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اأهلية  موؤ�س�سة  وهو   ،1989 عام  والإمناء  للبحوث  بي�سان  مركز  تاأ�س�س 
تقدمية دميقراطية وغري هادفة للربح تعمل من اأجل تعزيز �سمود ال�سعب 
دميقراطي  فل�سطيني  مدين  جمتمع  بناء  يف  امل�ساهمة  اأجل  ومن  الفل�سطيني 
وامل�ساواة  والدميقراطية  الجتماعية  العدالة  بقيم  ونوؤمن  وموؤثر.  فاعل 
الفردية واجلماعية وندعو  والتعددية وحقوق الإن�سان واحرتام احلريات 
ونروج لكي تكون هذه القيم يف �سلب واأ�سا�س عملية التنمية التي تعتمد على 

امل�ساركة ومبادئ احلكم الر�سيد. 
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مقدمة

بتاريخ 2000/7/19 �أ�سدر رئي�س �ل�سلطة �لوطنية �لر�حل يا�رس 
ت�سمن  و�لذي   2000 ل�سنة   10 رقم  �لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  عرفات 
)ت�سعمائة   )933.272( م�ساحتها  جمموع  ما  مللكية  مطلقا  نزعا 
�أي  مربعًا(  مرتً�  و�سبعون  و�ثنان  ومائتان  دومنًا  وثالثون  وثالثة 
بلدة برقني و�ملقيبلة  �أر��سي  يعادل حو�يل مليون مرت مربع من  ما 
)حمافظة جنني( لغاية �إن�ساء مناطق �سناعية ل�سالح �ل�سلطة �لوطنية 

�لفل�سطينية على �ن يتم و�سع يد وز�رة �ل�سناعة عليها فورً� 1.

�أو منفعة على �لأر�س  �إىل حق كل من يدعي باأي حق  و�أ�سار �لقر�ر 
�إىل  بطلب  يتقدم  �أن  تعوي�س  على  �حل�سول  يف  ويرغب  �ملذكورة 
وز�رة �ل�سناعة خالل �سهر من تاريخ �سدور هذ� �لقر�ر مبينًا فيه 
�أو منفعة مع �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لذلك، كذلك طالب  ما ميلكه من حق 
�لمتناع  بو�جب  بها  و�ملنتفعني  �ملذكورة  �لأر�س  �أ�سحاب  �لقر�ر 
�إىل  يبادرو�  و�أن  �لت�رسف  �أنو�ع  من  نوع  باأي  بها  �لت�رسف  عن 
�لعامة  �لهيئة  بادرت   2001/4/14 وبتاريخ  عنها،  �أيديهم  رفع 
للمدن �ل�سناعية و�ملناطق �حلرة �إىل ن�رس �إعالن يف �ل�سحف �ليومية 
ل�سالح  �مل�ستملكة  �لأر��سي  بقطع  جدول  على  يحتوي  �لفل�سطينية 
ل�سنة   10 رقم  �لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  ح�سب  �ل�سناعية  جنني  مدينة 
2000م، حيث ت�سمن �جلدول 62 قطعة �ر�س م�ستملكة يف �لأحو��س 
رقم )20010 و 20014( من �أر��سي قرية �ملقيبلة و�لأحو��س رقم 
�أر��سي قرية برقني حمافظة جنني، حيث  2 و 3 و 4 و 5 و 6 من 
يعرف ��سم �ملوقع يف هذه �لأحو��س باجللمة، كما تندرج هذه �ملنطقة 

�ل�سناعية،  �ملنطقة  �إن�ساء  لغاية  ملكيتها  نزع  �جلاري  �مل�ساحات  هذه  تبدو  قد    .1
�لو�قع  �ن  غري  �لفل�سطيني،  لالإقليم  بالن�سبة  �أهمية  ذ�ت  وغري  �سغرية  م�ساحات 
بالن�سبة لهذه �ملناطق مغاير متاما لهذ� �لعتقاد، �إذ �أن هذه �مل�ساحات ��ستهلكت عمليا 
مناطق �سا�سعة من �لأر��سي �لزر�عية و�مللكيات �لفل�سطينية، و�إذ� ما �أدركنا �ن �مللكية 
�لفل�سطينية ب�سكل عام ملكية �سغرية مبعنى ل تتجاوز ملكية �ملز�رع �لفل�سطيني �أو 
�لذين  �لأ�سخا�س  حجم  ندرك  دومنات،   �لع�رس  مل�ساحة  �لعادة  يف  �لريفية  �لأ�رسة 
ت�رسرو� وفقدو� ملكيتهم وم�سدر دخلهم �لزر�عي جر�ء نزع ملكية هذه �مل�ساحات 

�ل�سا�سعة من �لأر��سي �لزر�عية.

.2 )C( ح�سب �لت�سنيف �لإ�رس�ئيلي �سمن �ملناطق �مل�سنفة مبناطق

فاإن  و�لإمناء  للبحوث  بي�سان  موؤ�س�سة  عن  �سادر  تقرير  وح�سب 
�أخ�سب  من  تعترب  عليها  �ل�سناعية  �ملنطقة  �إقامة  �ملزمع  �ملنطقة 
�بن  مرج  يف  تقع  �إذ  جنني،  منطقة  يف  �لزر�عية  �لأر��سي  و�أف�سل 
عامر �لذي يعترب �سلة غذ�ء �ملنطقة، كما تعترب �لقرية منطقة حدودية 

فا�سلة بني �أر��سي 48 و�ل�سفة �لغربية.

�لعامني  يف  للقرية  �ل�سمالية  �ملنطقة  من  كثرية  �أر��ٍس  �سودرت  كما 
�لعام  �ملحتلة  �لأر��سي  بني  �لفا�سل  �حلاجز  عليها  ليقام  و67،   48
لبناء  �أخرى  �أر��ٍس  �سودرت   2004 عام  ويف  �لغربية،  و�ل�سفة   48
�أي�سًا »معرب  �لبلدة  �أر��سي  �أقيم على  3، كما  جد�ر �ل�سم و�لحلاق 
2.  من �أهم �لآثار �ل�سلبية للم�ستجد�ت �لتي �أوجدتها �لتفاقيات �ملرحلية �لفل�سطينية 
�لإ�رس�ئيلية »�أو�سلو«، تق�سيمها لالأر��سي �لفل�سطينية خالل �ملرحلة �لنتقالية �ملتفق 

عليها بني �لطرفني لثالث مناطق رئي�سية هي:-
�أول: منطق )A،�أ(، وهي تلك �ملناطق �ملتفق على �إخ�ساعها ل�سلطة و�سيطرة �ل�سلطة 
�لوطنية �لفل�سطينية �لأمنية �سبه �لكاملة، ف�سال عن ممار�سة �ل�سلطة �لوطنية للعديد 
من �حلقوق �ل�سيادية عليها �إىل جانب ��سطالعها مبهمة �إد�رة وت�سيري هذه �ملناطق 
من  يت�سح  كما  �ملناطق  هذه  بان  �لقول  ميكننا  �أخرى  وبعبارة  وتنظيميا،  �إد�ريا 
�لتفاقيات �ملرحلية، �أ�سبحت من حيث �لخت�سا�س و�مل�سوؤولية خا�سعة لل�سلطة = 

�لوطنية �لفل�سطينية �لتي متار�س عليها �لآن �سيادة د�خلية �سبه تامة.
�لقد�س  با�ستثناء مدينة  �لغربية  �ل�سفة  �لكربى يف  �ملدن  �ملناطق جميع  وت�سمل هذه 

�لعربية، وتقريبا جميع �أر��سي قطاع غزة. 
فيها بحق  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  �لتي �حتفظت قو�ت  تلك  ثانيا: مناطق )B( وهي 
م�سوؤولية  �لفل�سطينية  �لوطنية  لل�سلطة  ُترك  حني  يف  �لأمني،  و�لإ�رس�ف  �ل�سيطرة 

حفظ �لنظام �لعام فيها ومهمة �لإ�رس�ف و�لت�سيري �لإد�ري لها.
و�ملدن  �لفل�سطينية  �حل�رسية  و�لتجمعات  �لقرى  �أغلب  حاليًا  �ملناطق  هذه  وت�سمل 

�ل�سغرية و�لأر��سي �ملحيطة بها. 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  قو�ت  �حتفظت  �لتي  �ملناطق  تلك  وهي   )C( مناطق  ثالثا: 
مبوجب �لتفاقيات �ملرحلية. بحق �ل�سيطرة و�لإ�رس�ف �لأمني �ملطلق عليها، ف�سال 
�لتي  �لإد�رية  �ل�سالحيات  بع�س  با�ستثناء  �لإد�ري  و�لت�سيري  �لإ�رس�ف  عن حقوق 

�تفق على نقلها لل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية.
وت�سمل مناطق C حاليا �أغلب م�ساحات �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة مبا فيها �ملناطق 
�لإ�رس�ئيلية ف�سال عن  و�ل�سناعية  �ل�سكانية  و�لتجمعات  �مل�ستوطنات  عليها  �ملقامة 
�لأر��سي �ملخ�س�سة لقو�ت �لحتالل �لإ�رس�ئيلي من مع�سكر�ت و�أر��سي للتدريب 

وغريها من �لأر��سي �لتابعة لها و�لأر��سي �جلاري و�إغالقها لأ�سباب ع�سكرية.
�ل�سفة  �أر��سي  د�خل  �جلد�ر  هذ�  بت�سيد  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  دولة  �رسعت    .3
وحق  �لأمنية  �ل�رسورة  وذريعة  بحجة  2002م،  عام  منت�سف  منذ  �ملحتلة  �لغربية 
�لفل�سطينيني،  هجمات  مبو�جهة  نف�سها  عن  �ل�رسعي  �لدفاع  يف  �لحتالل  دولة 
وبانتهاء �أعمال ت�سييد هذ� �جلد�ر �ستتمكن دولة �لحتالل من عزل و�قتطاع و�سم 
حو�يل 16.6% من �إجمايل م�ساحة �ل�سفة �لغربية، ف�سال عما �سيلحقه �جلد�ر من = 

درا�سة قانونية حتليلية 
لقرار جمل�س الوزراء الفل�سطيني رقم 10 ل�سنة 2000 ب�ساأن ا�ستمالك اأرا�سي زراعية 

للمنطقة ال�سناعية احلرة يف جنني  
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�جللمة«، �ملقام على حو�س �لأر�س رقم 23، بقر�ر و�سع �ليد �لذي 
�أ�سدره �حلاكم �لع�سكري و�لذي مت مبوجبه و�سع يد قو�ت �لحتالل 
�لإ�رس�ئيلي  ليدها على 8 دومنات )8000م2(، كما يتم جتديد هذ� 

�لقر�ر كل 5 �سنو�ت.
�ملنطقة  �إن�ساء  لغاية  �جللمة  �أر��سي  ملكية  نزع  ملو�سوع  وبالعودة 
�ل�سناعية، كم�رسوع م�سرتك مع �جلانب �لإ�رس�ئيلي، ميكننا �لقول 
حلرمان  �لدولة  تدخل  ومظاهر  �سور  �أحد  بو�سفه  �مللكية  نزع  باأن 
وجتريد �لأ�سخا�س من ممتلكاتهم جرب� للمنفعة و�ل�سالح �لعام �أمر� 
�سعيد  على  �ملحلية  �لت�رسيعات  جميع  �أجازت  �إذ  وم�رسوع،  جائز 
خمتلف دول �لعامل للدول بحق وم�رسوعية �إقد�م �لدولة عرب �إد�رتها 
تقت�سي  �لتي  �لأحو�ل  �ملمتلكات �خلا�سة يف  ملكية  نزع  على  �لعامة 
هذ�  من  �لعربة  ولعل  �لنزع،  هذ�  �لعامة  و�ملنفعة  �مل�سلحة  وتتطلب 
�خلا�سة،  �مللكية  وقد��سة  ح�سانة  مبد�أ  على  و�خلروج  �ل�ستثناء 
تكمن بال �سك يف كون �ل�ستمالك يعترب مبثابة و�سيلة و�أد�ة مل�ساعدة 

�لإد�رة على تلبية حاجات �جلمهور من �خلدمات و�ملنافع �لعامة.
من  بغريها  �أ�سوة  فل�سطني  يف  �ملحلية  �لت�رسيعات  ترتك  ل  ولكي 
هذه  �أغلب  جلاأت  �ملالك،  مبو�جهة  و�سلطتها  بقوتها  �لإد�رة  �لدول 
�إىل و�سع جمموعة من �ل�سو�بط و�لقيود على قر�ر�ت  �لت�رسيعات 
�لإد�رة �ملتعلقة بنزع �مللكية ل�سمان �لتز�م �لإد�رة باأحكام �لقانون 
و�أي�سا ل�سمان وحماية حقوق �ملالك �لذي قد تتعر�س ملكيته للنزع 

و�ل�ستمالك.
و�رسورة  بو�جب  �لإد�رة  �لقو�نني  هذه  قيدت  �ملنطلق  هذ�  ومن 
مر�عاة �إجر�ء�ت �سكلية معينة حال رغبتها بنزع �مللكيات �خلا�سة، 
�لعد�لة  �إىل  �لو�سول  حق  �لإجر�ء  هذ�  من  �ملت�رسر  منحت  كما 
ملو�جهة قر�ر �لإد�رة بنزع ملكيته �سو�ء لأبطال هذ� �لإجر�ء �إذ� ما 
�عرت�ه بع�س �لعيوب كغياب �مل�سلحة �لعامة �أو تع�سف �لإد�رة و�سوء 
تعوي�س  على  ل�سمان حقه يف �حل�سول  �أو  �ل�سلطة  لهذه  ��ستغاللها 

عادل ومن�سف عن �ل�رسر �لذي حلق به جر�ء فقد�نه مللكيته.
وغريها  بي�سان،  موؤ�س�سة  �أبدته  �لذي  �لهتمام  حجم  باأن  ل�سك 
�لأر��سي  على  �ل�سناعية  �ملنطقة  هذه  باإقامة  �ملعنية  �ملوؤ�س�سات  من 
وموؤ�س�ساته  �ملجتمع  و�إدر�ك  وعي  عن  يعرب  �لفل�سطينية،  �لزر�عية 
ملدى خطورة �إن�ساء منطقة �سناعية على و�حدة من �أف�سل و�أخ�سب 
نزع  جو�ز  بعدم  لي�س  لقناعتها  �لفل�سطينية،  �لزر�عية  �لأر��سي 

= �رسر على خمتلف �ل�سعد �لقت�سادية و�لجتماعية.
حول جد�ر �ل�سم و�لحلاق وخماطره و�نعكا�ساته و�أ�رس�ر�ه على خمتلف مناحي 
باجلد�ر  �ملتعلقة  �لدولية  �لعدل  حمكمة  فتوى  م�سمون  �أنظر  �لفل�سطينيني  حياة 
، وحتديد� م�سمون   273/10/A/ES ل�سادرة يف 9 متوز 2004/ ، حتت رقم�
�لفقر�ت 122 وما بعدها و�لفقر�ت 135و136 و137 و138 و139 ب�ساأن �ملربر�ت 

و�حلجج �لإ�رس�ئيلية لت�سيد �جلد�ر. 

و�إمنا  فح�سب،  �لفل�سطينية  �لزر�عية  �لأر��سي  ملكية  و��ستمالك 
ب�رسورة تدخل �لدولة حلماية هذه �مللكيات ودعم بقائها و��ستمر�ر 

دورها لأ�سباب عدة �أهمها:
• دولة 	 فنحن  �لفل�سطينية،  �لزر�عية  �مللكيات  حمدودية 

�حلكمة  تقت�سي  وبالتايل  �ملو�رد  وقليلة  �مل�ساحة  �سغرية 
�أن  ل  زر�عية  ممتلكات  من  متاح  هو  ما  على  نحافظ  �أن 
ننتق�س منها ونقل�سها مهما كانت �لأ�سباب و�ملربر�ت، بل 
هذه  على  �حلفاظ  تقت�سي  �لفل�سطينية  �لعامة  �مل�سلحة  �إن 
�ملو�رد وحمايتها و�لتدخل �جلاد و�حلازم ملنع �مل�س بها �أو 

��ستغاللها و��ستثمارها باأي غاية �أخرى.
• �لأر�س 	 �مل�رسوع يف  �لإ�رس�ئيلي غري  ��ستهدف �ل�ستيطان 

قامت  �لذي  و�لإحلاق  �ل�سم  وجد�ر  �ملحتلة،  �لفل�سطينية 
�ملحتلة،  �لفل�سطينية  �لأر��سي  يف  �لحتالل  دولة  بت�سييده 
�سمود  مقومات  ل�رسب  �لفل�سطينية  �لزر�عية  �لأر��سي 
�لرئي�سية،  �لإنتاج  �أدو�ت  من  ولتجريدهم  �لفل�سطينيني 
نحمي  �أن  تقت�سي  �ل�ستهد�ف  هذ�  مو�جهة  �إن  وبالتايل 
و�أن  فل�سطينية  زر�عية  ملكيات  من  تبقى  ما  على  ونحافظ 

نعزز �سمودها وبقائها.
على  و�حلفاظ  �لتم�سك  تقت�سي  �لتي  و�لأ�سباب  �لأبعاد  هذه  ورغم 
�مللكيات �لزر�عية، فقد �رتاأينا �أن نتناول هذ� �ملو�سوع ب�سكل قانوين 
جمرد، بحيث �ستن�سب حماور هذه �لورقة على مناق�سة و��ستعر��س 
ب�ساأن   2000 ل�سنة   10 رقم  �لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  جو�نب  خمتلف 
��ستمالك �أر��سي �جللمة لغاية �ملنفعة �لعامة، يف �إطار �لقانون ومن 
ز�وية قانونية جمردة، للوقوف على خمتلف �لأبعاد �لقانونية لهذ� 
�لتز�م  مدى  ملناق�سة  �لورقة  هذه  ت�سعى  �أخرى  وبعبارة  �لإجر�ء، 
و�حرت�م �لإد�رة �لفل�سطينية �أو �جلهة �مل�سدرة لهذ� �لقر�ر ملا �أقره 
قانون �ل�ستمالك رقم 2 ل�سنة 1953، من �رسوط و�سو�بط قانونية 

خا�سة باإجر�ء�ت وقيود نزع ملكية �لأفر�د.
نزع  ملفهوم  قانوين  تو�سيح  �لورقة  هذه  �ستقدم  �ملنطلق  هذ�  ومن 
�مللكية ولل�رسوط و�ل�سو�بط �لقانونية �لو�جب مر�عاتها و�حرت�مها 
حتليل  وتقدمي   و�سع  عن  ف�سال  �لإجر�ء،  لهذ�  �لإد�رة  �تخاذ  حال 
 2000 ل�سنة   10 رقم  �لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  م�رسوعية  ملدى  قانوين 
ب�ساأن ��ستمالك �أر��سي �جللمة لغاية �ملنفعة �لعامة ��ستناد� لأحكام 
�لت�رسيعات �ل�سارية، كما �ستبحث هذه �لورقة  يف �خليار�ت و�لو�سائل 
�مل�سالح  �أ�سحاب  قبل  من  ��ستخد�مها  و�ملمكن  �ملتاحة  �لقانونية 
�للجوء  و�إمكانية  �لفردي  �ل�سعيد  على  �لقر�ر  هذ�  من  �ملت�رسرة 
و��ستعادة  �ملذكور  �لإ�ستمالك  قر�ر  يف  للطعن  �لفل�سطيني   للق�ساء 

ملكية �لأر��سي �مل�ستملكة من قبل مالكيها. 
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اأهداف الدرا�سة: 

يتمثل �لهدف �لرئي�سي لهذه �لدر��سة باإجر�ء مر�جعة وتقييم قانوين 
لقر�ر جمل�س �لوزر�ء �سابق �لذكر و�لإجر�ء�ت �لالحقة له من قبل 
�ملنطقة  تنظيم  يف  �لفل�سطينية  �لوطنية  �ل�سلطة  يف  �ملخت�سة  �جلهات 
�لإجر�ء�ت  هذه  ��ستجابة  مدى  من  للتحقق  �مل�سرتكة،  �ل�سناعية 

لأحكام �لقو�نني �لنافذة ذ�ت �ل�سلة مبا ي�سهم يف: 
هذه 1.  �ملت�رسرة من  �لأر��سي  لأ�سحاب  �لفردية  �مللكيات  حماية 

�ملنطقة. 
حماية �لأر��سي �لزر�عية �ملنوي �إقامة هذه �ملنطقة عليها. 2. 
حماية �لبيئة من �لآثار �ل�سلبية �مل�ساحبة للعمل يف هذه �ملناطق. 3. 

