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المبحث األول :مفهوم حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه
قب ل الخوض في مفهوم حق الملكيمة البمد ووال من ري مفهوم الحق ،وي رف الحق بمننمه امتيماز وو سممممل مة
م
يمتلكها األفراد بموجب القانون ،ويوقع على عا قهم بالمقابل ب ض االلت امات وو الواجبات ،و نقسمم الحقوق
إلى ثالثة وشكال هي:
 .1الحقوق ال بي يمة :وهي التي ووجمد مع اسنسممممان منم والد مه امالحق في الحيماة ،والحق في الحريمة،
والخصوصية ،باسعافة إلى الحق في البحث عن مصادا الس ادة والراحة.
 .2الحقوق المدنية :م ل حق الفرد في ال واج ،وحقوق الملكية ،والحق في الحصمممول على الحماية بموجب
القانون.
السممياسمممية :وهي التي لها عالقة بحق الفرد في المشممماااة في نسمممي وو إدااة الحكومة
 .3الحقوق س
بشمكل مباشمر وو رير مباشمر االحق في التصمويا ،والحق في الموا نة ،والحق في الدعوق القةما ية
1
في المحاام.
ومن وعالهم من لمة وهو المدسممممتوا إلي وقلهم وهي

وينام لم الحقوق القمانون سممممواع امان عمام وو ما
اللوا ح.

اما يجب علينا ون نشمير إلي ومرين ،األول هو ون حق الملكية ينتمي إلي ح مة الحقوق ال ينية األصملية فالحق
المدنى ينقسممم ب بي ته إلي حقوق عينية وصمملية وحقوق عينية ب ية ،والحقوق ال ينية هي الحقوق التي ال
تبع حق شمخصمي ر ر و ي ألصمحابها سمل ات الحصمول على المنافع المالية للشميع وهي نقسمم الي وصملية
و ب ية ،والحق ال يني االصملي هو الحق ال يقوم بنفسمه بشمكل مسمتقل وال يسمتند لوجودو وثبو ه لحق ر ر
ممماممما ،حق يسممممتنممد لحقوق و رق اممالرهن الرسمممممي والحيمماز وحقوق االمتيمماز
اممما التب ي فهو ال ك
2
واال تصا .
و الحق ال يني األصمملي اما سممبق ال ار خول صمماحبها سممل ة مباشمم رة على الشمميع و مكنه من اسممت ماله
واسمتالالله والتصمرف فيه وقد يكون لصاحب الحق ال ه و السل ات وو ب ةها وفقا لنوا الحق ال يني األصلي
فإذا جم ا ه و السممل ات م ا فى يد صمماحب الحق ،يسمممى الحق ح حق ملكية ح ،وحيث تج و وو توزا ه و
السمل ات ،تفرا عن حق الملكية حقوقا و رق تبر إقت اعا منه وهى حقوق االنتفاا واالسمت مال والسمكنى
3
واالا فاق.
وما األمر ال اني فإنه يجب اجتناب الخلط بين محل الحق وبين مةمممون الحق ،فمةمممون الحق هو السممل ات وو
المكنات التي ي يها الحق ويخولها لصمماحبه بينما محل الحق هو ما يرد وو يقع عليه الحق – بمةمممونه ه ا-
من شم وو عمل .فمةممون حق الملكية م ال هو ما ي با للمال من سمل ات االسمت مال واالسمتالالل والتصمرف
نصب عليه ه و السل ات هو محل الحق.
بينما ي تبر الش ال
و قد انقسم الفقه حول مةمون وظيفة حق الملكية إلى م هبين :م هب فردق وم هب جماعى .ويرق ونصاا
الم هب األول ون حق الملكية هو حق فردق مقدس وم لق ،بحيث يحق للمال ون يتصرف بملكه ايفما شاع.
وه ا هو المفهوم السمما د في الروسمممالية .وقد عااض ونصمماا الم هب ال اني في اعتباا حق الملكية هو حق
م لق ومقدس ،ونادق ب ةمهم بنن يكون له وظيفة اجتماعية ويةما ،وذل ألن الملكية الفردية الم لقة من
شمننها ون دد إلى اسمتالالل اسنسمان أل يه اسنسمان .وير ك المبدو األسماسمى لالشمتراايين على نقد المفهوم
الفردق للملكية ،مشميرين إلى ون كلفة الدفاا عن الملكية الخاصمة يتجاوز ال ا د منها ،وونه حتى عند شمجيع

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أراضي مصر :دليل قانوني عن الحيازة والملكية والتقاضي
حقوق الملكية ألصممحابها في وير عقااا هم وو وليد ال روة ،يف لون ذل فقط لمصمملحتهم الخاصممة ،والتي
قد ال تفق مع مصلحة وشخا ر رين ،وو مصلحة المجتمع اكل.
ي تبر حق الملكية ووسمع الحقوق من حيث السمل ات التى يمنحها ،حيث ونه يخول صماحبه ويمكنه من اسمت مال
الشمممىع واسمممتالالله والتصمممرف فيه 4فه ا هو الت ري ال وعم م ه المشمممرا في القانون المدني ،فقد عرف
الملكية بننها حقا للمال في االنتفاا بما يملكه والتصممرف فيه ب ريقة م لقة 5ويسممتوعب ذل الت ري ال
عناصمر حق الملكية و السمل ات التي كون للمال على الشم وال وهي االسمت مال واالسمتالالل والتصمرف وعلى
ه ا فإن حق الملكية هو حق جامع مانع و شمامل لكل السمل ات الممكنة ومقصموا على صماحبه وه ا ويةما ما
واد ه محكمة النقض بقولها:
”حق الملكيمة ،وعلى مما هو مقرا ،حق جمامع ممانع نمافم جماو النماس امافمة ،فهو جمامع يخول الممالم االنتفماا
بالشميع واسمتالالله والتصمرف فيه وهو مانع مقصموا على المال دون ريرو فال يجوز ألحد ون يشماااه في ملكه
وو يتد ل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقا حق دا م ال يسقط  -وعلى ما جرق به قةاع ه و المحكمة -
6
ب دم االست مال مهما ال ال من ما لم يكتسبه الخصم إذا وافرت له شروط الحيازة المكسبة للمل “.
ول ا فإن عناصر حق الملكية ثالث:
 .1االسم م ت مال ،و هو اسفادة من الشمممىع ب ريقة مباشمممرة بالير الحصمممول على ثمااو ااسمممت مال المن ل
للسكن ،دون نجيرو).
 .2االسممممتالالل ،وهو اسفمادة من الشممممىع ب ريقمة رير مبماشممممرة عن ريق الحصممممول على ثممااو ا منجير
المسكن).
 .3التصممرف ،وقد يكون التصممرف ماديا وو قانونيا ،فاألول ي نى القيام بن عمل مادق يددق إلى القةمماع
على مادة الشمىع عن ريق اسمتهالاه وو إ الفه وو اليير شمكله وو حويله إلى شمىع ر ر اشمق رعة
في واض زااعية) وما ال انى  :ي نى نازل المال عن ملكيته للالير وو بتقرير حق عينى على الشىع سواع
7
اان حقا عينيا وصليا وو ب يا.

ويمتاز حق الملكية بالخصا ص اآل ية:
فهو حق جامع :حيث يخول حق الملكية لصمماحبه حق اسممت مال الشمميع واسممتالالله والتصممرف به ،ومن ثم فهو
يمنح صماحبه ووسمع السمل ات على الشميع .واألصمل ون يجمع المال ال ه و السمل ات بين يديه ،ويمكن ون
حد ه و السل ات قانونا وو ا فاقا.
وهو حق اسممتئ ااق مانع :يسممتنثر المال وحدو بملكه والتمتع به ،وله ون يمنع ريرو من مشمماااته في التمتع
بملكه حتى لو لم لحق به ه و المشممماااة عمممراا .ومن ثم إذا حاول الالير االنتفاا بالشممميع يحق لمالكه ون
يمن مه من ذلم  .ولكن حق االسممممتئ ماا لي م لقما ،وإنمما قمد يرد عليمه ب ض االسممممت نماعات ،وم مال ذلم حمالمة
الدفاا المشروا عن النف والمال ،وحالة الةرواة.
وحق دا م :ال ينقةمممي حق الملكية إال بهالل الشممميع ومن ثم فهو حق دا م .ويتر ب على ذل ون الملكية ال
قبل التوقيا ب بي تها ،وال قبل اسسقاط ،وال ول ب دم االست مال.
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وما القيود التي رد على حق الملكية ،فهي على نوعين:
القيود الواادة على حرية التمل  ،وهي القيود المت لقة بتمل األشمخا االعتبااية حيث ال يحق لها التمل إال
في الحمدود الم ينمة في سمم منمد إنشمممما هما وو المقراة في القمانون ،والقيود المت لقمة بتملم األجمانمب ،والقيود
المت لقة بتمل ال قااات الواق ة في منا ق الحدود ،والقيود المت لقة بتمل األااعي ال ااعية.
القيود الواادة على سل ات المال  ،وهي إما ون كون قانونية وإما ون كون ا فاق سية.
•

•

القيود القانونية ،و قرا ه و القيود من وجل حماية المصممملحة ال امة ،االقيود المت لقة بالمسمممافات
وبالمحال الخ رة والمةممرة بالصممحة ال امة والمقلقة للراحة ،والقيود المت لقة بمنع البناع بجواا اآلثاا
والم ااات وال كنات ال سمكرية .وقد قرا ه و القيود ويةا من وجل حماية المصلحة الخاصة ،االقيود
المقراة لمصلحة الجواا.
والقيود اال فاقية ،و سممى ويةما بمممم م شمرط المنع من التصمرف ويقصمد به الشمرط الوااد في عقد وو
وصية وال يهدف إلى منع المال من التصرف بمال م ين من ومواله

وما عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية فهي ااآل ي:
حق االنتفاا :وهو حق يتقرا للمنتفع على مل الالير ،يخول له است مال الشىع واستالالله فقط دون التصرف
فيه ،إذ يبقى للمال سل ة التصرف فى وصل الشىع ،وي لق عليه فى ه و الحالة ”مال الرقبة“.
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وقد وعممحا محكمة النقض ماهية حق االنتفاا بالشممكل التالي ”البين من إسممت راض نصممو القانون المدني
في المواد  985إلى  995منمه ونمه اعتبر حق اسنتفماا من الحقوق ال ينيمة وذلم بمإدااجمه في بماب الحقوق
المتفرعمة عن حق الملكيمة ،وهو في نار القمانون المصممممر حق ممالي قما م بم ا مه وال ي تبر من القيود الواادة
على حق الملكيمة ،ومن ثم فمإن حق اسنتفماا بماعتبمااو من الحقوق ال ينيمة يخول صمممماحبمه اسممممت ممال الشمممميع
9
واستالالله بنفسه وو بواس ة ريرو دون قيود بشرط وال يتجاوز حق الرقبة“.
حق االسمت مال والسمكنى :حق االسمت مال هو حق عينى يتقرا للشمخص على مل الالير ويخوله اسمت مال الشمىع
فيما اعد له ه ا الشمىع دون اسمتالالله وو التصمرف فيه ،فإذا قرا لشمخص حق االسمت مال على ااض زااعية م ال
اان له ون ي اعها بنفسممممه ،بحيث ال يمكن نجيرها للالير ،ومن ثم فهو وعمممميق ن اقا من حق االنتفاا ال ق
ي ى صمماحبه مكنة اسممت مال واسممتالالل الشممىع .وما حق السممكنى فهو حق يخول صمماحبه حق اسممت مال عين
مملواة للالير على نحو م ين هو السمممكن ،بحيث يمتنع على الشمممخص ون يسمممت مل المن ل أل ررض ر ر رير
10
السكن فيه ،فلي له ون يفتح فيه متجرا م ال وو ون .يستالل ه ا المن ل بتنجيرو إلى الالير.
وفي ه ا نواد ما فسر ه الم ارة اسيةاحية الخاصة بالتقنين المدني الجديد :
” جاع بم ارة المشممروا التمهيد  :حق اسسممت مال وحق السممكنى يتمي ان عن حق اسنتفاا بننهما مقصممواان
على ما يكون صمماحب الحق في حاجة إليه هو ووسممر ه ،فال يجوز له الن ول عنهما إلى الالير إال إذا إشممترط ذل
صمراحة ،وو وجد مبرا قوق له ا الن ول .وقد ود ل المشمرا به ا اسسمت ناع شميئا من المرونة على حق السمكنى
بنوا ا ألن المبرا القوق ا يرا ما يتحقق في حق السمكنى بنن قدم الداا الموصمى بسمكناها وو صمبح رير
ال قة لسمممكن المنتفع ،فيكون له في ه و الحالة ون يدجرها .ويتمي ه ان الحقان وحدهما عن اآل ر بنن حق
السكنى خصيص لحق اسست مال إذ هو إست مال ب ريق السكنى“.
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حق الحكر :هو الحق ال ق يخول لصمماحبه البناع وو الالراس فى واض مقابل وجرة الم ل لمدة وقصمماها  ٦٠سممنة،
فهو صمواة لييجاا ويل األمد ال ق يهدف إلى إعماا ال قاا وو األاض شمية التل من جراع عدم االسمتالالل ،وال
يتقرا ذل الحق إال على األااعممممى الموقوفة *.ويتملم المحتكر ما يحمدثه على األاض من بنماع وو رراس وو ريرو
ملكما مامما ،ولقمد وجماز القمانون إنهماع الحكر بقراا من وزير األوقماف إذا اقتةمممم ا المصمممملحمة ذلم  ،على ون يتم
11
االنتهاع من جميع األحكاا الل مدة ال يد على م سنين من ااي ال مل بالقانون اقم  ٩٢لسنة .1960
وقد ووعممحا محكمة النقض ماهية الحكر بقولها ”من مقتةممى عقد الحكر ون يتمل المسممتحكر حق االنتفاا
باألاض المحكرة بالبناع ،وو الالراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة ،اما ون للمسمتحكر ون يتصمرف
12
في حق الحكر بالبيع وو باليرو من التصرفات“.
حق االا فاق :حق يحد من منف ة عقاا لفا دة ريرو يملكه شممممخص ر ر ”ويسمممممى ال قاا الم قل بحق االا فاق
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بال قاا الخادم وال قاا ال ق قرا الحق لمصلحته بال قاا المخدوم“.
فق د جرق قةمممماع النقض في شممممرحمه لمماهيمة حق االا فماق بمننمه ح مدممة يدديهما ال قماا المر فق بمه
وعلى هم ا م
لل قماا المر فق فيحمد من منف مة األول ويج لمه م قال بتكلي لفما مدة ال ماني وهو وإن لم يحرم ممالم ال قماا
الخادم من ملكيته إال ونه ينقص من ن اقها ويوجب عليه وال يم في است ماله لحقوق ملكيته بحق االا فاق
ول ل من وشمهر وم لتها حق المسميل اوو الصمرف) وهو حق صمرف الماع ال ا د عن الحاجة وو رير الصمالح بإسمالته
في مجرق على سم ح األاض وو في ونابيب حتى يصمل إلى مسمتودعه ومسمتقرو وو إلى المصمااف ال امة امصمااف
األااعي ال ااعية ،وو مياو األم اا ،وو الماع المست مل في المنازل وو المقاهي ووالمصانع عبرعقاا ر ر.
وما عن وسباب ااتساب الملكية فيمكن لخيصها في اآل ي:

ووال :وسباب الملكية ال قااية ونقل الملكية ال قااية بال رق القانونية:
التصمممرفات القانونية الناقلة الملكية ال قااية منها ما يصمممدا عن إااد ين وال يتم كوينه إال با فاقها ،ا قد
البيع والهبة والمبادلة ،ومنها ما يصدا من جانب واحد االوصية والوق .
عقد البيع
ي رف بننه عقد يقصمممد به ال رفان ون يلت ما وحدهما وهو البا ع بنقل ملكية الشممميع وو حق مالي في مقابل
الت ام ال رف ال اني وهو المشممتر ب من نقد وهوعقد مل م للجانبين إذ هو يل م البا ع بنن ينقل للمشممتر
14
ملكية شيع وو حق مالي ر ر ويل م المشتر ون يدفع مقابال ل ل ثمنا نقديا.
عقد الهبة
الهبة عبااة عن عقد يبرم بين شمخص يسممى الواهب ال
مقابل.

يتبرا بماله لشمخص ر ر يسممى الموهوب له دون

عقد المبادلة

* الوق هو حب ال ين على حكم مل اهلل الى فال يملكها وحد من ال باد ،وناظر الوق هو صاحب الوالية عليه المفوض فى القيام بمصالحه واستالالله على
وصلح وجه ،وونه وحدو  -فى ن اق ه و الوالية وعدم وجود مال للوق  -ال ق يم ل جهة الوق ومصلحة ال من وعيانه .وقد يكون وينقسم الوق إلى نوعين:
وق ير ووق وهلي .والوق الخير هو ما اان مصرف اي ه على جهة بر عامة ال نق ع .ويكون الوق وهلي إذا لم يكن مصرف اي ه على جهة بر عام ال
بي يين م ينين ب وا هم
نق ع بنن يكون مصرف اي ه على شخص الواق حال حيا ه وو على واثته من ب دو وو على وشخا
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هي عقد يلت م بموجبه ال من المت اقدين ون ينقل لآل ر على سبيل التبادل ملكية مال لي

من النقود.

عقد الوصية
هي صرف في التراة مةاف الى ما ب د الموت.

15

الوق
هو حب
والخير.

ال ين عن التمل على وجه التنييد والتصدق بالمنف ة ال امة على الفقراع وو على وجه من وجوو البر

ثانيا :وسباب الملكية ال قااية ونقل الملكية عن ريق الواق ة المادية:
ليسمما اساادة وحدها القاداة على نقل الملكية ال قااية بين األفراد بل ون الواق ة المادية حتل ه و المكانة
ام لم دون مد مل إاادة الفرد ،فمالواق مة المماديمة قمد ير مب عليهما القمانون وثرا بالض النار ون كون إاادة الفرد
قد ا جها ولي وحداث ه ا األثر ،وهي حدث إما بف ل ال بي ة وو بف ل اسنسان.
وم مالهما الوفماة :فهي واق مة مماديمة بي يمة ير مب عليهما القمانون وثرا وهو انتقمال وموال المتوفي إلي الواثمة
الشرعيين.
الشف ة
هي ا صة جي في بيع ال قاا الحلول محل المشتر في وحوال م ينة.
االستيالع
وهو سمب ب لكسمب ملكية شميع ال مال له ،وذل بمجرد حياز ه بنية ملكه،اما ونه ال يرد إال على األشمياع التي
ال مال لها ،م ال ذل جميع األموال الشمماررة التي ليسمما لها مال وا ل وموال األشممخا ال ين يمو ون
من رير وااث وو ال ين همل راتهم و تبر ملكا من ومالل الدولة.
الحيازة
وهي وعمع اليد على عقاا مع مروا مدة التقادم المكسمب للملكية فيدد إلى امتالل واعمع اليد له ووعمع اليد
هنا واق ة ير ب عليها القانون وثرا هو اسب الملكية ال قااية.

