في العام األصل

2. أن يكون لالحاص الضرر في يشترط وهنا ،)2(مشروع إداري نشاط عن ناتجا الضرر 
 :يأتي ما العامة المنفعة أجل من الملكية بنزع اإلدارة فعل نتيجة

 التي المالية الخسارة عن التعويض يكون أن ذلك معنى ماديا، الضرر يكون أن  - أ
 عدم حال في أما القانونية، اإلجراءات اإلدارة اتباع حال في بالمالك لحقت

 .)3(معا والمعنوي المادي الضرر عن التعويض فيكون اتباعها،

 لنشاط مباشرة نتيجةً الضرر يكون أن ذلك معنى مباشرا، الضرر يكون أن  - ب
 العامة المنفعة لحقيق ملكيته نزع قرارا نتيجة ملكه من المالك فحرمان اإلدارة،

 إيجار عقد النتهاء المستأجر على الضرر وقوع كذلك ،)4(الضرر وقوع إلى أدى
 المباشر، بالضرر فالمقصود الملكية، نزع بسبب موعده قبل الزراعية األرض
 ).5(والنتيجة الفعل بين السببية العالقة توافر ضرورة

                                                        

 .256:ص ،1979 نشر، دار دون. األول الجزء ،اإلداري القضاء. أبوزيد مصطفى فهمي،) 1(

 .120:ص ،1999 الثقافة، دار عمان، ،العقدية المسؤولية نطاق في القضائي التعويض. حنتوش حسن الحسناوي،) 2(

 الحرمان أو إنفاقه إلى مضطرا المضرور يكن لم ما مال إنفاق إلى اإلضطرار أو مال فقدان في المادي الضرر يتمثل) 3(
 إلى يؤدي ثمارها من وحرمانه وأمواله بثروته المساس يعني ما فقدانها، إلى يؤدي األرض ملكية فنزع األموال، سحب من

. سليمان ماوي،الط عن، نقال. المضرور به يشعر الذي النفسي باأللم فيتمثل المعنوي الضرر أما أيضا، ثروته تقليل
 .278:ص سابق، مرجع. التعاقدية غير أعمالها عن اإلدارة مسؤولية

  .524:ص ،1955 العربية، النهضة دار القاهرة، ،لإللتزام العامة النظرية. جميل الشرقاوي،) 4(
 .915ص الحلبي، منشورات بيروت، األول، الجزء ،المدني القانون شرح في الوسيط. عبدالرزاق السنهوري، انظر -

 الشخص يصيب الذي عنه الناتج والضرر) الملكية نزع( الفعل بين مباشرة رابطة توافر السببية بالعالقة المقصود) 5(
 ثبوت مع حتى ترفض التعويض دعوى فإن انتفائها حال وفي اإلدارية للمسؤولية اساسي ركن ويشكل بالتعويض المطالب

 ،2009. المعارف منشاة االسكندرية، ،اإلداري التعويض دعوى, دالمنعمعب عبدالعزيز خليفة، عن، نقال اإلدارة، نشاط
 151: ص
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 الملكية نزع عن الناشئ الضرر يكون أن ذلك معنى محققا، الضرر يكون أن  - ت
 اإلدارة عمَل ألن ؛)1(مستقبال سيقع أو فعال وقع سواء مؤكدا بالمالك والالحق

 .به اإلنتفاع أو التصرف من المالك يمنع هذا،

 من المضرور يكون أن ذلك معنى سليما، للمضرور القانوني المركز يكون أن  - ث
 ملكيتها المنزوعة لألرض مالكا أي القانون، يحميه مركز في اإلدارة نشاط
 عن التعويض يستحق ال فإنَّه مسجل، غير بعقد المشتري الشخص أما فعال،
  ).2(القانون بحسب رللعقا مالكا ليس ألنه الملكية؛ نزع

 ما وهذا العادل، التعويض قاعدة على،)3(نص نساناإل لحقوق العالمي اإلعالن فإن هنا من
 االردني ستمالكاال قانون به أخذَ وما ،)4(أيضا الفلسطينيالقانون االساسي  عليه نص
 النص عدم عليه يؤخذ االستمالك، بشأن فلسطين في المطبق القانون أن إالّ ،)5()1987(لسنة
 صراحة النص دون التعويض كلمة بذكر اكتفى هنَّأ حيث ؛صريح بشكل العادل التعويض على
 قانون في القاعدة هذه على النص عدم إلى ينيالقانون بعض يُليم وقد ،التعويض عدالة على

 في ذكرها فعدم ،القانوني للهرم األساسية القاعدة يشكل الذي الدستور في وجودهال ستمالك،اال
  .القانون على ويسمو يعلو الدستور نأل ذلك ،بها األخذ عدم يعني ال القانون

 ومن التعويض؟ فعبد الملزمة الجهة ومن التعويض؟ بتقدير المختصة الجهة دور مدى ماف
تقدير عناصر :إلى المطلب تقسيم نرى: التساؤالت هذه لمعالجة التعويض؟ في الحق صاحب 

 العامة والساحات ،والحدائق ،الطرق أجل من الملكية نزع عن لتعويضوا ،)األول فرعال(التعويض
  .)الثالث فرعال (العامة للمنفعة  الملكية نزع عن التعويض دفعو ،)الثاني فرعال(

                                                        
  .523:ص سابق، مرجع. جميل الشرقاوي،) 1(
 .137:ص سابق، مرجع اإلداري، التعويض دعوى. عبدالمنعم عبدالعزيز خليفة، انظر -

 .151:ص سابق، مرجع. محمد ،اللطيف عبد) 2(

  . االنسان كحقوق يالعالم االعالن من) 17 (المادة)3(

 .2005لسنة المعدل االساسي قانون من )23/1(المادة) 4(

 .1987 لسنة األردني االستمالك قانون من) 1(المادة) 5(
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  :التعويض تقدير عناصر : األول الفرع

   أوجد الفلسطنية األراضي في المطبق القانون عناصر تقـدير  عنـد  مراعاتهـا  من البد 
  :تيكاآل وهي العامة المنفعة أجل من ملكيتها نزع تم أرض عن تعويضال

 الذي التاريخ مراعاة يجب ،العامة للمنفعة الملكية نزع عن التعويض بتقدير  القيام عند .1
الرسمية، الجريدة في القرار نشر تاريخ وهو ،النزع محل العقار مكونات تقدير فيه يتم 

 الـذي  الوقت في المنفعة أو ،الحق أو ،العقار قيمة يرتقد"  :على) 15/2(المادة فنصت
  . "الرسمية الجريدة في الوزراء مجلس قرار فيه رِشنُ

 مانَّإو ،الوزراء مجلس قرار نشر تاريخ على يعتمد لم ،)1(األردني المشرع نأ حين في
 الوزراء لسمج إلى عقار استمالك في طلب بتقديم رغبته عن المستملك عالنإ تاريخ على اعتمد

  .يينيوميت نيتيفصح في

المصري المشرع اأم على فنص 2(أن( ":بكل تشكل لجنة بواسطة التعويض تقدير يتم 
 وقت السائدة لألسعار طبقاً التعويض قدروي ،المالية والموارد ،االشغال وزير من بقرار محافظة
  .الرسمية الجريدة في نشره وقت أي ،القرار صدور

 تحت ماو رض،األ (المادية العناصر جميع ملكيته المنزوع العقار مكوناتب والمقصود
 موقت في العقار منها يتكون التي) ارتفاقات ،ايجارات (القانونية والعناصر ،)والبناء رض،األ

  .)3(معين

 نشر تاريخ بعد العقار مالك بها يقوم التي ضافاتواإل ،)4(بالتحسينات يتعلق ما امأ .2
 ،)5(التعويض تقدير في ستبعادهاا ويتم ،بها قيدي فال ،الرسمية الجريدة في النزع قرار

                                                        
 .1987 لسنة األردني االستمالك قانون من) 10/5(المادة) 1(

 .ريالمص 1990 لسنة 10 رقم العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع قانون من) 6 (المادة) 2(

 536:ص ،)2001 (اكتوبر الثالث، العدد ،41 المجلد ،العامة اإلدراة مجلة خليل، خالد الظاهر، ) 3(

 أو اشجار مباني،غراس، كانت سواء سعرها زيادة أجل من العقار مالك بها يقوم التي التعديالت: بالتحسينات يقصد) 4(
 نشر، سنة بدون الحديث، الجامعي المكتب االسكندرية، ،لعامةا للمنفعة الملكية نزع. أنور طلبة، عن، نقال إيجار، عقود

  .82:ص
 .158:ص سابق، مرجع. عبدالحكم فودة، أنظر -

 أية مقابل دفعه الواجب التعويض بدل المحكمة تقدير عند -2: " 1953 سنة 2 رقم االستمالك قانون من) 15/2(المادة) 5(
 يمكن الذي المبلغ ذلك لألرض ثمناً يعتبر أن منها قواعد عدة عيترا أن عليها يجب, فيها منفعة أو حق أي أو أرض

 أو الحق أو األرض قيمة تقدر أن ذلك في ويشترط الشراء في راغب شخص من السوق في علناً بيعت لو عليه الحصول
 إستناءات أو تحسينات أية عن النظر بغض الرسمية، الجريدة في الوزراء مجلس قرار فيه نشر الذي الوقت في المنفعة
 ".به القرار نشر تاريخ بعد عليها نشأت أو فيها أجريت
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 بتقديم العكس ستيفاءال قابلة القرينة وهذه ،الغش بقصد ،بها قام المالك نأ عتبارا على
  .)1(البنية

 المشرع عن ختلفَا هنَّأ الّإ ،التعويض تقدير عند الشرط بهذا األردني المشرع وأخد
 اإلعالن نشر بعد العقار على تطرأ التي بالتحسينات قيدي فلم ،التقدير بدء تاريخب الفلسطيني

 أخذ بل ،)1987( سنة ستمالكاال قانون من الرابعة المادة من )أ(الفقره في عليه المنصوص
  .)2(اإلعالن بتاريخ

اأم فلم ،)3(المصري المشرع ورصد تاريِخ بعد ،العقار على الطارئة بالتحسينات قيدي 
 في اإلدارة تجريها التي التحسينات ستبعادا ،هي خرىأ حالةً وأضاف, التعويض تقديِر في القرار

 ،عقار على سنوات ثالث مدة المؤقت باإلستيالء اإلدارةُ قامت فإذا ,المؤقت ستيالءاال حالة
 ورةضر رأت ثم ,األمثل الوجه على منه فادهلإلست التحسينات بعض المدة هذا الَلخ وأجرتْ

 أن المختصة الجهة على وجب ذلك، على الشأن يذو مع تفاقاال وتعذر السابقة، المدة إطالة
 األوصاف حسب رِضاأل قيمةُ قدرتُ وهنا الملكية، نزع تجراءاإ ،المدة هذه يمض قبل ،تتخذَ

 نزع وقت سائدة كانت التي األسعار وحسب ،المؤقت اإلستيالء وقت عليها كانت التي والمكونات
 العملية الناحيةَ أن إلّا ،الحاله هذه مثل ىعل الفلسطيني وال ،األردني المشرع ينص ولم لملكية،ا

  .)4(المناسب التعويض بدفع اإلدارة وتقوم النص، بهذا أخذت

 مقدار على تفاقلال العقار ومالك المستملكة، الجهة ينب التفاوض يتم أن األصُل .3
 ةالمفاوض نجاعة عدم حال وفي ،)5(ملكيته المنزوع العقار عن دفعه الواجب التعويض

  .)7(التعويض مقدار لتعيين )6(المحكمة إلى طلب تقديم منهما ألي يجوز

                                                        