منهجية الدرا�سة:  

�ستعتمد هذه �لدر��سة على �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي من خالل حتليل 
�ل�سناعية  �ملنطقة  ب�سان  فل�سطينيا  متت  �لتي  �لإجر�ء�ت  م�سمون 
�مل�سرتكة باملقارنة مع �لن�سو�س �لقانونية �ملنظمة �لو�ردة يف كل من: 

�لقانون �لأ�سا�سي �ملعدل ل�سنة 2003- 
قانون رقم 7 ل�سنة 1999 ب�سان حماية �لبيئة- 
قانون �لزر�عة رقم 2 ل�سنة 2003 - 
قانون �لإ�ستمالك رقم 2 ل�سنة 1953- 

تق�سيم الدرا�سة:

�سنتناول �لدر��سة يف ثالثة ف�سول رئي�سية �سنتناول يف �لف�سل �لأول 
�لإن�سان  حلقوق  �لناظمة  �لدولية  �ملو�ثيق  يف  �مللكية  حق  ل�سمانات 
حق  فيه  ف�سنتناول  �لثاين  �لف�سل  �أما  �لدويل،   �لإن�ساين  و�لقانون 
ف�سنتناول  �لثالث  �لف�سل  �أما  �لوطنية.  �لت�رسيعات  �سوء  يف  �مللكية 
فيه حتليل �لإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت �لإد�رية �ملتخذة حتليل �لإجر�ء�ت 
مع  تعار�سها  �أو  �ن�سجامها  ومدى  �ملتخذة  �لإد�رية  و�لقر�ر�ت 
�ملتاحة  �لقانونية  �خليار�ت  وكذلك  �ل�سلة  ذ�ت  �لنافذة  �لقو�نني 
و��سرتد�د   2000 ل�سنة   10 رقم  �لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  يف  للطعن 

�لأر��سي �مل�ستملكة ملالكيها. 

الف�سل الأول 

حق امللكية يف املواثيق الدولية والت�سريعات الوطنية. 1

وكفلها  �قرها  �لأ�سا�سية �لتي  �حلقوق  �أهم  من  �مللكية  حق  يعترب 
�لتملك و�إقتناء �لأمو�ل  للفرد، ويق�سد به حق �ل�سخ�س يف  �لقانون 
و�ملمتلكات، وحقه يف ممار�سة جميع �ل�سلطات �لتي يخولها �لقانون 
�ل�ستعمال  �أي  �لنتفاع  �سلطة  وهي  �مللكية،  حمل  على  �ل�سيء  ملالك 

و�سلطة ��ستغالل �ل�سيء حمل �مللكية و�سلطة �لت�رسف بال�سيء.
 وعرفت �لت�رسيعات �ملدنية حق �مللكية باأنه �سلطة �ملالك يف �أن يت�رسف 
�قرها  �لتي  �حلدود  وفق  و��ستغالًل،  ومنفعتا  عينًا  ت�رسفا  ملكه  يف 
�لتي  �ل�سلطة  عينيا،  يعني هذ� �حلق بو�سفه حقا  �لقانون، وبالتايل 

يقرها �لقانون ل�سخ�س ما على �سيء منقول �أو عقار حمدد بالذ�ت.
تبقى  مبعنى  و�لأ�سل،  �ملبد�أ  حيث  من  وموؤبد،  د�ئم  حق  و�مللكية 
�سلطة �ملالك قائمة على �ل�سيء �ململوك، ول ت�سقط بالتقادم �أو بعدم 
�ل�ستعمال، �سوى يف �حلالت �لقليلة �لتي �قرها �لقانون، وحتديد� 
يف حالة �كت�ساب �مللكية بو�سع �ليد بعد مرور و�نق�ساء �لأجل و�ملدة 

�لقانونية  �ملحددة لكت�ساب �مللكية بو�سع �ليد.
�أو ملالك و�حد ي�ستاأثر بهذ�  وقد تثبت ملكية �ل�سيء ل�سخ�س حمدد 
�حلق وجميع �ل�سلطات �لنا�سئة عنه وهو ما يكون يف �مللكية �لعادية 
�لأ�سخا�س  من  لعدد  مثبته  �ل�سيء  ملكية  تكون  قد  كما  �ملفرزة،  �أو 
�أي  �ل�سيوع،  ملكية  �لوقت كما هو �حلال مع  ذ�ت  لعدة مالك يف  �أو 
�ل�سيء  �لتي تقوم على �متالك كل �سخ�س حل�سة حمددة يف  �مللكية 
كل  �مللكية  حمل  �ل�سيء  �أو  �لأر�س  �جلميع  ميتلك  بحيث  �ململوك، 
بح�سب ح�سته، ودون حتديد و��سح وحمدد لنطاق وحدود �حل�سة 

�ملخ�س�سة لكل �سخ�س.
وكان حق �مللكية يف �لع�سور �لقدمية حقا مطلق مبعنى ملالك �ل�سيء 
�سلطة،  �أو  �سخ�س  �أي  من  تدخل  �أو  قيد  �أي  دون  به  �لت�رسف  حق 
�ملعا�رسة  �لت�رسيعات  ظل  يف  تغري  �أن  يلبث  مل  �لو�سع  هذ�  �أن  غري 
�لتي �ألزمت �ملالك بو�جب و�رسورة �لتقييد يف ت�رسفاته يف �حلدود 
�أو  �لتنازل  حال  �سو�ء  �مللكية،  حلق  �لقانون  ور�سمها  �قرها  �لتي 
�لنتفاع  ومظاهر  �سور  بع�س  لتحديد  بالتدخل  �أو  �مللكية  نقل  حال 
�أو  �لبناء  يف  مر�عاتها  �لو�جب  �مل�ساحات  بتحديد  �أو  و�ل�ستغالل، 
مب�ساركة  للغري  �ل�سماح  لفر�س  �لتدخل  �أو  �لغري  على  �ملطل  بفتح 
�ملالك يف بع�س �سلطاته على �مللكن كال�سماح للغري باملرور �أو وغريها 
من �ل�سو�بط �لتي �قرها �لقانون جتاه هذ� �حلق ل�سمان حمايته، 
تع�سف  بوجه  وحرياتهم  �لآخرين  حقوق  حماية  ل�سمان  و�أي�سا 
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�ملالك، وملنعه من �خلروج عن �لوظيفة �لجتماعية حلق �مللكية، ف�سال 
عن حماية �لنظام �لعام على �سعيد �ملجتمع. 

وللمالك مبقت�سى �لقانون ممار�سة جمموعة من �ل�سلطات على �ل�سيء 
�ململوك، وهي �سلطة �ل�ستعمال و�سلطة �ل�ستغالل و�سلطة �لت�رسف، 

وهذه �ل�سلطات �لثالث تكون ما يعرف بعنا�رس حق �مللكية.
وتعني هذه �ل�سلطات �أو �لعنا�رس يف م�سمونها:

• هو 	 كما  �ل�سيء  من  �ملبا�رسة  �لإفادة  �أي  �ل�ستعمال:  حق 
�حلال مع ��ستعمال �ملنزل بال�سكن �أو ��ستعمال �لأر�س يف 

�لزر�عة و�لبناء عليها.
• �ل�سيء 	 من  �ملبا�رسة  غري  �ل�ستفادة  �أي  �ل�ستغالل:  حق 

حمل �مللكية، كاحل�سول على ريع نقي مقابل تاأجري �لعقار 
�أو  �لأر�س  تاأجري  مقابل  مادي  مقابل  على  �حل�سول  �أو 

�حل�سول على ثمار �لأر�س �جلاري زر�عتها. 
• حق �لت�رسف: تنق�سم هذه �ل�سلطة �ىل جانب مادي وجانب 	

قانوين، ونعني باجلانب �ملادي حق �ملالك يف �إجر�ء ما ير�ه 
مبقت�سى  و�مل�رسوع  �جلائز  نطاق  يف  �مللك  على  تغيري  من 
قيامه  �أو  �لأر�س  على  بالبناء  �ملالك  كقيام  �لقانون، 
عليها  ما  �إز�لة  �أو  �لأر�س  زر�عة  �أو  �لقائم  �لبناء  باإز�لة 
�أهم  �أحد  كان  و�إن  �ملادي  �لت�رسف  وحق  مزروعات،  من 
مطلق  مقيد وغري  �نه حقا  �إل  للمالك  �لتي متنح  �ل�سلطات 
لكون �لقانون قد مينع �ملالك من �لقيام ببع�س �لت�رسفات 
من  �لأثرية  باملناطق  �مل�سنفة  �لأر�س  مالك  كمنع  �ملادية 
�لبناء �أو منع �ملالك من هدم و�إز�لة �مللك �مل�سنف باملمتلكات 
�لتاريخية �أو تقييد حق �ملالك يف �لت�رسف باأر�سه �لزر�عية 
و�لبناء عليها، وغريها من �لقيود �لتي قد يفر�سها �لقانون 
�لدولة  �سعيد  على  �أهمية  ذ�ت  مل�سائل  حماية  �ملالك  على 

و�ملجتمع.

�لت�رسف  �سلطة  �ملالك  �ملادي ميتلك  �لت�رسف  و�ىل جانب 
�لقانوين بال�سيء �ململوك، كحق �ملالك يف نقل ملكية �ل�سيء 

�إىل �لغري �أو �إن�ساء حقوقا عينية على �لعقار .

2. خ�سائ�س حق امللكية

من  مبجموعة  �لأخرى  �لعينية  �حلقوق  باقي  عن  �مللكية  حق  ميتاز 
�خل�سائ�س و�ملميز�ت هي:

 �مللكية حق جامع . معناه �أن حق �مللكية يت�سع مبا يخوله من �سلطات 

من  �مل�ستمدة  �ل�ستفادة  �أوجه  كافة  على  �حل�سول  من  �ملالك  متكن 
�ل�سيء حمل �حلق، فهو ي�ستعمل هذ� �حلق وي�ستغله ويت�رسف فيه، 
�ل�سلطات  هذه  كل  �ل�سيء  على  �آخر  عيني  حق  �أي  ل�ساحب  ولي�س 

جميعا، �إذ ل يكون له �إل بع�س هذه �حلقوق.

 امللكية حق مانع:

ويعني ذلك �أن حق �مللكية قا�رس على �ملالك دون �سو�ه، مبعنى �أنها 
�أن �ل�سيء �لو�حد  �إل �ملالك وحده، ويرتتب على ذلك  ل ي�ستاثر بها 
ل ميكن �أن يكون مملوكا ل�سخ�سني يف وقت و�حد ، وبالن�سبة حلالة 
�ل�سيوع فاإن �ل�سخ�سني ل ميلكان �حلق كله، بل ميلك جزء من �حلق 
على �ل�سيوع ، وذلك على خالف ما ميكن �أن يتوفر يف �حلق �ل�سخ�سي 
عندما يكون هناك  �إثنان مت�سامنان �إذ ميلك كل منهما كل �حلق �أي 

يعترب كل منهما د�ئنا به كله يف مو�جهة �ملدين.

امللكية حق دائم:

بالن�سبة  ل  �ململوك  �ل�سيء  �إىل  بالنظر  �لدو�م  خا�سية  �عتبار  ويتم 
ما  فكثري�  �لدو�م  على  و�حد�  يبقى  ل  �لأخري  لأن  �ملالك،  لل�سخ�س 
�سخ�س  وتختلف  تتغري  ثم  ومن  �آخر  �إىل  �سخ�س  من  �مللكية  تنتقل 
�ملالك ، ولكن �مللكية تبقى بعينها ولذ� يقال باأن �مللكية تتاأبد بانتقالها. 
ولهذ� يعني دو�م �مللكية عدم �سقوط حق �ملالك يف ملكه نتيجة لعدم 

��ستعماله لهذ� �مللك.
ولأهمية �حلق يف �مللكية، �سعت �ملو�ثيق �لدولية و�لت�رسيعات �لوطنية 
�ل�سمانات  من  جمموعة  عرب  وحت�سينه  بل  وتعزيزه  حمايته  �إىل 
باعتباره حقا من حقوق �لإن�سان �جلديرة باحلماية وعليه �سنتناول 
يف �لق�سمني �لتاليني �سمانات �حلق يف �مللكية على �ل�سعيدين �لدويل 
و�لوطني، ومن ثم �سنخ�س�س �لق�سم �لثالث ل�سمانات نزع �مللكية يف 

�لت�رسيعات �لوطنية: 

3.  القيود القانونية الواردة على حق امللكية 

 كما ��سلفنا مل يعد حق �مللكية حقا مطلق، �إذ قد ترد على هذ� �حلق 
حلماية  �لدولة  ت�سعها  �لتي  �لقانونية  و�ل�سو�بط  �لقيود  من  جملة 
�لنظام �لعام و�لوظيفة �لجتماعية لت�رسيع و�إقر�ر حق �مللكية، وقد 

تاأخذ �لقيود �لقانونية على هذ� �حلق �أحد �لأ�سكال �لثالث:

اأ-قيود قانونية على �سلطة ا�ستعمال املالك مللكه 
ملكه  ��ستعمال  حال  �للتز�م  بو�جب  �ملالك  �لت�رسيعات  �أغلب  تقييد 
مبر�عاة �لقانون ف�سال عن جتنب  �لإ�رس�ر بالغري، ويعني �حرت�م 
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�خلا�سة  �ل�رسوط  مبر�عاة  �ملالك  �لتز�م  �حلالة  هذه  يف  �لقانون 
بامل�سافات  �لتقييد  ك�رسط  �مللكية  ل�ستعمال  �لقانون  ي�سعها  �لتي 
بالرتفاعات  و�لتقييد  �ملباين  وت�سيد  �إن�ساء  تنظم  �لتي  و�لرتد�د�ت 
معينة  تد�بري  مر�عاة  �أو  �لبناء  لأعمال  �ل�سكل �خلارجي  �أو  �ملحددة 
تو�سع  �لتي  �لقيود  من  وغريها  �لبناء  و�إز�لة  هدم  على  �لعمل  حال 

حماية للم�سلحة �لعام و�لأمن و�لنظام �لعام.
ومن �لقيود �لتي ترد يف هذ� �ملجال �أي�سا قيد جتنب �لإ�رس�ر بالغري، 
�إذ رغم كون �ملالك  ميتلك �حلق يف ��ستعمال و��ستخد�م ملكه �إل �ن 
هذ� �ل�ستعمال يجب �ن ل يوؤدي �ىل �إحلاق �ل�رسر بالغري كعدم جو�ز 
�ل�سوء و�لهو�ء عن  يوؤدي �ىل حجب  قد  �ملالك جلد�ر مرتفع  �إن�ساء 
�ملجاورين له �أو �أن يقوم  باإن�ساء جممع للمياه �لعادمة يف �أماكن تلحق 

�ل�رسر بغريه.

ب-قيود قانونية على �سلطة ا�ستغالل املالك مللكه
�نتهاء  بعد  �لزر�عية  �لأر�س  ملالك  �لقانون  �إلز�م  �لقيود  هذه  ومن 
مدة �لعقد باإبقاء م�ستاأجر �لأر�س حتى تن�سج ثمارها، �إذ� ما تاأخر 
ن�سوجها ملوعد لحق على موعد �ملدة �ملحددة بالعقد، و�إلز�م �لقانون 
�ملدة  �نتهاء  بعد  حتى  له  �ملوؤجر  �لعقار  يف  �مل�ستاأجر  باإبقاء  �ملوؤجر 

�ملحددة بالعقد.

ج-قيود قانونية على �سلطة ت�سرف املالك مبلكه
قد يتم تقييد حق �ملالك يف �لت�رسف مبلكه وقد يكون هذ� �لقيد ل�سبب 
�تفاقي �أو مبقت�سى �لقانون4، ومن �سور �لتقييد �لتفاقي ��سرت�ط  
4. مثال �لتقييد �لقانوين،  تقييد قانون �لزر�عة �لفل�سطيني رقم )2( ل�سنة 2003م، 
�ملعدل بالقانون رقم )11( ل�سنة 2005م، ملالك �لأر�س �لزر�عية، �لذي �لزمه �لقانون 
مبنع جتريف �أر�سه �لزر�عية �أو مبنع �لبناء عليها �إل بحدود ونطاق معني ولغايات 
معينه، فقد ن�ست �ملادة )10(  من �لقانون على ) يحظر جتريف �لأر��سي �لزر�عية 
�أو  �إليها، ما مل يكن ذلك لأغر��س حت�سينها زر�عيًا  �أو  �لأتربة منها  نقل  �أو  و�لبور 

�ملحافظة على خ�سوبتها وحتدد �لوز�رة ذلك وفقًا للقانون(. 
كذلك ن�ست �ملادة )11(  على )  يحظر �إن�ساء �أية مبان عامة �أو خا�سة �أو من�ساآت 
�سناعية �أو جتارية �أو حرفية يف �لأر��سي �لزر�عية �أو �لبور �أو �تخاذ �أية �إجر�ء�ت يف 

�ساأن تق�سيم �لأر��سي لإقامة مبان عليها �إل يف �حلالت �لتالية:
�لأر��سي �لزر�عية �لتي تبلغ م�ساحتها عن 5 �آلف مرت مربع، يجوز ل�ساحبها �إقامة 
بناء وحيد عليها، بق�سد خدمة �لإنتاج �لزر�عي على م�ساحة ل تزيد على مائة وثمانني 

مرتً� مربعًا ومن طابقني فقط. 
�إقامة  �لأر��سي �لزر�عية �لتي تزيد م�ساحتها عن 5 �آلف مرت مربع، يجوز ملالكها 
على  �لزر�عي،  �لإنتاج  خدمة  بق�سد  منها،  مربع  مرت  �آلف  خم�سة  لكل  وحيد  بناء 

م�ساحة ل تزيد على مائة وثمانني مرتً� مربعًا ومن طابقني فقط.
�لأر��سي �لزر�عية �مل�ساعدة �لتي تبلغ م�ساحتها عن 2500 مرت مربع يجوز ملالكها 
�إقامة بناء وحيد عليها بق�سد خدمة �لإنتاج �لزر�عي وعلى م�ساحة ل تزيد على مائة 

وثمانني مرتً� مربعًا ومن طابقني فقط.
 �لأر��سي �لزر�عية �مل�ساعدة �لتي تزيد م�ساحتها عن 2500 مرت مربع يجوز ملالكها 
�إقامة بناء وحيد لكل 2500 مرتً� مربعًا منها، بق�سد خدمة �لإنتاج �لزر�عي وعلى 

ح�سته  يف  �ل�رسيك  ت�رسف  جو�ز  بعدم  معينة  ملكية  يف  �ل�رسكاء 
�لعقار  بيع  جو�ز  بعدم  �لقانون  ��سرت�ط   �أو  �ل�رسكاء  مبو�فقة  �إل 

لالأجنبي �إل مبو�فقة جهات معينة.