ثال ا :نقل الملكية ال قااية باساادة المنفردة
الحكم القةا ي
إن نقمل الملكيمة ال قماايمة ال يتم دا مما ب ريق التصممممرف القمانوني والواق مة المماديمة فهم ان ال ريقمان ال يقران
التال ية الكاملة لحاجة اسنسان في نقل ملكية ال قاا ومن ه و الحاالت الحكم القةا ي بقسمة مال
القراا اسداا
لجن اسدااة وحيانا في سممبيل حقيق المصمملحة ال امة إلى إصممداا قرااات إدااية نقل بموجبها ملكية الالير إلى
اصميدها ال قاا  ،ومن بيقات القرااات اسدااية الناقلة للملكية ال قااية قرااات ن ا الملكية للمنف ة ال امة
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ووحيمانا لجمن ليدااة في سممممبيمل نقمل ومالاهما ال قمااية للالير ون لجمن إلى ريق الت ماقد بتوافق اااد ين وهو ما
16
ي رف بال قد اسداا فتبرم عقود إدااية في ه ا الصدد.
و نواا انتقال الملكية والقوانين التي نامها:
انتقمال الملكيمة من فرد إلي فرد :ويتم ذلم ب الث وسمممما مل بمالبيع وو الهبمة وو التنمازل ،والقمانون المنام ل الث
وسما ل هو القانون المدني اقم  131لسمنة  1948وا ل ب ريق الميراث وينام ذل قانون األحوال الشمخصمية
 77لسنة 1943
إنتقال الملكية من الدولة للفرد :يتم ذل عن ريق البيع المباشممر وو إقراا المنف ة ال امة وو الخصممخصممة التي
ينامها القانون اقم  203لسمنة  1991وقانون شمراات ق اا األعمال والقانون اقم  100لسمنة  1964بتنايم
ال قااات المملواة للدولة ملكية اصممة والتصممرف فيها ،والقانون اقم  143لسممنة  1981في شممنن األااعممي
الصممحراوية ،والقانون اقم  7ل ام  1991في شمم نن ومالل الدولة الخاصممة ،والقانون اقم  31لسممنة  1984في
شنن ب ض القواعد الخاصة باألمالل الدولة الخاصة ال وجاز للجهة اسدااية بي ها إلي واع ي اليد عليها.
انتقال الملكية من الفرد للدولة :يتم ذل عن ريقين اولهما البيع رير الجبرق وال يخةمع للقوانين السمابق
ذارهما في الحمالمة السممممابقمة ،وو من الل البيع الجبرق ون ا الملكيمة ال ماممة للمنف م ة ال ماممة والم يناممه
القمانون اقم  10لسمم منمة  1990وهنمال حماالت و ر حمدث عن ريق التماميم والمصمممماداة نام لم الحماالت
بقرااات وقوانين ال حالة علي حد .
وعمع اليد :وال ينام من الل ال ديد من القوانين وهمها قانون اقم  100لسمنة  1964في شمنن ال قااات
المملواة للدولة ملكية اصمممة ،والقانون اقم  143لسمممنة  1981ال يت امل مع وعمممع اليد علي األااعمممي
الصمحراوية باالعمافة الي قراا ا اسمة الوزااع  2843لسمنة  2009الخا بتقنين وعمع اليد.وفي ةمم الحديث عن
انتقال الملكية بين الفرد والدولة يجدا ال ار ون الشمخصمية القانونية في القانون نقسمم إلي بي ية وهي ما
ن بق هنما علي الفرد واعتبماايمة وهي مما بما للمدولمة وريرهما من الكيمانمات و رف بمننهما انهما المقمداة
القانونية على ااتساب الحقوق و حمل االلت امات و با للفرد اما با لكيانات و ر قانونا.
ووال ،الشممممخص ال بي ي ،وهو اسنسممممان ،و هم ا الكما ن الحي الم يتمي عن ريرو من الكما نمات الحيمة األ رق
االحيوانات والنبا ات بال قل .فكل إنسممان هو شممخص ألنه صممالح للتمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات ،بل إن
ال فل والمجنون لهما شخصية قانونية ارم ان دام اساادة واسداال لديهما.
على ونه إذا اانا الشممخصممية القانونية با لكل إنسممان في الوقا الحاعممر ،وونه هو وحدو ال يمكن ون
يكتسمممب الحقوق وون يتحمل بااللت امات ،إال ون ن اق شمممخصممميته يتنثر بمجموعة صمممفات حدد حالته فن اق
الشمممخصمممية يختل م ال ب ا ما إذا اان الشمممخص موا نا وو وجنبيا ،إذا يتمتع الموا ن بب ض الحقوق ال يتمتع
بها األجنبي وفي التشريع اسنسان ال بي ي إنسانا حقيقيا ب ك الشخصية االعتبااية ،قد كون بجه ٍة اصة
17
حاالمنشنة التجاايةح وو بجه ٍة عامة ”االمنامة الحكومية“.
وثانيا ،الشممخص االعتباا  ،وهو مجموعة من األشممخا وو األموال لها ايان ذا ي مسممتقل له ررض وو هدف
م ين يسمم م ى إلى حقيقمه ،هم ا الالرض قمد يكون هو حقيق الربح وقمد يكون الخمدممة ال ماممة م مل جم يمات
حماية المسمممتهل  .لكن يشمممترط ويا اان الهدف ون يكون الالرض مشمممروعا ،بم نى وال يكون مخالفا للناام
18
ال ام وو اآلداب.
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الملكية الخاصة وال امة والت اونية
الملكية الخاصة
ظهرت بدايات مفهوم الملكية الخاصممة عبر التااي في المجتم ات البدا ية الممااسممة ألنشمم ة الصمميد وجمع
ال ماا والج وا وال ااعة واانا الملكية في البداية جماعية مشماعية خص القبيلة وو ال شميرة ،لضاض وق ان
الحيوانات.
ثم ظهرت ب مد ذلم ملكيمة ال ما لمة والمدولمة فى مجتم مات ال ااعمة التقليمديمة والرعى ،حيمث امانما ال قمااات وزا
على اؤساع األسر ،ثم ظهرت الملكية الخاصة الفردية ب د ذل و وات و وس ا فى المدن التى ي مل وهلها
بالحرف والمهن والتجااة.
ويمكن ريفها بننها اسمممتئ اا الفرد وو مجموعة من األفراد بمحل يصممملح للتمل سمممواع مشممماعا ،وو بوجود
19
شرااة مفرزة وو منفردا.
الملكية ال امة االمال ال ام وومالل الدولة الخاصة)
امانما فكرة األموال ال ماممة في مبمدو ومرهما رير م روفمة حيمث امانما المت مااف عليمه هو الملكيمة الشمممما مة
والملكية الفردية في شمكلها البسميط ،ولما كونا الدولة و شمكلا األنامة السمياسمية في ال صموا القديمة
وظهوا المجتم ات ال ااعية المنامة ،اوق الحاام ون يختص بنفسمممه بملكية ال ما يراو صمممالحا لخدمة ملكه
وليدااة الخاصمة ب رشمه ،ولم يكن م روفا وقتئ ٍ من الملكيات الر يسمية إال وموال المل وومالل التاج ولما ر ا
الال اة الدولة ا تص الفا حون ونفسممهم اال منهم بج ع عايم من األمالل والبالد التي اانوا يفتحونها ،فكان
يتبع إدااة هم و األمالل امافمة مما هو مخصممممص اآلن للمنف مة ال ماممة ولم كن هم و األموال امما هي اآلن رير
قابلة للتصممرف بل ناولها التصممرف والتقسمميم ورلا من يد إلى يد إما ب ريق اسق اعات وو ب ريق الميراث وو
ب ريق الهبات والوصممممايا ألشممممراف الدولة واباا حكامها وومرا ها ،وفي ال ذل اان من ال بي ي ون فقد
ه و األموال صمفة ما صمص منها للمنف ة ال امة وهو ما وظهر ونامة اسق اا الحقا والتي ظلا جاثمة علي
ونفاس البشرية وال ال صوا القديمة والوس ي إال ون اليرت المفاهيم في ال صر الحديث.

بي ة وصفة األموال ال امة:
إن المال ال ام ب بي ته وعد لخدمة عامة الناس وو ال من علي اسقليم ،وله ا ي لق عليها سمية المال ال ام
ألنها ة ا للخدمة ال امة وألن حمايتها وإداا ها بيد القوة ال امة حميها من االعتداع عليها لصالح الهيئة
االجتمماعيمة ولمصمممملحمة النماس وبيمد الحكوممة والمدولمة لتحقيق ذلم الالرض ومنهما المرافق ال ماممة امال رق ومما
نحوها.

ومن وهم صفات األموال ال امة:
.1
.2
.3
.4
.5

عدم قابليتها للتصرف
عدم قابليتها لوعع اليد عليها و ملكها بمةي المدة ال ويلة
ال يمكن افع دعاوق اليد بالنسمبة إليها من األفراد عمد الحكومة ولكن للحكومة ون رفع دعاوق اليد
عنها عد األفراد
عدم إمكان قرير حقوق عينية عليها باا فاق وو الفه
عدم إمكان افع وحد األفراد دعوق مت لقة بتملكها ومام المحاام المدنية إذا ثبتا صفتها ال امة
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حديد األموال ال امة
اسمتقر الفقه على ون السمل ة اسدااية هي المختصمة باالعتراف وبتحديد األمالل ال امة فيما بين نفسمها وفيما
بينهما وبين األمالل الخماصممممة واألصممممل ون األموال ال ماممة ال يمكن الت ماممل فيهما ولكن ذلم لي م نماو عمدم
إمكان إع اع حقوق بالمنف ة آل رين على ون يكون الالرض من ه ا االنتفاا للمسمممتنجر انتفاا وفق شمممروط
وقواعد قانونية محددة.