 .334:ص ،2003 ،االداري القانون ونظريات مبادئ. عبداهللا عصمت الشيخ،) 1(

 .1987 لسنة األردني االستمالك قانون من )ج/10(المادة) 2(

 .المصري 1990 لسنة 10رقم العامة للمنفعة الخاصة الملكيه نزع قانون من) 16 (المادة)3(

 . 2/7/2010 بتاريخ سابقا نابلس بلدية رئيس الشكعة غسان المحامي مع الباحثة أجرتها التي المقابلة) 11 (رقم الملحق) 4(

 . 1953 لسنة 2رقم االستمالك قانون من )9 (المادة)5(

) 2 (المادة عن نقال العقار، بخصوص خالف أي لفض المختصة هي دائرتها في العقار الواقع اإلبتدائية المحكمة تكون) 6(
  .1953 لسنة 2 رقم االستمالك قانون من
 .1987 لسنة األردني االستمالك قانون من) 2 (المادة -

, التعويض مقدار على األرض وصاحب المنشىء يتفق لم إذا: "1953 لسنة 2 رقم االستمالك فانون من) 15/1 (المادة) 7(
 ".الطلب لتعيين كمةالمح إلى طلب يقدم أن منهما ألي يجوز
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 ،الغائبون أو ،عليه المحجور أو كالقصر، األهليه؛ فاقدي من رضاأل مالك كان حال وفي
 هي الحكومة كانت ذاإ معهم المفاوضة يجوز فال،القانونية ةاألهلي فاقدو أو،األوقاف أو

  .)1(المنشئ

اأم الملكية نزع جراء ،المناسب التعويض بتقدير خاصة لجنةً َلشكَّ فقد ،المصري المشرع 
 هيئة عن مندوب: من مكونة المالية والموراد ،العامة األشغال وزير من بقرار محافظة كل في

 رافقوالم ،اإلسكان ةمديري،و الزراعة مديرية من كل عن مندوب وعضوية ,رئيساً المساحة
   .)2(سنتين كل تغيرهم ويتم ،العقارية الضرائب مديرية،و

 نيفإنَّ ،والحيادية للعدالة اًتحقيق اللجنة لهذه تشكيله في يرى المصري المشرع كان وإذا
 التنفيذية السلطة فإن التاليوب ،اللجنة هذه يشكل الذي هو ،العامة األشغال وزير أن أرى كباحثة

 ،العدالة مع يتناسب ال وهذا نفسه، الوقت في للتعويض المقدرة هي تكون القرار، صدرةم يوه
 يردتق في الطعن الممكن من كان إذا فحتى القضاء، إلى األمر تركي أن عليه ينبغي كان بل

 قه،المستح التعويضات على للحصول اًوتأخير ،للوقت اًضياع عتبري هأنَّ اإلّ القضاء أمام التعويض
 أن فيجب ،تفاقاال ينجح لم وإن الشأن، أصحاب بين تفاقباال التعويض يتم أن هي فاإلجراءات

القضاء إلى اللجوء يتم.  

 ينص فلم: فلسطين في التعويض بتقدير المتعلقة العملية احيةالن إلى اإلشارة بد ال وهنا
ماوإنَّ التعويض لتقدير نةمعي لجنة تشكيل على )1953( لسنة) 2 (رقم ستمالكاال قانون أوجد 

  :)3(من مكونة اللجنة وهذه ،األراضي قيمة عن والكشف ،للتحقيق مختصة لجنةً العرفُ

                                                        
 فاقدو أو عليها المحجور أو القصر يملكها أرض استمالك عند:"1953 لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 11 (المادة) 1(

 لألوصياء يجوز وال المنشىء هي الحكومة كانت إذا شأنها في المفاوضة تجوز ال األوقاف أو الغائبون أو القانونيةاالهلية 
 المحكمة من خاص بإذن إال حكم به يصدر الذي أو الحالة هذه في عليه يتفق التي األرض ثمن استالم ارالنظ أو القوام أو

 الوقف لها التابع الجهة وإلى إسالمياً الوقف كان إذا األوقاف صندوق إلى ثمنها فيدفع وقفاً األرض كانت إذا أما.الشرعية
 ". مسلمة غير لطائفة كانت إذا

 .المصري 1990 لسنة 10 رقم المنفعة أجل من الملكية نزع ونقان من )6(المادة) 2(

 .7/3/2010 بتاريخ نابلس أراضي تسجيل مأمور األتيرة وليد السيد مع الباحثة أجرتها التي المقابلة) 10 (رقم الملحق) 3(
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 المحلي الحكم وزارة من بمندوو األراض، تسجيل دائرة ومدير المالية، رةالدائ مدير
  .وخبيرين

 على وجب ،همالكاست يتم لم الذي الجزء قيمة في نقصان إلى ستمالكاال أدى حال في .4
 الملبغ قيمة حدد المشرع أن اإلّ ،النقصان هذا قيمة عن بالتعويض القيام المنشئ
 صاحب هايستحقُ التي القيمه نصف على زيادته بعدم التعويض إلى إضافته الواجب

 الواجب للمبلغ أقصى اًحد يضع لم هأنَّ اإلّ ،المصري المشرع أخذَ وبهذا ،)1(رضاأل
 ةقيم في النقصان عن تعويضاً دفعه المراد للمبلغ سقف وضع أن تبراًمع ،إضافته

  .)2(مبرر دون للجنة تغيير فيه المنزوعة غير رضاأل

 هذه رضاأل قيد أن أي لدين، تأميناً موضوعةً هااستمالك المراد رضاأل كانت إذا .5
 رض،األ احبلص دفعه يجوز ال الحالة هذه في التعويض فإن مثالً، برهن إليه مشار
 يؤدي الملكية نزع أن حيث سالفاً؛ بيناه الذي المبدأ على عتماداًا للخزينة يدفع وإنَّما

 ألصحاب التعويض دفع يجوز فال عليه، موجود عيني حق يأ من رضاأل تطهير إلى
 موضوعٍة غير رضاأل أن إلى تشير التسجيل مأمور من شهادة أخذ بعد إال الشأن
 .)3(لدين تأميناً

                                                        
 وجب يستملك لم الذي الجزء قيمة استمالك بسبب نقصت إذا:"1953 لسنة 2رقم االستمالك قانون من)15/2(المادة) 1(

 صاحب يستحقها التي القيمة نصف عن له حال أي في إضافته الواجب المبلغ يزيد أن يجوز وال النقصان هذا مراعاة
 ."المادة هذه أحكام بمقتضى األرض

  .69:ص. سابق مرجع. أنور طلبة،) 2(
  .25:ص سابق، مرجع ،العامة للمنفعة الملكيه نزع ملحق. الحكم عبد فوده، -
 .المصري 1990 لسنة 10 العامةرقم المنفعة أجل من الملكيه نزع قانون من )17( دةالما -

 مقابل دفعه الواجب التعويض بدل المحكمة تقدير عند -2: " 1953لسنة 2رقم االستمالك قانون من )ط/15/2( المادة) 3(
 بناء إال الشأن ألولى المستحق المبلغ يدفع ال منها قواعد عدة تراعي أن عليها يجب فيها، منفعة أو حق أي أو أرض أية

 ".الخزينة صندوق في المبلغ يوضع وإال للدين تأمينا موضوعة غير األرض أن إلى تشير التسجيل مأمور من شهادة على
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 قيمة مع المستملكة األراضي قيمة مقارنة التعويض بتقدير القائمة الجهة على يجب .6
 بمقارنة أيضاً ينطبق وهذا ،)1(التعويض عدالة ضمان أجل من ،لها المجاورة األراضي

 األراضي في األجرة بدل قيمة مع المستملكة رضاأل في المستحقة األجرة بدل قيمة
  .لها المجاورة

 نتفاعاال أو ،لإلعمار صالح غير ملكيته نزع المراد رضاأل من المتبقي الجزء كان إذا .7
 بطلب رضاأل مالك قام حال في ،الملكيه نزع بقرار مشموالً الجزء هذا عتبرا به

 بنزعه والقيام ،المتبقي الجزء هذا ملكية نزع قيد المشرع أن أي ،)2(عنه التعويض
 والحفاظ ،العدالة سير حسن لضمان رض،األ مالك من طلب تقديم انتظار دون حتماً
 تمت الذي الجزء إلى الجزء هذا بضم رغبته بداءإ عن فيه يفيد, المالكين حقوق على
 أن القانون على يجب نكا حيث الباحثة، رأي بحسب منتقد أمر وهذا ،ملكيته نزع

به عنتفالال صالحةال وغير ،المستملكة رضاأل من المتبقي الجزء ضم على ينص 
 والحفاظ ،العدالة تحقيق لجأ من ذلكب رضاأل صاحب رغبة إلبداء حاجة دون ،حكماً
  .الملكية حقوق على

 ،ملكيته المنزوع للعقار مالصق عقار وجود عدم شرطَ ،)3(األردني المشرع أضافَ وقد
  .ابهم نتفاعواال لإلعمار صالحين معاً نالعقارا ليصبح ؛إليه المتبقي الجزء ضم يمكن بحيث

                   العامة والساحات والحدائق الطرق أجل من ةالملكي نزع عن التعويض :الثاني الفرع

 الحكومة قيام إمكانية على ،)1953( لسنة )2(رقم ستمالكاال قانون من)21 (المادة تنص
 دفع دون توسيعها أو ريقط إنشاء أجل من رضاأل ملكية بنزع المحلي أو البلدي المجلس أو
 أو رضاأل من% 25 عن تزيد ال ملكيتها المنزوعة المساحة كانت ذاإ رضاأل لصاحب عويضت

                                                        
 نوعها من هي والتي استمالكها المراد لألرض المجاورة األراضي ثمت اإلعتبار بعين تأخذ أن): "ب/15/2(المادة) 1(

 ".المنشئ لغايات خاص ثمن من يكون قد عما النظر بصرف

 بالقسم االنتفاع دون يحول أرض من قسم استمالك كان إذا: "1953لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 13 (المادة) 2(
 ." ذلك في صاحبها رغب إذا األرض كامل يستملك أن المنشىء على يترتب والهواء الضياء من حرمانه يسبب أو الباقي

 .1987 لسنة األردني االستمالك قانون من )12( دةالما) 3(
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 اًكبير اًضرر ستحقق المالك تعويض دون الملكية نزع أن ثبت حال وفي األراضي، مجموعة
  .مناسباً يراه الذي التعويض منح تقرير الوزراء لمجلس الحق القانون أعطى عندئذ

 على نص ،)1()1966( لسنة)79 (رقم واألبنية والقرى المدن تنظيم قانون أن حين في 
 في مشمولة أرض أي ملكية بنزع واألقليميه المحليه واللجان األعلى التنظيم مجلس قيام إمكانية

  :وضرورة التنظيم مخططات

  .ميدان أو شارع أو طريق أي توسيع أو ،تحويل أو ،انشاء أو ،فتح  .أ 

 .عامة حديقه إنشاء   .ب 

 .عامة اتساح إنشاء   .ج 

 .  عامة مرافق إنشاء  .د 

 حين في ،المادة هذه عنوان في )بالمدارس الخاصة المواقع (كلمة أورد المشرع أن ونجد
 من مشاكل حدوث ةإمكاني مع ،المادة تعبير في وخلالً اًضعف يشكل مما ،المتن في يوردها لم أنه

 رض،األ لصاحب تعويض دفع ندو ابقة،الس لألغراض الملكية نزع يكون حيث العملية؛ الناحيه
 ،األراضي مجموع أو رض،األ من )%30( عن تزيد ال ،ملكيتها المنزوعه المساحه كانت إذا
 مادة كل بأغراض يتعلق فيما ،بينهما ارضتع وجود نجد المادتين لهاتين النظر عندو هنا، من