4. ال�ستثناء والقيود الواردة على احلق يف امللكية اخلا�سة 

على �لرغم من �أهمية وقيمة �حلق يف �مللكية �خلا�سة، وعلى �لرغم من 
�حلماية �لتي �قرها �مل�رسع للملكيات �خلا�سة، قد ت�سطر �لدولة �أو 
�إد�رتها �ىل نزع ملكية �لأفر�د وبالتايل حرمان �مللك من ملكه جرب�، 
لدو�عي و�رسور�ت جتربها على ذلك وحتديد� يف �حلالت �لتي جتد 
�لإد�رة ذ�تها جمربة على مد يدها للملكيات �خلا�سة كاأجر�ء وو�سيلة 
من  �جلمهور  حلاجات  وتلبيتها  تقدميها  ح�سن  ل�سمان  منها  لبد 

خمتلف خدماتها.
وبالنظر لكون �لقاعدة �لعامة و�لأ�سل يف حق �مللكية �أنه حق د�ئم ل 
�إمكانية نزع هذ� �حلق من يد  مي�س ول يعتدي عليه و�ل�ستثناء هو 
�ساحبه فاإن ذلك �قت�سى �رسورة ووجوب �أن يحاط هذ� �ل�ستثناء 
�أوجه  �مللكية �خلا�سة من  بعدة �رسوط و�سمانات وو�سائل حلماية 
�لتع�سف و�لنحر�ف �لذي قد ي�سوب عمل �لإد�رة، و�ي�سا لتحقيق 
�لتو�زن ما بني حماية �مللكية �خلا�سة و�سمانها وبني حق �لدولة يف 

�مل�سا�س بهذ� �حلق خدمة وتلبية لحتياجات �ملنفعة �لعامة.
ولعل �أهم �ل�سمانات �لتي �أقرتها �لدول لتحقق وقيام �ل�ستثناء �أي 
نزع �مللكية وما ميثله من خروج على حرمة و�سون  ملكية �لأفر�د 

�خلا�سة:
- �رسط �ملنفعة �لعامة

- �لتعوي�س �لعادل.
�إذ� كان قيد نزع �مللكية للمنفعة �لعامة يعد �حد �سور �مل�سا�س بحق  
�مللكية �خلا�سة بل وتعديا على هذ� �حلق فاإن �ملنطق �لقانوين �أن يتم 
�إن�ساف �ساحب �مللك وتعوي�سه عما يلحقه به قر�ر نزع �مللكية من 

�رسر جر�ء ما يفقده من حقوق و�متياز�ت.

م�ساحة ل تزيد على مائةوثمانني مرت� مربعا ومن طابقني فقط
 �لأر��سي �لزر�عية و�لبور �لتي تقيم عليها �لدولة م�رسوعات ذ�ت نفع عام �أو تخدم 

�لإنتاج �لزر�عي �أو �حليو�ين.
�لنباتي  ب�سقيه  �لزر�عي  �لإنتاج  يف  �لعمودي  �لتو�سع  �أو  �ملزرعة  خلدمة  من�ساآت   
و�حليو�ين ويف جميع �لأحو�ل، ي�سرتط �حل�سول على ترخي�س قبل �لبدء يف �لبناء �أو 

�لإن�ساء من �جلهة �ملخت�سة بالتن�سيق مع �لوزر�ء (.
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الف�سل الثاين 

حق امللكية يف �سوء املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان  
والقانون الدويل الإن�ساين

1. حق امللكية يف �سوء املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان

 يعرف �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان بكونه ذ�ك �لفرع �حلديث 
من فروع �لقانون �لدويل �لعام �ملعني بح�رس وحتديد جمموعة 

�ملبادئ �لقانونية �لدولية �لناظمة حلقوق �لإن�سان �لأ�سا�سية 
وحرياته �ملدنية و�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية، 

�سو�ء من جانب �لن�س عليها وحتديدها، �أو من جانب ح�رس 
وحتديد ماهية وم�سمون �إلتز�مات �لدول �خلا�سة ب�سمان ح�سن 

متتع �لأفر�د بهذه �حلقوق و�سمان ممار�ستهم �لفعلية لها51.
�أحكام  �سعيد  على  �خلا�سة  �مللكية  يف  �حلق  ومكانة  موقع  وب�ساأن 
مو�ثيق  تاأكيد  �إىل  ن�سري  �لإن�سان،  حلقوق  �لدويل  �لقانون  ومبادئ 
�لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان على حق �مللكية، حيث �أ�سارت �لكثري 
من �ملو�ثيق لهذ� �حلق حال ��ستعر��سها للمبادئ �لناظمة للحقوق 
�لأ�سا�سية للفرد، بحيث جاءت على ��ستعر��س �حلق يف �مللكية �سمن 
طائفة �حلقوق و�حلريات �لأ�سا�سية �لو�جب على �لدول �لأطر�ف يف 

هذه �ملو�ثيق �إتاحتها و�سمانها للفرد.
فقد ن�س �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان �ل�سادر عن �جلمعية �لعامة 
لالأمم �ملتحدة يف 10 كانون �لأول/دي�سمرب 1948 يف �ملادة« 17« على:

 1. لكل فرد حق يف �لتملك، مبفرده �أو بال�سرت�ك مع غريه.
2. ل يجوز جتريد �أحد من ملكه تع�سفا.

�ل�سادر عن  �لإن�سان  �لأمريكي حلقوق وو�جبات  �لإعالن  �أكد  كذلك 
 ( على   »23« �ملادة  )1948( مبقت�سى  عام  �لأمريكية  �لدول  منظمة 
لكل �سخ�س �حلق يف �مللكية �خلا�سة �لتي تفي باحلاجات �لأ�سا�سية 
للمعي�سة �لالئقة، وت�ساعد يف �حلفاظ على كر�مة �لفرد و�مل�سكن. حق 

�مللكية يف �سوء �لقانون �لدويل �لإن�ساين(.
عام  يف  �ل�سادر  و�ل�سعوب  �لإن�سان  حلقوق  �لأفريقي  �مليثاق  وتبنى 
1981، �حلق يف �مللكية كاأحد مكونات �حلقوق و�حلريات �لأ�سا�سية 
حيث ن�س �مليثاق يف �ملادة »14« على ) حق �مللكية مكفول ول يجوز 
�لقو�نني  لأحكام  طبقا  عامة  م�سلحة  �أو  ل�رسورة  �إل  به  �مل�سا�س 

�ل�سادرة يف هذ� �ل�سدد(.

51 -بخ�سو�س مفهوم هذ� �لفرع من �لقانون �أنظر :-
ديو�ن  �لإن�سان،  حلقوق  �لدويل  �لقانون  يف  مدخل  �هلل،  �سعد  ��سماعيل  د-عمر 

�ملطبوعات �جلامعية، �جلز�ئر، طبعة �أوىل 1990، �س 11 وما بعدها.

وجاء يف �ملادة »31« من  �مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�سان �لذي دخل 
حيز �لنفاذ يف عام  2008 ) حق �مللكية �خلا�سة مكفول لكل �سخ�س 
ويحظر يف جميع �لأحو�ل م�سادرة �أمو�له كلها �أو بع�سها ب�سورة 

تع�سفية �أو غري قانونية.
كذلك �أكد ميثاق �حلقوق �لأ�سا�سية لالحتاد �لأوروبي مبقت�سى �ملادة 
»17« على ) 1- لكل �إن�سان �حلق يف �متالك و��ستخد�م و�لت�رسف يف 
توريث ممتلكاته �لتي ح�سل عليها ب�سكل قانوين، ول يجوز حرمان 
�أي �سخ�س من ممتلكاته �إل للم�سلحة �لعامة، ويف �حلالت ومبوجب 
للتعوي�س �لعادل  �ل�رسوط �لتي ين�س عليها �لقانون، ويخ�سع ذلك 
�أن  تعوي�سًا عن خ�سارته، ويجوز  �ملنا�سب  �لوقت  يف  له  يدفع  �لذي 
ينظم �لقانون ��ستخد�م �ملمتلكات مبا تقت�سيه �مل�سلحة �لعامة. 2- 

تتم حماية �مللكية �لفكرية(.
�لدولية،  و�لتفاقيات  �ملو�ثيق  تكتفي  عليه  متعارف  هو  وكما 
يف  �لدخول  دون  و�حلريات،  للحقوق  �لعامة  �ملبادئ  با�ستعر��س 
و�ملو�سوعية  �ل�سكلية  و�ل�رسوط  م�سمونها  ��ستعر��س  تفا�سيل 
للت�رسيعات  �لأمور  هذه  مثل  �لتفاقيات  هذه  ترتك  �إذ  بها،  للتمتع 
خمتلف  وتو�سيح  �حلق  هذ�  م�سمون  برتجمة  تقوم  �لتي  �ملحلية، 
�إعماله  لكيفية  و�لإجر�ئية  �ل�سكلية  و�ل�رسوط  له  �لناظمة  �جلو�نب 

و�لتمتع به.
2- حق امللكية يف �سوء القانون الدويل الإن�ساين.

يعني �لقانون �لدويل �لإن�ساين جمموع �لقو�عد و�لأحكام �لقانونية 
�لناظمة حلقوق و�لتز�مات �لأطر�ف �ملتحاربة و�ل�سكان �ملدنيني يف 

وقت �حلرب وحال �لحتالل �حلربي.
ونظمت قو�عد و�أحكام هذ� �لقانون من حيث �ملبد�أ حدود و�سو�بط 
�لأطر�ف  هذه  �ملتحاربة وحقوق  �لأطر�ف  قبل  من  �لقوة  ��ستخد�م 
�لأطر�ف  و�لتز�مات  �لآخر  �لطرف  وممتلكات  �أعيان  مبو�جهة 
�ملتحاربة جتاه �جلرحى و�ملر�سي و�لأ�رسى وفرق �لإغاثة �لطبية، 
�ملحتلة و�لنتفاع  �أر��سي  باإد�رة  �ملتعلقة  �ملحتل  تناولت حقوق  كما 

مبقدر�ت وثرو�ت هذه �لأر��سي .61 
و�لإعالنات  �لتفاقيات  من  ب�سيط  غري  كم  على  �لقانون  هذ�  �أحكام  تتوزع   -  61

�لدولية �لتي من �أهمها دون �سك :-
وقت  �لقذ�ئف  بع�س  ��ستخد�م  حظر  1868ب�ساأن  لعام  برت�سبورغ  �سان  -�عالن 

�حلرب .
-�تفاقيات لهاي �خلا�سة باحرت�م قو�نني �حلرب �لربية لعام 1907.

-بروتوكول جنيف �ملتعلق بحظر ��ستخد�م �لأ�سلحة �لغاز�ت �خلانقة �أو �جلرثومية 
لعام 1925.

لعام  �مل�سلحة  �لنز�عات  حال  �لثقافية  �ملمتلكات  بحماية  �خلا�سة  لهاي  -�تفاقية 
 .1954

�تفاقية جنيف �لأربع لعام 1949 » تعلقت �لأوىل بتح�سني حال �جلرحى و�ملر�سى= 
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�لإن�ساين يف حتديد  �لدويل  �لقانون  �أحكام  �آخر تو�سعت  ومن جانب 
وح�رس �لتز�مات �ملحتل جتاه �ل�سكان �ملدنيني وحتديد� فيما يخ�س 
�حلقوق �لأ�سا�سية كحق �حلياة و�حلق يف �ملعاملة �لإن�سانية ل�سكان 
�لأر��سي �ملحتلة وحقهم يف �حرت�م ملكياتهم، وعدم �لعتد�ء عليها 
و�لعقوبات  بالكر�مة  �حلاطة  للعقوبات  �إخ�ساعهم  عدم  يف  وحقهم 
�أو ممتلكاتهم، وحقهم  �لقت�سا�س منهم  �جلماعية وحقهم يف حظر 
يف �مللكية �خلا�سة ووجوب �حرت�مها و�سونها وعدم جو�ز �لعتد�ء 
عليها وم�سادرتها وحق �ملدنيني يف �لعمل و�لتعليم و�لتمتع بالرعاية 
�ل�سحية وغري ذلك من �حلقوق �لتي �سعت من خاللها �أحكام �لقانون 
و�حلريات  �حلقوق  من  �لأدنى  �حلد  تكري�س  نحو  �لإن�ساين  �لدويل 
�لظروف  يف  للمدنيني  و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �ملدنية 

و�لأو�ساع غري �لطبيعية.
وبخ�سو�س مكانة �حلق يف �مللكية �خلا�سة، ن�سري �إىل تناول وتنظيم 
�أحكام ون�سو�س لئحة �حلرب �لربية �مللحقة باتفاقيات لهاي لعام 
�ملحتل  و�لتز�مات  حقوق  م�سمونها  من  متفرقة  مو��سع  يف   1907
و�خلا�سة  �لعامة  �مللكيات  و��ستخد�م  ��ستغالل  يف  �رسوعه  حال 
ومو�رد �لأر��سي �ملحتلة �ملختلفة   مل�سلحة ومنفعة قو�ته و�إد�رته 

يف �لإقليم �ملحتل.
فقد جاء يف ن�س �ملادة 46 من �لالئحة »ينبغي �حرت�م �رسف �لأ�رسة 
�ملعتقد�ت  وكذلك   ، �خلا�سة  و�مللكية  �لأ�سخا�س  وحياة  وحقوقها 

و�ل�سعائر �لدينية ل جتوز م�سادرة �مللكية �خلا�سة «.
 « بقولها  �ل�سلب  جو�ز  عدم  �ىل   47 �ملادة  �أ�سارت  �آخر  مو�سع  ويف 

يحظر �ل�سلب حظر� تاما«.
يف حني تناولت �ملادة 55 من �لالئحة ماهية �ملركز و�لطبيعة �لقانونية 
�لتي  و�لغابات  �مللكيات  بخ�سو�س  �لحتالل  �سلطة  ومكانة  لدور 
ت�سع يدها عليها ، حيث جاء بن�س م�سمونها »ل تعترب دولة �لحتالل 
نف�سها �سوى م�سوؤول �إد�ري ومنتفع من �ملوؤ�س�سات و�ملباين �لعمومية 
و�لتي  �ملعادية  �لدولة  متلكها  �لتي  �لزر�عية  و�لأر��سي  و�لغابات 
توجد يف �لبلد �لو�قع حتت �لحتالل وينبغي عليها �سيانة باطن هذه 

�ملمتلكات و�إد�رتها وفقا لقو�عد �لنتفاع« .
�ل�ستيالء  ملو�سوع   1949 لعام  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  وتطرقت 
�لبنود  من  �لعديد  يف  �ملحتلة  �لأر��سي  �سكان  ملكيات  وم�سادرة 
= بالقو�ت �مل�سلحة بامليد�ن، بينما تعلقت �لثانية  بتح�سني حال �جلرحى و�ملر�سى 
و�لغرقى بالقو�ت �مل�سلحة بالبحار، يف حني �خت�ست �لثالثة مبعاملة �أ�رسى �حلرب ، 

وتعلقت �لر�بعة بحماية �ل�سكان �ملدنيني وقت �حلرب«.
-بروتوكولت جنيف �ملكملة لتفاقيات جنيف �لأربع �ملربمة عام 1977«تعلق �لأول 
�لثاين بحماية �سحايا  �خت�س  ، يف حني  �مل�سلحة  �لدولية  �لنز�عات  بحماية �سحايا 

�ملنازعات �مل�سلحة غري �لدولية«. 

…�ل�سلب   « و�لثالثني  �لثالثة  �ملادة  ن�س  يف  جاء  فقد   ، و�لأحكام 
على   ن�ست  و�خلم�سني  �لثالثة  مادتها  م�سمون  ويف   »… حمظور  
�أو  ثابته  خا�سة  ممتلكات  �أي  تدمر  �أن  �لحتالل  دولة  على  »يحظر 
منقولة تتعلق باأفر�د �أو جماعات �أو بالدولة �أو �ل�سلطات �لعامة �أو 
�حلربية  �لعمليات  كانت  �إذ�  �ل  �لتعاونية  �أو  �لجتماعية  �ملنظمات 
�خلام�سة و�خلم�سني  �ملادة  ن�س  »وحدد  �لتدمري  هذ�  تقت�سي حتما 
�لتز�مات وو�جبات �ملحتل جتاه �ل�سكان �ملدنيني بخ�سو�س ظروفهم 
و�أو�ساعهم �ملعي�سية  بن�سه على من و�جب دولة �لحتالل �أن تعمل 
�لغذ�ئية  باملوؤن  �ل�سكان  تزويد  على  و�سائلها  به  ت�سمح  ما  باأق�سى 
و�لإمد�د�ت �لطبية ومن و�جبها على �لأخ�س �أن ت�ستورد ما يلز م من 
�لأغذية و�ملهمات  �لطبية وغريها �ذ� كانت مو�رد �لأر��سي �ملحتلة 

غري كافية«.
ل يجوز لدولة �لحتالل �ن ت�ستويل على �أغذية �أو �إمد�د�ت �أو مهمات 
طبية مما هو موجود يف �لأر��سي �ملحتلة �إل حلاجة قو�ت �لحتالل 
و�أفر�د �لإد�رة، وعليها �أن تر�عي �حتياجات �ل�سكان �ملدنيني ، ومع 
�لحتالل  دولة  تتخذ  �لأخرى،  �لدولية  �لتفاقيات  �أحكام  مر�عاة 
�لإجر�ء�ت �لتي تكفل �سد�د قيمة عادلة عن كل ما ت�ستويل عليه... «.  
و�ىل جانب �لتفاقيات �ل�سالف ذكرها تطرق بروتوكول جنيف �لول 
، حلقوق  �ملختلفة  مو�ده   �لأربع من خالل  �ملكمل لتفاقيات جنيف 
و�لتز�مات قو�ت �لحتالل جتاه �مللكيات �لعامة و�خلا�سة و�ملناطق 
و�ملو�رد �لزر�عية على �سعيد �لأقاليم �ملحتلة ، حيث جاء مب�سمون 

مادته �لر�بعة و�خلم�سني :
يحظر جتويع �ملدنيني كاأ�سلوب من �أ�ساليب �حلرب.. 1
و�ملو�د . 2 �لأعيان  تعطيل  �أو  نقل  �أو  تدمري  �أو  مهاجمة  يحظر   

�لتي ل غنى عنها لبقاء �ل�سكان �ملدنيني ومثالها �ملو�د �لغذ�ئية 
و�ملناطق �لزر�عية �لتي تنتجها  ، و�ملحا�سيل و�ملا�سية ومر�فق 
مياه �ل�رسب و�سبكاتها و�أ�سغال �لري �ذ� حتدد �لق�سد من ذلك 
يف منعها عن �ل�سكان �ملدنيني �أو �خل�سم لقيمتها �حليوية مهما 
على  �أو حلملهم  �ملدنيني  بق�سد جتويع  كان  �سو�ء  �لباعث  كان 

�لنزوح �أم لأي باعث �آخر.
ي�ستخدمه . 3 ما  على  �لثانية  �لفقرة  يف  �لو�رد  �حلظر  يطبق  ل 

�خل�سم من �لأعيان و�ملو�د �لتي ت�ستملها تلك �لفقرة: 
ز�د� لأفر�د قو�ته �مل�سلحه.أ. 
 و�إن مل يكن ز�د� فدعما مبا�رس لعمل ع�سكري �رسيطة �أل تتخذ ب. 
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�لأحو�ل  من  حال  �أي  يف  و�ملو�د  �لأعيان  هذه  حيال  ذلك  مع 
من  يغني  ل  مبا  �ملدنيني  �ل�سكان  تدع  �أن  يتوقع  قد  �إجر�ء�ت 
�ىل  ي�سطرهم  �أو  جماعتهم  ي�سبب  قد  نحو  على  وم�رسب  ماأكل 

�لنزوح ...(.