وموال الدولة الخاصة
هي ال ما ملكه الحكومة ااألفراد والمشممرا في مصممر قد نام إجراعات وقواعد إدااة ومالل الدولة الخاصممة
واسممتالاللها وايفية التصممرف فيها سممواع بالبيع وو اسيجاا وو التوزيع وو ريرها من الوسمما ل ،اما وحاط ه و
األمالل بسمممياج قوق من الحماية القانونية يةممممن عدم الت دق عليها وو رصمممبها  ،إذ حار على وق شمممخص
بي ى وو م نوق ون يحوز وو يةممع يدو بنية صممفة اانا على ال قااات الدا لة فى ملكية الدولة الخاصممة إال
وفقا ألحكام ه و القوانين.
الملكية الت اونية:
إلى جانب الملكية الخاصممة وال امة وجد وشممكال و رق للملكية ،فالدسممتوا المصممر نص على ون الدولة حمي
الملكية ،وهي ثالثة ونواا :الملكية ال امة ،والملكية الخاصة ،والملكية الت اونية.
والملكية الت اونية هي ملكية اصمة نارا لتكونها من مسماهمات وفراد وعمفي عليها القانون المصمرق ب ض
صما ص الملكية ال امة عليها اشمخص اعتبااق ومن ذل ما ينص عليه القانون اقم  109لسمنة  1975الخا
بالت اون االسمتهالاى المصمرق ،فى مادة  3منه على حون وموال الجم يات الت اونية االسمتهالاية مملواة لها
ملكية اونية بصمممفتها االعتبااية وال يجوز ون يد حقوق عةمممو الجم ية عند انقةممماع عةمممويته وو صمممفية
الجم يةح
وما نص عليه المادة  4قانون  14لسمممنة  1981الخا بالجم يات الت اونية لالسمممكان من ونه تمتع الملكية
الت ماونيمة بكمافمة الةمم مممانمات الممدنيمة والجنما يمة المقراة للملكيمات ال ماممة وبمالممادة  94فقرة ب من ونمه تبر
20
وموال الجم يات الت اونية لالسكان ومد رات األعةاع في حكم المال ال ام.
وما عن ملكية األااعمي في مصمر والقوانين المنامة لها ،فيمكن القول ون األااعمي في التشمريع المصمر عامة
نقسم بشكل ا يسي إلى
وااعممى بناع ومجتم ات عمرانية :وينام ذل الشمممنن قانون وااعمممي البناع اقم  119ل ام  2008ال نص علي
حار إقماممة وق مبمان وو منشمم م ت مااج حمدود األحوزة ال مرانيمة الم تممدة للقرق والممدن وو المنما ق التى لي
لها مخ ط اسمترا يجى عام م تمد ،وو ا خاذ وق إجراعات فى شمنن قسميم ه و األااعمى مع اسمت ناع األااعى التى
قام عليها مشروعات خدم اسنتاج ال ااعى وو الحيوانى ،وا ل قانون إنشاع المجتم ات ال مرانية الحدي ة 59
لسمنة  1979وال نص علي حار إنشماع المجتم ات ال مرانية الجديدة فى األااعمى ال ااعية وعلي إنشماع هيئة
المجتم مات ال مرانيمة الجمديمدة ،امما نص علي ون إنشمممم اع المجتم مات ال مرانيمة من الل قراا مل م من ا ي
مجل الوزااع ب مد موافقمة المجل بتخصمممميص األااعممممى المملوامة للمدولمة التى يقع عليهما اس تيماا سنشمممماع
المجتم مات ال مرانيمة الجمديمدة وال رق الموصمممملمة لجميع الوزااات الجهمات والهيئمات األجه ة الم نيمة بمنمالل
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الدولة على ا تالف ونواعها اما نص علي حار الحيازة ووعمممع اليد ألق شمممخص بي ى وو م نوق ب د صمممدوا
ه ا القراا على وق ج ع من وج اع ل األااعى إال بإذن من الهيئة.
وااعممي زااعية :وينام ذل الشمممنن عدة قوانين وهمها قانون اسصمممالل ال ااعي في عهد ثواة يوليو وما لي
ذل من امتالل الموا نين لضااعممي بسممبب الميراث وو الوصممية وو رير ذل من رق اسممب الملكية التي نص
عليها القانون المدني والتي صممماا البناع عليها م اقب عليه قانونا ب د ديل قانون ال ااعة الصمممادا بالقانون
اقم  53لسمنة  1966بالحب مدة ال قل عن سمنتين وال يد على م سمنوات وبالرامة ال قل عن ما ة ول
جنيه عشرين ول جنيه وال يد على مليون جنيه.
وااعمي صمحراوية واسمتصمالل :ينامه قانون األااعمي الصمحراوية  143ل ام  1981وهي األااعمي المملواة للدولة
ملكيمة ماصممممة ،والواق مة مااج ال ممام ب مد مسممممافمة ايلو مترين و ختص هيئمة المجتم مات ال مرانيمة الجمديمدة
باالستالالل واسدااة والتصرف لتل األااعي.
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المبحث ال اني :ناام ملكية األااعي في ال صر الحديث و ااي ن ا الملكية للمنف ة
ال امة
ي ود ااي الملكيمة والحيمازة في مصممممر الي المصممممريين القمدماع ،حيمث وات قونين وقواعد ومفماهيم عالقة
المجتمع والحماام اوو المدولمة فيمما ب مد) بماألاض عبر ال صمممموا ،ونت رض لهم ا الت وا التماايخي في فهرس هم ا
المدليمل ،الم يقمدم لخيصمممما قمانونيما لوعمم م يمة وقمانونيمة وحيمازة األااعممممي عبر ال صمممموا الفرعونيمة ،الب لميمة
والرومانية والبي ن ية ،وب د د ول ال رب في عصموا عدة من بينها ال صمر الفا مي وال صمر ال ماني املحق )1
وما فيما يلي ،نتتبع وا ملكية األااعمي في ال صمر الحديث ،وب وف فكرة الملكية الخاصمة وا واها في القرن
الماعي وحتي يومنا ه ا.
اانا األااعمي في مصمر و د من األااعمي المملواة بصمفة مباشمرة إلى السمل ان ال ماني ،ووصمبح واعم ي اليد
على األاض هم منتف ين لها ما داموا يدف ون الةمم را ب للملت مين ال ين يخصممهم السممل ان بجمع الةممرا ب
ووموال األااعمي من المنتف ين بها ،وال يسمت يع الم ااعون حيازة األاض إال في حالة القداة على سمداد الةرا ب
للملت مين 21،وب د سمقوط حكم الممالي  ،بدو محمد على ب د اسمتقراا وحكمه لمصمر ،في السمي رة على األااعمي
التي اان يديرها الممالي والملت مين بشكل اامل ،وقام بإلالاع ناام اسلت ام إال ونه وبقى في حياز هم وااعي
حالوسمميةح التي حازوها عندما اانا ج ع من الت امهم وإعفاها من الةممرا ب والرسمموم ،واعتبر وااعممي اسلت ام
ملكا لحكومته ،وون المنتف ين من األااعممي يت املون بصممفة مباشممرة مع الحكومة يسممددون لها الةممرا ب
وقيمة االنتفاا من زااعة األااعمي ،وفيما يخص وااعمي األوقاف ،فقد عممها محمد على ويةما إلى األااعمي التي
يرعاها ،و قوم بإداا هما حكومتمه وولالى ودواا ناماا الوق والمشمممماي  22،وب ل وصممممبح البماشمممما مالكما ألرلب
مساحات األااعي في مصر ،وال يحق للمنتف ين منها واي ها إال ب د ون ي اد التخصيص مرة و رق من الحكومة
وو مم ليها من مشاي النواحي وو مدير المديريات.
ولم ق صمرفات الوالي الجديد في ه ا الخصمو عند حد سمي ر ه على األااعمي ،بل وسم محمد علي لناام
ملكية جديد وسمماو حاالب ادياتح قا م على خصميص مسماحات من األااعمي لصمالح األفراد ،واعتمد محمد علي ه ا
النامام ساعمممماع حلفما مه وشممممراما مه من قمادة الجي ومن واالو من ابماا ال لمماع واجمال اسدااة في الحكوممة
وم اونيه في فرض نفوذو على األااعممي المصممرية 23وصممدا وول قراا خصمميص مسمماحة من األااعممي في  4ذ
الحجة  1245هجرية1829/م 24ثم في ال ام  1836حصمل ال ومن م عليهم على حق وايث األب اديات إلى وبنا هم
وفي حمالمة عمدم وجود وبنماع يتم التوايمث أل بماعهم مماعمدا الخمدم وال بيمد وونمه في حمالمة عمدم وجود واثمة نتقمل
الملكيمة للحرمين الشممممريفين امما نص القراا 25ولم ق قرااات محممد علي عنمد هم ا الحمد فقمد وولى النواحي
الفقيرة لمت هد النواحي الالنية ،ا ل إع اع القرق ا هدة لمن يررب ويكون قاداا على سمممداد عمممرا بها
واألموال المستحقة عليها ،ويسمى عمدة لها وفق ومرو الصادا في 19محرم  1256هجر  1840م.26
وفي عام  1842وع ى محمد علي الحق لمالل األب اديات في التصمممرف فيها بكافة األوجه ،حيث وصمممبحا ملكا
ألصمحابها وحقا لهم .وبإنتقال الحكم إلى واي ه محمد سم يد باشما ،وجد ناام جديد للملكية ،حيث قرا الباشما
الجديد ف ال هد وإنتقال الملكية من المت هدين إلى األهالي في عام  271850وي د سم يد باشما هو مدسم
ناام الملكية الفردية وظهرت في عصممرو بقة األعيان وهم اباا مالل األااعممي في القرق والنواحي الريفية
وقد وصممدا ما وس ممى بالال حة الس م يدية والتي وقر من اللها وحقية المنتف ين من األااعممي في التصممرف فيها
و واي ها وذل من الل بي ها لهم وا ل السمممال بتمل األااعممي الخراجية ،وا ل بيع وااعممي األواسممي
واالب اديات التي انق ع ذاية مالكيها اما ونه وجاز إع اع واض لالير واعمم ي اليد عليها مقابل سممديد ثمنها
للمير حالحكومةح ،ويةمما ومر بفرض ج اع الحج على المتن رين على سممداد وقسمماط ل األااعممي 28وقد ةمممنا
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ل الال حة صمواا رريبة للملكية املكية المشماا والتي وقرها الخديو في عام  1858وما في الال حة المقابلة
التي وقرها الخديو وفيق في عام  1881بنحقية الواثة في االنفراد بحصمتهم في ميراثهم والخروج عن حصمة
ال ا لة المقراة في ملكها 29،وهي التي كون ملكا ل ا لة ااملة مم لة في شخص واحد.
بال بع لم كن ال ل التاليرات بدون حصممين فقد ةمممنا ل اللوا ح والقرااات الخديوية ال لية نصمموصمما
مر ب ة بنحقية الحكومة في ن ا ملكية ال قااات لتحقيق المنافع ال مومية ،واان وول قراا مت لق بالمصمملحة
ال امة ،هو قراا الخديو سممم يد في عام  1864ب دم جواز بيع و من األااعمممي الواق ة على جانبي السمممك
الحديد بخمسمممة قصمممبات 30.وقد حددت الحكومة ماعرف باألمالل الميرية ،التي هي ملكا للحكومة فقط ويحق
البحاا وومالل األوقاف .وقد
لها التصممممرف فيها ،وسمممممتها بمرافق المنافع ال مومية ،م ل ال رق وشمممموا
مديالت حتى مع الير نامام الحكم إلى الملكيمة ،وقمد ودت التالييرات
اسممممتقرت لم اللوا ح ولم ي مالهما و
المتتاب ة للحالة السممياسممية واسجتماعية وفقا للمتاليرات التي ونتجا من د ول شممرا ح اجتماعية شمماااا في
صميارة حالة سمياسمية جديدة من الل األح اب السمياسمية ،ساهم في كوينها وبناع الشرا ح المندمجة حدي ا في
بقات األعيان واباا المالل،فقد اانا مصر حولا لناام الملكية ولكن بال ناام حكم دستوا  ،اما ونه في
عام  1880في عهد الخديو وفيق صممدا قانون نايم المحاام الشممرعية 31وال عالج ثبوت الملكية ونام
إجراعا مه شممممري يما ووواد في موادو ون من حق جميع المحماام الشممممرعيمة اتمابمة حجج ال قمااات من األ يمان
ال شممواية والخراجية سممواع اانا بدا رة واليتها وو ال بما يحصممل فيها من انتقال الملكية بجميع وسممبابه وون
من حق المحكمة ون صمدا الحجج الشمرعية الالزمة ب د التحقق من الملكية ووعمع اليد لكل من وااد ون يتصمرف
في عقاا ولم يكن بيدو حجة الا إليه من مواثه وو حجة وصممملية شممماهدة له بالملكية مع وجود دفتر مختوم
بختم ناااة الحقانية يدون فيه ال عقد صمادا من المحكمة بنقل ملكية ال قاا وما عليه من حقوق ،اما صمدا
ام لم قمانون المراف مات في المواد الممدنيمة والتجماايمة عمام  321883والم شممممرا لفض سجراعات التقماعممممي في
الن اعات المت لقة بالملكية وع ي فيه للمحكمة الحق في الفصمممل الدعاوق المت لقة بالمنازعة في وعمممع اليد
على ال قاا متى اانا الدعوق مبنية على ف ل صممادا من المدعي عليه لم مةممي عليه سممنة قبل افع الدعوق
ام ا وفي دعماو الملكيمة رير متنمازا فيهما في المدعماوق المت لقمة بت يين حمدود ال قماا وام لم فى المدعماوق
المت لقة بتقدير المسمافات ،ووواد في موادو ا ل عمرواة التنبيه علي من يتم ن ا ملكية ال قاا الخا بهم
وفاع للمدين قبمل ن ا الملكيمة ب الثين يوما وعدم قبول و م ااعممممة وو اسممممتئناف في األحكام الصمممماداة بن ا
الملكية وبيع ال قاا مع عدم إعالن وحد م لقا في ذل الشنن واقتصاا الم ااعة علي إجراعات التنبيه الم اوا.
ا سمممم عهد الخديو عباس حلمي ب واة شمممري ية ر ك باألسممماس علي م الجة حن ا الملكيةح و نايم ذل
األهلي ة والم ظمل ال ممل بمه إلي ون م
م
الشممممنن فصممممدا في عهمدو قمانون ن ا ملكيمة ال قمااات لمد المحماام
إلالماؤو ب همد الر ي محممد نجيمب بموجمب القمانون اقم  577ل مام  ،1954واشممممترط ذلم القمانون وال يتم ن ا
الملكية إال بنمر عال وبكشم م مبين به حدود ووب اد ال قاا المراد ن ا ملكيته وبنسمممماع مالاه بالتفصممميل مع
جواز امتمداد ن ا الملكيمة إلي عقمااات مجماواة متي لبما الةممممرواة ذلم  ،ووع ي لمالل ال قمااات المن وا
ملكيتهما الحق في لمب شممممراع ال قماا بمالكما مم ل إذا مما انت ا ج عا منمه فقط للمنف مة ال موميمة ،وون وي ي
الت ويض الالزم عن ال قااات المن وعة إلي المالل والمسمممتنجرين ومالكي حق االنتفاا ب د اال فاق م هم عليه
فإذ ا ا اال فاق يرسممل اش م بنسممماع المالل إلي ا ي المحكمة المختص لي ين واحد وو ثالثة براع لت مين
ال قماا علي وال يقبمل ال ن علي ومر ا ي المحكممة فيمما يختص إ تيمااالخبراع وممدة عملهم مع الحفما علي
وحقيمة المالل والمسمم متمنجرين في ال ن علي وعممالهم وممام المحماام االبتمدا يمة الل ثالثين يومما ،ويودا قرير
الخبراع مع ال من في ينة المحكمة وقد حصمممن التشمممريع نفي ن ا الملكية من الوق بداعي وجود دعاو
ال ينية وو ن اعا علي ال قاا33.
استرداد وو دعاو
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امما عمالج التشممممريع سممممال الم ار ام لم االسممممتيالع المدقما علي عقماا للمنف مة ال موميمة وواجع قمدير الممدة
والت ويض الالزم إلي قدير المدير وو المحافظ مع عدم خ ي ل المدة السممنتين مع األحقية في مديدها إلي
ثالث سممممنوات ون ا الملكيمة التمام إذا مما اقتةمممما الحماجمة خ ي ممدة ال الث سممممنوات وإيمداا ال من في ينمة
المحكمة في حال ا اال فاق ب ات األحكام المشممم اا إليها سمممابقا في ل الحالة ،ووع ي الحق للمدير ا ل
في االسمممتيالع المدقا في حاالت االسمممت جال الناجم عن جسمممر وو خريب قن رة سجراع وعمال الوقاية والترميم
علي ون ي ين مدة االسمممتيالع والت ويض في ال الثة ويام التالية للقراا .وقد حمي ذل التشمممريع حق المالل في
إسممممتال م ال قماا بحمالتمه السممممابقمة قبمل انت اا الملكيمة المدقما وام لم الت ويض إذا مما م و ل بمه وول م
الحكومة بشراع ال قاا إذا ما ج ل ذل التل ال قاا رير قابل لالست مال.
اما صمدا في ذل الشمنن في ذات ال هد قانون اقم  14ل ام  1912بشمنن األثاا وال نص علي عدم االلتفات
إلي وجود األثاا ببا ن األاض وعدم ةمممين الت ويض المدفوا ما يال ي قيمتها عند ن ا الحكومة لملكية و
عقاا وو نقلها مع زيادة عامة محددة مقدااها عشمممرة في الما ة علي قيمة الت ويض في ل الحالة وعشمممرة
في الما ة م في حالة اربة الحكومة نقل االثر من قيمة الج ع من ال قاا ال يشمممالله األثر المراد نقله ،وب ات
ال مام وواد الخمديو ب ض الت مديالت علي قمانون المراف مات وقمانون الممدني األهلي فيمما يختص بمالن اعمات علي
ال قمااات والحقوق المتر بمة عليهما و سممممجيلهما والقمانون اقم  5ل مام  1914الم منح الممديريمات الحق في ن ا
الملكية األااعي التي حولا الي برل ومستنق ات إذا ما اقتةا المصلحة ال امة ذل .
وقمد حصممممن الخمديو عبماس حلمي ال ماني الملكيمات ال ااعيمة الصمممماليرة فيمما يقمل عن م وفمدنمة من و ن ا
للملكية ا ا ومسماان ال ااا واألالت ال ااعية ودابتين من الدواب حتي وان اان الن ا اقتةماع لدين ،علي ونه ال
يجوز التمسم في ذل إذا ما اان اقتةماع لنفقة متر بة علي زوجية وو اعماا وو وجرة حةمانة والت ويةمات التي
نجم عن الجنايات والجنح34.
ونسممت يع ون ننار بشممكل عام إلي عهد الخديو عباس حلمي ال اني بننه وع ي ر اع حماية قانوني نسممبيا
فيمما يت لق بحق الملكيمة قبمل ون رف مصممممر الحممايمة المدسممممتوايمة لم لم الحق وو نسممممت يع القول بمننمه مهمد
ال ريق من الل لم التشممممري مات إلي مالة الحماية الدسممممتواية لحق الملكية وقد عرفا مصممممر في ال هود
الخديوية عموما شمري ات نوعا بين األمر ال ال والداريتو وريرهم مما ين ا الملكية قبل اشمتراط ون يكون
الن ا بنمر عال وبنحكام قانون عام .1907
عرف عهد السممممل ان فداد األول وو المل فداد األول ال ديد من التشممممري ات التي عالجا الملكية ،نواد منها
القمانون اقم  8ل مام  1918بشممممنن حممايمة رثماا ال صممممر ال ربي والم وجماز للحكوممة ن ا ملكيمة ال قمااات رير
المملواة للحكومة والتي سممجل في عداد رثاا ال صممر ال ربي علي ون ي وض صمماحب ال قاا ويةمما ال يتجاوز
قيمة ال قاا ذا ه ومع وحقية المال في لب الت ويض للةمممرا بما ال يتجاوز نصممم قيمة ال قاا ،اما عودل في
ذل ال هد القانون المدني الحاام للمحاام المختل ة 35فيما يت لق بالتسمممجيل فنوجب سمممجيل جميع ال قود
الصمماداة ب ين األحياع ب وض وو بالير عوض والتي من شممننها إنشمماع حق ملكية وو حق عيني عقاا ر ر وو نقله
وو الييرو وو زواله وا ل األحكام النها ية التي يتر ب عليها شمميع من ذل  ،فال يكون لل قود رير المسممجلة
من األثر سمموق االلت امات الشممخصممية بين المت اقدين ا ا و سممجيل ال قود واألحكام النها ية المقراة لحقوق
الملكية وو الحقوق ال ينية ال قااية األ رق بما فيها القسمممممة ال قااية واسجااات التي يد مد ها عن سممممع
سممنوات والمخالصممات بنا ر من وجرة ثالث سممنوات مقدما فإذا لم سممجل فال يصممح االحتجاج بها على الالير اما
مس جلة إذا دا لها التدلي  ،اما ود ل في عهد المل فداد ديالت علي
ونها ال كون حجة ا ل ولو اانا م
قانون ن ا الملكيمة للمنف مة ال مامة بموجب القمانون اقم  34ل مام  1931فنجاز عنمد ن ا الملكيمة للمنمافع ال مامة
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بالرض إنشماع شمااا وو ميدانا عاما وو التوسميع وو التمديد سعمافة مسماحات و ر فةمال عن المسماحات الالزمة
بشمممرط وال تجاوز بالنسمممبة لكل جانب من جانبي الشمممااا على ال رض ال ومقدسا له وال على ثالثين مترا ،ا ا وإذا
اان ن ا الملكية لشمنن من شمدون الصمحة وو التحسمين في مدينة وو قرية الها وو ب ةمها فنجاز القانون ون
يت دسق ن ا الملكية ال قااات الالزمة ل رق المواصممممالت وو لاليرها من األرراض وو المرافق ال امة وون يشمممممل
ويةما ما يرق عمرواة ن ا ملكيته من عقااات و رق سمواع واان وجه ه و الةمرواة الصمحة ال امة وو التجميل وم
اان ذل ألن ل ال قااات األ رق بسممبب صممالرها وو عدم انتاام شممكلها مع إعادة بيع ال قااات رير المنتفع
36
بها في ل األرراض وإع اع حق األفةلية في البيع للمالل السابقين.
وفي عام  1923وشمكلا لجنة من السمياسميين والنواب ووصمدات الدسمتوا المصمر وال اان من المل فداد
للشم ب ،وقد نصما المادة التاسم ة من ه ا الدسمتوا على ون حللملكية حرمة ،فال ين ا وحد من ملكه إال بسمبب
المنف ة ال امة ،في األحوال المبينة في القانون ،بالكيفية المنصمو عليها فيه وبشمرط ويةمه عنه ويةا
عادالح واان لصممميارة ل المادة وثرا في رسمممي حق الملكية التي ااتسمممبتها ه و ال بقة في ل الحقبة،
وب ل عرف الموا ن ألول مرة مالة الحماية الدسمممتواية لحرمة ملكيته الخاصمممة عبر دسمممتواعام  1923وهو
37
كرا في اافة الدسا ير المتاعقبة التي عرفتها مصر إلي اآلن.
النص ال
ويجمدا هنما ذار ظهواعمليمات ن ا ملكيمة األااعممممي و هجير األهمالي للمنف مة ال ماممة والتي من وبرزهما مع وول
ط له المهندس اسنجلي حالسمير ويليام
المشمروعات المت لقة بخ ان وسموان في جنوب مصمر ،المشمروا ال
ويلكوا ح المسمممئول عن متاب ة الخ انات والسمممدود في وزااة األشمممالال ال مومية في عهد الخديو عباس
حلمي ال اني وال وعمع حجر وسماسمه في عام  38،1899وعند اسنتهاع من نفي المشمروا في عام  391902قد
سممبب المشممروا في ررق حوالي  10قرق في البداية ،ثم ررقا  8قرق و رق مع عمليات الت لية األولى للخ ان
في عام  ،1912ومع وعمال الت لية ال انية في  1933ررقا  10قرق و رق ليصمممبح إجمالي القرق الالااقة حوالي
 28قرية.
وفي ذات ال هد صممدا عن مجل الشمميوص بتصممديق من المل فداد األول القانون اقم  6ل ام  401933بشممنن
ن ا الملكية التي سمممملت مها الت لية ال انية لخ ان وسمممموان والتي نتجا عنها عملية التهجير ال ال ة للنوبيين
فحدد ذل القانون المنا ق المراد ن ا الملكية بها والتي قع حا منسمموب  122من البحر األبيض المتوسممط
محتسمبا ومام حا ط سمد ان وسموان مع ن ا ملكية جميع المباني والنخيل واألشمجاا والسمواقي واآلباا المقامة
على ه و األااعمي وو الموجودة في ل األااعمي ووواد ذل القانون اشمفا بقيمة الت ويةمات مع اع اع الحق
في الم ااعمممة في قيمة الت ويض الل مدة  15يوما لموعد عرض الت ويض واال اعتبرت الت ويةمممات انتها ية
و رض ل الشمكاو علي لجنة مشمكلة من وحد قةماة المحاام األهلية للفصمل فيها علي ون كون قرااا ه
رير قابلة لل ن ،وعلي ون يكون ندية الت ويةممممات المنصممممو عليها في القانون مبر ا ل مة الحكومة مع
عدم جواز الرجوا علي الحكومة بما يفيض عن ذل من قبل و شمممخص وأل سمممبب ،ولم يمر األمر بسمممالسمممة
وبسمما ة فقد شممكى النوبيين اسهمال والت نا والت الي عممدهم ال مااسممه اسممماعيل صممدقي باشمما ا ي
فوص فهم األول بننهم دامين وال اني وصمفهم
م
الحكومة وقتها وحسمين سمر باشما وزير األشمالال ال مومية،
بننهم رير مصممريين في األسمماس .ب د ذل ود ل مجل قيادة ال واة في عام  1953ديالت على قانون اقم
 6لسمنة  1933الخا بتهجير األهالي ليتةممن نصما اصما يحفظ حق األهالي في ويض مناسمب يشممل ال ما
سممروو عند ررق بلدانهم 41وعندما نم ن النار إلي مشممروا السممد ال الي نجد ون له وثرو البالى على النوبيين
ويةما ال ين جرعوا مرااة التهجير بسمبب ان وسموان ،ففي عام  1962صمدا القانون اقم  67بشمنن ن ا ملكية
األااعمممي التي المرها مياة السممم د ال الي وقد نام القانون الت ويةمممات التي سمممتقدم لضهالي وفقا للقانون