        الخصوص؟ ابهذ تطبيقها يتم مادة فأي ,األراضي من المقطتعه المجانية حةالمسا وفي

) 2 (رقم ستمالكاال قانون من) 21( المادة من والثانية األولى الفقرة إلغاء يتم الحاله هذه في
 ضمنياً ذلك من فهمي حيث ؛واحد وقت في معاً القاعدتين تطبيق نسطتيع ال بحيث ،)1953(لسنة

 بين ارضالتع دودح في حينئذ اإللغاء ويكون ،القديم القانون ألغى قد الجديد القانون أن
 اعتبار على واألبنية ،والقرى ،المدن تنظيم قانون من )58 (المادة تطبيق يتم لذلك ،)2(المادتين

 على ستمالكاال قانون من) 21 (المادة من والثانية األولى الفقرة وتستثنى ،الجديدة القاعدة هانَّأ
                                                        

 ):" 1966 (لسنة) 79 (رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من )58( المادة) 1(

 .160:ص ،1999 نشر، دار بدون ،القانون لدراسة مدخل. عوني وبدر،. عثمان التكروري،) 2(
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 األراضي مجموعة أو رض،األ احةمس من% 30 ملكية نزع فيتم القديمة، القاعدة أنَّها اعتبار
 الحدائِق، أو حات،السا أو ،بالطرِق يتعلق النزع من الغرض كان إذا ،تعويض دفع بدون

 مساحة من% 30 عن تزيد  ملكيتها نزع  المراد المساحة كانت حال فيو العامة، أوالمواقف
 زاد كلما ،الملك صاحب بتعويض ميقو أن اإلدارة على يجب ،األراضي مجموعة أو ،االراضي

% 10عن التعويض عليها وجب رض،األ مساحة من%40 البلدية نزعت إذا فمثالً ،)1(ذلك عن
  .)2(الذكر سابقة التعويص عناصر تراعي أن على

 كان إذا ،المجانية المساحة من% 30 حساب كيفية عن التساؤل إلى تقودنا ةالماد وهذه
 أرقاماً تحمُل هاولكنَّ ،الموقع حيث من عقارية وحدة تؤلف ،متاخمٍة عقاراٍت عدةُ الواحد للمالِك
  بعضها؟ من جزء أو ،العقارات هذه من جزء قتطاعا حال في وذلك ،مستقلة

يمكن ال بحيث ،مستقلة عقارية وحدة يؤلف ،المتالصقة المجاورة العقارات منً كال إن 
 يجب ماإنَّو ض،بع إلى بعضها مساحتها ضم ،المجانية المساحة من% 30 حساب عند

 عليه يقع الذي، نفسه العقار مساحة إلى بالنسبة المجانية المساحة من% 30 حساب
 المثال نورد المسألة هذه لفهمً وتسهيال ،)3(المتاخمة العقارات عن النظر بقطِع ستمالكاال
  :تياآل

مالك وتبلغ ،)4 ،3 ،2 ،1( األرقام تحمل ،متالصقة عقارات أربعةَ يملك 
) 2م500(و ،الثالث للعقار) 2م400(و ،الثاني للعقار) 2م800(و ،األول للعقار) 2م600:(مساحتها

  .الرابع للعقار

 فهل األخرى، العقارات من شيئاً يقتطع ولم ،)1(رقم العقار من) 2م400( التخطيط ناولت
  بتعويض؟ المستملكة السلطة مطالبة حقُ الحالة بهذه للمالِك

                                                        
 ربع على مساحته تزيد األرض من المستملك القسم كان إذا: "1953 لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 21/4 (المادة) 1(

 ."القطعة ثمن التقدير عند يراعى أن على الربع على زاد كما تعويض يدفع أن فيجب مساحتها مجموع

 بتاريخ سابقا نابلس بلدية رئيس الشكعة غسان المحامي مع الباحثة أجرتها التي المقابلة) 11 (رقم الملحق ) 2(
2/7/2010. 

 .53:ص ،سابق مرجع .ميشال خوري،) 3(
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 عليه يقع الذي ،نفسه العقار مساحة إلى بالنسبة جانيةالم المساحة من% 30 بحسب 
 من المقصودة المساحةَ ألن ؛إليها المشار الحالة في حتماً متوجباً التعويض فإن ستمالك،اال

  .بمقدار امساحته من% 30 تتجاوز) 1(رقم العقار

  المجانية المساحة م180  = )المجانية المساحة (X 30)األرض مساحة (600

                    100  

 يجب) المجانية غير المساحة(م 220) = المجانية المساحة (180 –) المتملكة المساحة(400
   .عنها التعويض

 نسبة فإن الفرز، لنظام خاضعة غير ملكيتها نزع المراد األراضي كانت إذا أما
 اقتطاع تم حال فيف عنه، التعويض يجب زاد وما ،%)30 (عن تزيد أن يجوز ال االقتطاعات،

 إذا بالتالي الفرز، بعد اقتطاعها تم نسبة أي إلى تضافَ أن يجب الفرز، قبل القطعة من نسبة أي
 لصاحب التعويض دفع فيجب الواحدة، للقطعة%) 30 (عن بمجموعها االقتطاعات نسبة زادت

  .)1(القطعة

 العامة والمواقف ،والمساحات ،الطرق اتاستمالك في القانون يفرض آخر وبتعبير
 قيةالبا% 70و لإلدارة% 30: يتاآل الوجه على والمالك ،اإلدارة بين ،العقار ملكية مستحقةَ
 من عاًبي ،بها يتصرفَ أن باستطاعته حق كل من خاليةٌ للمالك العائدة الحصة هذه وإن للمالك،
 هذه من قسماً العامة نفعةللم تستملك أن شاءت إذا اإلدارة وعلى محسنة، قيمتها فيقبض الغير،

% 30 (التحسين هذا من مسبقاً نصيبها استوفت هاألنَّ ؛محسنة قيمتها دفع إلى تعمد بحيث الحصة
  .)مجاناً العقار من

                                                        
 بلدية المهندسة بواسطة عليها الباحثة حصلت 29/3/2006 بتاريخ وشحادة، وفؤاد عزيز مكتب من مقدمة استشارة) 1(

 . اهللا رام
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 ما وكل ،شجارواأل ،بنيةاأل عن الملك صاحب بتعويض تقوم نأ اإلدراة على يجب كذلك       
 سواء ،ملكيتها المنزوعة المساحة عن نظرال بغض ملكية،ال منزوعة رضاأل في متصل هو

 .)1(الخبراء تقدير على بناء ذلك ويكون ،النسبة هذه عن قلت أو ،عادلت أو ،%30 عن زادت

 القيام لها يجوز فال ،تعويض بال رضاأل من% 30 ملكية بنزع اإلدارةُ قامتْ حال فيو
 ملكية تنزع ان لها فيجوز ،ثالًم% 15 يقارب ما نزعت إذا اأم ،)2(خرىأ مرةً العملية بنفِس

 الملكية نزع بإجراءات القيام إعادة بشرط لكن ،تعويض وبدون ،أخرى مرة رضاأل من% 15
 .)3(جديدة إلجراءات يحتاج ةملكي نزع فكل ،األولى اإلجراءات على تعتمد ال هاأنَّ أي

 يتهاملك نزع المراد رضاأل من ،%30 مساحة عن زاد عما التعويض تقدير يتم
 نزع ألن ؛التنظيم منطقة إعالن فيه وضع الذي بالتاريخ الرائجة بقيمتها ،الذكر سابقة لألغراض

  .)4(وشرحنا سبق كما الوزراء مجلس من قرار صدور إلى يحتاج ال ،األغراض لهذه ةالملكي

ونص على ،)5(فلسطين في المطبق القانون نشر بعد تجري التي اإلفراز معامالِت أن 
 أو ،البلدي المجلس أو ،الحكومة حِق في تؤثر ال ،العامة للمنفعة ستمالك،اال في الرغبة عالنإ

 ما وهذا ،تعويٍض بدون اإلفراز قبل رض،األ من%) 30 (المجانية المساحة استمالك في المحلي
 وجوب يعني ال االستمالك، قانون من الثالثة المادة في ورد ما إن ":العليا العدل محكمةُ هأكدتُّ

 في يؤثر وال لالستمالك، مخطط أول تنظيم بعد إتمامها أن يعني وإنَّما اإلفراز، معاملة ايقاف

                                                        
 ياءأش أو أشجاراً أو أبنية المستملكة األرض في كان إذا):"1953 (لسنة) 2 (رقم االستمالك قانون من) 21/3 (المادة) 1(

 على مساحته تزيد المستملك القسم أكان سواء قائمة الثابتة واألشياء واألشجار األبنية قيمة كامل يدفع أن فيجب ثابتة أخرى
 المحكمة تقدره الثمن تقدير في خالف وقع وإذا الخبراء تقدير حسب ذلك ويتم, تنقص أو تعادلها أم األرض مساحة ربع
 ."ينالفريق أحد يقدمها دعوى على بناء

 بعد يجوز فال تعويض بال األرض مساحة ربع استملك إذا):"1953(لسنة) 2 (رقم االستمالك قانون من) 21/5( المادة) 2(
 ."ملكيتها انتقلت ولو تعويض بال الباقي من جزء أي يستملك أن ذلك

 .7/3/2010 تاريخب اهللا رام بلدية مهندسة األتيرة عدالة المهندسة مع الباحثة أجرتها التي المقابلة) 3(

  .واألبنية والقرى المدن تنظيم قانون من )56( المادة) 4(

 االعالن نشر بعد تجري التي اإلفراز معامالت إن -2 ):"1953 (لسنة) 2(رقم االستمالك قانون من) 3/2(المادة) 5(
 مجموعة ربع استمالك في يالمحل المجلس أو البلدي المجلس أو الحكومة حق في تؤثر ال أعاله)1(الفقرة في المذكور
 ."القانون هذا من)21 (المادة ألحكام وفاقاً تعويض بدون اإلفراز قبل األرض مساحة
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 لمأمور يجوز وال تعويض، بدون إفرازها قبل األرض مساحة ربع باستمالك المنشئ حق
  .)1("اإلفراز معاملة إتمام عن االمتناع التسجيل

 لحقوق إجحافٌ فيه ،تعويض بال رض،األ من %30 بنزع اإلدارة قيام أن ةُالباحث رىتو
  :تيهاآل لألسباب ذلكو ،العامة للمصلحة واستغالٌل ،اإلدارة قبل من وتعسفٌ ،المالكين

 كذلك الملكية نزع جراء الملك، بصاحب لحق الذي للضرر اًجبر يشكُل التعويض أن -أ
  .والفرد اإلدارة بين الثقة وخلِق ،الطمأنينة لتحقيِق أداةً يشكُل

 أوجبت بالدنا، في القانون مصادر من اًمصدر تشكل والتي اإلسالمية الشريعة أن -ب
 النظِر بغِض ،ملكيته عنز يتم جزٍء أي عن الملك، لصاحب ويضالتع بدفع اإلدارة قيام ضرورةَ

 على فاظاًح ،شفىم إلنشاء أو ،شارع إلنشاء سواء ،للمواطنين المقدمِة العامِة المنفعِة طبيعِة عن
  .)2(تعدي أِي من المالكين حقوق

 ساحٍة أو ،طريق إنشاء أجل من ،ملكيتها نزع المراد األراضي تكون أن الممكن من -ج
 قيام إنف وبالتالي ،المالكين لبعض الوحيد األساس الرزق مصدر تشكُل تعويض، بدون ،عامة

 خاصة ،المواطنين حقوق في اًإجحاف ُليشك ،الجزء هذا عن التعويض دون ،ملكيتها بنزع اإلدارة
لديها اإلدارةَ وأن متعددة دخل مصادر.   