يف �أعقاب هذ� �ل�ستعر��س لأحكام وقو�عد �لقانون �لدويل �لإن�ساين 
�ملمتلكات  جتاه  �ملحتل  و�لتز�مات  حقوق  وتنظيم  بتحديد  �خلا�سة 
قو�ت  و�سيطرة  ل�سلطة  �خلا�سعة  �لأر��سي  يف  و�خلا�سة  �لعامة 
للحالت  و�لأحكام  �لقو�عد  هذه  وح�رس  �سبط  نالحظ  �لحتالل 
مو�رد  و��ستغالل  ��ستخد�م  تو�فرها  حال  للمحتل  و�ملمكن  �جلائز 
وممتلكات �لإقليم ف�سال عن حقه يف خرق وجتاوز ما �أقرته وفر�سته 
وهدم  و�مل�سادرة  �ل�ستيالء  �أعمال  على  عام  حظر  من  �لقو�عد  هذه 
�أن  �رسورة  �أي  �حلربية،  �ل�رسورة  بتو�فر  �ملمتلكات  وتخريب 
لأعمال  �لحتالل  �سلطات  وتنفيذ  �إجر�ء  �حلربية  �ل�رسورة  تتطلب 
على  �ملحافظة  وق�سد  لغاية  �سو�ء   ، و�لتخريب  و�لهدم  �مل�سادرة 
�أو لكون �لأعيان و�ملمتلكات �خلا�سة  �أمن و�سالمة قو�ت �لحتالل، 
و�لزر�عية ت�ستخدم من قبل �لطرف � لآخر يف �أعمال ون�ساطات ذ�ت 
�لقو�ت  طابع ع�سكري  ، مما يحتم يف هذه �لأحو�ل و�لظروف على 
�ملعادية �رسورة تدمريها وتخريبها لتجريد وحرمان �لطرف �لآخر 

من ميزة وفائدة  ��ستخد�مها و��ستغاللها.
  وعرف �رس�ح وفقهاء �لقانون �لدويل �ل�رسورة �حلربية بتعريفات 
�حلالة  تلك  هي  �حلربية  �ل�رسورة  �أن  على  جميعها  تتفق  عديدة 
من  كافيا  وقتا  ترتك  ل  وبالتايل  �ل�رسعة  وتتطلب  ملحة  تكون  �لتي 
�أو  �أعمالها  يف  �مل�ستخدمة  �لو�سائل  �ملتحاربة لختيار  �لأطر�ف  قبل 
كما قال �لبع�س هي �لأحو�ل �لتي تظهر �أثناء �حلرب وتفر�س حال 
قيامها �رتكاب �أفعال خمالفة لقو�عد و�أحكام قانون �حلرب �أو �أنها 
قد جتعل من �ملحتم �رتكاب مثل هذه �لأعمال ب�سبب �ملوقف و�لظرف 

�ل�ستثنائي �لقائم حلظتها.

ممتلكاته  من  �ملالك  وجتريد  حرمان  يف  �لعامة  �ل�سلطات  حق   -3
مبقت�سى �ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�سان.

�لإن�سان،  حلقوق  �لدويل  �لقانون  مو�ثيق  ��ستعر��س  من  يت�سح 
تاأكيد هذه �ملو�ثيق كقاعدة ومبد�أ عام على حرمة وح�سانة �مللكيات 
�خلا�سة وحرمة �لعتد�ء عليها، غري �أن هذه �ملو�ثيق �أجازت من باب 
�ل�ستثناء لل�سلطة �لعامة �إمكانية حرمان وجتريد �ملالك من ممتلكاته، 
�إذ� ما �قت�ست �مل�سلحة �لعامة ذلك، �أو حتمت حالت �ل�رسورة على 

�ل�سلطة �أن تنتق�س من هذ� �حلق �أو تقيده.

�لإن�سان �رسورة  �لدويل حلقوق  �لقانون  ويت�سح من جمل مو�ثيق 
تو�فر ثالث �رسوط �أ�سا�سية لنزع ملكية �لفر�د هي:

بتحقيق . 1 وحمددة  حم�سورة  �مللكية  نزع  من  �لغاية  تكون  �أن 
�ملنفعة �لعامة.

�ن تر�عي �ل�سلطة �لعامة حال نزعها للملكية �خلا�سة �لإجر�ء�ت . 2
�لتي تطلبها �لقانون و�أن تلتزم هذه �ل�سلطة ب�سو�بط �لقانون 

وقيوده.

عادل . 3 تعوي�سا  �لإجر�ء  هذ�  من  للمت�رسر  �لدولة  تكفل  �ن 
ومن�سفا عن �ل�رسر �لذي حلق به جر�ء حرمانه وجتريده من 

ممتلكاته. 

وتكتفي �ملو�ثيق �لدولية كما هو متعارف عليه بالن�س على �ملبادىء 
�أو �مل�سائل �لعامة و�خلطوط �لعري�سة ملجمل �ملبادئ �لقانونية �لتي 
تنظمها وتقنن مبادئها، ولهذ� ترتك هذه �لتفاقيات مو�سوع ترجمة 
وتو�سيح  خمتلف تفا�سيل �حلقوق و�حلريات وكيفية �لنتفاع بها 
و�سمانات حمايتها وغريها من �لأمور �لتف�سيلية للت�رسيعات �لعادية 

�أي �لت�رسيعات �ل�سادرة عن �ملجل�س �لت�رسيعي.

وعلى هذ� �لأ�سا�س ترتجم �لدول هذه �ملبادىء مبقت�سى ت�رسيعاتها 
�ملحلية، بحيث تكفل مبنت هذه �لت�رسيعات حرمة وح�سانة �مللكيات 
و�ل�سو�بط  �لإجر�ء�ت  خا�سة  قو�نني  مبوجب  تنظم  كما  �خلا�سة، 
�ملقرة  و�حلقوق  �ملمتلكات  هذه  نزع  ب�ساأن  �لإد�رة  ل�سلطة  �لناظمة 
للمت�رسر من هذه �لإجر�ء�ت وغريها من خمتلف �جلو�نب �لإجر�ئية.
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الف�سل الثالث 

حق امللكية يف �سوء الت�سريعات املحلية 
�لركيزة  ميثل  بل  �لقت�سادية  �حلقوق  �أهم  من  �مللكية  حق  يعترب 
حمايته،  �ىل  �لعامل  دول  جميع  �سعت  ولهذ�  �لدول،  يف  �لقت�سادية 
قد  �لتي  للقيود  �سوى  به  �لتمتع  تقييد  وعدم  �سونه  على  و�لتاأكيد 
تقت�سيها �مل�سلحة �لعامة، كما جلاأت �لكثري من �لدول يف �سبيل تعزيز 
�لثقة و�ل�ستقر�ر �ىل تعزيز حماية حق �مللكية �سو�ء من خالل �لن�س 
عليه يف د�ساتريها وقو�نينها �لأ�سا�سية �أو من خالل جترمي كل عمل 

من �ساأنه �لنتقا�س من هذ� �حلق �أو �مل�س به �أو �إنكار �لتمتع به.
يدلل �حرت�م �حلقوق و�حلريات مبا فيها  و�إمنا  ولي�س هذ� فح�سب 
�حلق يف �مللكية �خلا�سة على �سعيد �أي جمتمع كان على مدى �لرخاء 
تعزيز  لكون  عليه،  �أ�سحى  �لذي  و�لتطور  و�لنماء  و�ل�ستقر�ر 
و�لآليات  �ل�سمانات  وتكري�س  �خلا�سة  �مللكية  يف  للحق  �ملجتمع 
�لقت�سادية  �لأفر�د  ��ستقر�ر عالقات  �ىل  �سيوؤدي  �لفعلية حلمايتها 
و�لجتماعية ل�سعور و�إدر�ك �لفرد بالأمن و�حل�سانة ل�سخ�سه وماله 

وممتلكاته.

1. �سمانات حماية حق امللكية يف �سوء الت�سريعات املحلية:

�لقانونية  �ل�سمانات  من  جمموعة  �ملتح�رسة  �لدول  جميع  ت�سع 
�ل�سمانة  �أهمها  �لوطني  �ل�سعيد  على  �خلا�سة  �ملمتلكات  حلماية 

�لت�رسيعية و�ل�سمانة �لق�سائية. 

1/1  –ال�سمانة االت�سريعية

�أ- �ل�سمانة �لد�ستورية:
�مللكية  يف  �حلق  وتاأكيد  �إقر�ر  وجوب  �لد�ستورية  �ل�سمانة  تعنى 
�لقانونية  �ملرجعية  ون�سو�س  �أحكام  مبنت  عليه  و�لن�س  �خلا�سة 

�لعليا على �سعيد �لدولة �أي �لد�ستور.
به  تتمتع  ما  �أهمها،  عديدة،  �عتبار�ت  يف  �لن�س  هذ�  �أهمية  وتكمن 
مما  و�لقطعية،  �مللزمة  للقيمة  و�متالك  �سمو  من  �لد�ستور  �أحكام 
يف  �ملتمثلة  �ل�سمانة  هذه  مثل  وجود  لكون  �حلقوق،  هذه  �سيح�سن 
وجوب  من  �ستعزز  �حلقوق  لهذ�  �لد�ستورية  و�لقيمة  �ل�سفة  منح 

�حرت�مها و�لعمل بها.
�لأ�سا�سي  �لقانون  �أحكام  خ�ست  �لعملي  �لو�قع  �سعيد  وعلى 
�لفل�سطيني �حلق يف �مللكية و�أكدت عليه مبقت�سى  �لفقرة �لثالثة من 
ول  �مللكية  تنزع  ول  �خلا�سة م�سونة،  ) �مللكية  على  منه  �ملادة 21 

وفقًا  �لعامة  للمنفعة  �إل  �ملنقولت  �أو  �لعقار�ت  �ل�ستيالء على  يتم 
للقانون، يف مقابل تعوي�س عادل �أو مبوجب حكم ق�سائي(

ب- �لن�س �لت�رسيعي:

جرت �لعادة على �سعيد �لقو�نني �لأ�سا�سية �أو �لد�ساتري، �كتفاء هذه 
�ملو�ثيق بالن�س على �ملبادىء �أو �مل�سائل �لعامة و�خلطوط �لعري�سة 
ولهذ�  �لإن�سان وحرياته،  بحقوق  �خلا�سة  �لقانونية  �ملبادئ  ملجمل 
يرتك �لد�ستور مو�سوع ترجمة وتو�سيح وخمتلف تفا�سيل �حلقوق 
من  وغريها  حماياتها  و�سمانات  بها  �لنتفاع  وكيفية  و�حلريات 

�لأمور للت�رسيعات �لعادية.
�ملهمة  و�حلريات  �حلقوق  يف  وخ�سو�سا  �حلالت  من  �لكثري  ويف 
لقانون خا�س  �لد�ستور �رس�حة على �رسورة و�سع �مل�رسع  ين�س 
بهذه �حلقوق، كما هو مع �لن�س على وجوب و�سع قانون ناظم حلق 
�لعمل �أو قانون ناظم لالنتخابات �أو قانون خا�س بت�سكيل �جلمعيات 
تقلد  �أو  �لتعليم  �أو  للجن�سية  ناظم  قانون  �أو  �ل�سيا�سية  و�لأحز�ب 

�لوظيفة �لعامة وغريها.
وعلى هذ� �لأ�سا�س يقوم �ملجل�س �لت�رسيعي بتخ�سي�س قانون خا�س 
لهذه �حلقوق يحدد وينظم من خاللها خمتلف جو�نب وجمالت �حلق 
�لذي  �ملدين  �لقانون  كما هو �حلال مثال مع  �لقانون.  يتناوله  �لذي 
�لت�رسف  �مللكية وطرق  يف  عبارة �حلق  تعنيه  ما  يحدد يف م�سمونه 
�كت�سابها  وطرق  و��ستثمارها  ��ستغاللها  وكيفية  منها  و�لنتفاع 

وحالت جو�ز نزعها وغريها من �لتفا�سيل �لناظمة لهذ� �حلق.

ج- �ل�سمانة �جلز�ئية:

و�سمانة  �لد�ستورية  �ل�سمانة  وجدوى  كفاية  عدم  به  �مل�سلم  من 
�لد�ستورية  لل�سمانة  و�ملرتجمة  �ملنظمة  �لعادية  �لت�رسيعات  و�سع 
�لقانون  فتنظيم  �جلز�ئية،  للحماية  �ل�سمانات  هذه  �فتقدت  ما  �إذ� 
�لأ�سا�سي للحقوق و�حلريات، و�أي�سا تف�سيل هذه �حلقوق وحتديد 
�إن  له  �أثر  �أو  قيمة  ل  �لعادية، عمال  �لت�رسيعات  مكوناتها مبقت�سى 
�لقو�عد  من  ملجموعة  �جلز�ئية،  �لدولة  ت�رسيعات  ت�سمني  يتم  مل 
�لتي ميثل �قرت�فها  �لأفعال  �لقانونية �خلا�سة بتجرمي  و�لن�سو�س 
و�حلريات  �حلقوق  هذه  من  �لنتقا�س  �أو  �لعتد�ء  �أعمال  من  عمال 
عليها و�تالفها  �لعتد�ء  �مللكية �خلا�سة، كتجرمي  فيها �حلق يف  مبا 
وغ�سبها و�سلبها وغري ذلك من �سور و�أ�سكال جترمي �لعتد�ء �لذي 

قد يقع على �مللكية. 

ومما ل �سك فيه بان �لن�س �ل�رسيح مبقت�سى �لت�رسيعات �لعقابية 
وغريها من �لت�رسيعات على جترمي �مل�سا�س �أو �لعتد�ء على �حلقوق 
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و�حلريات مبا فيها �حلق يف �مللكية �سيوؤدي بال �سك �ىل تعزيز هذه 
�حلقوق و�سمان حمايتها لإدر�ك �جلميع مب�ساءلة وعقاب من ت�سول 
�لغري من  �أو منع  �أو �لنتقا�س منها  بانتهاك هذه �حلقوق  نف�سه  له 

�لتمتع بها وممار�ستها.
وعلى �سعيد �لو�قع �لفل�سطيني، تت�سح �ل�سمانة �جلز�ئية للحقوق 
و�حلريات من خالل جترمي قانون �لعقوبات رقم )16( ل�سنة 1960، 
هذ�  مرتكب  كان  �سو�ء  �مللكيات  على  �لغري  �عتد�ء  مظاهر  لكافة 

�لعتد�ء �سخ�س معنوي عام �أو �سخ�س طبيعي خا�س.
�لت�سلل  جرمية،   348 �ملادة  مبقت�سى  �لعقوبات  قانون  جرم  فقد 
�ىل �لماكن �لتي تخ�س �لغري، كما جرمت �ملادة 368 من �لقانون،  
بالأ�سغال �ل�ساقة �ملوؤقتة �لتي ل تقل عن �سبع �سنو�ت لكل من �أ�رسم 
�أو �أي عمار�ت  �أو ور�س �أو خمازن  �أو م�سانع  �أبنية  �لنار ق�سدً� يف 
لل�سكن  �أو معدة  �أبنية م�سكونة  �أو يف  �أو قرية،  �آهلة و�قعة يف مدينة 

و�قعة خارج �لأمكنة �لآهلة �سو�ء �أكانت ملكه �أم ل.
كما جرمت �ملادة 420 من �لقانون باحلب�س حتى �سنة لكل من كان 
عن  �أخفى  ر�هن،  �أو  لبائع  وكياًل  �أو  حماميًا  �أو  ملال  ر�هنًا  �أو  بائعًا 
�ل�ساري �أو �ملرتهن م�ستندً� جوهريًا يتعلق مبلكية �لبيع �أو �ملرهون 
�أو �أي حق �أو رهن �آخر يتعلق به، �أو زور �سهادة تتوقف �أو يحتمل 

�أن تتوقف عليها �مللكية.
لغريه،  بناء  على هدم  �أقدم ق�سدً�  �ملادة 444، كل من  كذلك جرمت 
وجرمت �ملادة 446، من �أقدم طم �أو هدم �سور من �أي �ملو�د بني �أو 
على قطع �سياج �أو نزعه �أخ�رس كان �أم ياب�سًا ومن هدم �أو خرب �أو 

نقل �أية عالمة ت�سري �إىل �حلدود بني خمتلف �لأمالك، 
وجرمت �ملادة 447 من قام بنزع �لتخوم ت�سهيال لغ�سب �ر�س، كما 
جرمت �ملادة 448 من �لقانون �غت�ساب �لعقار�ت بن�سها على ) من 
�أو  عقار  على  و��ستوىل  �لت�رسف  �أو  بامللكية  ر�سميًا  �سندً�  يحمل  ل 
ق�سم من عقار بيد غريه دون ر�ساه، عوقب باحلب�س حتى �ستة �أ�سهر،  
وتكون �لعقوبة من �سهر �إىل �سنة �إذ� ر�فق �جلرم تهديدً� �أو عنف، 
ومن ثالثة �أ�سهر �إىل ثالث �سنو�ت �إذ� �رتكبه جماعة منهم �سخ�سان 
على �لأقل م�سلحان(. يتناول �لعقاب �ل�رسوع يف �جلرمية �ملذكورة يف 

�لفقرة �لثانية.
ويف �سبيل تعزيز �حلماية �جلنائية حلقوق �لفر�د وحرياتهم مبا فيها 
�ملادة 32  �لفل�سطيني مبقت�سى  �لأ�سا�سي  �لقانون  �مللكية، ن�س  حق 
�لقانون  يكفلها  �لتي  و�حلريات  �حلقوق  على  �عتد�ء  كل  على«  منه 
�لأ�سا�سي ... جرمية ل ت�سقط �لدعوى �جلنائية ول �ملدنية �لنا�سئة 

عنها بالتقادم«.
حرمة  على  �لتاأكيد  �سبيل  يف  ر�ئدة  خطوة  �لن�س  هذ�  ويعترب 
وح�سانة جمموع �حلقوق و�حلريات �لتي �قرها �لقانون �لأ�سا�سي 
�أو  �نتهاك  لأي  و�ل�رسيح  �لو��سح  جترميه  جر�ء  للفل�سطينيني، 

م�سا�س قد يقع على �أي من هذه �حلقوق.

2/1 - ال�سمانة الق�سائية 

تلعب  �لرقابية،  و�ل�سمانة  �لت�رسيعية  �ل�سمانة  جانب  �ىل 
�لتز�م باحرت�م  �لق�سائية دور� مهما يف �سمان ح�سن  �ل�سمانة 
�حلقوق و�حلريات، حيث تعني هذه �ل�سمانة بحق كل من تعر�س 
�لعادي  للق�ساء  يتجه  �ن  �يا من حقوقه  �عتد�ء على  �أو  لنتهاك 

ملخا�سمة وم�ساءلة من قام بهذ� �لنتهاك. 

وميار�س �لفرد حقه يف هذه �ل�سمانة من خالل نوعني من �أنو�ع 
�لدعاوى هما:

�أ-دعوى �مل�ساءلة �أمام �لق�ساء �لعادي: 
يق�سد بهذه �لدعوى تلك �لدعاوى �ملدنية �أو �جلز�ئية �لتي قد ترفع 
�أمام �لق�ساء �لعادي �لفل�سطيني بت�سكيالت حماكمه �ملختلفة ) �سلح، 
م�ساءلة  �ىل  �لق�ساء  �أمام  �مل�ساءلة  وتنق�سم  عليا(  ��ستئناف،  بد�ية، 

مدنية وم�ساءلة جز�ئية.

• �مل�ساءلة �ملدنية:	

تعني �مل�ساءلة �ملدنية حق �لفرد �ملت�رسر من �نتهاك حقوقه وحرياته 
يف م�ساءلة وخما�سمة من قام بارتكاب هذ� �لنتهاك ق�سد �حل�سول 
منه على تعوي�س عادل ومن�سف عن حجم �ل�رسر �لذي حلق به جر�ء 

هذ� �لنتهاك.