14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أراضي مصر :دليل قانوني عن الحيازة والملكية والتقاضي
المبين به ا الشمممنن ،وقد نتج عن القرااات المت لقة بالسمممد ال الي و ان وسممموان إ تفاع بالد النوبة القديمة
42
بالكامل ،ومازال وهلها ي البون بالت ويض المناسب حتى اآلن.
بمدو عهمد الملم فمااوق بمإلالماع القمانون الصممممادا في  9يونيمه سمم منمة  1867بمإع ماع األجمانمب حق ملكيمة ال قمااات
بموجب القانون اقم  89لسممممنة  1937وقانون منع رير المصممممريين من مل األااعممممي ال ااعية في المملكة
المصممرية اقم  37لسممنة  1951وال بموجبه حار على رير المصممريين سممواع واانوا وشممخاصمما بي يين وم
اعتباايين ااتسمماب ملكية األااعممي ال ااعية واألااعممي القابلة لل ااعة واألااعممي الصممحراوية بالمملكة المصممرية
وشممممل ه ا الحار الملكية التامة اما يشممممل ملكية الرقبة وو حق االنتفاا إال اذا رلا إليهم ب ريق االاث وو
اانا موقوفة وانتهي الوق وو اان لهم حق امتياز البا ع وو شممراة مسمماهمة وو دا نا مر هنا واسممي عليه
الم اد .اما عرف عهد فااوق إسممناد ن ا الملكية اإ تصمما لهيئات متخصممصممة بقانون ولي ناظر وو وزير
األشالال ال مومية فحسب ،فنصدا قانون إنشاع الخ وط الكهربا ية وحمايتها حق إزالة المباني واألشجاا التي
ترض األسمالل الم دة للمواصمالت التلالرافية وو التليفونية وو اسعماعة ذات الخ وط المنخفةمة وو القريبة من
ه و الموصمالت الهوا ية والتي ينشمن عن حراتها وو سمقو ها ماس وو عمرا دون الحاجة لن ا ملكية األااعمي
المقامة عليها ودون إ الل بحقوق المال علي واعه وماله من حيازة وحق في التصرف علي ونه إذا ما شاع ون
ي مل وعمال بناع وو سموير لضاض المملواة له فالبد ون يخ ر المصملحة ب ل والتي بدواها اما وافق واما ون
ن ا ملكيته إذا ما اا نت عمرواة ل ل  ،مع منع ال مال قع واعمه وسمفل الخ وط الكهربا ية ذات الةمالط
ال الي وو قريبة منها وعلى ب د عشممرة ومتاا من ه و الخ وط وو مواصممال ها من اال جانبيها ون يقيم مباني
إذا اانا األاض فةماع وو ون ير فع بالمباني إذا اانا مبنية ،وو ون ي اا وشمجااا شمبية إذا اانا واعما زااعية
مع عدم اس الل بحقه في الت ويض إذا ما بني وو زاا وهدم ما بناو وو م اقتالا ما زاعه وا ل صممممدا ويةمممما
والتليفون ات حممل اقم  104ل مام  1949ووع ي
م
قمانون ما بمجل إدااة السممممكم الحمديمديمة والتلالرافمات
مجلسه حق اقترال األااعي المراد ن ا ملكيتها.
عرف عهد فااوق ا ل نايما قانونيا لملكيات و ر ووااعمي رير األااعمي والملكيات ال ااعية ون ا الملكيات
للمنف ة ال امة ففي عام  1940صممدا القانون اقم  52بشممنن األااعممي الم دة للبناع وقانون إنشمماع المسمماان
الشم بية اقم  206ل ام  1951ووجاز ذل القانون للوزير المختص االسمتيالع علي األااعمي ون ا ملكيتها مع جواز
ون بقي في يد مالكها احق انتفاا ،وشمهد ذل ال صمر ويةماإصمداا القانون المدني الم مول به إلي اليوم ا ا
مااي ة المنام سجراعات التقماعممممي ون اعمات الملكيمة والم ولالي عمام
وقمانون المراف مات في المواد الممدنيمة والتج م
.1968
مع حدوث ثواة عام  1952وباأل ص في عهد ال من الر يسمين محمد نجيب وجمال عبد الناصمر شمهدت الدولة
المصرية إسهابا في القوانين المنامة للملكية سواع بالمنح وو الن ا مع التراي علي الملكية ال ااعية باأل ص
وامان علي اوس لم القوانين قمانون االصممممالل ال ااعي اقم  178ل م ام  1952والم وواد ال مديمد من األحكمام
المنامة للملكية وعلي اوسمممها جواز ون متل الشمممراات والجم يات وا ر من ما تي فدان في األااعمممي التي
سمممتصممملحها لبي ها ،وجواز ون يمتل األفراد وا ر من ما تي فدان من األااعمممي البوا واألااعمممي الصمممحراوية
السمتصمالحها ،وو ال اسمتيالع الحكومة في الل الخم السمنوات التالية لتااي ال مل به ا القانون على ملكية
ما يجاوز ما تي فدان التي يسممتبقيها المال لنفسممه على وال يقل المسممتولى عليه ال سممنة عن و م مجموا
األااعمممي الواجب االسمممتيالع عليها مع جواز منع المال الل م سمممنوات من ااي ال مل به ا القانون ون
يتص م سرف بنقل ملكية ما لم يسممتولى عليه من و يانه ال ااعية ال ا دة على ما تي الفدان إلى ووالدو بما ال يجاوز
الخمسمين فدان للولد على وال ي يد مجموا ما يتصمرف فيه إلى ووالدو على الما ة فدان وو إلى صمالاا ال سااا ال ين
يملكون عشرة وفدنة فنقل من رير وقاابه لالاية الداجة الراب ة على وال يد األ يان المتصرف فيها لكل منهم
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على مسممة وفدنة وووجب القانون و سزيع األااعممي المسممتولى عليها في ال قرية على صممالاا الفالحين بحيث
يكون لكمل منهم ملكيمة صمممماليرة ال قمل عن فمدانين وال يمد على مسممممة وفمدنمة مع النص علي حق الممالم
المسممتولى علي واعمم ه في الت ويض بما ي ادل عشممرة وم ال القيمة اسيجااية له و األاض مةممافا إليها قيمة
المنشم ت واآلالت ال ابتة ورير ال ابتة واألشمجاا و قدا القيمة اسيجااية بسمب ة وم ال الةمريبة األصملية المربو ة
بهما األ اض ،وقمد عمدل ذلم القمانون مديالت فيفمة عمدة مرات فيمما ب مد وبرزهما في عهمد الر ي جممال عبمد
الناصمر عام  ،1956وفي ذل ال هد م التوسمع في ن ا الملكيات بهدف المنف ة ال امة فشهدت مصر القانون
اقم  62لسنة  1953بشنن ن ا ملكية ال قااات الالزمة لمدسسة وبنية الت ليم وما ووادو القانون اقم  68ل ام
 1953بشمنن الر والصمرف من ون اافة األااعي التي ن ا للر والصرف تبر من األمالل ال امة اما م خويل
ذل الحق لوزااة األوقاف والكهرباع و ديل مواد قانون عام  1907بشمنن ن ا األااعمي للمنافع ال مومية بمنح
ل السمل ة لي لوزير األشمالال ال مومية فحسمب بل جميع الوزااات اال حسمب ا تصماصمه إلي ون م اسمتبدال
ذل القانون بالكامل بالقانون اقم  577لسمنة  1954بشمنن ن ا ملكية ال قااات للمنف ة ال امة وو التحسمين
وقد نام ذل القانون المسممنلة وولالي قانون عام  1907وواد ب ض الحقوق للمالل المسممتولي علي وااعمميهم
احق االعتراض علي ما واد بكش م حصممر األااعممي المنت عة الل ثالثين يوما ومام اللجنة المدلفة ل ل الالرض
يفصل فيها بموجب لجنة مدلفة من قاض يندبه ا ي المحكمة االبتدا ية اما نام القانون االستيالع المدقا
علي نحو مشابه لقانون عام  1907وج ل انت اا ال قااات واألااعي للمنف ة ال امة من حق الوزير المختص.
و ااتسمممبا الملكية الفردية عدة امتيازات في ذل ال هد فقد حصمممن التشمممريع في عهد الر ي محمد نجيب
الملكيات ال ااعية الصمماليرة بموجب القانون اقم 513لسممنة  1953ب دم جواز التنفي على الملكية ال ااعية في
جمال عبد الناصمممر صمممدا قانون ن ا ملكية األحياع سعادة خ ي ها
حدود مسمممة وفدنة،و في عهد الر ي
و ميرهما 43والم ين ا ملكيمة الحي لت ميرو بقراا من ا ماسمممممة الوزااع في حين قوم لجنمة بتقمدير قيممة
الت ويض وقيممة نصمم ميمب امل ممالم وو صمممماحمب حق في األااعممممي وال قمااات المنت عمة ،مع احتفما المالل بحق
االعتراض الل ثالثين يوما من عرض الكشموف المبين بها ال قااات واألااعمي المقرا انت اعها و حقق السمل ة
القا مة علي نفي المشمممروا في ل االعتراعمممات و قوم بدفع الت ويض ،اما ير القانون المالل في ريقة
اقتةماع الت ويض باقتةماؤو فواا وو االنتااا لحين بيع السمل ة المختصمة لل قااات واألااعمي واسمتيفاؤها من
م دف ه واحتفاظهم بن زيادة في القيمة نتج علي ذل مع جواز اقتر ةمهم بقيمة ل األنصمبة،
ال من ال
اما وقر لصماحب ال قاا المسمتولي عليه قيمة عدم االنتفاا بال قاا من ااي االسمتيالع عليه إلي ااي الت ويض
الف لي و فصل لجنة مختصة في االعتراعات السابق ذارها من قبل المالل.
وعرف عهد عبد الناصمر إد ال ملكيات جديدة إلي مالة التنايم القانوني فصمدا القانون اقم  124ل ام 1958
بشممنن نايم األااعممي الصممحراوية وال وجاز ن ا الملكية لضااعممي المحددة بالقانون بموجب ماد ه ال اشممرة
ريق رير الميراث وقا صممدوا القانون ووجاز
وحار مل ل األااعممي علي و شممخص بي ي وو م نو بن
لشما رلي األاض بالبناع وو الالراس لب شمراع وو اسمتئجاا األاض لمدة سمع سمنوات و رل لوزير الحربية القبول وو
الرفض.
اما صممدا في ال ام  1959قانون ومالل الدولة 44وال عرف ومالل الدولة الخاصممة بننها هي ال قااات المبنية
ورير المبنيمة والحقوق ال ينيمة رير المنقولمة التي خص المدولمة بصممممفتهما شممممخصمممما اعتبماايما بموجمب القوانين
والقرااات الناف ة سمواع واانا حا صمرفها الف لي وم حا صمرف وشمخا ر رين من وااعمي وميرية ،عقااات
مسممجلة في السممجالت ال قااية ودفا ر التملي باسممم الدولة وو الخ ينة ،ال قااات المقيدة في سممجالت دا رة
ومالل الدولة ،ال قااات المترواة المرفقة وهي التي كون لجماعة ما حق است مال عليها ،األمالل ال امة التي
زالا عنها صمفة المنف ة ال امة ،ال قااات المحلولة وهي التي حقق قانونا محلوليتها والناشمئة عن راات ال
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وااث لها وو لها وااث ال ن بق عليه قوانين التمل وو الناشمممئة عن إهمال اسمممت مال األااعمممي األميرية الل
م سممنوات ،ال قااات التي شممتريها الدولة ،األااعممي الموات والخالية ،الج ا واألااعممي التي تكون بصممواة
بي يمة في الميماو ال ماممة ،الجبمال والالمابمات ،وال قمااات التي دول للمدولمة بحكم القوانين النمافم ة ،جميع
ال قااات واألااعمي التي لم ي با ملكية وو صمرف األفراد لها بسمبب صمحيح جي و القوانين الناف ة قبل صمدوا
ه ا القانون وقد و ةممع ذل القانون ل األمالل إلي مدسممسممة االصممالل ال ااعي ووسممقط حق ويا من شممارلي
ه و األمالل وقا صدوا القانون.
اما ونشمن في ذل ال هد ويةما السمجل ال يني لشمهر ال قااات به ووصم القانون السمجل وعرفه بننه مجموعة
الصمم محما التي بين ووصمممماف امل عقماا و بين حمالتمه القمانونيمة و نص على الحقوق المتر بمة لمه وعليمه و بين
الم امالت والت ديالت المت لقة به ووولي القانون مصمملحة الشممهر ال قاا مسممئولية ذل السممجل ووواد ونه ال
بما الملكيمة بوعممممع اليمد إال إذا لم يكن في المحراات المشممممهرة مما ينماقةمم مهما امما ووجمب ذلم القمانون في
الدعاوق المت قلة بحق عيني عقاا وو بصمحة وو نفاذ صمرف من التصمرفات الواجب قيدها ون تةممن ال لبات
45
فيها إجراع التاليير في بيانات السجل ال يني وإال اان ج اع الدعو القةا ية عدم القبول.
في عام  1963صممدات عدة قوانين هامة فصممدا قانون ن ا ملكية ال قااات لتنفي مشممروعات حويل وااعممي
الحيماض إلي نامام الر المدا م العتبمااهما من وعممال المنف مة ال ماممة ووسممممرق علي األااعممممي الواادة بمالكشمم م
الملحق بمالقمانون وحكمام القمانون اقم  577لسمم منمة  ،1954وقمانون عمام  1963بحار ملم األجمانمب لضااعممممي
ال ااعية ،وقوانين نميم المنشمممات والشمممراات علي ون دول األمالل المحددة إلي الدولة 46اما شمممهدت عام
 1964سممممن قمانون منجير ال قمااات المملوامة للمدولمة والم بموجبمه امانما دجر ومالل المدولمة الخماصممممة ويتم
التصمم م رف فيهما وحمدد القمانون ذلم بمنن يكون عن ريق التوزيع وو بمالبيع ب ريق المممااسممممة وو الم اد ال لني
ووواد الشروط واألحكام الخاصة بمن له وحقية االستئجاا.
صمدات عدة قوانين في عهد محمد ونوا السمادات نام حق الملكية ،فصمدا قانون اقم  59ل ام  1979بشمنن
نايم المجتم ات ال مرانية الجديدة وال بموجبه يحق للدولة ن ا الملكية متي دا لا مع مشمروعات إنشماع
المجتم ات ال مرانية الجديدة وو ال رق الموصمملة إليها وااعممي مملواة ألفراد بقراا من مجل الوزااع ،ووع ي
للراربون الحصمول علي وااعمي في ل المجتم ات حق االنتفاا بها مع عدم جواز التصمرف فيها بن صمرف من
التصممرفات الناقلة للملكية إال ب د وداع ثمنها اامال ،اما صممدا قانون الت اون اسسممكاني ل ام  471981وال
عرف الملكية الت اونية بننها عمممممن الق اا الت اوني ال ي مل على وفير المسمممماان لضعةمممماع والخدمات
الالزمة للتجم ات السمكنية ويتولى صميانتها وإداا ها وذل وفقا للمبادئ الت اونية و ة التنمية االقتصمادية
واالجتم اعية للدولة ،بهدف افع مسمممتوق األعةممماع اقتصممماديا واجتماعيا ووقر لها بكافة الةممممانات المدنية
والجنما يمة المقراة للملكيمة ال ماممة ،وال يجوز ملم وموال الجم يمات الت ماونيمة وو اسممممب و حق عيني عليهما
بالتقادم ،اما حار على الجم يات الت اونية للبناع واسسمممكان التصمممرف في ال قااات التي نشمممئها وو حصمممل
عليها لالير وعةمماع الجم ية إال بقراا من الجم ية ال مومية اما حار على ال ةممو الل ال شممر سممنوات التالية
صمص له وو رل إليه لالير ال وج ووال وجة وو ل و القربى
لتااي التخصميص ون يتصمرف في ال قاا الت اوني ال
حتى الداجة ال ال ة وو الجم ية.
وفي الحقبة ذا ها صمدا القانون اقم  143لسمنة  1981في شمنن نايم األااعمي الصمحراوية ،وقد عرف القانون
األااعممي الصممحراوية بننها األااعممي المملواة للدولة ملكية اصممة ،والواق ة ااج ال مام ب د مسممافة ايلو
مترين واشمترط سدااة واسمتالالل والتصمرف في األااعمي الصمحراوية ون يصمدا وزير الدفاا قرااا بتحديد المنا ق
اسسممترا يجية ذات األهمية ال سممكرية من األااعممي الصممحراوية التي ال يجوز ملكها ،ون يصممدا الوزير المختص
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باسممتصممالل األااعممي قرااا بتحديد المنا ق التي شممملها ة ومشممروعات اسممتصممالل األااعممي و تولى الهيئة
ال امة لمشممروعات الت مير إدااة ه و األااعممي ويكون التصممرف فيها واسممتالاللها بم رفة الهيئة ،وون كون
األااعمي رير الواق ة في المنا ق ال سمكرية وو في مواقع االسمتصمالل وون يتم اسمتالاللها وإداا ها والتصمرف
فيها بم رفة هيئة المجتم ات ال مرانية الجديدة بالتنسمميق مع وزااة الدفاا واحتفظ لمجل الوزااع بحق ن ا
ملكية األااعمي الصمحراوية وال قااات المقامة عليها وو االسمتيالع عليها اسمتيالع مدقتا ،إذا اقتةما ذل دواعي
المحمافامة على سممممالممة المدولمة وومنهما القومي الخمااجي وو المدا لي وو المحمافامة على اآلثماا علي ون ي وض
وصمممحابها إذا ن عا ملكيتهم برد ما ونفقوو في إصمممالل األاض وإقامة المباني وإذا اان اسمممتيالع مدقتا بدفع
مبلى يسممماو ما اانا داو عليهم ه و األاض وال فترة االسمممتيالع وعلي ون يكون حديد قيمة الت ويض
فيه ا منمدوب عن المالل ومنمدوب عن وزااة
لجنمة شمم مكمل لهم ا الالرض من هيئمة المجتم مات ال مرانيمة يم مل م
الدفاا.
محمد حسمممني مباال ،فقد ولالي سمممل ة مجل الوزااع فإسمممت ناع األجانب من
وما بالنسمممبة إلي عهد الر ي
شمممروط ااتسممماب ملكية ال قااات المبنية واألااعمممي الفةممماع عام  1985ونام األمر عبر قانوني اقم  56ل ام
 1988واقم  230ل مام  1996وقمد عرف القمانون التملم مب ننمه الملكيمة التماممة وملكيمة الرقبمة وحقوق االنتفماا،
يمد ممد مه على مسممممين عمامما ويقصممممد
وي تبر في حكم التملم في بيق وحكمام هم ا القمانون اسيجماا الم
بال قااات المبنية واألااعمممي الفةممماع في بيق وحكام ه ا القانون ،المباني واألااعمممي علي ون يكون التمل
ل قااين علي األا ر بالرض السمكني الخا له وألسمر ه علي وال يد مسماحة ال عقاا على واب ة رالف متر مربع
وام ا ال يكون ال قماا من ال قمااات الم تبرة وثرا في بيق وحكمام قمانون حممايمة اآلثماا امما ال يجوز لمه وفقما
ألحكام ه ا القانون ون يتصممرف فيه بن وجه من وجوو التصممرفات الناقلة للملكية قبل مةممي م سممنوات
من ااي ااتسابه الملكية ،اما ووجب ذل القانون علي األجنبي المتمل ألاض فةاع ون يبني عليها.
امما صممممدا في عهمدو قمانون ن ا الملكيمة اقم  10ل مام  1990وقمد عمدل ذلم القمانون عمام  2018وقمد وع ي
القانون السل ة لر ي الجمهويرة قدير المنف ة ال امة واالستيالع ون ا الملكية ب ريق التنفي المباشر علي
امل مما حتماجمة المنف مة ال ماممة من وااعممممي وعقمااات و مي ذلم القمانون عن سممممابقيمه بمننمه وواد ريفما عمامما
ألعمال المنف ة ال امة ف رفها بننها إنشماع ال رق والشموااا والميادين وو وسمي ها وو ديلها ،وو مديدها
وو إنشاع وحياع جديدة ،مشروعات المياو والصرف الصحي ،مشروعات ال اقة ،إنشاع الكباا والمجازات الس حية
الس فلية وو ديلها ،مشمروعات النقل والمواصمالت ،ورراض التخ يط ال مراني و حسمين
االم لقانات) والممرات م
المرافق ال امة ،ما ي د من وعمال المنف ة ال امة في و قانون ر ر ما يةمماف إلي ل األعمال بقراا من ا ي
ع رواة ن عها بخالف ال قااات
الوزااع مع جواز عمم و عقااات و ر الزمة ر الجهة القا مة علي ل األعمال م
المخ ط ن عها وقد وواد القانون وحكام الت ويض عن ن ا الملكية فنواد ون يتم ذل بواسم م ة لجنة شمممكل
بكل محافاة بقراا من وزير األشمالال ال امة والموااد الما ية ،ومن مندوب عن هيئة المسماحة ا يسما ،وعةموية
مندوب عن ال من مديرية ال ااعة ومديرية اسسممكان والمرافق ومديرية الةممرا ب ال قااية بالمحافاة بحيث ال
قل داجة و منهم عن الداجة األولي ويتم اليير وعةمماع ه و اللجنة ال سممنتين ،ونص ا ل علي ون مقداا
الت ويض يجب ون يكون الت ويض بقا لضسممم اا السمممما دة وقا صممممدوا قراا ن ا الملكية علي ون ودا ل
القيمة بخ انة الجهة القا مة بإجراعات ن ا الملكية الل مدة ال جاوز شمممهرا من ااي صمممدوا القراا اما وجاز
اقتةمممماع الت ويض اله وو ب ةممممه عينا ب د موافقة المالل وقد وعممممي إلي ل القيمة  %20عندما م ديل
القانون عام  2018ونص علي وحقية ون ي ترض المالل الل ثالثين يوما فةممما إلي  15يوما عام  2018لد
مقر الجهة القا مة بإجراعات ن ا الملكية ،اما نص ألول مرة علي وحقية المالل في ال ن علي قدير الت ويض
ومام ا لمحاام االبتدا ية الل واب ة وشممهر من ااي عرض الكشمموف الخاصممة باألااعممي المراد انت اعها لصممالح
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المنف مة ال ماممة دون حيلولمة ذلم من و يتلقي ذو الشممممنن األموال المقمداة لهم من الجهمة المختصممممة
ات ويض.
اما ةممنا ب ض القوانين التي صمدات في عهد مباال علي وحكام خص حق الملكية ،فصمدا قانون عممانات
وحواف االسممممت ماا اقم  8ل ام  1997ال نص علي عدم جواز نميم و مشممممروا اسممممت مااق يشمممممله ذل
القانون ،وقانون ومالل الدولة الخاصة اقم  7ل ام  1991ال نام استالالل والتصرف في وموال الدولة الخاصة
وقانون نايم هدم المباني والمنشات رير االيلة للسقوط والحفا علي التراث الم ماا اقم  144ل ام 2006
ش ئون اسسمكان ،وا ل القانون
وال و ال ن ا ملكية المنشمنة بقراا لجنة شمكل بواسم ة الوزير المختص ب م
اقم  119لسمنة  2008المختص بقواعد واض البناع وال ووجب في المادة  24على الجهة اسدااية المختصمة
بشممئون التخ يط والتنايم إعالن منا ق إعادة التخ يط التى يحددها المخ ط االسممترا يجى ال ام وو المخ ط
التفصمممميلى ب مد اقراا المجل األعلى للتخ يط والتنميمة ال مرانيمة ليصممممدا المحمافظ المختص قرااا ببيمان هم و
المنما ق ب مد ذلم  ،ووع ي للجهمة اسداايمة المختصممممة بشممممئون التخ يط والتنايم مهممة التفماوض مع مالل
ال قااات دا ل من قة إعادة التخ يط لوعع مخ ط سعادة قسيمها ،وإعادة وزيع ملكيات األااعى بها.
المالاة
م
ووع ي ذ لم القمانون السممممل مة للمجل األعلي للتخ يط والتنميمة ال مرنيمة في حمالمة عمدم اال فماق مع
سمممل ة اصمممداا قرااا بن ا ملكية ال قااات بالمن قة للمنف ة ال امة بالرض إعادة التخ يط و حديد مقابل ن ا
الملكية بقا لنوا االستخدام المحدد لضااعى المن وا ملكيتها علي ون يكون للمالل الخياا بين:
 .1اقتةماع الت ويض على وسماس قيمة ونصمبتهم فى وااعمى المن قة فوا صمدوا قراا ن ا الملكية بقا
للقيمة التقديرية لضاض ،قبل نفي مشمممروا إعادة التخ يط والتى يحددها المجل األعلى للتخ يط
والتنمية ال مرانية
 .2اقتةمماع الت ويض ب د نفي مشممروا إعادة التخ يط وبيع ق ع األااعممى الجديدة ،على وسمماس قدير
نصمميب األاض المن وا ملكيتها من القيمة اسجمالية لق ع األااعممى بالمن قة بقيمتها الجديدة وذل
ب د استب اد األااعى التى م خصيصها لل رق ،والخدمات ال امة و صم كالي نفي المشروا.
شمهد عصمر الر ي عبدالفتال السميسمي شمري ات نام حق الملكية حيث نام قانون التنمية المتكاملة في
سمميناع التمل في ل المن قة 48ونص القانون علي ون مل األااعممي وال قااات المبنية بالمن قة لضشممخا
ال بي يين يكون فحسب لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون ريرها من وية جنسيات و رق ومن ولد ألبوين
مصممريين ولضشممخا االعتبااية المصممرية المملول اوس مالها بالكامل لمصممريين ،ويقع با ال ب النا م لقا و
عقد مل ويبرم على الف ذل  ،ونص علي ونه إذا رلا الملكية لالير المصممممريين بتل المن قة ب ريق االاث وو
الوصممية وو الهبة يكون لالير المصممريين الن ول عن حق الرقبة لتل األعيان واالحتفا بحق االنتفاا ألنفسممهم
وو لالير المصمريين مع االحتفا بملكية المنشمات المقامة وال يجوز التصمرف في ل األعيان إس لحاملي الجنسمية
المصمرية في مدة وقصماها سمتة وشمهر من حدوث الوفاة وو الهبة وو الوصمية اما حار التمل وو حق االنتفاا
وو اس يجاا وو و نوا من التصممرفات في األااعممي وال قااات في المنا ق االسممترا يجية ذات األهمية ال سممكرية
التي ال يجوز ملكهما وفقما للقراا الجمهوا اقم  152لسممممنمة  2001والج ا الواق مة بمالبحر األحمر والمحميمات
ال بي يمة والمنما ق األثرية وال ينشممممن حق االنتفماا على لم األااعممممي وال قمااات إال وفقما لت ماقدات برم لهم ا
الالرض علي وال تخ ي مدة الخمسممممون عاما ويجوز جديد ه و المدة لمدد و رق بحيث ال ي يد إجمالي مدة حق
االنتفاا على  75سمممنة وما بالنسمممبة إلي اسمممتالالل األااعمممي وال قااات المبنية فيكون لضشمممخا ال بي يين
واالعتبماايين من المصممممريين واألجمانمب بمنما ق التنميمة بنامام حق االنتفماا دون ريرو من الحقوق ال ينيمة
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األصممملية ،اما صمممدا في عهدو قانون ومالل الدولة الخاصمممة ل ام  492017وال
منها قنين وعع اليد لمن ي لب ب قود م دة ل ل .