ومقار ،المستشفيات بناء: مثل ،العامة للمنفعة مباٍن إقامة أجل من الملكية بنزع يتعلق ما اأم 
 األرض مساحة كامل على طبقُتُ ،التعويض تقدير في السابقةَ العناصر فإن الرئاسة،

 الحالة هذه ففي شارع، أو عام، موقٍف إلقامة ضرورةَ، اإلدارةُ رأت إذا إلّا المستملكة،
 على العامة، المنفعة بمشروع تقوم ثم المستملكة، األرض مساحة من مجاناً% 30 تستقطع

  .)3(األرض من المتبقي الجزء

                                                        

 ،سابق مرجع .نعمان الخطيب، عن، نقال ،331ص 1972 سنة 3،4 العدد ، 134/71 رقم العليا العدل محكمة قرار) 1(
 .137:ص

 .12: ص سابق، جعمر ،ماجستير رسالة. نصر بني حسين مصطفى حسني،) 2(

 .5/2/2010 بتاريخ اهللا رام بلدية مهندسة االتيرة عدالة السيدة مع الباحثة أجرتها التي المقابلة) 9 (رقم الملحق) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 106

  عامةال للمنفعة الملكية نزع عن التعويض دفع: الثالث الفرع

 دفع طبيعة تحديد يف واضحاً يكن لم ،)1953( ةلسن) 2 (رقم كستمالاال قانون إن 
 دفع ينبغي التي المدة حيثُ من أو ،التعويض بدفع القائمة الجهة حيث من سواء التعويض،
 الموضوع هذا طرح فعند ،التعويض دفع فيها يتم التي ةالطريق حيث من حتى أو ،فيها التعويِض

   :تيهاآل لألمور التطرق من بد ال

  :التعويض دفع من المستفيدون:أوالً

 اأم ،األراضي تسجيل دائرة في بإسمه، رضاأل المسجلة المالك إلى التعويض دفع يتم. أ
  .)1(فيها الحِق اصحاب هم عليها، اليد واضعو فيعتبر ،المسجله غير األراضي

 ،الملكيه عهالمنزو رضاأل في اإلجارهو االنتفاع، حِق أصحاِب إلى أيضاً دفعه يتم .ب
 وجود مثل لحقوق،ا هذه صحابأ عن التبليغ ةُضرور المالك على يقع ةالحال هذه وفي

 عنه بالتبليغ قيامه عدم حال وفي ،رضاأل في ارتفاقات أو سكني، حق وأصحاب مستأجرين،
 الذي التعويض عن المسؤوُل هو يعتبر ،النزع لقرار تبليغه تاريخ من ايوم عشر خمسةَ خالل
 االنتفاِع حق طبيعة مراعاة مع ،السابقة العناصر باتباع التعويض تقدير ويكون ،)2(قونهيستح

 في اإلجارة بدل مع بمقارنتها ،مثال اإلجارة بدِل قيمة فتُقدر ،المستملكة رضاأل في الموجود
  .وهكذا ،المجاورة راضياأل

 المحجور من أو ،ِرصالقُ من ملكيتها نزع المراد رضاأل أصحاب كان حال في .ج
 ستالمإ ،القوام أو ،لألوصياء يجوز ال ،األوقاف أو ،نالغائبي من أو ،األهليه فاقدي من أو ،عليهم

 ة،الشرعي ةالمحكم من خاٍص بإذن اإلّ فيه، حكماً يصدر  الذي أو ،عليه يتفقُ الذي رضاأل ثمن
  .له ةالتابع الوقف جهه إلى الثمن يدفع ً،وقفا رضاأل كانت حال وفي

                                                        
 .1953 لسنة 2رقم االستمالك قانون من) 14 (االمادة)1 (

, إجارة أو منفعة حق بسبب شأن أولي أشخاص وجود حال في: "1953 لسنه) 2(رقم االستمالك قانون من) 10 (المادة) 2(
 قرار تبليغه تاريخ من األكثر على يوماً عشر خمسة خالل بأسمائهم المنشىء يخبر أن األرض صاحب على يترتب

 ."يطلبونه الذي التعويض عن أمامهم مسؤوالً غيره دون فيكون وإال االستمالك
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 ال الملكيةَ أن البيع عقد في به مسلم هو فكما ،مسجل غير بعقد بالمشتري يتعلق ما اأم.د
 البائع ويظُل ،المشتري إلى البائع من الملكية انتقال عليه يترتب فالتسجيُل بالتسجيل، إال تنتقل
 نأل بائع؛لل زال ما العقار ملكية نزع عن التعويض في الحقُ يكون بالتالي ،للعقار مالكاً

 أن القانون نبي وقد ة،الملكي فقد عن اًتعويض يستحقُ ال فهو لذلك ،العقار يملك ال المشتري
 العقار على يده واضعاً كان إذا ،التعويض في الحقُ له يكون  ،مسجل غير بعقد المشتري

  .)1(فقط

   :التعويض دفع تاريخ: ثانياً

 توافر ضرورة على نص لكنَّه التعويض، لدفع دةمحد مدة على المطبقُ القانون ينصْ لم
 ايداع مع ،)2 (العام المشروع تنفيذ ومصاريف التعويض، بدل لدفع اإلدارة، لدى المالية المقدرة

 مدةُ تكون أن العادةُ جرت وقد ،)3(فوريا االستمالك كان إذا المؤسسة، خزينة في التعويض مبلغ
 هي المدة هذه أن أرى كباحثة وإنَّني ،)4(خاللها التعويض دفع يتم التي المدةُ هي السنوات، سبع
 ذات األرض تكون قد الملكية نزع قرار نشر فعند ملكه، ريع من المالك تحرم قد طويلةٌ، مدةٌ

 دفع مدة يحدد ان المشرع على الواجب من وهنا سنوات، سبع بعد قيمتها، عن منخفضٍة قيمٍة
 نزع قرار صدور تاريخ من ،سنة إلى رأشه  ستة خالل تكون بحيث ،لمستحقيه التعويض

  .)5(لإلدارة مةمالءو ،المالك لحق اإنصاف تشكل المدة فهذه ة،الملكي

 من شهٍر خالل ،فيه الحق ألصحاب ،التعويض دفع تاريخَ األردني القانون حدد وقد هذا
 اإلدارة تأخرت حال وفي عية،القط الدرجة المحكمة قرار ساباكت تاريخ أو ،عليه تفاقاال تاريخ

 هامقدار سنوية تأخيرية فائدة دفع وهو ،عليها جزء توقيع يتم ،ألصحابه التعويض دفع عن

                                                        

  .149:ص ،سابق مرجع. محمد غريب شحاته شلقامي،) 1(
 .113:صسابق، مرجع.طلبة أنور، -

 القيام على المالية مقدرته يثبت أن طلبه تقديم عند المنشئ على: "1953 لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 3/4 (المادة) 2(
 ". الوزراء مجلس بها يقنع بصورة بالمشروع

 1953 لسنة 2رقم االستمالك قانون من) 19/2 (المادة) 3(

 . 3/7/2010 بتاريخ سابقا نابلس بلدية رئيس الشكعة غسان المحامي مع الباحثة أجرتها يالت المقابلة) 11 (رقم الملحق )4(

 .7/3/2010 بتاريخ نابلس أراضي تسجيل مأمور االتيرة وليد السيد مع الباحثة أجرتها المقابلة) 10 (رقم الملحق) 5(
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 الفقرة في لإلدارة الممنوحة الشهر مدة انتهاء تاريخ من تحتسب ،التعويض قيمة من%) 9(
  .)1(السابقة

 المبلـغ  دفـع  لعدم ،تأخيرية فائدة وضع في أخفقَ قد ،ردنياأل القانون نأ ةالباحث وبرأي
 الـشريعة  مـع  يتنـافى  الفائدة دفع أن: األول:لسببين سابقاً المذكورة المدة في المستحق
 فـي  لإلدارة آخر عقاب وجود: والثاني .)2(الربا أشكال من شكالً تعتبر هاألنَّ ؛االسالمية

 مـرة  التعويض ديرتق إمكانية وهي ،ألصحابه المستحق التعويض دفع عن تأخرها حال
  .هموأموال المواطنين حقوق على المحافظة أجل من وضعت القوانين نوأ ،خاصة أخرى

اأم القانون يشترطُ كان فقد المصري حين في للعقار اإلدارة حيازة قبل ،مقدماً التعويض سداد أن 
حيازة أجاز  )1990نةلس) 10 (رقم العامة المنفعة أجل من الملكية نزع قانون (الحالي القانون 
 من عدالة أكثر كان الملغي القانون فإن بالتالي ،مقبلة لسنوات التعويض دفع إرجاء مع العقار

  )3( الحالي القانون

   :التعويض دفع طريقة :ثالثاً

ا الشأن ألصحاب يضالتعو دفع يكونا مباشرة، إمخزينة صندوق في بإيداعه وإم 
 في المطبق القانون اشترطَ وهنا ،العامة القاعدة تُعتبر ،الشأن ابألصح الدفع مباشرةُف ،المحكمة
 بأن تفيد ،التسجيل مأمور من شهادة بتقديم ،التعويض في الحق أصحاب قيام ضرورةَ فلسطين
ا ،)4(للدين تأمين أي من خاليةٌ ملكيتها نزع المراد األرضفي التعويض مبلغ داعإي طريقُ أم 

 بحسب الخزينة في اإليداع حاالت وترجع ،السابقة العامة للقاعدة استثناء هيف ،المحكمة خزينة
  :يأتي ما إلى فلسطين في المطبق القانون

                                                        
 .1987  لسنة األردني االستمالك قانون نم) أ/14 (المادة) 1(

 112: ص ،سابق مرجع ماجستير، رسالة. حسين صطفىم حسني،) 2(

 .177:ص ،سابق مرجع. الحكم ،عبد فوذة انظرو ؛ 165:ص سابق، مرجع .محمد االطيف، عبد)3(

 شهادة على بناء إال الشأن ألولي المستحق المبلغ يدفع ال: "1953 لسنة2 رقم االستمالك قانون من ،)ط/15/2 (المادة) 4(
 ".الخزينة صندوق في المبلغ يدفغ لدين تامينا موضوعة غير االرض ان إلى رتشي التسجيل مأمور من
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 عيني حق وجود يعني ما ،لدين تأمينا موضوعة ملكيتها نزع المراد رضاأل كانت إذا  .أ 
  .الرهن مثل رضاأل على

 في التعويض بلغبم حتفظُي الحالة هذه وفي ،التعويض من نالمستفيدي مراجعة عدم  .ب 
 ،الذكر سابقة السنة مدة انقضاء قبل الشأن ألصحاب دفعه ويجوز سنة، لمدة الخزينة

 .)1(التعويض بدل ستحقاقها تفيد بينٍة إبراز بشرِط

  )2()فوریة حیازة (افوری االستمالُك كان إذا  .ج 

   :العيني عويضوالت النقدي التعويض: رابعاً

 التعويض أن اإلّ ,أقساط على أو ،واحدةً ةًدفع وذلك ،نقداً ويضالتع دفع يتم أن األصل
  .)4(فلسطين في القانون نص كما,)3(مستبعداً ليس العيني

 ملكية نقل على ،ملكيتها نزع المراد رضاأل صاحب مع باإلتفاق اإلدارة قيام أجاز حيث
 قيمة دفع من ابدلً ،ال مأ ،المستملكة رضاأل منطقة في واقعةً كانت سواء ،إليه أخرى أرض

 معهم تفاقاال يتم فإنَّه ،مالك من أكثر تخص المنزوعة رضاأل كانت حال وفي ،له نقداً رضاأل
 قامت ما ذلك على األمثلة ومن اإلشتراك، أو إنفراد، على منهم كل إلى أو ،اليهم نقَلتُ أن على

                                                        
 أو المالك مراجعة عدم بسبب الخزينة لصندوق المبلغ دفع إذا:"1953 لسنة2  رقم االستمالك قانون من) 17/1(المادة) 1(