ويقت�رس �جلز�ء �ملرتتب على �لدعوى �ملدنية على تعوي�س �ملت�رسر 
ماليا �أو �إبطال �لت�رسف �لذي �أوجد �لنتهاك، فاذ� ما كان �لنتهاك 
�مل�ساءلة  تكون  غريه  ممتلكات  على  ليده  �سخ�س  بو�سع  مثال  يتعلق 
�ملدنية قا�رسة على على مطالبة مرتكب �لنتهاك بالتعوي�س عما حلق 

بال�سحية من �رسر. 

• �مل�ساءلة �جلز�ئية: 	

حقوقه  �نتهاك  من  �ملت�رسر  �لفرد  حق  �جلنائية  �مل�ساءلة  تعني 
وحرياته يف م�ساءلة وخما�سمة من قام بارتكاب هذ� �لنتهاك، ق�سد 
م�ساءلته ومعاقبته ماديا عما �رتكبه من �عتد�ء على حقوق وحريات 

�لغري.

ويتمثل �جلز�ء �ملرتتب على هذه �مل�ساءلة يف �لعقوبة �ل�سالبة للحرية 
�جلز�ئية  �مل�ساءلة  تعد  ولهذ�  �ملالية،  �لغر�مة  عن  ف�سال  كال�سجن 
�لإن�سان  حقوق  �نتهاك  دون  حتول  قد  �لتي  �لهامة  �ل�سمانات  من 
وحرياته ولي�س هذ� فح�سب بل قد يوؤدي وجود هذه �ل�سمانة بحد 
وقوع  من  �حلد  �سعيد  على  �لأهمية  غاية  يف  وقائي  دور  �ىل  ذ�تها 
�إذ�  جنائيا  مالحقتهم  وحتمية  باإمكانية  �لأفر�د  لإدر�ك  �لنتهاكات، 

ما �نتهكو� هذه �حلقوق وخرجو� على �أحكامها.
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ب-�لطعن �أمام �ملحكمة �لعليا:
على   30 �ملادة  من  �لثانية  �لفقرة  �ملادة  يف  �لأ�سا�سي  �لقانون  �أكد 
»يحظر �لن�س يف �لقو�نني على حت�سني �أي قر�ر �أو عمل �إد�ري من 

رقابة �لق�ساء...«.

ومن هذ� �ملنطلق يحق لكل �سخ�س ت�رسر من قر�ر �أ�سدرته �أيا من 
هذ�  لأبطال  �لفل�سطينية  �لعليا  �ملحكمة  �أمام  �لطعن  �لدولة،  �سلطات 

�لقر�ر  و�إلغاء وجوده.

�سوء  يف  امللكية  حق  على  الواردة  القانونية  القيود    .2
الت�سريعات املحلية

 كما �سبق و�أ�سلفنا مل يعد حق �مللكية حقا مطلق، �إذ قد ترد على هذ� 
�لدولة  ت�سعها  �لتي  �لقانونية  و�ل�سو�بط  �لقيود  من  جملة  �حلق 
حق  و�إقر�ر  لت�رسيع  �لجتماعية  و�لوظيفة  �لعام  �لنظام  حلماية 
�لأ�سكال  �أحد  �حلق  هذ�  على  �لقانونية  �لقيود  تاأخذ  وقد  �مللكية، 

�لثالث:
1-قيود قانونية على �سلطة ا�ستعمال املالك مللكه:

ملكه  ��ستعمال  حال  �للتز�م  بو�جب  �ملالك  �لت�رسيعات  �أغلب  تقييد 
مبر�عاة �لقانون ف�سال عن جتنب  �لإ�رس�ر بالغري، ويعني �حرت�م 
�خلا�سة  �ل�رسوط  مبر�عاة  �ملالك  �لتز�م  �حلالة  هذه  يف  �لقانون 
بامل�سافات  �لتقييد  ك�رسط  �مللكية  ل�ستعمال  �لقانون  ي�سعها  �لتي 
بالرتفاعات  و�لتقييد  �ملباين  وت�سيد  �إن�ساء  تنظم  �لتي  و�لرتد�د�ت 
معينة  تد�بري  مر�عاة  �أو  �لبناء  لأعمال  �ل�سكل �خلارجي  �أو  �ملحددة 
تو�سع  �لتي  �لقيود  من  وغريها  �لبناء  و�إز�لة  هدم  على  �لعمل  حال 

حماية للم�سلحة �لعام و�لأمن و�لنظام �لعام.
ومن �لقيود �لتي ترد يف هذ� �ملجال �أي�سا قيد جتنب �لإ�رس�ر بالغري، 
�إذ رغم كون �ملالك  ميتلك �حلق يف ��ستعمال و��ستخد�م ملكه �إل �أن 
هذ� �ل�ستعمال يجب �أن ل يوؤدي �ىل �إحلاق �ل�رسر بالغري كعدم جو�ز 
�ل�سوء و�لهو�ء عن  يوؤدي �ىل حجب  قد  �ملالك جلد�ر مرتفع  �إن�ساء 
�ملجاورين له �أو �أن يقوم  باإن�ساء جممع للمياه �لعادمة يف �أماكن تلحق 

�ل�رسر بغريه.
2-قيود قانونية على �سلطة ا�ستغالل املالك مللكه:

�نتهاء  بعد  �لزر�عية  �لأر�س  ملالك  �لقانون  �إلز�م  �لقيود  هذه  ومن 
مدة �لعقد باإبقاء م�ستاأجر �لأر�س حتى تن�سج ثمارها، �إذ� ما تاأخر 
ن�سوجها ملوعد لحق على موعد �ملدة �ملحددة بالعقد، و�إلز�م �لقانون 
�ملدة  �نتهاء  بعد  حتى  له  �ملوؤجر  �لعقار  يف  �مل�ستاأجر  باإبقاء  �ملوؤجر 

�ملحددة بالعقد.

3-قيود قانونية على �سلطة ت�سرف املالك مبلكه
قد يتم تقييد حق �ملالك يف �لت�رسف مبلكه وقد يكون هذ� �لقيد ل�سبب 
�تفاقي �أو مبقت�سى �لقانون 7، ومن �سور �لتقييد �لتفاقي ��سرت�ط  
ح�سته  يف  �ل�رسيك  ت�رسف  جو�ز  بعدم  معينة  ملكية  يف  �ل�رسكاء 
�لعقار  بيع  جو�ز  بعدم  �لقانون  ��سرت�ط   �أو  �ل�رسكاء  مبو�فقة  �إل 

لالأجنبي �إل مبو�فقة جهات معينة.
2/1 - جتريد املالك من ملكه وحقه يف امللكية اخلا�سة مبقت�سى 

الت�سريعات املحلية:

تعترب �مللكية �خلا�سة حق د�ستوري مكفول بالقانون �لأ�سا�سي �ملعدل 
ل�سنة 2003 حيث ن�ست �لفقرة �لثالثة من �ملادة 21 منه على ) �مللكية 
�خلا�سة م�سونة، ول تنزع �مللكية ول يتم �ل�ستيالء على �لعقار�ت 
�أو �ملنقولت �إل للمنفعة �لعامة وفقًا للقانون، يف مقابل تعوي�س عادل 
�ل�سمانات  �ملادة  هذه  قررت  وبالتايل  حكم ق�سائي(  مبوجب  �أو 
�لعامة  �ملنفعة  �مللكية �خلا�سة وهي تو�فر �رسطي  �ملو�سوعية لنزع 
و�لتعوي�س �لعادل وقد جاء قانون �لإ�ستمالك رقم ل�سنة 1953 مبينا 
باعتبار  �لعامة،  للمنفعة  �خلا�سة  �مللكية  لنزع  �لإجر�ئية  لل�سمانات 

�ملعدل  2003م،  ل�سنة   )2( رقم  �لفل�سطيني  �لزر�عة  قانون  تقييد  ذلك  مثال    .7
بالقانون رقم )11( ل�سنة 2005م، ملالك �لأر�س �لزر�عية، �لذي �لزمه �لقانون مبنع 
جتريف �أر�سه �لزر�عية �أو مبنع �لبناء عليها �إل بحدود ونطاق معني ولغايات معينه، 
فقد ن�ست �ملادة )10(  من �لقانون على ) يحظر جتريف �لأر��سي �لزر�عية و�لبور 
�أو نقل �لأتربة منها �أو �إليها، ما مل يكن ذلك لأغر��س حت�سينها زر�عيًا �أو �ملحافظة 

على خ�سوبتها وحتدد �لوز�رة ذلك وفقًا للقانون(. 
كذلك ن�ست �ملادة )11(  على )  يحظر �إن�ساء �أية مبان عامة �أو خا�سة �أو من�ساآت 
�سناعية �أو جتارية �أو حرفية يف �لأر��سي �لزر�عية �أو �لبور �أو �تخاذ �أية �إجر�ء�ت يف 

�ساأن تق�سيم �لأر��سي لإقامة مبان عليها �إل يف �حلالت �لتالية:
�لأر��سي �لزر�عية �لتي تبلغ م�ساحتها عن 5 �آلف مرت مربع، يجوز ل�ساحبها �إقامة 
بناء وحيد عليها، بق�سد خدمة �لإنتاج �لزر�عي على م�ساحة ل تزيد على مائة وثمانني 

مرتً� مربعًا ومن طابقني فقط. 
�إقامة  �لأر��سي �لزر�عية �لتي تزيد م�ساحتها عن 5 �آلف مرت مربع، يجوز ملالكها 
على  �لزر�عي،  �لإنتاج  خدمة  بق�سد  منها،  مربع  مرت  �آلف  خم�سة  لكل  وحيد  بناء 

م�ساحة ل تزيد على مائة وثمانني مرتً� مربعًا ومن طابقني فقط.
�لأر��سي �لزر�عية �مل�ساعدة �لتي تبلغ م�ساحتها عن 2500 مرت مربع يجوز ملالكها 
�إقامة بناء وحيد عليها بق�سد خدمة �لإنتاج �لزر�عي وعلى م�ساحة ل تزيد على مائة 

وثمانني مرتً� مربعًا ومن طابقني فقط.
 �لأر��سي �لزر�عية �مل�ساعدة �لتي تزيد م�ساحتها عن 2500 مرت مربع يجوز ملالكها 
�إقامة بناء وحيد لكل 2500 مرتً� مربعًا منها، بق�سد خدمة �لإنتاج �لزر�عي وعلى 

م�ساحة ل تزيد على مائةوثمانني مرت� مربعا ومن طابقني فقط
 �لأر��سي �لزر�عية و�لبور �لتي تقيم عليها �لدولة م�رسوعات ذ�ت نفع عام �أو تخدم 

�لإنتاج �لزر�عي �أو �حليو�ين.
�لنباتي  ب�سقيه  �لزر�عي  �لإنتاج  يف  �لعمودي  �لتو�سع  �أو  �ملزرعة  خلدمة  من�ساآت   
و�حليو�ين ويف جميع �لأحو�ل، ي�سرتط �حل�سول على ترخي�س قبل �لبدء يف �لبناء �أو 

�لإن�ساء من �جلهة �ملخت�سة بالتن�سيق مع �لوزر�ء (.
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�أن حق �مللكية �خلا�سة حق د�ئم ل مي�س ول يعتدي عليه و�ل�ستثناء 
�أن  ي�ستوجب  ذلك  فاإن  �ساحبه  يد  من  �حلق  هذ�  نزع  �إمكانية  هو 
يحاط هذ� �ل�ستثناء بعدة �رسوط و�سمانات وو�سائل حلماية �مللكية 
�لفرع  و�سنخ�س�س  فرعني  يف  �ل�سمانات  هذه  و�سنتناول  �خلا�سة 

�لثالث لدور �لق�ساء يف حماية �مللكية �خلا�سة.
وعلى �لرغم من �أهمية وقيمة �حلق يف �مللكية �خلا�سة، وعلى �لرغم 
من �حلماية �لتي �قرها �مل�رسع للملكيات �خلا�سة، قد ت�سطر �لدولة 
ملكه  من  �مللك  حرمان  وبالتايل  �لأفر�د  ملكية  نزع  �ىل  �إد�رتها  �أو 
جرب�، لدو�عي و�رسور�ت جتربها على ذلك وحتديد� يف �حلالت �لتي 
كاأجر�ء  �خلا�سة  للملكيات  يدها  مد  على  جمربة  ذ�تها  �لإد�رة  جتد 
وو�سيلة لبد منها ل�سمان ح�سن تقدميها وتلبيتها حلاجات �جلمهور 

من خمتلف خدماتها.
وبالنظر لكون �لقاعدة �لعامة و�لأ�سل يف حق �مللكية �أنه حق د�ئم ل 
�إمكانية نزع هذ� �حلق من يد  مي�س ول يعتدي عليه و�ل�ستثناء هو 
�ساحبه فاإن ذلك �قت�سى �رسورة ووجوب �أن يحاط هذ� �ل�ستثناء 
�أوجه  �مللكية �خلا�سة من  بعدة �رسوط و�سمانات وو�سائل حلماية 
�لتع�سف و�لنحر�ف �لذي قد ي�سوب عمل �لإد�رة، و�ي�سا لتحقيق 
�لتو�زن ما بني حماية �مللكية �خلا�سة و�سمانها وبني حق �لدولة يف 

�مل�سا�س بهذ� �حلق خدمة وتلبية لحتياجات �ملنفعة �لعامة.
�أي  �ل�ستثناء  وقيام  لتحقق  �لدول  �أقرتها  �لتي  �ل�سمانات  وتنق�سم 
نزع �مللكية وما ميثله من خروج على حرمة و�سون  ملكية �لأفر�د 

�خلا�سة، �ىل �سمانات مو�سوعية و�سمانات �سكلية �إجر�ئية.

يف  اخلا�سة  امللكية  حلماية  املو�سوعية  ال�سمانات   -1/2/1
حالة نزعها وجتريد املالك من ملكه جربا 

يعترب �إجر�ء نزع �مللكية من �أخطر �لإجر�ء�ت �لتي تلجاأ �إليها �لإد�رة 
ل�ستيفاء مطالبها و�حتياجاتها وذلك ملا فيه من طابع �لعتد�ء على 
�مللكية �خلا�سة لذلك ل ي�سوغ لإد�رة مبوجب قر�ر�ت �إد�رية �نفر�دية 
�لت�رسف  فاإن هذ�  �لت�رسيع ذلك. ولذلك  لها  �مللكية ما مل يجز  نزع 
تنفيذ� دقيقا يف حدود  ينفذ  �أن  �لقيود يجب  تقييده بجملة من  قد مت 
�لقانون و�أن تتو�فر فيه �ل�رسوط �لتي ت�سوغ لإد�رة �لقيام به وهي: 

�أول: �أن يكون هناك ن�س قانوين يجيز نزع �مللكية.
ثانيا: �أن يكون �لهدف من نزع �مللكية حتقيق �ملنفعة �لعامة.

ثالثا: �لتعوي�س �لعادل.

اأول: اأن يكون هناك ن�س قانوين يجيز نزع امللكية
ي�سرتط لكي متتلك �لإد�رة �سلطة وم�رسوعية جتريد �ملالك من ملكه، 
�إن يجيز �لقانون لالإد�رة �رس�حة مثل هذه �ل�سلطة مبعنى �أن مينح 
�حلالت  يف  �لأفر�د  ملكية  نزع  وم�رسوعية  حق  �لإد�رة  �لقانون 
بهذ�  �لقيام  يف  �لإد�رة  و�سلطة  حق  �لقانون  يرى  �لتي  و�لظروف 

�لإجر�ء.

هو  كما  �لت�رسيعات  هذه  �أجازت  �ملحلية  �لت�رسيعات  �سعيد  وعلى 
�لفل�سطيني  �لأ�سا�سي  �لقانون  من   »21« �ملادة   ن�س  من  و��سح 
ن�ست  حيث  �لفر�د،  ملكية  بنزع  �لقيام  وم�رسوعية  بحق  لالإد�رة 
�مللكية  تنزع  ول  م�سونة،  �خلا�سة  �مللكية   ...( على  �ل�سالفة  �ملادة 
ول يتم �ل�ستيالء على �لعقار�ت �أو �ملنقولت �إل للمنفعة �لعامة وفقًا 
ل   -4 ق�سائي.  حكم  مبوجب  �أو  عادل  تعوي�س  مقابل  يف  للقانون 

م�سادرة �إل بحكم ق�سائي.(. 

�ل�سلطة  عن  قانون �سادر  وجود  �سك  بال  �لقانون  عبارة  وتعني 
�لد�رة  �ليه  ت�ستند  بحيث  �ل�ستمالك،  مبو�سوع  خا�س  �لت�رسيعية 
�لقانون  هذ�  ينظم  كما  �مللكية،  نزع  �سلطتها يف   �إعمال وممار�سة  يف 
ويطلق  �لأفر�د،  ملكية  نزع  وم�سوغات  و�إجر�ء�ت  و�سو�بط  حدود 
على هذ� �لقانون يف فل�سطني  قانون �لإ�ستمالك للم�ساريع �لعامة رقم 

2 ل�سنة 1953.

ثانيا:  �سرط املنفعة العامة

�ىل  �لد�رة  ت�سعى من خاللها  لغاية  قد مت  �مللكية  نزع  يكون  �ن  �أي 
من  �لعديد  حتا�ست  �ل�سدد  هذ�  ويف  للجمهور،  عامة  منفعة  حتقيق 
�ملعايري  وح�رس  وتعريف  حتديد  تف�سيل  يف  �لدخول  �لت�رسيعات 
�أ�سا�سها قيام وتو�فر ركن �ملنفعة �لعامة  و�ملبادىء �لتي ميكن على 
حتديد  يف  �لتقديرية  �ل�سلطة  متتلك  مبفردها  �لدر�ة  باأن  يعني  ما 
مفهوم  �لعامة  �ملنفعة  ومعيار  مفهوم  ��سبح  ولهذ�  �ملنفعة،  هذه 
هذه  ��ستخد�م  يف  �لتع�سف  �ىل  �لدر�ة  يدفع  قد  ما  وغام�س  و��سع 

�لرخ�سة81.

وبذ�ت �لإجتاه مل يبني �لقانون �لأ�سا�سي معنى �ملنفعة �لعامة وترك 
�لثانية  �ملادة  و�لق�سائي وتركت  �لفقه  للقانون و�لإجتهاد  تف�سيلها 
من قانون �لإ�ستمالك حتديد نطاق �مل�سلحة �لعامة لالإد�رة حيث ورد 

81 –�نظر ب�ساأن �ملنفعة �لعامة.
»�أمو�ل �لدر�ة  �لثالث  �لكتاب  �لقانون �لدر�ي،  -د / �سليمان �لطماوي، مبادىء 

�لعامة و�متياز�تها« د�ر �لفكر �لعربي �لقاهرة طبعة 1979، �س 271 وما بعدها
- خالد حمادة �خلري�سا، دعاوى �ل�ستمالك �أمام �لق�ساء، د�ر �لفكر، �ململكة �لردنية 

�لها�سمية، عمان ، طبعة 2010، �س، 52 وما بعدها.
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يقرر جمل�س  باأنه )كل م�رسوع  كلمة م�رسوع  تعريف  �ملادة  يف هذه 
ن�ست  كما   . �لعامة(  للمنفعة  م�رسوع  �أنه  �مللك  مبو�فقة  �لوزر�ء 
�ملادة )7( من قانون �لإ�ستمالك على �أن قر�ر �لإ�ستمالك من جمل�س 
�أن �مل�رسوع �لذي ير�د ��ستمالك  �لوزر�ء ي يعترب بينة قاطعة على 
�ملنفعة  فاإن  وبالتايل  للمنفعة �لعامة.  م�رسوع  هو  �أجله  من  �لأر�س 
�أن عدم حتديد مناط  �مللكية، على  قيد نزع  �لعامة هي �سلب ومناط 
�مل�سلحة �لعامة ب�سكل و��سح يبقى م�سدر� للعديد من �لنحر�فات 
من جانب �ل�سلطة فرتك مفهوم �ملنفعة �لعامة ف�سفا�سا بهذ� �ل�سكل 
ترك �ملجال و��سعا لالإد�رة لختيار �لنزع يف �أي م�رسوع تر�ه منا�سبا. 