ود ل ب ض األحكام الجديدة

فصمدا القراا اقم  18لسمنة  2017بالال حة التنفي ية للقانون  144لسمنة ،2017الخا بالتصمرف بالبيع لضااعمى
مل الدولة لواعمم ى اليد عليها ،ال ين قاموا بالبناع عليها وو اسمممتصمممالحها وزااعتها ليكون التصمممرف بالبيع
لضااعى مل الدولة لهم.
اما وصمدا الر ي عبد الفتال السميسمى القراا اقم  75لسمنة  2016بشمنن شمكيل لجنة السمترداد وااعمى الدولة
المسمتولي عليها بر اسمة الداتوا إبراهيم محلب مسماعد ا ي الجمهواية للمشمروعات القومية واالسمترا يجية
وقتها ،وعمما فى عةمويتها ال من وزير التنمية المحلية ومسماعد الر ي لشمئون األمن ومكافحة اساهاب،
ومم لين من وزااات ال مدل والمدفماا والمماليمة ومن المخمابرات ال ماممة والرقمابمة اسداايمة والشممممهر ال قمااق
والمساحة.
و ةممن القراا عمرواة حصمر اافة وااعمى الدولة التى م االسمتيالع عليها واسمتردادها ،اما ةممن القراا إعداد
قااير بالسمممملبيات ا لتى ودت إلى االسممممتيالع على وااعممممى الدولة واف ها إلى الر ي فةممممال عن إ اا جهات
التحقيق بكل الجرا م المت لقة بها التى م ل عدوان على المال ال ام وإ اا ال جهة ذات ا تصمما لتحصمميل
مستحقا ها .وا تصا اللجنة بما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حصر وااعى الدولة المستولى عليهممما والمديونممميات المستحقمممة وإعممممممداد قاعمممدة بيانات متكاملة
بشننها.
االجراعات القمانونيمة واسداايمة التى م إ خماذهما حيمال األااعممممى المسممممتولى عليهما ولم يتم سممممداد
مستحقا ها للدولة.
حصمر وااعمى الدولة التى م اليير النشماط المخصمصمة من وجله حصر قرااات إزالة الت ديات الصاداة لصالح
الهيئات وما م نفي و منها وما لم يتمم ووسباب ذل .
اقترال الحلول الم لى القانونية والالير نم ية القابلة للتنفي على واض الواقع السممترداد حقوق الدولة
ل رعها على اللجنة الر اسية.
شمكيل اللجان الفرعية المقترحة للم اونة فى حقيق ا تصماصمات األمانة الفنية نفي ا للقراا الصمادا
على اللجنة الر اسية.
إنشممماع قاعدة بيانات لحصمممر األااعمممى الم لوب إ خاذ إجراعات بشمممننها بما يتيح المتاب ة المسمممتمرة
الدقيقة لما يتخ بشننها من قرااات مع حديد وولويات التنفي .
إعداد ة عمل للجنة الر اسية وعرعها ليعتماد.
متاب ة نفي قرااات اللجنة الر اسية.
حصر القرااات الصاداة بفس الت اقد بشنن األااعى وما م بشننها.

وصمممدا في عهد الر ي عبدالفتال السممميسمممي ا ل قرااا جمهوايا بتخصممميص األااعمممي الصمممحراوية ب مق 2
ايلومتر على جانبي  21ريقا جديدا لوزااة الدفاا ،على ون تبر منا ق اسممترا يجية ذات وهمية عسممكرية ال
50
يجوز ملكها.
ونص القراا ال حمل اقم  233لسممنة  2016على ون ه ا التخصمميص ال يسممر على التصممرفات التي قاما بها
وجه ة الدولة في ه و المسمماحات قبل صممدوا ه ا القراا ،اما سممر على ه و األااعممي القواعد المنصممو
عليها في قراا ا ي الجمهواية  154لسنة  2001بشنن حديد استخدامات وااعي الدولة وهي:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ال ريق المدا ر اسقليمي من قما مه مع ريق القماهرة اسسممممكنمدايمة الصممممحراو وحتى قما مه مع
ريق بلبي مرواا ب رق الواحمات والفيوم والصمم م يمد الالربي والصمم م يمد الشممممرقي وال ين السممممخنمة
والسوي واسسماعيلية.
ريق بني سوي ال عفرانة.
ريق اسسماعيلية ال وجة.
ريق ابا اوس النقب.
ريق اوس النقب نويبع واد و ير.
ريق ال ري افح.
ريق شرق بواس يد الشط عيون موسى شرم الشي .
الق اا الشمالي من محوا  30يونيو امن دا ر بواس يد حتى قا ع ريق الصالحية).
محوا الةب ة بوصال ه.
ريق الواحات البحرية الفرافرة.
ريق بني م اا الواحات البحرية.
ريق وسيوط الفرافرة.
ريق عين دلة سيوة.
ريق سيوة جالبوب.
ريق جنوب الفيوم واد الريان الواحات البحرية.
 16ريق الفرافرة عين دلة.ريق وسيوط سوهاج البحر األحمر.
وصلة ريق الشي فةل ريق اوس رااب.
وصلة ريق المنيا اوس رااب.
ريق قنا سفاجا.
ريق م رول سيوة.

اؤية نقدية قانونية لقوانين المنف ة ال امة
ب د اسممت راض الت وا التشممري ي لحق الملكية في القوانين المصممرية يتبين ون الم الجة التشممري ية ل ل الحق
ولمدت نتماج اربمة في نايم المدولمة لم لم الحق واالسممممتفمادة وا ر ممما هو إداال منهما لمدوا المدولمة في حممايمة
ملحة الفرد ومصمممملحمة الدولة ،فنرلمب التشممممري مات
الحقوق و ي ها ،وا يرا ما اانا اليمب الموازنة بين مصممم م
السابق ذارها اانا ك التوجه السياسي للحكم ووع ته في ثوب المنف ة ال امة وو قل إذا شئا ون ال
سممل ة فرعمما مفهومها للمنف ة ال امة علي الموا نين وبه انت عا لنفسممها ما شمماع لتحقيق ما راو دون
م ياا عام مجرد لكيفية ان كاس مفهوم المنف ة ال امة علي الموا ن وو ماهية ااا و القانونية.
واانا ل التشمممري ات في رياب اقابة برلمانية م برة عن الرو ال ام ومداف ة عن مصمممالح الناس في وجه
الول سل ة الدولة باسم القانون إما ل دم وجود دستوا ينص علي سل ة شري ية ،وو ألن السل ة التشري ية
له ا لم السممممل مة ،وو ل مدم قيمامهما بمدواهما علي المدوا األاممل بمل ووا ر من ذلم في الييمب للرقمابمة
لم يكن م
القةما ية ،حيث نصما قوانين ن ا الملكية المت اقبة علي عرض الشمكاو علي لجنة قةما ية للفصمل فيها بل
وصمادا ب ةمها نصما علي حق التقاعمي للموا ن اما واد بقانون الت لية ال انية لخ ان وسموان ل ام  1933وال
ج ل الت ويةممات إذا ما وافقا صممحيح نص القانون وب د اللجوع للجنة الفصممل في الشممكاو واالعتراعممات رير
قابلة لل ن عليها من قبل و شخص وأل سببٍ اان.
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والجدير بال ارون ويا من ل القوانين لم ي ار م يااا عادال القتةماع الت ويض ،فاال فاقيات الدولية في عصمرنا
علي سمبيل الم ال ،تد بسم ر الم ل بالسموق الحر وقا اقتةماع الت ويض ام ياا ولكن التشمري ات المت اقبة
راا األمر لتقدير اللجان والخبراع وو نصمما علي مقداا الت ويض ،يسممت ني من ذل اله شممريع ن ا الملكية
ل ام  1990وال نص علي حق اللجوع الي القاعممممي االبتدا ي دون ا الل بحق التقاعممممي ،اما نص علي سممم ر
السمممموق ام يماا للت ويض بمل ووواد مفهوم المنف مة ال ماممة في نقماط ب ينهما يسمم مهمل تب هما ،ولكن رل
لمجل الوزااع إعافة و عمل يراو من مقتةيات المنف ة ال امة دون وعع م ياا وو ري يمكن الرجوا إليه
لكي ال يسيع المجل استخدام ل السل ة حفاظا علي حرمة الملكية الخاصة.
 1محمد وحمد الم داو  ،المد ل لل لوم القانونية :نارية الحق ،اتاب إلكتروني.
 2المصدا نفسه.
 3ما هي الحقوق ال ينية واألصلية والتب ية والفرق بينهما ،مشاااة على موقع استشااات قانونية مجانية.
 4الم داو .18 . ،
 5عبد الرحمن البكر  ،موسوعة شرل القانون المدني ،الج ع األول.302 . ،
 6قانون اقم  131لسنة  ،1948المادة .802
 7قانون  ،1883المادة .11
 8ال ن اقم  2054بمحمكمة النقض ،مدني ،سنة  62قةا ية ،ااي الجلسة  ،1999-2-4مكتب فني  ،50الج ع األول.187 . ،
 9الم داو .20–19 . ،
 10نفسه.
 11ال ن اقم  2627بمحكمة النقض ،مدني ،سنة  60قةا ية ،ااي الجلسة  ،1994-11-3مكتب فني  ،45الج ع ال اني.1328 . ،
 12الم داو .21 . ،
 13الم داو .21 . ،
 14ال ن اقم  1415بمحكمة النقض ،مدني ،سنة  50قةا يةم ااي الجلسة  ،1981-3-24مكتب فني  ،32الج ع األول.920 . ،
 15الم داو .22 . ،
 16ال ن اقم  463بمحكمة النقض ،مدني ،سنة  49قةا ية ،ااي الجلسة  ،1982-6-9مكتب فني 33م الج ع ال اني.698 . ،
 17إسماعيل رانم ،م ارات في ال قود المسماة :عقد البيع ،القاهرة :مكتبة سيد وهبة.16 . ،
 18محمد زهدوا ،الوصية في القانون المدني والشري ة االسالمية ،الج ا ر :المدسسة الو نية للكتاب.146 . ،1991 ،
 19عبد المن م فرج الصدة ،الحقوق ال ينية األصلية ،بيروت :داا النهةة ال ربية لل باعة والنشر.
 20علي نجيدة ،المد ل لدااسة القانون :نارية الحق ،داا الفكر ال ربي لل باعة والنشر.1984 ،
 21عبدالرحمن الراف ي ،ااي الحراة القومية ،الج ع األول ،ناام الملكية والةرا ب.
 22عبد الرحمن الراف ي ،عصر محمد علي ،الناام المالي واالقتصاد .
 23حازم الببالو ” ،عن وزيع وااعي الدولة بالتخصيص“.
 24الحكومة المصرية ،القوانين ال قااية في الدياا المصرية ،القاهرة :م ب ة بوالق.1893 ،
 25نفسه.
 26نفسه.
 27نفسه.
 28نفسه ،وانار ا ل  :الحكومة المصرية ،الال حة الس يدية في حق و يان الدياا المصرية ،القاهرة :م ب ة بوالق.1875 ،
 29القوانين ال قااية.
 30نفسه.
 31قانون اقم  11لسنة  1880بشنن ر يب المحاام الشرعية.
 32قانون سنة  1883بشنن إصداا قانون المراف ات في المواد المدنية والتجااية القديم.
 33قانون اقم  5لسنة  1907بشنن ن ا ملكية ال قااات للمنافع ال مومية لدق المحاام األهلية.
 34قانون اقم  4لسنة  1913بشنن عدم جواز وقيع الحج على األمالل ال ااعية الصاليرة.
 35قانون اقم  24لسنة  1912بشنن ديل المادة  692من القانون المدني للمحاام المختل ة.
 36عبد ال ايم امةان ،الصراا االجتماعي والسياسي في مصر من قيام ثواة يوليو إلى نهاية مااس  ،1954القاهرة :مكتبة مدبولي.
 37بدو التهجير من عام  1902مع بناع ان وسوان.
 38نفسه.
 39مص فى جاوي ” ،النوبة :وزمة هوية وم قةية وقلية؟“ الم هد المصر للدااسات.2016 ،
 40شبكة قوانين الشرق” ،بشنن ن ا الملكية التي ستل مها الت لية ال انية لخ ان وسوان“.
 41شبكة قوانين الشرق” ،بشنن ديل المادة الراب ة من القانون اقم  6لسنة  1933الخا بن ا الملكية التي ستل مها الت لية ال انية لخ ان وسوان“.
 42شبكة قوانين الشرق” ،بشنن ن ا ملكية األااعي التي المرها مياو السد ال الي“.
 43قانون اقم  27لسنة  1956بشنن ن ا ملكية األحياع سعادة خ ي ها و ميرها.
 44قانون اقم  252لسنة  1959بشنن ومالل الدولة.
 45قانون اقم  142لسنة  1964بشنن ناام السجل ال يني.
 46قانون اقم  72لسنة  1963بشنن نميم ب ض الشراات والمنش ت.
 47قانون اقم  100لسنة  1964بشنن نايم نجير ال قااات المملواة للدولة ملكية اصة والتصرف فيها.
 48قانون اقم  14لسنة  1981بشنن إصداا قانون الت اون اسسكاني..
 49قانون اقم  95لسنة  2015بشنن ديل ب ض وحكام المرسوم بقانون اقم  14لسنة  2012بشنن التنمية المتكاملة في شبه ج يرة سيناع.
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 50قانون اقم  144لسنة  2017بشنن ب ض قواعد وإجراعات التصرف في ومالل الدولة الخاصة.
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الفصل ال اني:
صراعات األااعي و هديدات الحيازة :دااسات حالة
في ن ا الملكيممة للمنف ممة ال ممامممة ،هممديممدات
الحيازة ،اال الع القسر ومصاداة األااض