 يدفع أن فيها المحكمة ترى التي الاألحو في إال النهائي القرار تاريخ من سنة لمدة به يحتفظ أن يجب فإنه آخر سبب ألي
 تثبت أخرى بينة أية أو لألرض بملكيته األراضي تسجيل دائرة من قيداً التعويض طالب أبرز لو وذلك السنة انقضاء قبل

 ."التعويض لبدل استحقاقه

 يأمر أن كهذا ارقر إعطاء قبل الوزراء مجلس على يترتب: " 1953 لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 12/2 (المادة) 2(
 ...." القانون هذا بموجب األرض لصاحب دفعه يقرر سوف الذي التعويض كوديعة الخزينة صندوق إلى يدفع أن المنشئ

  .121:ص ،سابق مرجع. أنور طلبة،) 3(
 .539:ص ،سابق مرجع العامة، اإلدارة مجلة. خليل خالد الظاهر، -

 األعلى التنظيم لمجلس: األرض استبدال):"1966 (لسنة)79(رقم واألبنيه والقرى المدن تنظيم قانون من) 57 (المادة) 4(
 تقدم فيما المذكور الوجه على ملكيتها نزعت أرض أية صاحب مع االتفاق صالحية المعنية والمحلية اللوائية التنظيم ولجان

 عن الناشئة الحقوق جميع مقابل في تكن لم أم المستملكة أرضه منطقة في واقعة أكانت سواء إليه أخرى أرض ملكية علل
 من أو الوكالء من عدداً تخص األرض ملكية نزع حالة وفي له نقداً األرض قيمة دفع من بدالً بيعها أو الملكية نزع

 أن على المذكورين المالكين مع االتفاق صالحية المعنية التنظيم وللجان األعلى التنظيم لمجلس يكون المجاورين المالكين
 ."ال أم المنطقة تلك في واقعة كانت سواء أخرى أرض ملكية اإلشتراك أو باإلنفراد منهم كل إلى أو مإليه تنقل
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 أجل من ،)24063(حوض السري لجب في الواقعة األراضي بعض استمالك من نابلس بلدية به
  .)1(للبلدية أخرى بأراٍض استبدالها مقابل أطفال، وروضة وجامع، حديقة، إقامة

  :كمالاأل على اإلدارة تفرضها التي ةبيالضر: خامساً

 األراضي قيمة في زيادة إلى العامة المشاريع إقامة أجل من الملكية نزع يؤدي ما غالباً
 من المستفدين المالكين على يبةضر بفرض القيام إلى اإلدارةُ يدفع مام المشاريع، لتلك المجاورة
 لها فيحقُ ،)3(سبب بال إثراء صدد في كنا ،وإلّا)2(بها قامت التي التحسينات مقابل ،المشاريع

حيث بها؛ قامت التي لألعمال نتيجةً عقاراتهم، قيمة ارتفعت الذين المالكين على ضريبة فرض 
كاآلتي الضريبة لهذه حالتين على فلسطين في طبقالم القانون نص:  

 طريق، فتح أجل من االستمالك بإجراء اإلدارة قيام هو األرض، قيمة ارتفاِع سبب كان إذا .1
 .)4(وجهه زيادة أو توسيعة أو

 أو لتحسينها، اإلدارة اختارتها منطقة بجانب وقوعها هو األرض، قيمة ارتفاِع سبب كان إذا .2
 )5(.إعمارها

  :يلي ما) 1953 (لسنة) 2 (رقم االستمالك، قانون من) 22 (المادةُ اشترطت األولى الحالة ففي

 تاريخ من سنة خالل الضريبة دفع أجل من للمالك، طلباً البلدي المجلس يقدم أن  .أ 
 .القيمة في الزيادة هذه أوجبت التي األشغال انجاز

                                                        

 .7/3/2010 بتاريخ نابلس اراضي تسجيل مأمو االتيرة وليد السيد مع الباحثة أجرتها  التي المقابلة)10 (رقم الملحق) 1(

 .175:ص ،سابق مرجع. عبدالحكم فودة،) 2(

 أخر شخصاً حساب على مشروع سبب دون شخص إثراء وتعني االلتزام مصادر من مصدر يعتبر: سبب بال االثراء)3(
 أرض على بناء بإقامة شخص قيام مثل خسارة، ن لحقه عما الشخص هذا لتعويض به أثرى ما حدود في يلتزم بحيث

 .305:ص ،2005 القانونية، الوفاء مكتبة االسكندرية، ،االلتزام مصادر. السيد عبد سمر تناغو،: عن نثالً آخر، شخص

 .الشرفية ضريبة على نصت التي 1953لسنة 2 رقم االستمالك قانون من) 22 (المادة) 4(

 .التحسين عوائد على نصت التي 1966 لسنة 79 رقم واالبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 54 (المادة) 5(
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 التي األرض، بعض أو كل، عن تعويض بدفع مكلفاً البلدي المجلسَ يكون أن  .ب 
 .الطريق أجل من استملكت

 المقرر التعويض مقدار على الضريبة هذه أجل من يؤخذُ ما مجموع يزيد ال أن  .ج 
 .لمستحقيه دفعه

 رقم واألبنية، والقرى، المدن، تنظيم قانون من) 54 (المادة في فوردت الثانية الحالة أما
 المنطقة اختيار بعد األرض ثمن بين الفرق أساس على الضريبة استيفاء): 1966 (لسنة) 79(

 يتم حيث لإلعمار؛ الموقع أو المنطقة، اختيار قبل عليه كانت التي القيمة لإلعمار؛ الموقع أو
 يتم العوائد أن المادة هذه وبينّت دراستنا، موضوع في تدخُل ال حسابية، معادلة ضمن استيفاءها

  .كيةالمل نزع مصاريف لتغطية صرفها

  :وسقوطه التعويض على اإلعترض: سادساً

 دارةاإل لدى ،التعويض على عتراضاال إمكانية على فلسطين في قبالمط القانون ينص لم
 النظامية المحاكم تشكيل قانون من السادسة الفقرة أن حين في ،التعويض قدرت التي الجهة وأ

 اإلدارية، المنازعات بسائر لعليا،ا العدل محكمة اختصاص على نصت ،)2001 (لسنة) 5 (رقم
 اإلدارية، األمور من المشروعة غير القرارات، عن الناشئة األضرار عن التعويض يعتبر حيث

 األمور هذه إدخاَل وإن واحدة، هيكلية من تتكون العليا المحكمةَ ألن عليه؛ مردود ذلك أن إلّا
 القضاء لهذا درجتين وجود عدم إلى إضافة كاهلها، على العبء لزيادة يؤدي باختصاصها،

 المختصة االبتدائية المحكمة إلى باللجوء يكون عليه اإلعتراض فإن لذلك المالكين؛ حقوق يحمي
 المدنية المحاكمات صولأ قانون في عليها المنصوص اإلجراءاتُ وتتم ،بدائرتها العقار والواقع

  .)2001(لسنة) 5(رقم والتجارية

 الدعوى تسمع ال": )1(األردني المدني القانون فبحسب ،التعويض في الحقُ سقطُي متى امأ
 . "استحقاقه على سنة عشر خمسة بإنقضاء

                                                        
 ) .1976 (لسنة) 3(رقم األردني المدني القانون من) 449 (المادة) 1(
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  :منها متعددة آثار يحقق التعويض دفع إن :التعويض دفع أثر: سابعاً

 ذمته فإن ،المحكمة لخزينة وأ ،الشأن لصاحب المستحق التعويض بدفع المنشُئ قام حال في .1
 يدعي الذي الغير تجاه ذمته برئت وكذلك ،)1(رضباأل يتعلق إدعاء كل من ،تاماً براء تبرُأ

 صحابأ معرفة يضمن ما االجراءات من مظَّنَ المشرع نأ خاصة ،التعويض هذا في أحقيته
 .)2(الملكية نزع بقرار الحق

 المستملكة راضياأل سجيلت يتم ،الشأن صاحب يستحقه الذي التعويض دفع تمي ان بعد. 2
 والسؤال ،الملكية نازعة الجهة إلى المالك من راضياأل هذه ملكية نقَل يتم أي ،)3(المنشئ باسم

     الطرق؟ أجل من ملكيتها نزع تم التي راضياأل تسجيل يتم هل ناآل

 امالقي يمكن ولكن ا،ضروري ليس ،راضياأل تسجيل دائرة في الطرق تسجيَل نأ األصل
 راضياأل تسجيلب يتعلق ما امأ ،الشأن بهذا الوزراء مجلس من قرار صدر إذا العمل بهذا
 إذن أخذ بعد يجوز التسجيل دائرة في ملكيتها نقل فإن مبان، إقامة أجل من ملكيتها نزوعةالم

  . )4( التعويض ودفع الشراء في الوزراء مجلس قرار

 في الوزاري والقرار ،النماذج عاإيد الملكية قلن في اشترطَ المصري القانون نأ حين في
 ثاراآل جميع بها الواردة للعقارات بالنسبة االيداع هذا على يترتب حيث ؛المختص العقاري الشهر

 العقاري الشهر في الوزاري القرار أو ،النماذج إيداع عدم حال وفي ،)5(البيع عقد على المترتبة
   . النزع قرار يسقطُ ،الجريدة في الملكية عنز قرار نشر تاريخ من سنتين خالل

                                                        
 الخزينة لصندوق اإلجارة بدل أو التعويضات دفع يعتبر):"1953( لسنة) 2 (رقم االستمالك قانون من) 17/2( المادة) 1(

 ."باألرض يتعلق ادعاء كل من للمنشىء تاماً إبراء المحكمة من بقرار له المستحق للشخص أو

 .181:ص ،سابق مرجع. الحكم عبد فؤدة،) 2(

 يقدم أن المنشىء على يترتب الخامسة للمادة وفقاً القرار نشر بعد: "1953لسنة 2رقم االستمالك قانون من) 8( ةالماد) 3(
 األرض كانت إذا  وذلكلها واضح مخطط مع استمالكها تقرر التي األرض قيد عن صورة  االراضيتسجيل مأمور إلى

 في األرض تلك قيد على إشارة يضع أن وعليه ر التسجيل االراضي على مأموتسجيل دائرة في مسجلة استمالكها المراد
 ."عليها معاملة أي إجراء عن يمتنع وأن السجل

 7/3/2010 بتاريخ نابلس أراضي تسجيل مأمور االثيرة وليد السيد مع الباحثة أجرتها التي المقابلة) 10 (رقم الملحق )4(

  .325:ص ،سابق مرجع. عبداهللا الشيخ،عصمت )5(
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  الخاتمة

إن المجاالت، بمختلف الحاصِل التطوِر ظِل في العامِة المرافِق إلى الحاجِة تزايد وتزايد 

 مرافقها، الدولة عليها تقيم ترابية مواقع يإيجاد القيام ضرورة إلى أدى الدولة، في السكان عدد

 في صاحبه من ونزعه الملكية، بحق المساس القوانين أجازت مةالعا المصلحة تحقيق أجل فمن

 التي الضمانات بعض توافرت إذا إلّا صحيحاً يكون ال اإلجراء وهذا العامة، المنفعة تحقيق سبيل

  .المالك لصالح تقر

هو الملكية، نزع فقرار قرار ويجب مختصة، إدارية جهة من إال يصدر ال إداري أن 

ه يحققَ حتى والشكل، والحمل، والسبب، الهدف، ناحية من القانونية األركان كُل فيه تتوافرآثار 

 بصفتها العليا، المحكم لدى فيه الطعن تجيز التي العيوب من خالياً صحيحاً ويكون القانونية،

  .فيها طرف الدولة تكون التي النزاعات في تختص إدارية محكمة

إن االستمالك قانون تبدأ كاملة إتباعها الملكية نازعة الجهة على يجب تاجراءا حدد 

 أجل من أرض، باستمالك قرار الستصدار الوزراء، لمجلس بالتقدم رغبته عن المنشئ بإعالن

 على المالية مقدرته إثبات مع يوما، عشر خمسة لمدة بالجريدة، العامة للمنفعة مشروٍع إقامِة