ومن �لآثار �ل�سلبية لعدم �لتحديد �أن �لإد�رة قد تلجاأ �أحيانا �إىل نزع 
بتفويت  ذلك  بعد  وتقوم  �لعامة  �ملنفعة  ذريعة  حتت  �خلو��س  ملكية 
�حلقيقة  ويف  �ملجال.  هذ�  يف  �لت�رسيع  لقو�عد  خالفا  �لعقار�ت  هذه 
�أن �إطالقية هذ� �ملفهوم ي�سكل و�سيلة تتهرب بو��سطتها �لإد�رة من 
وميكن  �ملجال  هذ�  يف  �مل�رسع  �ساغه  ما  و�حرت�م  �لقانون  �حرت�م 
حمددة  وغري  ف�سفا�سة  عبارة  هي  هي  �لعامة  �مل�سلحة  �أن  �لقول 
�إذ خال �لقانون من و�سع تعريف لفكرة مل�سلحة  مبقت�سى �لقانون 
�لعامة و�أي�سا مل يتم و�سع معيار ثابت وحمدد لهذه �لعبارة �إذ رغم 
�أن  دون  ي�ستخدمها  �لعبارة  لهذه  �لقانون  ��ستخد�م  و�سيوع  كرثة 

يعرفها.

وعلى هذ� �لأ�سا�س تبقى �مل�سلحة �لعامة م�ساألة معلقة ما بني �لد�رة 
�لقر�ر  جو�نب  ملختلف  حتليله  خالل  من  يحاول  �لذي  و�لق�ساء 
�حلكم  ثم  ومن  �نتفائها  �أو  �مل�سلحة  وجود  على  �لوقوف  �لد�ري 
و�لتقرير بقيام وتو�فر ركن تع�سف �لإد�رة يف �إ�سد�ر �لقر�ر �خلا�س 

بنزع �مللكية.

ثالثا: التعوي�س العادل 

 �إذ� كان قيد نزع �مللكية للمنفعة �لعامة يعد �إكر�ها قانونيا على حق 
�مللكية �خلا�سة بل تعديا على هذ� �حلق فاإن �ملنطق �لقانوين يفر�س 
وعن  �ل�سائعة  حقوقهم  عن  �مللكية  ملنزوعي  مقابل  �إعطاء  �رسورة 
تعوي�س  �أي  عادل  تعوي�س  فاإعطاء  تخولها،  كانت  �لتي  �لمتياز�ت 
ير�عي وياأخذ بعني �لعتبار كل ما حلق مبالك �لعقار من �رسر نتيجة 
�ملخولة  �ل�سمانات  �أهم  ميثل  ما  �سك  بال  وهو  عقاره،  ل�ستمالك 
للملكية �خلا�سة وي�سكل مقابال عن �مل�سا�س و�لتعدي على هذ� �حلق 
�أعطت �ملادة  �لقانون �لأ�سا�سي، وقد  �ملادة 22 من  كما جاء يف ن�س 
51 من قانون �لإ�ستمالك �حلق لأي من �لإد�رة �أو �ملالك بحق �لتوجه 

للق�ساء لتقدير قيمة �لتعوي�س يف حال �خلالف عليه9. 

رابعا : اأن تراعي الإدارة الإجراءات التي ر�سمها القانون 
للقيام باأعمال نزع املكية

قر�ر  ي�سدر  �أن  لبد  ذكرها  �ل�سالف  و�ل�سو�بط  لل�رسوط  ��سافة 
�ل�ستمالك من �جلهات �لد�رية �ملخت�سة مبقت�سى �لقانون با�ستمالك 
�لعقار �ملزمع نزع ملكيته لتحقيق �ملنفعة �لعامة، وبالنظر لكون قر�ر 
كافة  �لقر�ر  هذ�  يف  ير�عى  �ن  يجب  فهنا  �إد�ريا،  قر�ر�  �ل�ستمالك 
�لقر�ر،  و�سالمة  ل�سحة  �لقانون  تطلبها  �لتي  و�لركان  �لعنا�رس 
وهي ركن �ل�سبب �أي تو�سيح �لإد�رة لال�سباب �لتي دفعتها �ىل �تخاذ 
قر�رها �لد�ري، وركن �ل�سكل،  �أي �لقو�عد �لجر�ئية و�ل�سكلية �لتي 
يعني  كما  �لقر�ر،  �إ�سد�ر  قبل  مر�عاتها  �لد�رة  من  �لقانون  تطلب 
هذ� �لركن �ملظهر �خلارجي للقر�ر، وركن �لخت�سا�س، �أي �ن يكون 
�لقر�ر �سادر عن �جلهة �لتي �جاز لها �لقانون �إ�سد�ر �لقر�ر، فاذ� 
ما خ�س �لقانون جهة معينة باإ�سادر بع�س �لقر�ر� كمجل�س �لوزر�ء 
�لقر�ر عن ذ�ت �جلهة. وركن  �لوزير فهنا ل بد من �سدور هذ�  �أو 

�ملحل،  وركن �لغاية10.

2/2/1- ال�سمانات ال�سكلية لنزع امللكية الفردية 

�لقانون وحدد �سو�بطه  �أجازه  �لعامة عمال  للمنفعة  �مللكية  نزع  �إن 
�لتي يجب �إتباعها،  وكل خروج �أو  �نحر�ف عن هذه �ل�سلطة ي�سكل 
�عتد�ء ماديا وم�سا�سا خطري� بحق �مللكية. فالهدف من فر�س �مل�رسع 
�إجر�ء�ت حمددة يجب على �لإد�رة �إتباعها هو حماية منزوعي �مللكية 
من كل �نحر�ف �أو �سطط يخرج عن �لأ�سا�س �لذي يبني عليه نظام 
 2 رقم  �لإ�ستمالك  قانون  ت�سمن  وعليه  �لعامة  للمنفعة  �مللكية  نزع 
ل�سنة 1953 جمموعة من �ل�سمانات �ل�سكلية ل�سمان �ن �لإ�ستمالك 

للملكيات �خلا�سة هو للمنفعة �لعامة كما يلي: 

1-وجوب الن�سر يف اجلريدة الر�سمية لنية الإ�ستمالك:
�ل�سكلية  �ل�سمانات  �أهم  من  بالإ�ستمالك  �ملن�سئ  نية  ن�رس  يعترب 
قانون  من   3 �ملادة  من  �لأوىل  �لفقرة  �أوجبت  فقد  لالإ�ستمالك، 
�إعالنًا يف �جلريدة  �أن ين�رس  �ملن�سئ  �أن على  �ملن�سئ  �لإ�ستمالك على 
�لر�سمية ملدة خم�سة ع�رس يومًا يعلن فيه عزمه على �لتقدم �إىل جمل�س 

9 - �أنظر حول �لتعوي�س 
وما   286 �س  �سابق،  م�سدر  �لدر�ي،  �لقانون  مبادىء  �لطماوي،  �سليمان   / -د 

بعدها
-د/ خالد حمادة �خلري�سا، م�سدر �سابق، �س، 57 وما بعدها.

10 - د �أ خالد �خلري�سا، م�سدر �سابق، �س 63 وما بعدها
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يف  �أو�سافها  �أر�س مبينة  با�ستمالك  �لقر�ر  �إعطاء  لطلب  �لوزر�ء 
�لن�رس  فاإن  وبالتايل  �لعامة.  للمنفعة  هو  و�أن م�رسوعه  �لإعالن  هذ� 
�إجر�ء  وهو  �لعامة  للمنفعة  هو  �لإ�ستمالك  بان  �لنية  لإ�سهار  �رسط 
جمل�س  من  �سي�سدر  �لذي  �لإ�ستمالك  لقر�ر  جوهري  متهيدي 
�لوزر�ء وبالتايل فاإن عدم �لن�رس يف �جلريدة �لر�سمية يبطل �إجر�ءت 
�لإ�ستمالك. حيث قررت حمكمة �لعدل �لعليا �لأردنية يف قر�رها رقم 
1981/164 جملة �لنقابة �لعدد 5 ل�سنة 1981 �س 1735 ) 1. �ن 
�مل�رسع يف قانون �ل�ستمالك رقم )2( ل�سنة 1953 قد �أوجب تطبيقًا 
�ل�ستمالك  �جر�ء�ت  ن�رس جميع  منه  و�لثانية  �لوىل  �ملادتني  حلكم 
يف �جلريدة �لر�سمية بحيث ت�سمل �عالن �لرغبة من �ملن�سيء يف هذ� 
�ل�ستمالك وقر�ر جمل�س �لوزر�ء بهذ� �خل�سو�س2 .  توجب �لقاعدة 
�لق�سائية يف حالة ما �ذ� �قت�سى �لقانون �لن�رس �أن تتبع هذه �لطريقة 
�ذ� ن�رست جميع �لجر�ء�ت  �ل  على وجهها �لكمل وهذ� ل يتوفر 
�للغاء.  وجز�وؤه  منتج  غري  فيكون  ناق�سًا  �لن�رس  جاء  فان  باأكملها 
3- �ن �مل�رسع عندما �أوجب طريقة �لن�رس يف معامالت �ل�ستمالك قد 
�عترب هذه �لطريقة من �لمور �جلوهرية �لتي يرتتب على خمالفتها 
�أنه �ذ� ما مت �بطال �جر�ء ما  بطالن �لجر�ء �لناق�س و�لغائه. 4- 

تعترب �لجر�ء�ت �لالحقة له و�ملعتمدة عليه باطلة هي �لخرى(. 
�إل �أن عدم �لن�رس يف �جلريدة �لر�سمية ل ينحدر بقر�ر �لإ�ستمالك �إىل 
تبد�أ  بحيث  �لإ�ستمالك  قر�ر  بطالن  �ىل  يوؤدي  و�إمنا  �لإنعد�م  درجة 
مدة �لطعن فيه من تاريخ �لعلم �ليقيني بقر�ر �لإ�ستمالك وتفا�سيله 
قر�رتها11  �أحد  يف  �مل�رسية  �لعليا  �لإد�رية  �ملحكمة  تقول  ذلك  ويف 
لذ�ته  �إجر�ء� مق�سود�  لي�س  �لر�سمية  �لن�رس فى �جلريدة   ( �أن  �إىل 
و�ت�سال  بالقر�ر  �ل�ساأن  لإخبار ذوى  و�سيلة  غايته  فى  و�إمنا هو    ،
علمهم به - علم ذوى �ل�ساأن ب�سدور �لقر�ر �إمنا يقوم مقام �لن�رس  
فى �جلريدة �لر�سمية ،  ولكى يرقى هذ� �لعلم مبلغ �لن�رس فى هذ� 
باأن يكون علما  �لغاية منه  �أن يحقق   �خل�سو�س  ويغنى عنه ينبغى 
يقينيا ل ظنيا  ول �فرت��سيا ، و�أن يكون على علم بجميع حمتويات 
�لقر�ر  جامعا لكل �لعنا�رس  �لتي ي�ستطيع على هد�ها �أن يبني طريقة 
�لطعن عليه ،  �أثر ذلك - ميعاد �خلم�سة ع�رس يوما  �ملن�سو�س عليها 
بالقانون �إمنا يجرى من �لتاريخ �لذي يثبت  فيه  علم �ساحب �ل�ساأن 
بالقر�ر  حمل �ملنازعة  علما يقينيا  وذلك دون �حلاجة �إىل ت�رس �لقر�ر 
تفيد  ح�سوله  وتدل  �أو قرينة  �أى و�قعة  يثبت من  �ليقيني  �لعلم   -
، وتقدير ذلك  �إثبات معينة  �لتقيد فى ذلك  بو�سيلة  على قيامه دون 

�أمر ت�ستقل به �ملحكمة(. 

11.  طعن رقم  3514  ل�سنة  43  ق.ع - جل�سة 20   -  1   -2004 �ملكتب �لفني، 
�لقاعدة 36 �س 310.  

�ل�سمانات  من  جمموعة  �لقر�ر  ن�رس  على  يرتتب  ذلك  جانب  و�ىل 
�أهمها:

�لوزر�ء  	 جمل�س  لقر�ر  �لر�سمية  �جلريدة  يف  �لن�رس  �سمانة 
�لعامة  للمنفعة  �لإ�ستمالك مت  �أن  على  قاطعة  بينة  بالإ�ستمالك، 
جمل�س  قر�ر  ن�رس  �لإ�ستمالك  قانون  من   5 �ملادة  �أوجبت  فقد 
و�أعتربت  �لر�سمية  �جلريدة  يف  �مللك  مبو�فقة  �ملقرتن  �لوزر�ء 
�ملادة 7 من ذ�ت �لقانون ن�رس قر�ر جمل�س �لوزر�ء عمال باأحكام 

�ملادة 5 بينة قاطعة على �أن �لإ�ستمالك للمنفعة �لعامة .
هذ�  	 يف  �لطعن  مدد  �أن  �لإ�ستمالك  قر�ر  ن�رس  عدم  على  يرتتب 

�لإد�رة  وعلى  �أر�سه  �مل�ستملكة  علم  على  مفتوحة  تبقى  �لقر�ر 
�إثبات علمه �ليقيني بفحوى �لقر�ر.

تنفيذ  	 على  �ملن�سء  �إقتد�ر  من  �لوزر�ء  جمل�س  حتقق  �سمانة   
�مل�رسوع �ملنوي �لإ�ستمالك لأجله حيث ن�ست �ملادة 4 من قانون 
�قتد�ر  �لتثبت من  �لوزر�ء بعد  �لإ�ستمالك على )  يحق ملجل�س 
�ملن�سئ �ملايل و�قتناعه باأن م�رسوعه للمنفعة �لعامة ...( �أي على 

جمل�س �لوزر�ء �لتحقق من �لإقتد�ر �ملايل للمن�سئ. 
�إىل ماأمور �لت�سجيل �لذي تقع �لأر�س  	 �لتز�م �ملن�سء باأن يقدم 

من   4 �ملادة  باأحكام  عمال  �خت�سا�سه  د�ئرة  �سمن  �مل�ستملكة 
بعدد  �ملذكور  �لقر�ر  عن  �سورً�   .1 ت�سمل:  �لإ�ستمالك  قانون 
�لأ�سخا�س �ملطلوب تبليغهم. 2. ك�سفًا باأ�سماء �أ�سحاب �لأر�س 
�ملثبتة يف �سجالت د�ئرة �لت�سجيل �أو يف قيود حترير �لأر��سي 
و�لأبنية، �أما �لأر�س غري �مل�سجلة و�لتي مل حترر فيقدم ك�سف 
ماأمور  ويلتزم  �إقامتهم.  وحمالت  عليها  �ليد  و��سعي  باأ�سماء 
ت�سجيل �لأر��سي �أن يبلغ بحكم �ملادة 6 من قانون �لإ�ستمالك 
�سورة عن �لقر�ر �إىل كل و�حد من �أ�سحاب �لأر�س �أو و��سعي 

�ليد عليها �ملبينة �أ�سماوؤهم يف �لك�سف.
و�سع �إ�سارة مبنع �جر�ء �ي معاملة على قيد �لأر�س �مل�ستملكة  	

بحكم �ملادة 8 من قانون �لإ�ستمالك وذلك بعد ن�رس قر�ر جمل�س 
قانون  من   5 �ملادة  باحكام  عمال  �لر�سمية  �جلريدة  يف  �لوزر�ء 
�لأ�ستمالك وبالتايل فاإن و�سع هذه �لإ�سارة قبل ن�رس �لقر�ر يف 

�جلريدة �لر�سمية يعتري �إجر�ء� باطال. 
تبليغه  	 �مل�ستملكة بعد  �لأر�س  �ملن�سئ مبفاو�سة �ساحب  �لتز�م 

و�أن  �لإ�ستمالك  قانون  من   6 �ملادة  لن�س  وفقا  �ل�سول  ح�سب 
يتفق معه على �رس�ئها �أو �لت�رسف فيها ملدة حمدودة �أو متلك 
�أي حق فيها يقت�سيه �مل�رسوع عمال باأحكام �ملادة 9 من قانون 

�لإ�ستمالك. 
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2- دور الق�ساء يف حماية امللكية اخلا�سة 

فال�سلطة  �خلا�سة  �مللكية  حلماية  �أ�سا�سيا  م�سدر�  �لق�ساء  ي�سكل 
جميع  من  �خلا�سة  للملكية  حامية  �لزمن  من  ردحا  ظلت  �لق�سائية 
�لق�ساء  رقابة  هذه �حلماية يف  تتجلى  لها  تتعر�س  �لتي  �لعتد�ء�ت 
كل  يف  للقانون  باخل�سوع  د�ئما  ملزمة  فالإد�رة  �لإد�رة  لأعمال 
للق�ساء  �ملجال  يف�سح  للقانون  جتاوز  وكل  بها  تقوم  �لتي  �لأعمال 

للتدخل حلماية حقوق �لأفر�د وحرياتهم.

حيث ت�سكل رقابة �لق�ساء لأعمال �لإد�رة يف نظام نزع �مللكية ملنفعة 
و�أن  خا�سة  �لنظام  هذ�  يف  �ملفرو�سة  �ل�سمانات  �أهم  �أحد  �لعامة 
�لإد�رة تكون طرفا يف هذ� �ملو�سوع فهي �لتي تقوم بنزع �مللكية وهي 
�لتي تقوم بكتابة �لإجر�ء�ت �لالزمة لمتام هذه �لعملية وبالتايل تعد 
�لرقابة �لق�سائية �سمانة حقيقية ملنزوعي �مللكية ملا تخوله من حماية 
حماية  وتتم  �خلا�سة.  �مللكية  مت�س  قد  �لتي  �لنتهاكات  �سد  �أكيدة 
يرفعها  �لتي  �لدعاوي  عرب  �ملجال  هذ�  يف  �خلا�سة  للملكية  �لق�ساء 
منزعو �مللكية �سد �نحر�فات نازع �مللكية فقد تتمثل يف دعوى �إلغاء 
�إىل  �لر�مية  �لدعوى  �لتعوي�س وكذلك  �أو دعوى  �لعامة  �ملنفعة  قر�ر 

وقف �لعتد�ء �ملادي )منع �ملعار�سة( .
وقد ��ستقر �لق�ساء �لإد�ري على �ن �إنحر�ف �لإ�ستمالك عن حتقيق 
�ملنفعة �لعامة ينحدر بقر�ر �لإ�ستمالك لدرجة �لإنعد�م ويف ذلك تقول 
حمكمة �لق�ساء �لإد�ري �ل�سورية12 )1- �ل�ستمالك هو نزع جربي 
للملكية مقابل تعوي�س عادل وقد �رسع �أ�سال ً من �جل تنفيذ �مل�ساريع 
ذ�ت �لنفع �لعام على �لعقار�ت �مل�ستملكة،2- خروج �ل�ستمالك عن 
ب�سك  ينحدر  ج�سيمًا  عيبًا  يعترب  �ل�ستمالك  ب�سك  �ملقررة  غاياته 
�ل�ستمالك �إىل درجة �لنعد�م ( ويف قر�ر13 �آخر ذهبت �إىل �أن ) ثبوت 
�جلمعية  ل�سالح  خا�سًا  نفعًا  ل�ستهد�فه  �ل�ستمالك  م�رسوعية  عدم 
�لتعاونية يف بلدية حلب و��ستحقاق �ملالكني تعوي�سًا جز�فيًا �ساماًل 
�ل�ستمالك  قر�ر  يف  م�رسوعية  �لال  نتيجة  باملالكني  يلحق  �رسر  كل 
ب�سبب بيع �لعقار�ت �مل�ستملكة لل�سكن �ل�سعبي �إىل �جلمعية �ل�سكنية 

للعاملني لدى بلدية حلب،..(.