المحتويات:
المبحث األول :ن ا الملكية للمنف ة ال امة
 الخلفية التاايخية لن ا الملكية للمنف ة ال امة والوص القانونى له. حماية الملكية الخاصة في الدستوا المصرق. القيود الحاامة للسل ة في ن عها للملكية للمنف ة ال امة. نمماذج لن ا الملكيمة للمنف ة ال امة اثواة  23يوليو واسصممممالل ال ااعى ،الح ام األ ةممممر،م لث ماسبيرو ،املة بوالق ،وج ا النيل)
المبحث ال اني  :هديدات حيازة الملكية
المبحث ال الث :اس الع القسر ااألماان الحدودية وسيناع)
 قةية النوبة. وهالي من قة السوي . مدينة افح في إ اا مكافحة اساهاب.المبحث الرابع :مصاداة األااعي بموجب حكم قةا ي.
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المبحث األول :ن ا الملكية للمنف ة ال امة
الخلفية التاايخية لن ا الملكية للمنف ة ال امة والوص القانونى له
وي َرف ن ا الملكيمة للمنف مة ال ماممة بمننمه ال مليمة القمانونيمة التي همدف إلى نقمل ال قماا من ذممة ممالكمه
إلى ذممة المدولمة وو الحكوممة وو المصمممملحمة ال مالبمة ن ا الملكيمة وو ألحمد األشمم مخما االعتبماايمة ال ماممة
بهدف خصمميصممه للمنف ة ال امة وقد مرت ل الفكرة من الناحية التاايخية ب دة مراحل حيث اانا
بدايتها بدولة فرنسمما ولم يكن ذل اسجراع يسممتخدم إال عند الحاجة إلى إنشمماع ومالل عامة لتهيئتها
للمنف ة ال امة واان الدافع لاللتجاع إليها في منتصم م القرن التاسمممع عشمممر حقيقا لضعمال الكبرق
52 51
التي اانا جااية وقتئ سنشاع ال رق.
وب د ذل ا سممع ن اق فكرة المنف ة ال امة بحيث وصممبح يسمموف ن ا الملكية في حاالت و رق يكون
فيها ن ا الملكية لصممممالح مشممممروعات حقق فا دة عامة ،ولقد بدو ه ا الت وا شممممري يا حين اان
المشممرا يصممدا شممري ات بيح ن ا الملكية في حاالت تجاوز المجال الةمميق ال اانا حتب فيه
فكرة المنف ة ال امة وما لبث مجل الدولة الفرنسمممي ون اعتنق فكرة الفا دة ال امة وو يجي ن ا
الملكية لصمالح مشمروعات اصمة ذات نفع عام في الحاالت التي لم صمدا فيها قوانين اصمة جي ن ا
الملكية لصممالحه وه ا الت وا ال انتها إليه فكرة المنف ة ال امة ،وال ودق إلى ا سمماا مجالها،
قد اقتةمته احتياجات المجتمع وما سمتل مه من وجوب شمجيع المشمروعات ذات النفع ال ام على وداع
54 53
اسالتها.
وقد عالجا مصممر ل الفكرة شممري يا من الل دسمما يرها المت اقبة فنص الدسممتوا مصممر علي ون
الملكية الخاصممممة مصممممونة ،وحق اساث فيها مكفول ،وال يجوز فرض الحراسممممة عليها إال فى األحوال
المبينة فى القانون ،وبحكم قةمما ى ،وال ن ا الملكية إال للمنف ة ال امة ومقابل ويض عادل يدفع
مقدما وفقا للقانون ،اما عرف مجل الدولة المصرية ن ا ملكية ال قااات للمنف ة ال امة بننه إجراع
يقوم وسمماسمما على ون ثمة مشممروعا ذا نفع عام يراد نفي و وون ذل التنفي يقتةممي خصمميص واض
المنت عة ملكيتها ل ل  ،وعلي ذل شممممدد الت ري علي ونه ال يتصمممموا النفع ال ام إذا ن عا وااعممممى
ميص ها لمنف ة اصمة وو منف ة وشمخا م روفين ب وا هم ووسمما هم .وقد وسمند الدسمتوا إلي
لتخص م
السممممل مة التشممممري يمة نايم إجراعات قرير المنف مة ال ماممة ون ا الملكيمة و قرير وسمم م الت ويض
وعمممانا ه ،فصممدات قوانين ن ا الملكية المت اقبة اما عالج األمر القانون المدني في موادو  87و88
واللتان رعممتا ألحوال خصمميص المال ال ام للمنف ة ال امة وو انتهاع ه ا التخصمميص وفقد صممفته
اممال عمام ،امما نصمممما الممادة  805من القمانون ذا مه على ونمه ال يجوز ون يحرم وحمد من ملكمه إال في
55
األحوال التي يقراها القانون ،وبال ريقة التي يرسمها ،ويكون ذل في مقابل ويض عادل.
والقمانون الحماام لن ا الملكيمة واالسممممتيالع عليهما هو القمانون اقم  10لسمم منمة  1990وهو الواجمب
الت بيق بصمدد المنازعات الناشمئة عن بيق وحكامه ،وينحصمر ن اق بيق ل األحكام بشمكل عام
على ح حقيق منف ة عامةح وو ”لقيام عرواة ملجئة“.
و وحمدد بنص الممادة  2من القمانون مما ي مد من وعممال المنف مة ال ماممة التي من وجلهما يجرق ن ا الملكيمة
واالستيالع عليها ب ريق التنفي المباشر ،و ل األعمال هي ااآل ي:
•
•

إنشممماع ال رق والشممموااا والميادين وو وسمممي ها وو
جديدة
مشروعات المياو والصرف الصحي
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•
•
•
•
•
•

مشروعات الر والصرف
مشروعات ال اقة
إنشاع الكباا والمجازات الس حية االم لقانات) والممرات السفلية وو
مشروعات النقل والمواصالت
ورراض التخ يط ال مراني و حسين المرافق ال امة
ما ي د من وعمال المنف ة ال امة في و قانون ر ر

ديلها

وقمد ول القمانون مجل الوزااع سممممل مة إعممممافمة مما ي مد من وعممال المنف مة ال ماممة األ رق إلى هم و
األعمال الواادة بالقانون وقد صممدا اسممتنادا لتل السممل ة عدة قرااات بإعممافة وعمال د من قبيل
المنف ة ال امة وفقا لقانون ن ا الملكية ،و ل األعمال الصاداة بقرااات من مجل الوزااع هي:
•
•
•
•
•
•

مشروعات األبنية الت ليمية الحكومية وملحقا ها.
المشروعات اسنتاجية التاب ة لق اا األعمال ال ام ومصان ه.
مشروعات إقامة المفر ات السمكية الصناعية.
إنشاع جراجات مت ددة ال وابق بالمدن المصرية .
إنشاع المنا ق التجااية.
وعممال إزالمة المبماني والمنشمممم ت المقماممة في المنما ق رير اآلمنمة ،والتي ال توافر فيهما
اشمترا ات األمان وسمالمة األاوال والمسمكن المال م التي يقوم بها صمندوق وير المنا ق
ال شمموا ية باالشممترال مع المحافاات الم نية .وهو ررض قراا االسممتيالع الصممادا على واض
املة بوالق ومشاا إليه بديباجة قراا االستيالع.

ويكون ن ا الملكية للمنف ة ال امة يدد إلى مراا قانونية دا مة تم ل فى جريد المال من ملكه
ليدول نهما يما وبصمم مفمة م لقمة إلى المدولمة ،ومما االسممممتيالع على ال قماا ال يتر مب عليمه إال مجرد افع يمد
الممالم وو الحما عن ال ين المسممممتولي عليهما لتنتقمل هم و الحيمازة إلى المدولمة لفترة محمدودة نتهى
بإنتهاع الالرض من االستيالع.
شممممرط المنف ة ال امة فإن ه و ال بااة ال نى بالةممممرواة خصمممميص ال قاا المن وا ملكيته لخدمة
مرفق عام وو مشمروا عام بحيث يفيد منه جميع الموا نين ب ريق مباشمر وو رير مباشمر ،وإنما يكفى
لتحقق المنف ة ال امة ون يكون ن ا الملكية قد م لةممرواة عامة وو لصممالح عام ي لو على الصمموالح
الخاصة لضفراد.
ويكون قرير المنف مة ال ماممة على ال قمااات بقراا من ا ي الجمهوايمة ،وهنمال ريقين لالسممممتيالع
وفقا ألحكام قانون ن ا الملكية ،األول هو االستيالع ب ريق التنفي المباشر االمادة  )14على ال قااات
التي قرا ل ومها للمنف ة ال امة وذل بقراا من ا ي الجمهواية وو من يفوعمممه ،وذل حالة ل وم
ال قاا لخدمة مشمروا ذ نفع عام ،فتدعو الجهة البة ن ا الملكية لالسمتيالع ب ريق التنفي المباشمر
على ال قمااات التي قرا ل ومهما للمنف مة ال ماممة بصمم مفمة مدقتمة وذلم بقراا من ا ي الجمهوايمة وو
من يفوعممه بقا ألحكام القانون ،وال اني هو االسممتيالع المدقا االمادة  )15ويكون بناع على لب
الجهة المختصة في حالة حصول ررق وو ق ع جسر وو ف وباع وسا ر األحوال ال اا ة وو المست جلة
*
سجراع وعمال الترميم وو الوقاية وو ريرها ،وذل بقراا من الوزير المختص.

*
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ومدة االسمممتيالع المدقا على ال قااات نتهي بانتهاع ررض االسمممتيالع ،وو بمةمممي ثالث سمممنوات من
ااي االسمتيالع ”الف لي“ ويهما وقرب ،وال يجوز مد ه و المدة إال عند الةمرواة ،وبإ فاق ذوق الشمنن
على المدة ال ا دة ،فإذا صممماا ه ا اس فاق مت اا ،ين قبل إنقةممماع المدة األصممملية بوقا مال م ،ون
تخ الجهة اسدااية اسجراعات التى يقتةيها ن ا ملكية ال قاا.
وبينمما يدد ن ا الملكيمة للمنف مة ال ماممة إلى مراا قمانونيمة دا ممة تم مل فى جريمد الممالم من ملكمه
ليدول نهما يما وبصمم مفمة م لقمة إلى الدولة ،فإن االسممممتيالع على ال قماا ال يتر ب عليمه إال مجرد افع يد
يه ا لتنتقمل هم و الحيمازة إلى المدولمة لفترة محمدودة نتهى
الممالم وو الحما عن ال ين المسممممتولى عل م
بإنتهاع الالرض من االستيالع.

حماية الملكية الخاصة في الدستوا المصرق
ناما الدسممما ير المصمممرية المت اقبة الملكية الخاصمممة وال امة وقد وعمممفا علي اال منهما الحماية
القانونية الالزمة لهما ،وقد نار الدسمتوا المصمر إلي الملكية الخاصمة علي ونها مصمونة ال م وال
يجوز نقلها جبرا عن صمممماحبها إال بقا ألحكام القانون ،رير ونها – في الوقا ذا ه  -ا ل ليسمممما
حقا م لقا للمال ال يجوز ن عها ،بل هي وظيفة اجتماعية يرسممم القانون حدودها وايفية ممااسممة
المال لها .وب ل يمكن القول ون المشممرا المصممرق نار إلي الملكية الخاصممة بننها مصممونة ،ال يجوز
ن ا ملكيتها عن صاحبها إال است ناع.
فن ا الملكية وفق القانون المصممرق هو اسممت ناع من وصممل دسممتوا يقرا صممون الملكية وحمايتها
وهو اسمت ناع قتةميه الةمرواة و حتمه المصملحة ال امة وه و المصملحة ال امة و ل الةمرواة البد ون
ينب قما االهمما من مصمممملحمة المجموا ومن حقيق نف مه ال مام ومن ون وز المدولمة ال قمااات المنت ا
ملكيتهما لتنفيم وعممال المنف مة ال ماممة التي ريمد إجراعهما  -فمإذا مما امانما م ال – ال قمااات الخماصممممة
مام ة و قيم عليمه
بمالمدولمة كفي لتنفيم لم األعممال فمإن المدولمة خصممممص مما متلكمه للمنف مة ال م
ريدو وما ما يخص األفراد فيبقى على ملكهم الن دام السممبب الموجب لن ا ملكيتهم
المشممروا ال
عنمه والتخصمممميص في هم و الحمالمة ،وم ني ذلم ون المنف مة ال ماممة هي منماط ن ا الملكيمة وشممممرط
قريرو بحسمبانها الداعي إليه والمسوف له وباعتبااها منف ة المجتمع اله التي يجب ون اللب منف ة
الفرد و لوهما ،فمالمنف مة ال ماممة الجما ن ا الملكيمة ال قماايمة حقيقما لهما في ذلم اس ماا هي لم
المنف ة التي نام النواحي اسجتماعية واسقتصممممادية وال قافية وذل ال ي ني بالةممممرواة خصمممميص
يفي د منمه جميع الموا نين ب ريق
ال قماا المن وعمة ملكيتمه لخمدممة مرفق عمام وو مشممممروا عمام بحيمث م
مباشمممر وو رير مباشمممر وإنما يكفي لتحقيق المنف ة ال امة المقصمممودة ون يكون ن ا الملكية قد م
لةرواة عامة وو لصالح عام ي لو على الصوالح الخاصة لضفراد.
ومما إذا م ن ا الملكيمة علي وجمه ال يتفق مع قمانون ن ا الملكيمة ،امان اسجراع المتخم قمد و من المحمل
59 58 57 56
ووفصح عن عدم سالمة الباعث وو الدافع من قبل متخ و و اليبا الالاية منه.

القيود الحاامة للسل ة في ن عها للملكية للمنف ة ال امة
اما سمبق ال ار فإن ن ا الملكية للمنف ة ال امة إنما هو اسمت ناع من األصمل ال ام ،والسمل ة مقيدة
في ممااستها ل ل وقيد ه ا االست ناع بقيود موعوعية وو ر إجرا ية.
القيود اسجرا ية
 .1وسمممند المشمممرا إلي الهيئة المصمممرية ال امة للمسممماحة ا خاذ اسجراعات المت لقة بن ا ملكية
األااعممي وال قااات الالزمة لمشممروعات المنف ة ال امة ،فنصمما الال حة التنفي ية لقانون اقم
ا )319لسمنة  1990بشمنن ن ا ملكية ال قااات للمنف ة ال ام علي ون تولى الهيئة المصمرية
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.2
.3

.4

.5

ال امة للمسممماحة إجراعات ن ا ملكية األااعمممي وال قااات الالزمة لمشمممروعات المنف ة ال امة
وذل فيما عدا المشروعات التي توالها جهات و رق بقا للقانون.
قرير المنف ة ال امة بقراا من ا ي الجمهواية ،مرفقا به م ارة ببيان المشمروا الم لوب
نفي و واسم بالتخ يط اسجمالي للمشروا ولل قااات الالزمة له.
نشمممر القراا المقرا للمنف ة في الجريدة الرسممممية ،ويلصمممق القراا في المحل الم د ليعالنات
بمالمقماا الر يسمممميمة لوحمدات اسدااة المحليمة ،وفي مقر ال ممدة وو الشممممر مة ،وفي المحكممة
االبتدا ية الكا ن في دا ر ها ال قاا.
عرواة وقيع وصحاب ال قااات والحقوق التي لم قدم في شننها م ااعات على نماذج اصة
بنقل ملكيتها للمنف ة ال امة ،وما الممتلكات التي يت ا فيها ذل أل سممبب اان فيصممدا
بن ا ملكيتهما قراا من الوزير المختص ،و ودا النمماذج وو القراا الوزاا في مكتمب الشممممهر
ال قاا المختص ،ويتر ب على ه ا اسيداا بالنسمبة لل قااات الواادة بها جميع اآلثاا المتر بة
على شهر عقد البيع.
بقما ليجراعات المنصممممو عليهما في القمانون الل
إذا لم ودا النمماذج وو القراا الوزاا
سممممنتين من ااي نشممممر قراا المنف ة ال امة في الجريدة الرسمممممية ،عود القراا انن لم يكن
60
بالنسبة لل قااات التي لم ودا النماذج وو القراا الخا بها.