 يكون القبول حال وفي القبول، أو بالرفض، إما ،قراره الوزراء مجلس يصدر ثم به، القيام

                                                                                                                                                                  
 .1990 لسنة 10رقم .العامة المنفعة اجل من الملكية نزع قانون من )9/1 (مادةال نظرا -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 114

 على القيود من قيد أو االرتفاق حقوق من أي بغرض أو مؤقت، أو مطلق، باستمالك إما القرار

 مع الرسمية بالجريدة القرار نشر يتم ذلك بعد عليه، للمصادقة الرئيس إلى القرار ويرفع الملكية،

 نشره من يوما ستين خالل عليه يعترض أي القرار هب مس شخص ألي ويجوز مرفقاته، كافة

 التظلم – باالعتراض قيامه عدم حال وفي ،-المحلية اللجنة – المشروع تباشر التي الجهة لدى

  .القرار إلغاء لطلب القضاء إلى اللجوء له يجوز ال -االجباري

 األرض نم المنتفع أو المالك، سواء الشأن، أصحاب بتعويض يقوم أن المنشِئ على

 لو كما لها، المجاورة األراضي ثمن االعتبار بعين يؤخذ بحيث عادالً، تعويضاً ملكيتها المنزوعة

 الوقت في التعويض قيمة تُقدر أن ويشترطُ الشراء، في راغب شخص من السوق، في علناً بيعت

 أجريت اءاتإنش أو تحسينات، أي عن النظر بغض الرسمية، الجريدة في القرار فيه نشرُ الذي

 تدفع أحياناً اإلدارة ألن المالك؛ بحق كامال إنصافاً يشكُل ال هذا أن إلّا النشر، تاريخ بعد عليها

،المدة هذه وفي سنوات، سبع إلى تصُل قد طويلة، فترة مضي بعد التعويض هذه قيمةُ تكون 

  .زادت قد ملكيتها المنزوعة األراضي

 في يكون ال العامة، المنفعة أجل من الخاصة لكيةالم نزع أن بالذكر الجدير ومن

 العينية الحقوق أما بالتخصيص، أو بالطبيعة، سواء بالعقارات، ينحصر وإنَّما كالنقود، المنقوالت
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 حال وفي نفسه، الماري العقار نزِع من بد ال وإنَّما بالذات، عليها الملكية نزع يِرد فال العقارية،

  .الحقوق هذه من تطهيره يتم العقار فإن كالرهن تبعية، عينية حقوق أي وجدت

 في المطبق القانون أن الباحثةُ وجدت والعملي، النظري بشقيها الدراسة هذه خالل ومن

 اإلجراءات حيث من سواء ضعٍف نقاطُ فيه وتتوافر الزمن، عليه مضى قديم قانون هو فلسطين،

 ال كان لذلك الشأن؛ ألصحاب ودفعه تقديره، يث ومن نفعة،والم التعويض، حيث من أو المتبعة،

من للباحثة بد أن الدراسة أخر الواردة التوصيات خالل من وطرحها المناسبة، التعديالت تجد.  
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   الدراسة نتائج

1. تعويض مقابل وذلك ،العامة المنفعة تحقيقَ منه الهدف كان إذا جائز، الخاصة الملكية نزع 
 .عادل

2. ونالقان ويوجب - التنفذية السلطة - الوزراء مجلس من صادر قرارب يكون ،الملكية نزع 
 والحدائق، الشوارع، أجل من الملكية نزع بإستثناء عليه، السلطة رئيس تصديق ضرورةَ

 .العامة والمدارس والساحات،

 .والغصب ،ةالمصادرو ،التأميمو المؤقت، ستيالءاال ونظام ،الملكية نزع نظام بين فرقٌ هناك .3

4. إن العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع تطبيق نظام، وال ،فقط العقارات على يقتصر يقع 
 .المنقوالت على

 .بها محمالً كان التي الحقوق كافة من لعقاراتا تطهير الملكية، نزع على يترتُب .5

6. أن العامة للمنفعة الخاصة الملكية عزبن المتعلق القرار ويجب ،إدارياً قراراً يعتبر تت أنوافر 
 .وأركانه اإلداري القرار عناصر كُل فيه

7. يخضع قانون إلى الفلسطنية األراضي في العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزِع نظام 
 ،المدن تنظيم قانون أورد وقد ،إجراءاته يرسم الذي وهو ،)1953(لسنة)2(رقم ستمالك،اال

 .جباريإال ستمالكاال فرض فيها لإلدارة يجوز التي واألغراض ،الحاالت والقرى

8. أفرد القانون العامة والمدارس والساحات، والحدائق، الشوارع، أجل من الملكية نزع 
  .والسهولة بالسرعة، اتسمت أخرى، لغايات الملكية نزع عن تختلف بإجراءات

9. أجاز القانون كان إذا التعويض، دفع دون مجاناً، األرض من%) 30 (ملكية نزع الغرض 
 يتم ذلك عن زاد وما عامة، ومدارس ومواقف، وساحات، وحدائق، شوارع، إقامة النزع من

  .عنه التعويض
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10 .أجاز لذلك، ملحةٌ ضرورةٌ هناك كان إذا للعقار، الفورية الحيازة طلب للمنشئ القانون 
 إجراء استثنى حيث قانون؛ال في عليها المنصوص اإلجراءات كامل اتباع دون مستشفى، كإقامة
 .الشأن أصحاب ومفاوضة األرض، تلك قيد على العالمة ووضع والتبليغ، النشر،

 الشكل، عيب اإم وهي ،فيه العيوب أحد تحقق إذا ،اإلداري القرار في الطعن القانون جازأ. 11
 .الغاية أو المحل، أو االختصاص، أو

 الجهة وليس ،لمنشئل الملكية نزع ةبطال الجهة هي ،التعويض بدفع زمةالمل الجهةَ نإ. 12
 . الملكية نزع بإجراءات القائمة

 اإلبتدائية المحاكم أمام ماوإنَّ ،اإلدارية المحاكم أمام اليكون ،التعويض قرار في الطعن نإ .13
 .المختصة

 بنزع المتعلق اإلداري بالقرار الطعن في المختصة هي اهللا، برام العليا لعدلا محكمة تكون .14
 بالقرار الطعن في المختصة هي بدائرتها العقار الواقع اإلبتدائية المحكمةُ وتكون ،الملكية
 .بالتعويض المتعلق

15. أسٍس وفقَ المالك، تعويض يتم لسنة) 2 (رقم االستمالك قانون في محددة، ومعايير 
)1993.( 
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  والمقترحات التوصيات

 :يأتي بما صيتو الباحثة فإن الدراسة هذه نهاية في

 على طفق النص وليس ،التعويض ةعدال قاعدة على ستمالكاال قانون في النص ضرورة .1
  .المجتمع أفراد بين والحياد العدالة تحقيق أجل من وجدت القوانين فإن ،التعويض

 أجل من ذلكو ،العقار ملكية إنتقال قبل مقدماً الملكية نزع عن التعويض يتم أن على النص .2
  .الشأن أصحاب حقوق اعضي عدم

3. الجوانب بين بالمقارنة القاضي بقيام والقاضية ،القانون في المالءمة نظرية على النص 
 المنفعة حجم زيادة أو تناسب فاألصل ،الملكية نزع لقرار السلبية والجوانب اإليجابية،

 .النزع عن الناتجة األضرار مع المقدمة

4. وأن خاصة ،له المستحقة للجهة التعويض بدفع لكيةالم نازعة الجهة لقيام مدة على النص 
 الشأن أصحاب حقوق تضيع بحيث ،المدة ستطالةوا ،القانوني غرافال ستغاللبا تقوم اإلدارة
 .الملكية نزع قرار نشر تاريخ من وسنة ،شهور ستة بين مثالً فتكون

5. محرت ،طويلةٌ مدةٌ ستمالكلال فيه العقار حجز اإلدارة تسطيع التي سنواتال سبع مدةَ إن 
ذلكل النزع، طالبة الجهةُ وافقت إذا إلّا ،الفترة تلك طول عقاراتهم من ادةفستاال من الكالم 

 سنة مدة على المشرع نص لو فمثالً ،السابقة تلك من أقل مدة على النص األفضل من كان
 .والعامة الخاصة المصلحة بين موازنة يحقق مام أفضل كان

6. إن من ،مقابل دون مجاناً لألفراد المملوكة األراضي مساحة من% 30 بأخذ ارةاإلد قيام 
 ومخالفة ،المالكين حقوق في جحافٌإ فيه العامة، والمدارس والحدائق، لشوارع،ا إقامة أجل

  تأخذ  أن إمكانية على النص عدم األفضل من كان لذلك ؛اإلسالمية ريعةشال إليه دعت لما
.الذكر سابقة لألسباب تعويض دون المساحات هذه
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7. من كان إذا ،ملكيتها نزع تم التي رضاأل بقية ملكيته بنزع اإلدارة إلزام عدم على النص 
  .استمالكه تم الذي للجزء مالصقة أرض للمالك وجد حال في وذلك بها، االنتفاع الصعب

 ألن ،نيةواألب والقرى المدن تنظيم قانون من) 58( المادة متن إلى المدارس كلمة إضافة .8
 .المتن في عليها النص عن وغفل ،المدارس على نص المادة هذه عنوان

 أغراض ذكر مع العامة للمنفعة الخاصة الملكية نزع من المرادة العامة المنفعة مفهوم ديدتح .9
 .المثال سبيل على ولو ،العامة المنفعة

 القيام إجراء بين تحدد معينة، بمدة العامة، المنفعة أجل من الملكية نزع طالبة الجهة تقييد.10
 تكون أن واألغلب الوزراء، مجلس إلى الطلب بتقديم القيام وإجراء الجريدة، في إعالن بنشر
 .الملكية بنزع اإلدارة جدية إلثبات وذلك األردني، المشرع فعل كما شهور، ثالثة

 كأن المنشئ، لبط تاريخ من معينة فترة خالل قراره إصدار بضرورة الوزراء مجلس تقييد.11
 .المالكين حقوق وضمان النزع، اجراءات استطالة عدم أجل من وذلك شهور، أربعة تكون

12.التي األشخاص، قيام ضرورة على صراحة النص بمراجعة حقوقه، الملكية نزع قرار مس 
 .المنفعة أو الشراء قيمة على معه التفاوض أجل من) مثالً شهر (معينة فترة خالل المنشيء

 بسبب منها، االستفادة مالكها يستطيع ال والتي ملكيتها المنزوعة األرض بقية ضم تعليق عدم.13
 ينزع حيث حكماً، الضم يكون أن يجب بل مالكها، من طلب على بناء منها، جزء ملكية نزع

 .األرض كامل ملكية

 أصحاب بتبليغ يلالتسج مأمور قيام ضرورة على تنص التي المادة، وحذف االستغناء جواز.14
 بالعلم اعتداداً العقار صحة في يؤثر ال تبليغهم عدم ألن الملكية؛ نزع بقرار بالذات، الشأن

 .الرسمية الجريدة في القرار نشر عن الناتج اليقيني

 نزع المراد المشروع من المرجوة العامة المنفعة بتوافر يتعلق سابق تحقيق بإجراء القيام.15
 دون النزع قرار صدور يكفل مما الملكية، نزع بإجراءات البدء قبل ذلكو أجله، من الملكية
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 القضاء على والجهد الوقت يوفر اإلجراء فهذا المالكين، حقوق ويضمن السلطة، عن إنحراف
 .المختص

) 5 (رقم النظامية، المحاكم تشكيل قانون من ،)34 (المادة إلى السبب عيب بإضافة القيام.16
 إلى يؤدي القرار في توافره عدم اإلداري القرار أركان من ركنا يعد هآلنَّ ؛)2001 (لسنة