1/2: رقابة الق�ساء على �سرط املنفعة العامة

عليه  بني  �لذي  �لأ�سا�س  فهي  �مللكية  نزع  مناط  �لعامة  �ملنفعة  وتعد 
هذ� �لنظام ككل. و�أمام عدم وجود مفهوم دقيق لفكرة �ملنفعة �لعامة 
�أن يوفر رقابة فعالة للمنفعة �لعامة. و�أمام  كان لز�ما على �لق�ساء 
عجز �لرقابة �لعادية لكبح �أوجه �لإنحر�ف �لذي �ساب عمل �لإد�رة 

12. ق�ساء �إد�ري قر�ر 693 �أ�سا�س 598 لعام 1996 �ملحامون 1998 �ل�سفحة 
1076

13.  �إد�رية عليا قر�ر 56 طعن رقم 113 لعام 1984 جمموعة �ملبادئ �لقانونية 
�لتي قررتها �ملحكمة �لإد�رية �لعليا لعام 1984

يف تقديرها للمنفعة �لعامة كان من �لو�جب على �لق�ساء �أن ي�ستوعب 
يوفر  تو�زن  خلق  بهدف  �ل�سدد  هذ�  يف  رقابته  ويطور  �لأمور  هذه 

حماية حقيقية للملكية �خلا�سة. 
قانون  يف  جاء  كما  �ملنفعة  م�سمون  حول  �سابقا  ذكرناه  ملا  ووفقا 
)كل  باأنه  م�رسوع  كلمة  باأن  منه   2 �ملادة  يف  ورد  حيث  �لإ�ستمالك 
للمنفعة  م�رسوع  �أنه  �مللك  مبو�فقة  �لوزر�ء  جمل�س  يقرر  م�رسوع 
�أن قر�ر  �لعامة( . كما ن�ست �ملادة )7( من قانون �لإ�ستمالك على 
�لإ�ستمالك من جمل�س �لوزر�ء ي يعترب بينة قاطعة على �أن �مل�رسوع 
�لعامة،  للمنفعة  م�رسوع  هو  �أجله  من  �لأر�س  ��ستمالك  ير�د  �لذي 
يحددها  �لتي  �ل�سكليات  على  تن�سب  �لق�ساء  رقابة  فاإن  وبالتايل 
�لفل�سطينية  �ملحاكم  رقابة  �قت�رست  لذلك  لالإ�ستمالك  فقط  �لقانون 
بهذ� �ل�سان على �لتحقق من مدى �حرت�م �لإد�رة لل�سكليات �ملحددة 
لتحديد  لالإد�رة  �ملعطاة  �لتقديرية  �ل�سلطة  يف  �خلو�س  دون  قانونا 

قيام �رسط �ملنفعة �لعامة. 

2/2: دور الق�ساء يف منح التعوي�س العادل

�إن نزع �مللكية �لعقارية ل يتم قانونا �إل مقابل تعوي�س عادل وهذه 
لهذه  عنها.وو�سول  حميد  ل  �مللكية  نزع  نظام  يف  �أ�سا�سية  قاعدة 
�لغاية و�سع �مل�رسع جمموعة من �لآليات و�لو�سائل، فقد فر�س �أن 
يتم تقومي �لعقار �ملنزوع من قبل جلنة �إد�رية ت�سم متخ�س�سني يف 
ميد�ن �لعقار وبتخويل �لق�ساء �حلكم بالتعوي�س، فالإد�رة ل ميكنها 
�لق�ساء  على  لبد  كان  �لوقت.لذ�  نف�س  يف  وحكما  خ�سما  تكون  �أن 
�لأمر  �لإد�رة لأن  لرغبات  �ن�سياعا  �لعام  �ملال  �لتخل�س من هاج�س 
يف �حلقيقة يتعلق بتعد على �مللكية ل �لإ�رس�ر و�لإجحاف بهم �أكرث 
�لق�ساء  دور  عادل.�إن  وغري  منا�سب  غري  تعوي�س  �إقر�ر  طريق  عن 
يتجلى يف خلق تو�زن حقيقي بني م�سالح �خلو��س وم�سالح �لإد�رة 
�لإ�ستمالك  قانون  من   )15( �ملادة  بينت  كما  �لعام.  �ملال  حماية  يف 
حمكمة  قبل  من  �لعادل  �لتعوي�س  لتقدير  �ل�سو�بط  من  جمموعة 

�لبد�ية �ملخت�سة كما يلي: 

دون 1.  �ل�ستمالك ح�سل  كون  �لإيجار  بدل  تقدير  يف  يوؤثر  ل  �أن 
ر�سى �ملالك يف حال �أن �لإ�ستمالك كان لالإ�ستعمال ولي�س لنزع 

�مللكية .

�أن تاأخذ �ملحكمة بعني �لعتبار ثمن �لأر��سي �ملجاورة لالأر�س 2. 
قد  عما  �لنظر  ب�رسف  نوعها  من  هي  و�لتي  ��ستمالكها  �ملر�د 

يكون من ثمن خا�س لغايات �ملن�سئ.

�أن يعترب ثمنًا لالأر�س ذلك �ملبلغ �لذي ميكن �حل�سول عليه لو 3. 
�ل�رس�ء وي�سرتط يف  �ل�سوق من �سخ�س ر�غب يف  علنًا يف  بيعت 
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�لذي  �لوقت  يف  �ملنفعة  �أو  �حلق  �أو  �لأر�س  قيمة  تقدر  �أن  ذلك 
ن�رس فيه قر�ر جمل�س �لوزر�ء يف �جلريدة �لر�سمية بغ�س �لنظر 
عن �أية حت�سينات �أو �إن�ساء�ت �أجريت فيها �أو �أن�سئت عليها بعد 

تاريخ ن�رس �لقر�ر �ملذكور.

عند تقدير بدل �لإيجار �لو�جب دفعه لقاء ��ستئجار �أر�س تقدر 4. 
بعني  �آخذة  �لأر�س  ل�ساحب  �ل�سنوي  �لإيجار  بدل  �ملحكمة 
�لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  ن�رس  تاريخ  يف  �إيجارها  قيمة  �لعتبار 

�لقا�سي بال�ستمالك.

لدى تقدير �لتعوي�س �لو�جب دفعه مبثابة عطل و�رسر من جر�ء 5. 
�أي حق  على ممار�سة  قيد  �أي  فر�س  �أو  �رتفاق  �أي حق  �إن�ساء 
�أ�سا�س  على  �لتعوي�س  هذ�  �ملحكمة  تقدر  �لأر�س  مبلكية  يتعلق 
�لفقر�ت  �ملقدرة مبقت�سى  �لأر�س  قيمة  من  ينق�س  �لذي  �ملبلغ 
�ل�سابقة ب�سبب �إن�ساء حق �لرتفاق �ملذكور �أو فر�س ذلك �لقيد.

�إذ� نق�ست ب�سبب �ل�ستمالك قيمة �جلزء �لذي مل ي�ستلم وجب 6. 
مر�عاة هذ� �لنق�سان، ول يجوز �أن يزيد �ملبلغ �لو�جب �إ�سافته 
�لأر�س  �ساحب  ي�ستحقها  �لتي  �لقيمة  ن�سف  على  حال  �أي  يف 

مبقت�سى �أحكام هذه �ملادة.

�أن تاأخذ �ملحكمة بعني �لعتبار �أي�سًا �أي �رسر حلق �أو قد يلحق 7. 
باملالك من جر�ء ف�سل �لأر�س �لتي ��ستملكت عن �أر�س �أخرى 
تخ�سه �أو من جر�ء ممار�سة �ل�سالحيات �ملخولة بهذ� �لقانون.

�ملوثقة 8.  �لديون  بتاأمني  يتعلق  قانون  �أي  �أحكام  مر�عاة  مع 
ب�سند�ت تاأمينًا للدين، ل يجوز حجز بدل �لتعوي�س �إذ� كان بدًل 

من �أر�س �أو ملك ل يجوز حجزه قانونًا. 

�لقانون ل يدفع �ملبلغ 9.  �أحكام �ملادة )71( من هذ�   مع مر�عاة 
�مل�ستحق لأويل �ل�ساأن �إل بناء على �سهادة من ماأمور �لت�سجيل 
كانت  فاإذ�  للدين.  تاأمينًا  مو�سوعة  غري  �لأر�س  �أن  �إىل  ت�سري 

�لأر�س مو�سوعة تاأمينًا لدين يودع �ملبلغ يف �سندوق �خلزينة.

3/2 - دور الق�ساء يف دفع العتداء املادي منع املعار�سة

�أو من يقوم مقامها عندما ت�سع يدها على عقار مملوك  �لإد�رة  �إن 
ملكية خا�سة دون �أن تكون معتمدة يف عملها على �سند قانوين �سحيح 
قانون  يف  عليها  �ملن�سو�س  �لإ�ستمالك  �إجر�ء�ت  تتبع  �أن  ودون 
��ستمالك من �أجل �ملنفعة �لعامة تكون قد �رتكبت �عتد�ء ماديا على 

�مللكية �خلا�سة

ويرى �لفقيه �لفرن�سي دلو بادير �أنه يكون هناك �عتد�ء مادي »عندما 
ترتكب �لإد�رة يف حالة قيامها بن�ساط مادي ذي طبيعة تنفيذية عدم 
حق  على  �عتد�ء  يت�سمن  �أن  �ساأنه  من  وج�سيم  و��سح  م�رسوعية 

�مللكية �أو م�سا�سا بحرية من �حلريات �لعامة«.

فعنا�سر العتداء املادي تتجلى يف:

- �رتباط عمل �لإد�رة بخطاأ ج�سيم يخرج به عن حدود �مل�رسوعية 
بحيث يجعله منعدم �ل�سلة بوظائف �ل�سلطة �لعامة.

- �أن ينتج عن �لعتد�ء �ملادي م�سا�سا كبري� بحق �مللكية وباحلقوق 
�لعينية �لأخرى وباحلريات �لإن�سانية.

- �أن يرتبط باإجر�ء مادي تنفيذي �إذ ل يكفي �تخاذ قر�ر من جانب 
يف  ت�رسع  �أو  ماديا  تنفيذه  يف  �لإد�رة  تبادر  �أن  يجب  و�إمنا  �لإد�رة 

�لتهييئة لتنفيذه.

��ستكمال  قبل  �مل�ستملك  �لعقار  على  ليدها  �لإد�رة  فاإن و�سع  وعليه 
جميع �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملن�سو�س عليها لعملية �لإ�ستمالك تعترب 
يدها على �لعقار �مل�ستملك يد�أ غا�سبة، ول يجوز لالإد�رة و�سع يدها 
على �لعقار �مل�ستملك �إل بعد دفع �لتعوي�س �لعادل ونقل قيود �مللكية 
�ل�ستمالك  قانون  و�حكام  لن�سو�س  وفقا   وذلك   ، �ملن�سئ  با�سم 

للم�ساريع �لعامة رقم 2 ل�سنة 1953 وتعديالته .  
على  توجب  �لعامة  للمنفعة  �ل�ستمالك  قانون  من  �لتا�سعة  فاملادة 
�ل�ستمالك  قر�ر  �لر��سي  ت�سجيل  مامور  تبليغ  وبعد  �ملن�سئ 
��سحاب  مفاو�سة  �ىل  يبادر  �ن   ، �مل�ستملكة  �لر��سي  ل�سحاب 
�لر��سي على �لتعوي�س �لعادل لالر�س �مل�ستملكة ، فاذ� مت �لتفاق 
كان  �سو�ء  �لتعوي�س  حق  ل�سحاب  �لقيمة  دفع  �ملن�سئ  على  يجب 
�ملالك �مل�سجل با�سمه �لعقار ، �و �ساحب حق �لت�رسف به ، وي�سار 
بعد ذلك �ىل ت�سجيل �لعقار �مل�ستملك با�سم �ملن�سئ لدى د�ئرة ت�سجيل 

�لر��سي . 

�ما �ذ� مل يتفق �ملن�سا مع �ساحب �لر�س على مقد�ر �لتعوي�س ، كان 
لي من �طر�ف �لعالقة �للجوء للمحكمة �ملخت�سة لتقدير �لتعوي�س 

�ملنا�سب . 

وبنهاية �جر�ء�ت �ملحاكمة �ملخت�سة بتقدير �لتعوي�س �لعادل يجب 
على �ملحكمة �ن ت�سدر قر�رها بقيمة �لتعوي�س وبالف�سل يف �أي نز�ع 
قد ين�سا بني �مل�ستحقني للتعوي�س ، كما ي�سدر �لقر�ر بت�سجيل �لعقار 

�مل�ستملك با�سم �ملن�سئ . 
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حمكمة  قر�ر  �ىل  ون�سري  ذلك  على  �لق�سائي  �لجتهاد  ��ستقر  وقد   
 43 �ل�سفحة  على  �ملن�سور   1983/413 رقم  �لردنية  �لتمييز 
 9 �ملادة  من  ي�ستفاد   (  : فيه  ورد  و�لذي   1984 ل�سنة   5 �لعدد  من 
يلزم  مل  �لقانون  هذ�  �ن   1953 ل�سنة   2 رقم  �ل�ستمالك  قانون  من 
و�منا  عليهم  �ملن�سئ  يعر�سه  �لذي  �ملبلغ  بقبول  �لر��سي  ��سحاب 
�ذ�  مقد�ره  لتعيني  �ملحكمة  مر�جعة  �و  بقبوله  �ما  �خليار  لهم  ترك 
 ، �ملن�سئ  عليهم  عر�سه  مما  �كرث  ي�ستحقون  �نهم  يعتقدون  كانو� 

و........�لخ ( 

�لعقار  يف  �لت�رسف  للمن�سئ  يجيز  ل  �ل�ستمالك  قانون  �ن  كما 
ودفع  �ل�ستمالك  �جر�ء�ت  ��ستكمال  قبل  ��ستغالله  �و  �مل�ستملك 
�لتعوي�س ، فاذ� ما قام �ملن�سئ بو�سع يده على �لعقار �مل�ستملك قبل 
بدل  دفع  عليه  �لغا�سب ووجب  يف حكم  �عترب  �لجر�ء�ت  ��ستكمال 
�جر �ملثل ، حتى لو �سدر قر�ر �ل�ستمالك باحليازة �لفورية ، وجند 
يف هذ� �ن حمكمة �لتمييز �لردنية ق�ست يف قر�رها رقم 1979/281 
: ) 1- �ذ�  �نه  �ملن�سور على �ل�سفحة 73 من �لعدد 4 ل�سنة 1980 
و�سعت �مانة �لعا�سمة يدها على �لعقار �مل�ستملك قبل �ن تقوم بدفع 
�لتعوي�س عنه فانها تعترب ملزمة بتادية �جر �ملثل ما د�م �لعقار معد� 
لال�ستغالل .2- �ذ� �سدر قر�ر باحليازة �لفورية دون �تباع �ل�سول 
�لتي ن�ست عليها �ملو�د 5،6،8،9 من قانون �ل�ستمالك فانه ل يرتتب 

عليه �أي �ثر ول يحرم �ساحبه من �ملطالبة باجر مثله (. 

قر�ر�تها14  �أحد  يف  �مل�رسية  �لنق�س  ذهبت حمكمة  �لإجتاه  ذ�ت  ويف 
�تباع  دون  عن �ساحبة  عقار جرب�  على  �حلكومة  ��ستيالء   ( �أن  �إىل 
�لجر�ء�ت �لتى يوجبها قانون نزع �مللكية يعترب - وعلى ما جرى 
عن  م�سئوليتها  غ�سب ي�ستوجب  مبثابة   - �ملحكمة  هذه  ق�ساء  به 
�لتعوي�س ولي�س من �سانه �ن ينقل بذ�ته �مللكية للجهة �لغا�سبة ويظل 
ملالكه حق ��سرتد�ده وطلب مقابل عدم �لنتفاع به �ىل �ن ي�سدر قر�ر 
بنزع ملكيته تر�عى فيه �جر�ء�ت �لقانون ي�ستوى فى ذلك �ن يكون 
ما ��ستولت عليه �حلكومة د�خال فى م�رسوعاتها �لعامة �و م�سافا 
�لقانون رقم  من   13 �ملادة  لن�س  وفقا  �ل�سو�رع  تنظيم  خطوط  �ىل 
�ملالك عند مطالبته بالتعوي�س �سان  106 ل�سنه 1976 ويكون �سان 
�ل�رسر  بتعوي�س  يطالب  �ن  له  عمل غري م�رسوع  �ى  من  �مل�رسور 
�سو�ء ما كان قائما وقت �لغ�سب �و ماتفاقم من �رسر بعد ذلك �ىل 
رفع  وقت  �لعقار  بقيمة  �لتعوي�س  تقدير  ي�ستتبع  مبا  �حلكم  تاريخ 

�لدعوى ل وقت �ل�ستيالء عليه( 

وذهبت يف قر�ر15 ثاين �إىل �أنه ) �ملقرر - يف ق�ساء هذه �ملحكمة - �أن 
�إ�ستيالء �حلكومة على �لعقار جربً� عن �ساحبه دون �إتخاذ �لإجر�ء�ت 

14. �لطعن رقم 5334 �سنة ق�سائية 64 مكتب فني، تاريخ �جلل�سة 14 /2004/3
15.  �لطعن رقم 6304 �سنة ق�سائية 64 تاريخ �جلل�سة 27 / 12 / 2004.

�لقانونية �لتي يوجبها قانون نزع �مللكية يعد مبثابة غ�سب لي�س من 
�ساأنه �أن ينقل �مللكية للغا�سب �إل �إذ� �ختار �ساحب �لعقار �أن يطالب 
بالتعوي�س متنازًل عن حقه يف ��سرتد�د ملكه �أو ��ستحال رده �إليه �أو 
�أو �أن يلحق بالد�ئن �رسرً� ج�سيمًا عماًل  للمدين  �إرهاق  كان يف رده 

بن�س �ملادة 203من �لقانون �ملدين(. 

علما بان �لقاعدة �ملقررة للمطالبة باجر �ملثل هي �سمان ملنفعة �ملال 
رقم  �لقر�ر  يف  �لردنية  �لتمييز  حمكمة  تقول  ذلك  ويف   ، �ملغت�سب 
�لعدد 3 ل�سنة 1975  �ملن�سور على �ل�سفحة 682 من   1974/300
: ) �ن �لقاعدة يف �جر �ملثل هو �نه �سمان للمنفعة فيما �غت�سب من 

مال معد لال�ستغالل...( . 

�ما �ل�رسط �لثاين لمتام �ل�ستمالك فهو �ن يتم نقل قيود �مللكية من 
��سم �ساحب �لر�س �مل�ستملكة �ىل ��سم �ملن�سئ وفقا لن�س �ملادة 18 
2ل�سنة  رقم  �ل�ستمالك  لقانون  �ملعدل   1960 ل�سنة  رقم  قانون  من 
1953 ، وهذ� �لجر�ء يتم بعد دفع �لتعوي�س ، ول يكتمل �ل�ستمالك 
�ل بامتام هذين �لعن�رسين ، ويف ذلك تقول حمكمة �لتمييز �لردنية 
يف �لقر�ر رقم 1975/79 �ملن�سور على �ل�سفحة 1495من �لعدد 3 
ل�سنة 1975 : ) �ن �ساحب �لعقار �مل�ستملك ي�ستحق �جر �ملثل حتى 
تاريخ �لدعوى ، لن قر�ر �ل�ستمالك بحد ذ�ته ل ينقل �مللكية باملعني 
�جر�ء�ت  تتم  ريثما  �مللكية  هذه  على  قيود�  ي�سع  كان  و�ن  �حلريف 
�ل�ستمالك ، �ما ما ينقل �مللكية فعال فهو دفع �لتعوي�س من �سندوق 
باملادة )1/18(  �لر�س عمال  بال�ستمالك  �لقر�ر  �ملحكمة و�سدور 

من قانون �ل�ستمالك ل�سنة 1953 ( . 