القيود الموعوعية
 .1ون يكون ن ا الملكية للمنف ة ال امة ،لةرواة عامة وو لصالح عام ي لو على الصوالح الخاصة
لضفراد.
 .2ون يكون مقممابمل ويض عمادل وفقمما للقممانون وون يكون قممديرو والتالم منممه محمما ما
بةمانات قةا ية.
 .3ون كون صممماداة من الجهة المختصمممة ،فقد وسمممند القانون إقراا المنف ة ال امة إلي ا ي
الجمهوايمة وو الوزير المختص علي وال يشمممموب قرااو اسدااق ويما من عيوب القراا اسدااق التي
واسنها وحكام المحكمة اسدااية ال ليا.
 .4إ باا اسجراعات التي اسمها القانون.
 .5ون يكون وجمه المنف مة ال ماممة الم يجي ن ا الملكيمة قما مما وقما صممممدوا قراا ن ا الملكيمة
فشرط قيام المنف ة ال امة وقا صدوا قراا ن ا الملكية شرط واجب لصحة القراا
 .6وال يكون القراا اسدااق الصممممادا م يمب قمانونما فقراا ن ا الملكيمة للمنف مة ال ماممة هو في
حقيقته قراا إداا يكشممم عن إفصمممال اسدااة بما لها من سمممل ة بمقتةمممى القوانين عن
إااد هما المل ممة لضفراد سحمداث وثر قمانوني م ين هو نقمل الملكيمة من األفراد إلى المدومين
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ال ام للدولة.
وعيوب القراا اسداا اإفصمممال عن إاادة مل مة للدولة هو مما يد ل في عموم التصمممرفات القانونية
التي يةمبط بها فقه القانون مالمحها ووعماعا ورثااا ،ويمكن ون رد ال عيوبه إلى مخالفة القانون،
فالقانون هو من يرسممم اال تصمماصممات واسجراعات وشممروط منح الحق وو شممالل المرا القانوني ويال
من ال يوب ما يت لق بنااان القراا بوصمممفه صمممرفا قانوني ،و ل االااان هي اان السمممبب واان
المحل واان الالاية من حيث اونها المصلحة ال امة الواجب الييها.
ويجمدا هنما التميي بين القراا اسداا الم يب ال يتحصممممن ب دم سممممحبه وال ال ن عليه الل المدة
القمانونيمة الم ينمة ،وبين القراا اسداا الم مدوم الم ال يتحصممممن مهمما مال عليمه ال من ،فمالقرااات
اسدااية التي ولد حقا وو نشم م مرا ا ذا يا ال يجوز سمممحبها متى صمممدات صمممحيحة ،وذل اسمممتجابة
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لدواعي المشمروعية بحسمبان صمحة القراا ،واسمتقرااا لضوعماا بحسمبان ما ونشمن القراا من مراا قانونية
وما ولد من حقوق .وما القراا االداا الم يب فيجوز ال ن عليه من ذ مصملحة في ه ا ال ن الل
الموعد ال اسممه القانون ،ويجوز سمحبه من الجهة التي وصمدا ه وال مدة بقاع القراا الم يب قلقا
مهددا باسلالاع ،سممواع النفتال موعد ال ن فيه ،وو سقامة ال ن ف ال حتى يفصممل فيه ،فإن انتهى
ذل بالير قةمماع باسلالاع صمماا القراا حصممينا من اسلالاع والسم حب م ا ،ويتر ب عليه ما يتر ب على القراا
الصممممحيح رير المشمممموب بن عيب وذل إقرااا بما ولد من حقوق فردية ،وإقرااا لما ونشممممن من مراا
ذا ية.
والقراا الم يب شموبه مخالفة القانون وو مخالفة الشمكل القانوني وو مخالفة اال تصما وو االنحراف
في اسمممت مال السمممل ة ،وإذا اعتر ه ه و ال يوب جمي ا ومكن ون يتحصمممن بانقةممماع مواعيد ال ن
القةا ي عليه بالير ن فيه وال سحب له ،علي وال يكون القراا من دما فال يلحقه حصن.
و فلسمفة القراا اسداا ر ك وسماسما علي ونه إذا اان األصمل هو اسباحة بالنسمبة لتصمرف الشمخص في
شممنن نفسممه ،فإن األصممل هو المنع وو عدم النفاذ بالنسممبة لتصممرف الشممخص في شممنن رير ،والوالية
بوصمفها جي التصمرف في شمنن الالير ال كون إال بمسمتند شمرعي قانونا اان وو حكما قةما يا وو ا فاقا
اعما يا ،وبالنسمبة للوالية ال امة فهي ال رد إال بمسمتند شمرعي يرد بقانون وو بمقتةمى قانون ،ألنها
إنما نحدا من وصل الشرعية ال امة التي ربط الجماعة و قيم هيئا ها الجام ة والحاامة.
والقراا اسداا بهم و الم مابمة هو من وعممال الواليمات ال ماممة ،من حيمث اونمه صممممرفما قمانونيما يرد من
مصمداو ال في شمنن نفسمه وال في مل نفسمه ،إنما هو صمرف يصمدا من صماحبه بموجب ما نيط به من
والية إمةمماع القول على الالير ،فال يكفي مصممداو وافر وهلية إصممداا اساادة ،وإنما يل م فيه ةمم افر
واليمة إمةمممماع القول في مجمال م ين على الالير في شممممنن محمدد ،فهي واليمة بموجمب اونهما مكن
صاحب القراا من إل ام ريرو من التصرف في شنن الالير ،وهي والية عامة بموجب ونها بنصل شرعيتها
ت لق بإمةماع قول على رير لي محصمواا وال م ينا ب ا ه يينا مسمبقا عند إنا ة الوالية به ،وهي
ليسما اشمنن الوالية الخاصمة والتي قوم بنصمل شمرعيتها مت لقة بإمةماع قول على محصموا سملفا عند
إنا ة الوالية به اما في الوايل والوصي.
من ه ا التصمموا الفقهي والنار القانوني ال ام تسمملسممل وااان القراا اسداا وووعمماعه القانونية،
وواامانمه هي اسفصممممال عن اساادة المل ممة للالير بموجمب الواليمة ال ماممة ،عن محمل موجود ومشممممروا
ولسمبب مشمروا .والوالية صمح بشمرو ها المحددة في سمندها ،فيجر إعمالها في المجال المرسموم
لها بما ي بر عنه باال تصما  ،و جر بشمرو ها التي شمتر ها القوانين لصمحة إعمالها وباسجراعات
التي وجبهما القوانين فماال تصمممما ي تبر نوا واليمة منوط بمن يشمم مالمل وظيفمة م ينمة ،والشممممروط
القمانونيمة فيمد قيمد إعممال الوالية إال بشممممر هما ،واسجراعات فيمد ما ووجبمه مصممممدا الوالية ال مامة من
الله ،وال ذل ينداج فيما يمكن القول بننه شمروط إعمال الوالية ال امة وعمواب ها ومحددا ها.ثم
هي من حيث اونها والية عامة منوط إعمالها بما ير بط بنصممممل شممممرعة الوالية ال امة وهو ابتالاع
حقيق المصلحة ال امة للجماعة في صواها القانوني والشرعي.
وإذا امان فقمه القمانون يم ج بين الشممممرعيمة واالسممممتقراا في بين الحقوق والمراا القمانونيمة ،فمإن
اسفصمال من االن دام من شمننه الليب عنصمر الشمري ة والتةمييق فيه ياللب عنصمر االسمتقراا والحال ون
قانون واد على ما يشممموب القراا من عيوب م والية مصمممداو من حيث ن اق الوالية وعمممواب ها
ووشمممكال إعمالها ،ومن حيث مدق المسممماس بران الالاية المتم ل في مراعاة المصممملحة ال امة مما
ياهر في حالة االنحراف في اسمت مال السمل ة ال امة ،وواد القانون ون ه و ال يوب إن شمابا القراا
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منفردة وو مجتم مة امان القراا محال لل ن فيمه الل الممدة المحمددة لرفع المدعوق في سممممتين يومما،
وذل يفيد ون احد عناصمر اسمتخدام الوالية ال امة من ه و الجوانب المحددة بالقانون ال فيد ب ا ها
ان دام القراا وال عدم نفاذو م لقا.
وإذا اان مقتةمى القياس المن قي ون الخروج عن و ر الوالية ال امة مجاال وو عموابط مشمرو ا ،هو
مما يجنح بالتصمرف إلى مشمااف ال دم لمسماسمه بصمالح الجماعة و ديه إلى الالير وعدم ل وم صماحبه
مصممدا القراا ،إال ون القانون رلب عنصممر االسممتقراا ،ألن التصممرف الم يب في مجال الواليات ال امة ال
يت لق وثرو بوعمع فرد يسمهل ادو إلى ما اان عليه ويسمهل حصمر وثااو المت اقبة ابيع وو إجااة وو
نحوو ،إنمما هم ا التصممممرف الم يمب في مجمال الواليمة ال ماممة يت لق دا مما بمنعممال متتماب م ة ورثماا مت ماقبمة
قوم عليه األجه ة التي مااس ل
ويتدا ل ب ةممممها في ب ض ،بموجب الناام المدسممممسممممي ال
الواليمة ال ماممة ومما تفرا إليمه من فري مات ب ةممممهما يتر مب على ب ض بماصممممول متمدا لمة وبفروا
متشابكة ،والتصرف اسداا إن ب ل وو ولالي إنما تر ب عليه من التفري ات واآلثاا ما قد يص ب حصرو
ومتاب ته.
له ا اجح القانون عنصممر االسممتقراا بتحديد األجل ال يمكن فيه ال ن على القراا من ذ مصمملحة،
وج ل السممحب فرعا من ال ن مي ادا وو سممببا .وإن وفسممح ما ا سممع له النار اسفتا ي القةمما ي في
شمنن ان دام القراا اسداا  ،إنما يرد في حاالت رصمب السمل ة ال يبلى عدم اال تصما فيها حدا يفقد
مصمممدا القراا في و من مجاالت النار القانوني حاالت الال ال يفسمممد ال التصمممرفات في و من
مجاالت النار القانوني وحد الجسممامة هو ما سممقط به شممبهة قيام الوالية ال امة لدق مصممدا القراا
رصمبا للسمل ة وو ما هو في حكم الالصمب من الخ ن الشمبيه بال دوان من حيث الفااظة ،وال ي ني
الوقوف عن دا ه اع راب وزيع الوالية ال امة وهيئات ومدسسات ،وحد الجسامة ويةا هو ما فتقد
النية في إصمداا القراا بشمننه نتيجة استخدام الال  ،وهو ويةا ما يصل في شننه االنحراف في استخدام
السمل ة إلى حد جريد القراا من ظالل مراعاة المصملحة ال امة التي ما قرات الواليات ال امة المت دية
إلى الالير رير المحصمواة إال بمراعا ها وصميانتها وحراسمتها ،مما قد يلتب به قصمد مخالفة القانون
وو قصد حقيق النفع ال ا ي وو الجنول عن مصلحة عامة بوال رير ملتبسة.
ومن حماالت االن مدام إفتماع وقةمممماع ام لم  ،حمالمة فقمدان اان المحمل ،وفي هم ا المجمال يمكن إعممال
االجتهماد في التميي بين الجوهر ورير الجوهر من وا مما يرد عليمه القراا اسداا  ،بمالتفرقمة بين
وااان قيام المحل مما ينبني به وصمل التنهيل الالزم لقيام الوعمع القانوني ،وبين ما ي تبر من شمروط
امال في التهيد للوعمم ع القانوني بقا لضنسممب واألصمملح اشممروط األفةمملية و ميي الفاعممل عن
المفةممول سممواع في شممالل الوظا وو االلتحاق بم اهد التداي وو ريرها ،وهي من عناصممر ا تياا
و قدير لضنسب استقرت وا رد األ بها بما ج لها من شروط التهيد للوعع القانوني.
وو يرا نود ون نم ار ون ن ا الملكيمة للمنف مة ال ماممة لمه نوعمان ،فقمد يكون مبماشممممرا إذا مما ا ب ما
القواعد واسجراعات التي نامها قانون ن ا الملكية للمنف ة ال امة وقد يكون ب ريق رير مباشمممر إذا
عمما الحكومة إلى المال ال ام عقااا مملواا ألحد األفراد دون ا خاذ اسجراعات المنوو عنها في قانون
ن ا الملكية ،ويستتبع ه ا ال ريق الالير مباشر ن ا ملكية ال قاا بالف ل فيتحقق ب ل حكمه ويتولد
جميع الحقوق المنصمممو عليها في القانون المشممماا إليه من نحو ثبوت حق لمال ال قاا ال ن عا
65 64
ملكيته ف ال في الت ويض عنه.

30

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أراضي مصر :دليل قانوني عن الحيازة والملكية والتقاضي

نماذج لن ا الملكية للمنف ة ال امة
ثواة  23يوليو واسصالل ال ااعى
اان الحال قبل ثواة  1952والتي نصمبا اللواع محمد نجيب ا يسما لجمهواية مصمر ،يشمير إلي ون وقل
من  %6من مالل األااعمممي في مصمممر يملكون وا ر من  %64من األاض في البالد ،ووقل من  %0.5من
المالل المصمريين يملكون وا ر من ثلث األااعي الخصبة .اان لدق هدالع المالكين وو وقرا ية قريبا
على ل األااعي من ال بقة األاستقرا ية األاض يقومن بإيجااها بمبالى مر ف ة بلالا في المتوسط
 %75من المد مل المتولمد من األاض المسمم متمنجرة .و قمد ودت هم و اسيجمااات المر ف مة إلى جمانمب اا فماا
وس اا الفا دة التي فرعتها البنول إلى إرراق ال ديد من صالاا الم ااعين والفالحين في الديون .عالوة
على ذل  ،عانى الفالحون ال ين عملوا ا مال في الم ااا ،وحصملوا على متوسمط األجوا من ثمانية إلى
66
مسة عشر قرشا يوميا.
في  11سممبتمبر  ،1952بدو القانون اقم  178عملية إصممالل األااعممي في مصممر وو ن ا الملكية لصممالح
صالاا الم ااعين ،فكان للقانون ال ديد من األحكام التي حاولا م الجة مشاال األااعي المصرية:
.1
.2
.3
.4

.5

فقد حار على وصممحاب األااعممي امتالل وا ر من  200فدان من األاض .ومع ذل  ،م السمممال
لآلباع ال ين لديهم وا ر من فلين بامتالل  300فدان.
م وعع حد لس ر اسيجاا لضاض بقيمة سب ة وع اف قيمة عريبة األااعي على ق ة األاض.
م منح جميع عقود اسيجاا لمدة ال قل عن ثالث سنوات.
وقمامما الحكوممة ماونيمات للم ااعين الم ين يقمل عمددهم ا قمل حيماز هم)عن مسممممة وفمدنمة.
وعمل وعةمماع ه و الت اونيات م ا للحصممول على إمدادات م ل األسمممدة والمبيدات والب وا،
فةال عن الت اون في نقل منتجا هم إلى األسواق.
م حديد الحد األدنى لضجوا لل مال ال ااعيين عند  18قرشممما في اليوم .ابتااي 1952/11/17
وعلن وزير ال ااعمة ون الحمد األدنى لضجر اليومي لل ماممل ال ااعي مبلى  180مليمما للرجمل ومما مة
مليم للولد والمروة والبنا ،والحكمة التي حدت بالمشممروا إلى وعممع قواعد لتحديد ه ا األجر
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هو حماية ال امل ال يشتالل بال ااعة في عالقته بالمال .