  .بطالنه
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  . 05/02/2010 بتاريخ. اهللا رام بلدية مهندسة األتيرة عدالة السيدة .2

  . 07/03/2010 بتاريخ .نابلس الطابو دائرة مدير. األتيرة وليد السيد .3

  .2/7/2010.سابقا نابلس بلدية رئيس. الشكعة غسان المحامي .4

  :اإلدارية المحاكم قرارات

 في العليا العدل محكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة. أحمد نعمان ،الخطيب .1
 2001. الثقافة دار. عمان. 1997-1972 عام وعشرين خمسة

 1972 عام بداية من العليا العدل لمحكمة القانونية المبادئ مجموعة. محمد الخالد، .2
 .1987. األردنية التوزيع وكالة. عمان. األول الجزء. 1986 عام ولنهاية

 الجزء. وغزة اهللا برام العليا العدل محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ مجموعة .3
  .2009. األول
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  المالحق
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  )8( رقم الملحق

  11/11/2009 ريخبتا العبوة نادر نابلس بلدية محامي مع الباحثة أجرتها التي المقابلة

 للمنفعة الخاصة الملكية نزع بخصوص الفلسطينية األراضي في المطبق القانون هو ما .1
 العامة؟

 وبعد العثماني، االستمالك قانون يطبق كان الغربية للضفة األردنية السلطة استالم قبل
 نةلس) 2 (رقم األردني، االستمالك قانون يطبق اإلدارية األمور لزمام األردن استالم

 . اآلن حتى الساري القانون وهو) 1953(

 العامة؟ للمنفعة األراضي ملكية نزع امكانية على نصض آخر قانون أي هناك هل .2

 االستمالك على نص) 1966 (لسنة) 79 (رقم واألبنية والقرى المدن تنظيم قانون نعم،   
 والحدائق والساحات الشوارع أجل من األراضي ملكية نزع وعلى العامة، للمنفعة اإلجباري

 .تعويض بدون مجانية المنزوعة األرضي من% 30 نسبة يكون أن على والمدارس العامة

 الملكية؟ نزع قرار على التصديق في الرئيس سلطة تفويض  يجوز هل .3

 هذا اتخاذ أو بدراسة، هو يقم لم ولو حتى النزع، قرار بإصدار المختص هو الرئيس نأل ال،
 .القرار

 المدن تنظيم قانون من) 23/7 (المادة في عليها المنصوص سنوات7 مدة تسري هل .4
 الشوارع؟ على) 1966 (لسنة) 79 (رقم واألبنية والقرى

 حتى التفصيلية، التنظيمية المخططات على الشوارع بتعيين تقوم أن لإلدارة يجوز حيث ال،
 تاريخ من سنوات7 ةمد خالل ينفذ ال االستمالك هذا أن المختصة اللجنة رأي من كان ولو

  .المخطط تصديق
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 سنة في اآلن ونحن) 1953 (سنة من قديم قانون المطبق القانون هذا أن باعتبار .5
 أجل من مؤتمرات أو جلسات أي بعقد المختصة الجهات قامت وأن سبق هل ،)2010(

 القانون؟ هذا تعديل

 موضوع أنَّه إلّا لك،للما أم لإلدارة سواء الموضوع هذا أهمية من فبالرغم ال، لألسف
 مختلف في وتطورات تغيرات حصلت عاماً وخمسين سبعة فخالل الجهتين، كال من مهمش

  .القانون هذا بتعديل القيام من بد ال لذلك الحياة مجاالت

 مرفقات مع النشر يكون هل العامة، المنفعة أجل من الملكية بنزع القرار بنشر القيام عند .6
 نزعها؟ المراد المواقع دوتحدي أساٍم، من القرار

 واسم المطلوبة، والحصص ملكيتها، نزع المراد القطعة رقم الرسمية الجريدة في ينشر نعم،
 .االستعمال وجه مع المالك،

 االستمالك؟ بإجراءات القائمة الجهة هي من .7

 في المساحة دائرة قبل من اإلجراءات وتنفيذ القانونية، الدائرة قبل من المواقع تحديد يتم
 .البلديات

 أخرى؟ عمومية مؤسسات لصالح عقاراتها إحدى عن بالتنازل البلديات إحدى قامت هل .8

عن  بلدية تنازلت أن يسبق لم المؤسسة هذه في عملت أن منذ ولكن ذلك، أجاز القانون إن 
  ).ماديا كان إذا خاصة تركه يصعب الشيء اقتناء فعند (عمومية لمؤسسة عقاراتها إحدى

 العقارات؟ هذه دخول النزع بإجراءات القائمة مصلحةلل يجوز متى .9

 بحسب لكن ذلك، بخصوص نص يرد لم ،)1953 (لسنة) 2(رقم االستمالك قانون في 
  .باالستمالك الوزراء مجلس قرار صدور بعد العادة
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 التنظيم لجان يخول) 1966 (لسنة) 79 (رقم واألبنية والقرى للمدن التنظيم قانون وفي
 بعد التنفيذ موضع للتنظيم مخطط وضع بعد وقت أي في الدخول صالحية ليةعم اللوائية
  .العامة للمنفعة كان إذا يوماً عشر بخمسةَ أصحابها إخطار

 االستمالك؟ بقانون المواطنين لدى ومعرفة وعي تواجد ترى هل خبرتك بحسب .10

 فغالبية للملكية، يفقده هألنَّ القانون؛ تفاصيل ويعرف سيهتم، بالتأكيد القرار يمسه من ولكن ال،
 .حق وجه على االعتراض هذا يكن لم لو حتى العتراضات تتعرض القرارات هذه

 االستمالك؟ قانون في العامة بالمنفعة المقصود تحديد تم هل .11

 طبيعة وتقدير ذلك، باستغالل اإلدارة تقوم وهنا الفكرة، هذه بتعريف المشرع يقم لم ال،
 رقم واألبنية، والقرى، المدن، تنظيم قانون نص وقد لذلك، معايير وجود دون العامة المنفعة

  .العامة للمنفعة أمثلة بعض على) 19 (المادة في) 1966 (لسنة) 79(
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  )9 (رقم الملحق

  :5/2/2010 بتاريخ األتيرة عدالة اهللا، رام بلدية مهندسة مع الباحثة أجرتها التي المقابلة

 العامة للمنفعة النزع قرارات على التصديق في يسالرئ سلطة تفويض يجوز هل .1
 آخر؟ عام شخص ألي

عليه، للموافقة للرئيس إجرائي بشكل باالستمالك الصادر القرار يرفع الوزراء مجلس إن 
 هذا تفويض يجوز وال الوزراء، مجلس اتخذه قرار أي رفض أن للرئيس يسبق ولم

 .المحلي الحكم وزير انك لو حتى عام معنوي شخص أي إلى االختصاص

 للمنفعة األراضي بعض جنين بلدية من تنزع أن مثالً نابلس لبلدية يجوز هل .2
 العامة؟

 الترابية، دائرتها حدود في العامة للمنفعة الملكية نزع بممارسة تختص جماعة كل ألن ال؛
 .أخرى بلدية على باختصاصاتها تتعدى أن بلدية ألي يجوز وال

 قانون في) 23/5 (المادة في عليه المنصوص االجباري، الكباالستم المقصود ما .3
 ؟)1966 (لسنة) 79 (رقم واألبنية والقرى المدن تنظيم

 ألعمال أي والمتاحف للمدارس استخدامها المراد األراضي بتحديد البلدي المجلس يقوم أن أي
: والثانية التنظيمي، ططالمخ على األراضي تعيين: األولى بمرحلتين، ذلك ويكون العامة، المنفعة

 .عام سوق أو مستشفى، أو مدرسة، إلقامة سواء األراضي هذه تخصيص

 ذاتها؟ األرض دون االرتفاق حقوق ملكية بنزع البلديات قامت وأن سبق هل .4

 يجوز فال نفسها، األرض ملكية نزعت إذا إلّا العينية الحقوق على يرد ال الملكية نزع ألن ال،
  .نفسها األرض دون المسيل أو لمرور،ا حق ملكية نزع
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5. قيام امكانية على) 1966 (لسنة ،)79(رقم واألبنية، والقرى المدن تنظيم قانون نص 
 إقامة أجل من تعويض بدون مجانية األرض من% 30 نسبة ملكية بنزع البلديات

 بذلك؟ المقصود فما العامة، والمدارس والساحات، والحدائق، الشوارع،

 من اختصاص هو العامة، والساحات والحدائق الشوارع إقامة أجل من الملكية نزع أن المقصود
 الوزراء مجلس على القرار يعرض أن هنا يشترط وال األعلى، التنظيم مجلس اختصاصات

 .لمصادقته الرئيس من وإصداره

 لسنة) 79 (رقم واألبنية والقرى المدن تنظيم قانون من) 58 (المادة خصصت لقد .6
 المقصود فما معينة مجانية ونسبة معينة بأغراض الملكية نزع إجراءات )1966(

 بذلك؟

 تنص فلم االجباري، االستمالك اجراءات عن مختلفة بإجراءات المادة هذه القانون أفرد نعم،
 الشوارع، إقامة أجل من الملكية نزع قرار إلصدار الوزراء مجلس إلى اللجوء ضرورة على

 وذلك األعلى، التنظيم مجلس اختصاصات من يعتبر ذلك إن بل عامة،ال والمواقف والساحات،
 من الرئيس، ثم الوزراء مجلس إلى باللجوء البلديات قيام الصعب فمن البلديات، لعمل تسهيالً

 .عام موقف إقامة أو شارع، فتح أجل

 تنم في عليها ينص ولم السابقة، المادة عنوان في المدارس كلمة القانون أورد لقد .7
 االستمالك اجراءات تتطلب ال التي األغراض من المدارس تعتبر فهل المادة،

 االجباري؟

 النص؛ في يوردها ولم العنوان، في المدارس كلمة وضع عندما األردني المشرع أخطأ هنا نعم،
 هي المدارس بأن باألخذ العرف اتجه وقد العملية، الناحية من المشاكل لبعض التعرض تم حيث

  .المتن في ترد لم ولو حتى) 58 (المادة في عليها المنصوص األغراض نم

 أم ايجابي أمر هو المالك، تعويض دون األرض من%) 30 (ملكية نزع هل برأيك .8
 تعويض؟ دون ملكه من لحرمانه للمالك ظلم فيه
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 ذلك فإن التنظيم؛ منطقة ونائية بعيدة، أراٍض بإدخال التنظيم مجلس قيام فإن ال، بالتأكيد
 جنسنيا قرية في الواقعة األراضي فمثالً المنطقة، بتلك الموجودة األراض قيمة من يرفع
 التنظيم منطقة ونائية بعيدة أراض بإدخال التنظيم مجلس قيام فإن ال، بالتأكيد تساوي كانت
 جنيسنيا قرية في الوقعة األراضي فمثال المنطقة، بتلك الموجودة األراضي قيمة من يرفع
 أصبحت الشوارع وفتح التنظيم، منطقة إلى ضمها بعد أما الدنانير، مئات تساوي كانت

 الحالة هذه في فنحن اهللا، برام الضيافة قصر بناء عند حصل ما وهذا الدنانير، آالف تساوي
 من بد ال وهنا المواطنون، يعتقد كما للظلم حقوقه نعرض ولم المواطن خدمنا قد نكون

 .البلديات بها تقوم التي األعمال ميةأه حول المواطن توعية

%) 15 (أرادت ثم شارع، إلقامة األرض من%) 15 (بنزع البلدية قامت حال في .9
 جائز؟ هذا فهل الشارع لتوسيع األرض ذات من

 إعادة بشرط لكن مجاناً،%) 15 (وهي%) 30 (نسبة بقية تنزع أن للبلدية يجوز هنا نعم،
 .األولى االجراءات على تعتمد ال هيف الملكية، نزع بإجراءات القيام

 األرض من%) 30(و الفرز، قبل األرض من%) 30 (تنزع أن للبلدية يجوز هل .10
 الفرز؟ بعد

 أن يجوز وال ،)نمرة (مفروزة أرض كل من مجاناً المأخوذة النسبة تحدد الفرز فعند ال، بالتأكيد
العادل التعويض فعد يجب زادت، حال وفي األرض، مساحة من %)30 (نسبة تتجاوز. 