�ل�سفحة  على  �ملن�سور   1970/281 رقم  �لتمييزي  �لقر�ر  وكذلك 
قانون  �ن   (  : فيه  ورد  و�لذي   1970 ل�سنة   2 �لعدد  من   953
�مل�ستملكة  �لر�س  على  يده  ي�سع  �ن  للمن�سئ  يبيح  ل  �ل�ستمالك 
ل  بل  �لر�سمية  �جلريدة  يف  ون�رسه  �ل�ستمالك  قر�ر  مبجرد �سدور 
بد من دفع �لثمن �ول وت�سجيل �لر�س با�سمه عمال باملادة 1/18 
�ملعدلة �و �سدور قر�ر باحليازة �لفورية عمال باملادة 16 منه ، فاذ� 
تبني �ن قيام �ملن�سئ بو�سع يده على �لر�س �مل�ستملكة قد جرى قبل 
�لتعوي�س وت�سجيل �لر�س با�سمه فانه يعترب يف هذه �حلالة غا�سبا 
وملزما باعادة �لر�س ل�ساحبها و�سمان �جر مثلها عمال باملادة 15 

من قانون �لت�رسف بالمو�ل غري �ملنقولة ( 

مل�سلحة  فيها  �ل�ستمالك  يكون  �لتي  تلك  عد�  ما   ، �لحو�ل  كل  ويف 
�حلكومة �و �ملجال�س و�لهيئات �ملحلية ،  و�ذ� ما ��ستكملت �لد�رة 
قانون  يف  عليها  �ملن�سو�س  �ل�ستمالك  و�رسوط  �جر�ء�ت  كافة 
�ىل  يبادر  �ن  �ملن�سئ  على  يتوجب  فانه   ، �لعامة  للمنفعة  �ل�ستمالك 
��ستخد�م �لر�س �مل�ستملكة للغاية �لتي ��ستملكت ب�سانها خالل مدة 
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�رسيح  وفق   ، �ل�ستمالك  قر�ر  �سدور  من  �سنو�ت  �سبع  �ق�ساها 
ن�سو�س قانون �ل�ستمالك للم�ساريع �لعامة . 

فاذ� �نق�ست �ملدة �ملن�سو�س عليها يف �ملادة 20 من قانون �ل�ستمالك 
��ستملكت  �لتي  للغاية  ��ستخد�م �لر�س  �ملن�سئ �ىل  يبادر  �ن  ، دون 
من �جلها ، �و دون �ن يبا�رس �لعمل يف �مل�رسوع �لذي ��ستملكت من 
�جله �لر�س ، كان ل�ساحب ملالك �لر�س �ن يتقدم للمحكمة �ملخت�سة 
قبل  ل�سحابها  �مل�ستملكة  �لر�س  باعادة  �ملن�سئ  للز�م  بدعوى 

�ل�ستمالك.  

و�ذ� ما �قتنعت �ملحكمة �ن �ملن�سئ مل يبا�رس �لعمل يف �مل�رسوع ، و�ن 
�ل�سباب �لتي حالت دون �لعمل يف �مل�رسوع �لذي ��ستلكت �لر�س من 
�جله غري مقنعة ، فتكون يد �ملن�سئ يد� غا�سبة على �لعقار ويتوجب 
��سد�ر �حلكم لعادة �لر�س �مل�ستملكة �ىل ��سحابها بعد �ن يعيدو� 
، مع �حلكم ببدل �ل�رس�ر  �ملن�سئ  �لتعوي�س �ملدفوع لهم من  مبلغ 
�لتي حلقت بالر�س �مل�ستملكة بنتيجة �ل�ستمالك وببدل �مل�ساريف . 

ويف هذ� ق�ست حمكمة �لتمييز �لردنية يف �لقر�ر رقم 305 /1959 
: ) �عادة  �نه  ل�سنة 1959  �لعدد 1  �ملن�سور على �ل�سفحة 349 من 
�لر�س �مل�ستملكة �مل�ستفاد من ن�س �ملادة 20 من قانون �ل�ستمالك 
�ملطالبة  ي�ستطيع  ل  �مل�ستملكة  �لر�س  �ساحب  �ن  هو   1953 ل�سنة 
باعادتها �ليه بعد ت�سجيلها با�سم �مل�ستملك �ذ� كان هذ� �مل�ستملك هو 
�حلكومة �و جمل�س بلدي �و جمل�س حملي �سو�ء �كان �مل�ستملك با�رس 
�لعمل �لذي يقت�سيه �مل�رسوع �و عدل عن ذلك لي �سبب من �ل�سباب 

. ).......

�ذ� ثبت للمحكمة �ن  ، فانه  �لقر�ر  �لو�رد يف هذ�  ومبفهوم �ملخالفة 
�ن�سائه  لغاية  �لر�س  �مل�ستملكة  �مل�رسع  يف  �لعمل  يبا�رس  مل  �ملن�سئ 
 ، �ل�ستمالك  قانون  �ملادة 20 من  �مل�رسوبة بحكم  �ملدة  �ملدة  خالل 
فان من حق �ساحب �لر�س �ملطالبة باعادتها مع طلب �لتعوي�س عما 
باعادة  يلتزم  �ن  على   ، �ل�ستمالك  ��رس�ر جر�ء  من  بالر�س  حلق 

مبلغ �لتعوي�س �لذي قب�سه . 

دون  �لزمن  �أن مرور  �إل  �ل�سورية  �لإد�ري  �لق�ساء  وذهبت حمكمة 
�أجله هو  من  �لإ�ستمالك  �لذي مت  �مل�رسوع  تنفيذ  �لإد�رة  تبا�رس  �ن 
قرينة على عدم تو�فر �رسط �ملنفعة �لعامة وينحد بقر�ر �لإ�ستمالك 
��ستمالك  كان  ملا   ( قر�ر�تها16  �حد  يف  جاء  حيث  �لإنعد�م  لدرجة 
�لعقار مو�سوع �لدعوى يعود يف جذوره �إىل عام 1965 وكانت جهة 
�لإد�رة مل تنفذ �مل�رسوع �لذي مت �ل�ستمالك من �أجله خالل ثالثني 
�سنة تلت �ل�ستمالك �أو تزيد ، فان فكرة �لنفع �لعام من �ل�ستمالك 

�ملحامون   1997/12/28 تاريخ   1145 قر�ر   2995 �أ�سا�س  �إد�ري  ق�ساء    .16
1999 �ل�سفحة 927.

عيبا  يعترب  ما  وهو  ��ستمالك  م�رسوعية  معها  وتنتفي  منتفية  تكون 
حق  �أن  كما   .) �لنعد�م  درجة  �إىل  �ل�ستمالك  ب�سك  ينحدر  ج�سيما 
�مل�ستملك  �لعقار  ��سرتد�د  يف  م�رسوع  غري  ب�سكل  ملكيته  �ملنزوعة 
باإعتبار  بالتقادم  ي�سقط  ل  حق  هو  بالتعوي�س  �لإد�رة  ومطالبة 
�مللكية  وحق  حرية  على  �إعتد�ء�  ميثل  �مل�رسوع  غري  �لإ�ستمالك  �أن 
على«  منه   32 �ملادة  �لأ�سا�سي مبقت�سى  بالقانون  �ملكفولة  �خلا�سة 
كل �عتد�ء على �حلقوق و�حلريات �لتي يكفلها �لقانون �لأ�سا�سي ... 
جرمية ل ت�سقط �لدعوى �جلنائية ول �ملدنية �لنا�سئة عنها بالتقادم 
». وبهذ� �لإجتاه جاء قر�ر17 �ملحكمة �لإد�رية �لعليا �مل�رسية )ومن 
حيث �إنه عن �لدفع �ملبدى من �جلهة �لإد�رية ب�سقوط حق �ملطعون 
مادى  ككيان  �لدولة  باأن  عليه  مردود  فاإنه  �لطويل  بالتقادم  �سدهم 
مو�طنيها  �أر�سى  تتملك  �أن  من  و��سمى  �أكرب  بذ�ته،  قائم  ومعنوى 
بو�سع �ليد، ذلك �أن عالقتها مبو�طنيها تختلف عن عالقة مو�طنيها 
بع�سهم �لبع�س فما يجوز فى عالقات هوؤلء بع�سهم �لبع�س، قد ل 
�ليد  و�أن و�سع  �لدولة مبو�طنيها خا�سة  مقبوًل فى عالقات  يكون 
�ملك�سب للملكية ي�سرتط فيه تو�فر نية �لتملك ملدة 15 �سنة مت�سلة، 
�حلقوق  ملكية  �كت�ساب  عن  تتمخ�س  كانت  و�إن  �حليازة  �أن  كما 
خالل  من  �أحيانا  يتم  ذلك  فاإن  �لتقادم،  طريق  عن  �لأ�سلية  �لعينية 
�غت�سابها عن طريق �حليازة ول يقبل �أن تكون يد �لدولة يد غا�سب 
فى  �ملاثل  غري  �لأمر  وهو   – مو�طنيها  �أمو�ل  على  حار�سة  وهى 
فى  �لدولة ممثلة  قامت  حيث  �لتد�عى،  مو�سوع  �حلالة  خ�سو�سية 
جهة �لإد�رة باتخاذ �إجر�ء�ت نزع �مللكية للمنفعة وهو �إجر�ء منبت 
�ل�سلة متامًا مبو�سوع و�سع �ليد �ملك�سب للملكية هذ� ف�ساًل عن �أن 
�إباحة مثل هذ� �لت�رسف للدولة يتنافى مع ما كفله �لد�ستور فى �ملادة 
34 منه – وهو ياأتى فى �أعلى مد�رج �ل�سلم �لت�رسيعى فى �لدولة من 
�سون للملكية �خلا�سة ومن عدم م�سا�س بها �سو�ء بغر�س �حلر��سة 
�أو نزع ملكيتها للمنفعة �لعامة �إل وفقًا للقانون، وبحكم ق�سائى فى 

�حلالة �لأوىل ، ومقابل تعوي�س فى �حلالة �لثانية(. 

17. حمكمة �إد�رية عليا، �لطعن رقم 2148 ل�سنة 34 �لق�سائية عليا، �ل�سادر بتاريخ 
.2002/2/16



21  

الف�سل الرابع
 2000 ل�سنة   10 رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  مراعاة  مدى 

لل�سمانات املو�سوعية وال�سكلية لالإ�ستمالك

�لوزر�ء  جمل�س  لقر�ر  وبالرجوع  �أعاله  بالتحليل  تناوله  مت  ما  على 
�جل�سيمة  �ملخالفات  من  ملجموعة  مت�سمنا  جاء  قد  فاإنه  �ملذكور 

ل�سمانات �لإ�ستمالك نتناولها فيما يلي: 

1/3 �سمانة الن�سر يف اجلريدة الر�سمية 

بتاريخ  �ل�سادر   32 من  �لأعد�د  يف  �لفل�سطينية  �لوقائع  يف  يوجد  ل 
 2002/9/5 بتاريخ  �ل�سادر   43 �لعدد  وحتى   2000/2/9
لرغبتها  �ل�سناعة  وز�رة  �أو  �ل�سناعية  �ملدن  هيئة  لن�رس  ي�سري  ما 
�لأوىل  �لفقرة  باأحكام  عمال  �لعامة  للمنفعة  �أر��سي  �ية  با�ستمالك 
من �ملادة 3 من قانون �لإ�ستمالك �لتي �أوجبت على �ملن�سئ �أن ين�رس 
عزمه  فيه  يعلن  ع�رس يومًا  خم�سة  ملدة  �لر�سمية  �جلريدة  يف  �إعالنًا 
على �لتقدم �إىل جمل�س �لوزر�ء لطلب �إعطاء �لقر�ر با�ستمالك �أر�س 
�لعامة.  للمنفعة  هو  م�رسوعه  و�أن  �لإعالن  هذ�  يف  �أو�سافها  مبينة 
وبالتايل فاإن عدم ن�رس �لنية بالإ�ستمالك و�نه للمنفعة �لعامة باعتباره 
�إجر�ء� متهيديا جوهريا يجب �ن يكون �سابقا لقر�ر جمل�س �لوزر�ء 
رقم 10 ل�سنة 2000 يجعل من هذ� �لقر�ر باطال لأنه قام على غياب 
�إجر�ء جوهري �سابق. كذلك ل يوجد يف �لأعد�د �ل�سابقة من �لوقائع 
�ملذكور  �لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  ن�رس  �إىل  �أي�سا  ي�سري  ما  �لفل�سطينية 
جمل�س  قر�ر  فاإن  وبالتايل  �لإ�ستمالك  قانون  من   5 باأحكام  عمال 
�لوزر�ء �ملذكور هو قر�ر باطل ملخالفته �إجر�ء� جوهريا وهو �لن�رس 
يف �جلريدة �لر�سمية، �لأمر �لذي يرتتب عليه ثالث نتائج هامة وهي: 

�أنه . 1 �أنه ميكن �ملحاججة يف تعلق �لإ�ستمالك باملنفعة �لعامة ذلك 
متنع هذه �ملحاججة يف حالة �لن�رس يف �جلريدة �لر�سمية باإعتبار 

�لن�رس هنا قرينة قاطعة على �أن �لإ�ستمالك للمنفعة �لعامة. 

�أن قر�ر جمل�س �لوزر�ء �ملذكور ل يتح�سن مبرور �ستني يوما . 2
على �سدوره وبالتايل ميكن �لطعن فيه �أمام حمكمة �لعدل �لعليا 
للم�ستملكة  �ليقيني  �لعلم  �ثبات  عبئ  يقع  وهنا  �لفل�سطينية 

�أر��سيهم بفحوى وم�سمون قر�ر �لإ�ستمالك.  

ت�سجيل . 3 ماأمور  و�سعها  �لتي  �لت�رسف  منع  ��سارة  و�سع  �أن 
بتاريخ  �مل�ستملكة  �لأر��سي  قطع  قيود  على  �لأر��سي 
قانون  من   8 �ملادة  �ملادة  لن�س  خمالف  هو   2001/5/5
ن�رس  قبل  جائز  غري  �لإ�سارة  هذه  و�سع  �أن  وذلك  �لإ�ستمالك 
 5 �ملادة  باحكام  عمال  �لر�سمية  �جلريدة  يف  �لإ�ستمالك  قر�ر 
قبل  �لإ�سارة  هذه  و�سع  فاإن  وبالتايل  �لأ�ستمالك  قانون  من 

وي�سكل  باطال  �إجر�ء�  يعتري  �لر�سمية  �جلريدة  يف  �لقر�ر  ن�رس 
معار�سة مادية تفتح �ملجال و��سعا للتوجه للق�ساء �ملدين لرفع 
هذه �لإ�سارة ومطالبة هيئة �ملدن �ل�سناعية بالتعوي�س عن �لفرتة 

�لتي و�سعت فيها �لإ�سارة. 

2/3  �سمانة التعوي�س ونقل امللكية 
�أ�سحاب  بع�س  مع  بي�سان  موؤ�س�سة  �أجرتها  �لتي  �ملقابالت  على 
�لأر��سي �مل�ستملكة وبالإطالع على �سند ت�سجيل قطعة �لأر�س رقم 
23 حو�س رقم 2 من �أر��سي برقني و�مل�ستملكة مبوجب قر�ر جمل�س 
�لوزر�ء رقم 10 ل�سنة 2000 فاإن ملكية هذه �لقطعة مل تنتقل لهيئة 
��ستخر�ج  تاريخ  �لقطعة حتى  �ل�سناعية وما ز�لت ملكية هذه  �ملدن 
�لذي  �لأمر  با�سم مالكيها،  �لت�سجيل يف 2011/4/6 م�سجلة  �سند 
يقدم  باأن  �ملن�سء  �لتز�م  �ل�سناعية   �ملدن  هيئة  مر�عاة  عدم  يثبت 
د�ئرة  �سمن  �مل�ستملكة  �لأر�س  تقع  �لذي  �لت�سجيل  ماأمور  �إىل 
 .1 ت�سمل:  �لإ�ستمالك  قانون  4 من  �ملادة  باأحكام  �خت�سا�سه عمال 
�سورً� عن �لقر�ر �ملذكور بعدد �لأ�سخا�س �ملطلوب تبليغهم. 2. ك�سفًا 
باأ�سماء �أ�سحاب �لأر�س �ملثبتة يف �سجالت د�ئرة �لت�سجيل �أو يف قيود 
�أما �لأر�س غري �مل�سجلة و�لتي مل حترر  حترير �لأر��سي و�لأبنية، 
�إقامتهم. ويلتزم  فيقدم ك�سف باأ�سماء و��سعي �ليد عليها وحمالت 
ماأمور ت�سجيل �لأر��سي �أن يبلغ بحكم �ملادة 6 من قانون �لإ�ستمالك 
�سورة عن �لقر�ر �إىل كل و�حد من �أ�سحاب �لأر�س �أو و��سعي �ليد 
عدم  يوؤكد  �لإجر�ء  هذ�  وغياب  �لك�سف.  يف  �أ�سماوؤهم  �ملبينة  عليها 
قانون  من  �ملادة )15(  باأحكام  عمال  �لإ�ستمالك  عن  �لتعوي�س  دفع 

�لإ�ستمالك. 

3/3 �سمانة تنفيذ امل�سروع امل�ستملك لأجله خالل مدة معينة

ملوقع  وزيارتها  بي�سان  موؤ�س�سة  �أجرتها  �لتي  �ملقابالت  �سوء  على 
ت�رسع  مل  �للحظة  هذه  وحتى  �ل�سناعية  �ملدن  هيئة  فاإن  �لإ�ستمالك 
�سق  من  �لآن  حتى  ما  و�أن  �ل�سناعية  �ملنطقة  م�رسوع  باإقامة  فعليا 
وهذ�  للم�رسوع  فعليا  تنفيذ�  يعترب  ل  �ملنطقة  لتلك  رئي�سي  طريق 
على  �أوجبت  و�لتي  �لإ�ستمالك  قانون  من   20 �ملادة  لن�س  خمالف 
تاريخ  من  �سنو�ت   3 خالل  لأجله  �مل�ستملك  �مل�رسوع  تنفيذ  �ملن�سئ 
هو  �ملن�سئ  يكن  مل  ما  مالكها  �إىل  �لأر�س  �أعيدت  و�إل  �لإ�ستمالك 
�حلكومة �أو جمل�س بلدي �أو حملي، وبالرجوع للقانون �ملن�ساأ لهيئة 
�ملدن �ل�سناعية رقم 10 ل�سنة 1998 فاإن هيئة �ملدن �ل�سناعية �حلرة 
يدها  و�سع  �إ�ستمر�ر  فاإن  وبالتايل  �حلكومة  عن  م�ستقلة  هيئة  هي 
مت  �لذي  �مل�رسوع  تنفيذ  عدم  من  بالرغم  �مل�ستملكة  �لأر��سي  على 
توجب  غا�سبة  يد  �لأر��سي  هذه  على  يدها  يجعل  لأجله  �لإ�ستمالك 
وذلك  ملالكيها  �مل�ستملكة  �لأر��سي  و�إعادة  �ملثل  باأجر  �لتعوي�س 

بدعوى حقوقية �أمام �لق�ساء �ملدين.   