 فلسطين؟ في المطبق القانون على اقتراحات أي لديك هل .11

 سبعة مدة وضعه على مضى وقد األردنية، اإلدارة أيام من القانون فهذا نعم، بالتأكيد
 والتغيرات التطورات ظل في خاصة عليه التعديالت بعض إجراء من بد فال عاماً، وخمسون
  :بينها من األخيرة األعوام في الحاصلة

  .سابقاً المشروحة المادة متن إلى المدارس كلمة إضافة ضرورة  )أ (
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 من االستمالك قرار إصدار عند بها يلتزم أن يجب الوزراء، لمجلس مدة بتحديد القيام )ب (
 .المعدل القانون في األردني المشرع فعل كما الطلب، تقديم تاريخ

 قد طويلة مدة لالستمالك فيها رالعقا حجز اإلدارة تستطيع التي السنوات سبع مدةَ إن  )ج (
 .لالضطهاد المالك حقوق تعرض

 لقيام مدة تحديد فاألفضل للمالك، ظلم فيه للتعويض الفوري بالدفع اإلدارة قيام عدم  )د (
 .للمالك التعويض بدفع اإلدارة

 فيه ليس الباقي كان إذا المستملكة، األرض بقية ملكية بنزع اإلدارة إلزام على النص  )ه (
 .المالك من طلب نقلها لحين االنتظار ،وعدم فائدةٌ
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  )10 (رقم الملحق                                        

 بتاريخ األتيرة وليد السيد نابلس أراضي تسجيل مأمور مع الباحثة أجرتها التي المقابلة
7/3/2010:  

 التسجيل ورمأم خالل من االستمالك قرار عن صورة الشأن أصحاب تبليغ يعتبر هل .1
 الرسمية؟ بالجريدة القرار بنشر يكتفى هل بالتبليغ قيامه حال وفي ؟ ال أم عليه واجب

 القانونية، آلثاره محققاً حتماً يبقى اإلداري القرار لكن ناقصا، اإلجراء يكون الحالة هذه في
 .بالتبليغ يقم لم إذا عمله في مقصراً التسجيل مأمور ويكون

 المستملكة؟ األراضي عن التعويض تقرير لجنة تتكون ممن .2

 في المستملكة األرض الواقعة األراضي تسجيل دائرة ومدير المالية، الدائرة مدير من تتكون
 .خبيرين المحلي، الحكم وزارة من ومندوب دائرته،

 المباني؟ أجل من والمستملكة الشوارع أجل من المنزوعة األراضي تسجيل يتم كيف .3

  .الوزراء مجلس لقرار بحاجة تكون: عالشوار أجل من المنزوعة

 .الشراء في الوزراء مجلس من إذن على الحصول بعد تسجل: المباني أجل من المستملكة

 التعويض؟ لدفع محددة مدة هناك هل .4

 ولكن المدة، تلك على ينص لم أنَّه إلّا التعويض، لدفع محددة مدة القانون يحدد أن األصل
 ضرورة مع التعويض لدفع الالزمة المدة هي السنوات، عسب مدة اعتبارة على العرف جرى

 .فورياً االستمالك كان إذا الخزينة في التعويض مبلغ بإيداع اإلدارة قيام

 التعويض؟ لدفع مناسبة تراها التي المدة هي ما .5
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 .الرسمية الجريدة في القرار نشر تاريخ من سنة إلى شهور) 6(من المناسبة المدة

 تأمين؟ تحت موضوعة األرض كانت إذا االستمالك يتم كيف .6

 .مباشرة الدائن للشخص المبلغ بدفع البلدية تقوم أن أو الرهن، فك بعد إال يكون ال التنفيذ

 األرض؟ استبدال طريق عن االستمالك قيمة بدفع البلدية وقامت سبق هل .7

 حوض السري جبل في أطفال، وروضة جامع حديقة، الستعمالها أراضي قطع استملكت
  .أخرى بأراضي البدل طريق عن نابلس بمدينة ،)24063(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 150

  )11 (رقم الملحق                                          

 بتاريخ الشكعة غسان المحامي نابلس بلدية رئيس مع الباحثة أجرتها التي المقابلة
2/7/2010:  

1. إصدار امكانية على) 4/1( المادة في) 1953 (لسنة ،)2 (رقم االستمالك، قانون نص 
 يجوز وهل عنها؟ التعويض يتم وهل المدة؟ هذه هي فما محدودة، لمدة باالستمالك قرار

 تمديدها؟

 العادل، التعويض مقابل سنوات خمس المؤقت االستمالك مدة تكون أن على العرف اتجه لقد
 مؤقت بشكل ألراضيا بعض باستمالك نابلس بلدية قامت ما فكثيراً المدة، هذه تجديد ويجوز

 النجاح جامعة مبنى بجانب الواقع الكراج مثل للسيارات، عامة مواقف إقامة أجل من
 .القديم الوطنية

 محققاً سارياً القرار يبقى هل الشأن، أصحاب بتبليغ التسجيل مأمور قيام عدم حال في .2
 ألغراضه؟

 يقيد ال " قانونية قاعدة وهناك الرسمية، بالجريدة نشره يجب القرار ألن سارياً؛ يبقى نعم،
 قرار ألن التسجيل؛ مأمور على الواجب هذا القانون وضع ولقد" القانون في بالجهل

 عن االعالن ويتم المستملكة، األرض من والمنتفع المالك يمس فردي قرار االستمالك
 غرض باستيفاء يقوم النشر هنا ولكن الشأن، أصحاب تبليغ خالل من الفردية القرارات

 .عنها االستغناء إمكانية أرى فإنني لذلك التبليغ

 عن بالتعويض تقوم فهل ساحة، إلقامة األرض من%) 32 (البلدية نزعت حال في .3
 ؟%)32 (يشمل أم%) 2(

  %).30 (نسبة عن زاد عما (التعويض يتم فقط ،%)2 (عن التعويض يتم ال،
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 األرض عن التعويض يتم هل حكومي مستشفى إقامة أجل من أرض ملكية نزع عند .4
 ؟%) 70 (أم%) 100(

 لهذا عاماً موقفاً أو ،)حديقة( ساحة أو شارعا تقيم أن أرادت إذا :األولى : حالتان هناك
 مجموع على المستشفى إقامة أرادت إذا : والثانية. مجاناً%) 30 (تأخذ فإنها المستشفى

 االقتطاع دون رضاأل من%) 100 (عن بالكامل يكون التعويض فإن المنزوعة، األرض
 تكون اإلدارة ألنّض األحيان؛ غالب في بها المعمول هي األولى الحالة أن إلّا المجاني،

  .األرض من%) 30 (مبلغ توفيرها خالل من المستفيدية

 المدن تنظيم قانون من) 23/7 (المادة في عليها المنصوص السنوات سبع مدة خالل .5
 من االستفادة األرض صاحب يستطيع هل) 1966 (لسنة) 79 (رقم واألبنية والقرى
 سنوات؟7 مدة خالل عليها البناء أو بيعها، أو كتأجيرها، أرضه

 يشترط أي للبلدية، انتقلت قد تكون الملكية ألن بالمنفعة؛ البلدية له سمحت إذا إال يستطيع، ال
 .السابقة الموافقة

 عن التخلي) 19 (المادة في ،)1953 (لسنة ،)2 (رقم االستمالك، القانون أجاز تعد .6
 بذلك؟ نابلس بلدية قامت وأن سبق فهل االستمالك،

 .استمالكها تم أرض أية عن بالتخلي تقم لم ال،

 التعويض؟ لدفع أقصى حدًأ القانون حدد هل .7

 قرار نشر تاريخ من سنوات سبع مدة خالل لمستحقيه التعويض بدفع تقوم أن اإلدارة على
  .رسميةال الجريدة في االستمالك

 معلق أنَّه أم حكماً، منها لالستفادة الصالحة غير المستملكة األرض بقية استمالك يتم هل .8
 األرض؟ مالك من طلب على
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 بسبب أرضه بقية من االستفادة يستطيع ال أنَّه طلب بتقديم األرض مالك قيام من بد ال،ال
 .اإلدارة إلى منها جزء استمالك

 التعويض؟ يتم كيف التأمين، تحت موضوعة األرض، كانت حال في .9

 ).المرتهن الشخص (الرهن صاحب إلى المستملكة األرض قيمة دفع يتم هنا

 تتخذه الذي اإلجراء ما واإلدارة الشأن، صاحب بين المفاوضة نجاعة عدم حال في .10
 اإلدارة؟

 .المالك بموافقة مقيٍد غير االستمالك فقرار الجبري التنفيذ إلى اإلدارة تلجُأ هنا

 اإلدارة؟ أم المالك للتفاوض بالمراجعة يقوم الذي من .11

 من وكان االنتفاع، أو الشراء، على للتفاوض اإلدارة بمراجعة يقوم الذي هو المالك بالتأكيد
 فقد األردني المشرع فعل كما التفاوض بها يجوز التي المدة يحدد أن القانون على األجدر

الرسمية الجريدة في القرار نشر تاريخ من يوما بثالثين للتفاوض المالك مراجعة مدةَ حدد.  
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Abstract 

This research attempts to discuss the regulation of expropriation of 
private property for the benefit of public interest based on violating the 
right of individual property granted by various international constitutions 
and charters. The concept of this regulation may be mixed with other 
regulations such as nationalization, confiscation, and extortion since these 
concepts include aggression against the right of property. However, they 
differ relative to the subject, objective or procedures. The expropriation of 
private property regulation includes only the real estates when there is a 
material right in the land which is to be expropriated. Therefore, the 
expropriation is not in effect on the material right only but on the land 
itself. 

The objective of the expropriation of private property shall not 
violate the benefit of public interest. Unfortunately, various laws fail to 
supply a specific definition of the benefit or limit its idea, leaving its 
assessment to the administration. When establishing a public project, the 
administration holds the assessment authority and the expropriation of 
property is carriedout by an administrative decree that contains all the legal 
elements represented by jurisdiction, locus, form, objective and cause. 

The Appropriation Law No. (2) of the year 1953 specifies the 
expropriation of private property regulation for specific purposes such as 
building hospitals with specific procedures that must be observed strictly. 
Otherwise, the decree may suffer from one of the legal defects. In addition, 
the Law of Organizing Cities, Villages and Buildings No. (79) of the year 
1966 specifies expropriation of private property for purposes of 
constructing or widening streets, parks, public parking, or schools with 
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procedures that differ from expropriation for other purposes. In this sense, 
it is not subject to the decree of the cabinet, publication and approval of the 
president. In addition, expropriation of (3 0%) of land is free for the 
purpose of achieving the benefits from such objectives. 

The research also discusses the guarantees granted by the law in the field of 
expropriation of private property whether for the capability of the 
prejudiced victim to challenge the administrative decree and to demand its 
abolishment if one of its legal elements is missing before competent courts 
— the Supreme Court of Justice — or to guarantee just reimbursement of 
expropriation of property decree. The basis of the administration 
responsibility is based on the foundation of risks consequences since the 
administration carries out a project permitted by the modified basic law of 
the year 2005. The appropriation law No. (2) of the year 1953 regulates the 
elements that must be observed by related parties when evaluating the sum 
of reimbursement. 
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