مرت الحدود القصموق للملكيات الفردية في ظل قوانين اسصمالل ال ااعي ب دة مراحل حيث صمدا بتااي
 1952/9/9قانون اسصمالل ال ااعي األول واألسماسمي 68وال نص في ماد ه األولى على ون الحد األقصمى
لمالكي األااعمي ال ااعية ال يتجاوز وا ر من ما تي فدان ،وبتااي  1958/4/29م ديل المادة سمالفة
ال ار لت يد حدود الملكية الفردية لضااعمي ال ااعية من ما تي فدان إلي ثالثما ة فدان بشمرط ون ل
األااعمي هي جملة ما يمتلكه شمخص هو وزوجته وووالدو القصمر إذا رلا ال يادة إليهم وو إلى ب ةمهم
ب ريق الت اقد ،وبتااي  1961/7/25صممدا الت ديل النها ي فيما يخص الحد األقصممى للملكية وحددها
بما ة فدان للفرد الواحد واعتبر ه ا الت ديل ون األااعمي البوا والصمحراوية في حكم األااعمي ال ااعية،
وبتااي  1969/7/23صمممدا قانون ر ر ا بت يين حد وقصمممى لملكية األسمممرة والفرد في األااعمممي
ال ااعية وما في حكمها وقد نصممما المادة األولى من ه ا القانون على ون ملكية الفرد من األااعمممي
ال ااعية وما في حكمها من األااعمي البوا والصمحراوية ال تجاوز الخمسمين فدانا ،اما نصما ذات المادة
69
ويةا على ون ملكية األسرة من األااعي المنوو عنها ال يجب ون تجاوز الما ة فدان.
وقد وصمدا الر ي جمال عبد الناصمر في عام  1962قرااا بشمنن نايم وزااة اسصمالل ال ااعي وال نص
ختص وزااة اسصمالل ال ااعي وإصمالل األااعمي برسمم السمياسمة التنفي ية لتحقيق وهداف
على ا تصما
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الدولة في حويل وابر عدد من ال مال ال ااعيين إلى مالل وافع مسمممتوق م يشمممة الفالل و وسممميع
قاعدة الملكية ال ااعية و قريب الفوااق بين ال بقات واسمم السمياسمة التنفي ية للتوسمع باسمتصمالل
األااعممي القابلة لل ااعة واسممت ااعها واسممم السممياسممة التنفي ية الالزمة ل مليات االسممتيالع والتوزيع
واسممتصممالل األااعمم ي ونشممر الت اون بين المالل المنتف ين التوزيع والرقابة واسشممراف على الجم يات
الت اونية ليصممالل ال ااعي ووعممع البرامج التنفي ية الالزمة ل مليات االسممتيالع والتوزيع واسممتصممالل
األااعمممي ونشمممر الت اون بين المالل المنتف ين التوزيع والرقابة واسشمممراف على الجم يات الت اونية
ليصمالل ال ااعي ،ووعمع البرامج التنفي ية الخاصمة بتهجير األهالي من المنا ق المكتاة بالسمكان إلى
المنا ق المستصلحة و و ينهم و سهيل م يشتهم و نفي ال ه و البرامج والسياسات.
والحقيقة ون عدد القرااات الصممماداة في عهد اال من الر ي محمد نجيب وجمال عبد الناصمممر بن ا
الملكية ،صمموص ما فيما يت لق بن ا الملكية وو حديدها في إ اا قوانين اسصممالل ال ااعي ،د األعلى
في ااي مصمممر الحديث ،واان ر ر قراا وصمممداو الر ي جمال عبد الناصمممر في ذل الصمممدد هو قرااو
بتخفيض الحق في ملكية األاض ال ااعية إلي مئة فدان احد وقصى.
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الح ام األ ةر بمدينة  ٦ااتوبر
قع من قة الح ام األ ةممر بمدينة  6واتوبر ويصممرل ق اا التخ يط والمشممروعات بهيئة المجتم ات
ال مرانية الجديدة دا ما بنن ه و األااعممى حولا من زااعى لسممكنى مما ي د مخالفة لل قود الخاصممة
بتلم األاض ول بي تهما وون المراد ا خماذو في ذلم الشممممنن هو إصممممالل األمر قمدا اسمكمان من الل
التصمممالح مع مالكي األاعمممى ،فنادت المهندسمممة اجاع فداد المشمممرف على ون الهيئة قرات البدع فى
وفيق األوعاا والتصالح لمالكى وااعى من الل حديد س ر جديد للمتر ،عالوة على اليير النشاط من
من زااعى إلى سممكنى وو جااق ،م لما حدث فى حالة وااعممى الجم يات بال بوا ،فتس م ي الهيئة حاليا
لحمل مشممممكلمة الح ام األ ةممممر وسمممموة بمما م نفيم و مع وااعممممى الجم يمات بممدينمة ال بوا و ريق
اسسمماعيلية التى صمدا لها قراا وزااق بالتصمالح مقابل وسم اا محددة للمتر بحسمب ال نشماط بنسم اا
بدو من  500جنيه للمتر وحتى  2345جنيها بحسممب نوا النشم اط واالسممتخدام لضاض .و بلى مسمماحة
لم األااعممممى نحو  18ول فدان م سمم محمب ج ع منهما بالف مل من قبمل الهيئمة ،وهو ما سممممبب فى
وقفات احتجاجية للمتةراين من مالل األااعى.
و صمرل الهيئة دا ما بنن سمبب سمحب عدد  3,120فدانا من واض الح ام األ ةمرهو ثبوت عدم الجدية،
جدية فى اسمم م تصمم م الل وزااعة األاض ،و داد ون المالل لم يكونوا جادين فى زااعة األاض بل راوها
صحراع لكى يتم بي ها ”بالمتر“ اناض وون عدم استصالل األاض وعدم زااعتها يخال عقد الشراة ما
اسممتوجب صممدوا قراا بسممحبها وهو ما نص عليه ال قود المبرمة،مع التنايد علي حويلها لمشممروا
إسكان اجتماعى بقراا صدا عام .2016
على الجانب اآل ر ي ار األهالي ونهم يمتلكون عقودا لضااعمى من  19عاما وب د اسمتصمالحها سمحبتها
الدولة وون إجمالي ما م انفاقه من قبل األهالي السممتصممالل ل األااعممى يبلى نحو  650مليون جنيه
على البنية التحتية لتةيع األاض بين سحبها من ناحية وبين سي رة البدو من ناحية و ر .
والقصمة بحسمب اوايتهم ود إلى رل الدولة عام  1997لممم م  15ول فدان لالست ماا ال ااعى ،لتكون
متنفسما وا ة ةمراع لمدينة  6واتوبر ،وب د ون سملم األهالى وعددهم وا ر من  1,600شمخص األاض
وبدووا فى اسمتصمالحها مهيدا ل ااعتها وونفقوا عليها ،قاما الحكومة بشمكل مفاج بسمحب األاض
فى عام  2011بدعوق عدم الجدية ،ليبدو الصمراا بين ال رفين من ذل التااي حتى اآلن .و صمر الدولة
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على سممحب األااعممى ،و حويلها إلى وحدات ليسممكان االجتماعى فنصممدات قرااها اسدااق بسممحب ل
األااعمممى وو ن ا ملكيتها ل دم الجدية عام  .2011وقد قام مالل الح ام األ ةمممر برفع قةممميتين على
الهيئمة بق فى مجل الدولة ومازالا متمداولة وا ل م اللجوع إلى الهيئمة ال مامة لالسممممت مماا الجنمة
71
فض المنازعات) ال تصاصها والتى لبا جميد قرااات السحب حتى يتم الفصل فى الن اا.
م لث ماسبيرو
يقع م لث ماسمبيرو في شممال ميدان عبد المن م اياض ،وفي وقصمى جنوب الحدود اسدااية لحي بوالق،
ويتخ شممكله الجالرافي م ل ا مكتمل األعممالا من شمموااا اواني النيل وشممااا  26يوليو وشممااا
الجالع .وج ع ابير من المن قة عبااة عن حي شم بي سمكني له م ماا متمي  ،وعدد من مبانيه ومسمجسل
في قا مة المباني ذات القيمة لهيئة التنسممميق الحةممماا  .في عام  ،2008وبسمممبب صمممدوا عدد من
قرااات من اس الع لسكان مجموعة من المباني السكنية اونها ريلة للسقوط.
ثم حدث ون م نشممر ج ع من مخ ط القاهرة  2050وال يخص من قة م لث ماسممبيرو ،وفيه إعادة
خ يط للمن قة بحيث ةمممم مجموعة نا حات سمممحاب ل على النيل و حو ونشم م ة اسمممت مااية
و رفيهية ،من الل وبراج بشمقق سمكنية وفندقية ومكا ب إدااية وفنادق ومحال جااية اما وعلنا
الحكومة عن مشممروا وير للمن قة يتةمممن  64برجا على سممب ة فدادين سعادة سممكين األهالي
بها.
و قمد مالمب المالل محمافامة القماهرة بوعممممع مخ ط لت وير المن قمة دون إ الع سمم مكمانهما ،وإيقماف
إصمداا وية صماايح رميم لل قااات اآليلة للسمقوط من زل ال عام  .1992في عام  2015صدا قراا بشنن
لم المن قمة بمإعالنهما من قمة إعمادة خ يط وفي وبريمل من ال مام ذا مه ،جرق البمدع في عممل اللجمان
الت ويةمممية في المن قة ،وفي يوليو من نف ال ام ،ومع الت ديل الوزاا ووال المشمممروا بحي يات
نفي و لمحافاة القاهرة وصندوق وير المنا ق ال شوا ية ووزااة اسسكان.
و اانا الت ويةممات الم روحة خير المالل بين وحدة سممكنية دا ل المن قة ،وو و رق ااج المن قة
في وحد مشماايع اسسمكان الحكومي ،وو ويض ماد بقيمة سمتين ول جنيه مصمر عن الالرفة .على
ون تراول القيمة اسيجااية للوحدات السمكنية في المن قة بين  165إلى  800جنيها ،حسمب مسماحتها
ونوا اسيجماا ،سممممواع اان عاديا ،يدف ونه ول اسممممتخمدامهم للوحدة ،وو إيجمااا ملكيما ،و ون يدفع
السكان إيجااا ل دة سنوات ليتمكنوا في نهايتها من امتالل الوحدة السكنية.
احل عن المن قة ما ي يد على  400وسممرة ،هم من اسممتلموا شممققا في حي األسمممرات بالمق م .اما
اسمتلم ما ي يد على الممممم  %80من األهالي ويةمات مادية ،منهم  %20يقيمون بالمن قة بالف ل ،وما
اآل رون في يشممون في منا ق و رق في القاهرة ،ولديهم ومالل ومواايث مشممتراة في عقااات في
72
م لث ماسبيرو.
املة بوالق
قع املة بوالق في وقصممى شمممال حي بوالق ،ل وبراج النايل اواز .واادت الدولة إ باا نف النهج
السمابق ذارو في م لث ماسمبيرو مع وهالي املة بوالق ففي منتصم عام  2017زاا المن قة الداتوا
وحمد عادل داوي  ،نا ب وزير اسسمكان للت وير الحةمر وال شموا يات وفي اجتماا مفاج مع وهالي
عش الكفراو في املة بوالق ،عرض نا ب الوزير علي األهالي نف الحلول المقدمة والم مول بها
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مع وهالي م لث ماسمبيرو وال وبلالهم بنن سمتبدو لجنة الت ويةمات عملية الت ويض الماد وو حصمر
73
اربات السكان في وحدة سكنية دا ل المن قة وو ااجها.
و ود بمدع عمليمات شممممراع إدااة األبراج لمنمازل السمم مكمان إلى ووا مل األلفينيمات ،ب مد اسنتهماع من بنماع
األبراج ،حيث اسممتمرت عا لة سمماويرس في شممراع البيوت ،ولم توق عمليات البيع والشممراع ماما إال
ب دها بسنوات.
وي بسر عمدد من األهمالي عن اون عمليمات البيع والشممممراع التي جريهما إدااة األبراج ةمممميع حقهم في
الت وير ،وو حتى في التوصممل لمبلى عادل في عملية البيع .ألن شممارلي البيوت األابر حجما يحصمملون
على مبالى مر ف ة لمجموا ومتاا مسمماحة منازلهم ،وما السمميدات اللوا ي يشمماللن ررفا صمماليرة الحجم
في المن قة فسممميحصممملون على مبالى عمممئيلة للالاية ال كفي سيجاد بديل سمممكني لهن في من قة
و رق .وعليه فالسممكان يبي ون بيو هم ألقرب مشممتر،عقب صممراا وفتحا وبوابه من قراا بناع األبراج
في عام .1996
وفي عام  2008حين ونهاات صمممخرة الدويقة وصمممدا ا ي الجمهواية قرااا بإنشممماع صمممندوق وير
ال شموا يات و م ةممين من قة املة بوالق عممن ل المنا ق ،و حديدا عشم الكفراو  .وفي عام
 2013صدا قراا باالستيالع المدقا علي األااعي الواق ة ل نايل اواز لمدة ثالث سنوات.
واانا الدولة قد وعلنا في ون من قة املة بوالق من المنا ق التى حتاج امال بشكل سريع ،ومن
المقترل ون يتم التخ يط لت ويرها على ى ما م فى م لث ماسممممبيرو ،مةمممميفا ون من قة اسيواع
سمتكون بمنشمنة ناصمر ،وسميتم شمكيل لجنة علمية لتحديد المبان التى حتاج سزالة فواية لما م لة
74
من واة على حياو سكانها وسيتم سكين السكان فى مدينة  6واتوبر.
رير ون القةمماع اسدااق في ال ام ذا ه حكم بوق نفي ذل القراا اسممتنادا علي ون القراا م ل انحرافا
75
بالسل ة ب يدا عن رايا ها وانتفاع مفهوم المصلحة ال امة.
والحقيقمة بت بيق القيود السممممابق ذارهما علي السممممل مة في ن ا الملكيمة للمنف مة ال ماممة علي لم
ره ا ،وعلي الررم من ا تالف مفهوم المنف مة ال ماممة بما تالف اؤيمة السممممل مة
النمماذج السممممابق ذا م
السممياسممية في مصممر دون وعممع م ياا واعممح لها يمكن الرجوا إليه ،بل إن القانون ووال المهمة
لر ي الجمهوايمة وو الوزير المختص لتحمديمد مما يراو منف مة عماممة  -علي ون يكون ذلم في إ ماا
المشمممروعية واقابة القةممم اع اسدااق -نجد ون السمممل ة التنفي ية عادة ما يختلط عليها األمر بين ما
لت مه الةممرواة الواق ية والنفع ال ام من انت اا الملكية اسممت ناع وبين ون نتهج الدولة ه ا النهج
مانة ون الهدف األسمماسممي من اسممتخدام السممل ة والالرض منها هو التكسممب والربح ولو اان علي
حساب حقوق استقرت وهي وجدا بحمايتها فكانا قرااا ها إما سبب للجدل ووحيانا الصدام مع المالل
السمممتشم م ااهم ان دام ال دالة وو سمممقط في حمنة الخ ن القانوني فيكون مسممميرها اسلالاع والوق
قةاع.
ج ا النيل االوااق ،القرصاية ،الدهب)
ج ا النيل هي واحد من وا ر الملفات وهمية فى اآلونة األ يرة ،وذل لموق ها الممي فى وسط النيل
بال اصمة القاهرة بالقرب من ال المصالح ال امة والخاصة واا فاا وس اا األااعي.
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يقترب عدد ج ا النيل ،حسممب قديرات متفاو ة ،من نحو  300ج يرة ،ترف الحكومة بمممممم  144ج يرة
منها ،حيث صممنفتها امحميات بي ية ،منها  95ج يرة بالوجه القبلى بلى جملة مسمماحتها 32500
فدان ،ويحوق فرا اشمميد  30ج يرة بجملة مسمماحة  3400فدان ،ويحوق فرا دمياط  19ج يرة بجملة
مساحة  1250فدان.
تمي ال وج ا النيليمة فى مصممممر بوجود نبما مات بي يمة ومحماصمم ميمل زااعيمة عمديمدة ،امالقمح والبرسمممميم
والشمم م ير والكرنمب والجرجير وال مما م والقلقماس والبماذنجمان والكوسممممة والخيماا والفجمل والقرنبيط
والبصل وال وم والق ن وال اة البيةاع وقصب السكر واألاز والك ير من الفوااه.
ال يوجد حصممر ومحدد ب دد ال وج ا النيلية فى مصممر ،وهو ما يداد رياب الرؤية االسممترا يجية للمسممئولين
الحكوميين عن وهميمة لم ال وج ا ،ففى حين وشممممير قمااير م همد بحوث النيمل ون مصممممر متلم 128
ج يرة فقط ،وشمممير قااير الهيئة ال امة للمسممماحة ونها  181ج يرة ،و ويقداها م هد بحوث األااعمممى
والمياو بحوالى  209ج ا ،اما ووعمممحا قااير للجهاز المرا ق للت بئة واسحصممماع ون عدد الج ا حوالى
 163ج يرة ،فى حين داد وزااة الموااد الما ية ون عدد ال وج ا النيلية فى مصر  197ج يرة.
ووفقا لسممجالت الحكومة الرسمممية ،فإن عدد الج ا النيلية فى مصممر ويقدا فقط بمممممم  144ج يرة ،بلى
مساحتها حوالى  37ولفا و 150فدانا ،وق ما ي ادل  160ايلومترا من وجود األااعى ال ااعية وو صبها،
منها  95ج يرة وجد فى المن قة ما بين وسموان جنوبا إلى القنا ر شمماال بمسماحة قدا بنحو  32ولفا
و 500فدان ،فى حين يوجد  19ج يرة على ول فرا دمياط بلى مسمماحتها ولفا و 250فدانا ،وما فرا
اشيد فيوجد به نحو  30ج يرة بلى مساحتها  3,400فدان.
وي ود السممبب الر يسممى فى باين عدد ال وج ا النيلية فى مصممر إلى قراا مجل اقم  1969ل ام 1998
ال ق حدد عددها بممممم  144ج يرة ،واعتبرها محميات بي ية ،على جانب ر ر ،يداد براع فى الشمئون
البيئية واألااعمى والمياو وال ااعة ،ون وج ا النيل المصمرية صمل إلى ما ويقااب  300ج يرة ،وون الحكومة
وصدات ه ا الرقم لتوال ى على دق اجال األعمال على مجموعة من ال وج ا المصرية.
ج يرة الوااق
يد مسمماحة ج يرة الوااق عن  1,400فدان ويق نها حوالي س م ون ول شممخص في عشممرات االالف
من المنازل الب ض منها بدون ر يص ويكون الوصممول للج يرة عبر المرااب و دعي الدولة ون األاض
مملوامة للمدولمة بمالمخمالفمة للقمانون و قع ج يرة الوااق في حي الوااق التمابع لمحمافامة الجي ة وهي
واحدة من بين  255ج يرة على مستوق الجمهواية ،وهي وابرها من حيث المساحة.
و تمي ج يرة الوااق بموق هما الفريمد حيمث قع في قلمب نهر النيمل ،يحمدهما محمافامة القليوبيمة من
الشممال والقاهرة من الشمرق والجي ة من الجنوب .واانا تبر محمية بي ية حتى الشمهر الماعمي
حين رجا من المحميات ال بي ية بقراا من ا ي الوزااع شري إسماعيل.
فالمهندس شمري إسمماعيل وصمدا قرااا باسمتب اد عدد من الج ا ،وعددها  ،17من
الوزااع اقم  1969لسنة  1998الخا بإنشاع محميات بي ية.

بيق قراا ا ي

فتةمممن ذل القراا قا مة من الج ا ،هى :وادان الكبرق ،ووادان الصممالرق ،والقيرا يين ،ووبو رالب،
ووبو عوض ،ووم ديناا ،والدهب ،والقرصماية ،والوااق ،وافر براات ،والرقة ،وحلوان البلد ،والشموب
البحرية ،وال ياط ،وافر الرفاعى ،والديسمى والكريمات.
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وعن اسجراع المتخم بشممممنن هم و الج ا ،ةمممممن القراا إعالن هم و الج ا منما ق إدااة بيئيمة ،على ون
يكون دوا وزااة البيئة ووجه ها م اونة الجهات المختصمممة فى وعمممع الةممموابط والشمممروط البيئية
لضنشمم ة الواق ة عليها .ويقول وهالي الوااق إن الدولة ال مل إال  30فدانا في الج يرة ،و 30فدانا
مل لوزااة األوقاف ،ويسكن األهالي على مسة وفدنة.
عبيمد ،ا ي مجل الوزااع األسممممبق ،بتحويمل
ود بمدايمات وزممة ج يرة الوااق إلى قراا المداتوا عما
ج ير ي ”الوااق والدهب“ إلى منافع عامة عام  .2000فيما حصل األهالي على حكم قةا ي عام 2002
يقةي بنحقيتهم في وااعيهم.
وفي عام  2010وصمممدات حكومة وحمد ناي قرااا بترسممميم و وقيع الحدود اسدااية النها ية لخم
محمافامات ،جاع من عمممممنهما ج يرة الوااق بمحمافامة الجي ة ،وقرات الحكومة وعممممع مة لت ويرها،
وصممممدا ا ل قراا باعتباا الوااق اب ة لهيئة المجتم ات ال مرانية الجديدة التاب ة لوزااة اسسمم م كان
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لت ويرها امجتمع عمراني وير السكان ون الهدف هو ن ا ملكيتهم عن الج يرة وإ الؤها.
ج يرة القرصاية
د ج يرة القرصمماية البالالة مسمماحتها حوالي  139فدانا ،ج عا من ج يرة الدهب الواق ة في محافاة
الجي ة و تب هما إداايما ،ويبلى عمدد سممممكمانهما حوالي  5رالف نسممممممة ي ملون افالحين وصمممميمادين
وموظفين ،والم ين يترا م امهم في الجهمة القبليمة ،بينمما ةممممم الجهمة البحريمة للج يرة وااعممممي
زااعية ،ويحوز ب ةممهم ق ع محدودة المسمماحة من ل األااعممي ال ااعية بموجب عقود انتفاا وايجاا
وجدد ب د وفا هم بالت اما هم ال يقل عدد سمممكانها عن ولفي نسممممة بنوا م يشمممتهم على نشممماط
اقتصاد بسيط قا م في م امه على اسنتاج ال ااعي والحيواني والسمكي من ه و األاض.
ووواد عن القوات المسمملحة قولها ون هنال مسمماحة بتل الج يرة موثقة لصممالح الجي ب قد اقم
 1967بتمااي  2010/7/2بنماع علي ووامر لضمانة ال مامة لوزااة الدفاا بتر يب واجد وحد عناصممممرالقوات
المسمملحة بالمسمماحات الخالية الالير من اعة ومنع وية واجدات ألوعمماا يد جديدة وو إقامة و منش م ت
عليها.
امما ادعما ب ض الجهمات واود ج يرة القرصممممايمة عمممممن قراا من وزااة المدفماا بتحمديمد وااعممممي ج يرة
القرصماية امنا ق عسمكرية ذات ب د اسمترا يجي اقم  157لسمنة  2001من األااعمي الصمحراوية وقد
نشمب الن اا عام  2007بين جهات إدااية مختلفة منها ا اسمة الوزااع ومحافاة الجي ة ووزااة الدفاا
ووهالي ج يرة القرصاية بسبب اربة الدولة في وير المن قة سياحيا وإ الع الج يرة نتيجة ل ل .
واسمممتمر صمممراا المدسمممسمممات واألهالي فلجن األهالي لدعو إلالاع القراا اسداا السمممابق ذارو إال ون
وصمممدات المحكمة اسدااية ال ليا ،،حكما نها يا مل ما لمجل الوزااع ووزااة ال ااعة ،ب دم إ الع ج يرة
القرصمماية من سممكانها ،وقةمما فى الجلسممة التى عقدت بر اسممة المسممتشمماا محمد الحسممينى ،ا ي
مجل الدولة ،برفض ن الحكومة على حكم محكمة القةماع اسدااق ال ق واد وحقية وهالى الج يرة
فى البقاع بمساانهم.
وقالا المحكمة فى وسممباب حكمها إن اقابة المحكمة اسدااية ال ليا هى اقابة مشممروعة هدف إلى
حممايمة الوعممممع الحمالى للج يرة ،وهو مما يكون م مه قراا الجهمة اسداايمة المتم لمة فى ا ي مجل
الوزااع بماالمتنماا عن قرير حق االنتفماا لسمممماانى الج يرة من وفراد الشمم م مب مخمالفما للقمانون ،وذلم
حفاظا على استقرااهم وعمانا ألمنهم ،وحماية للسالم االجتماعى.
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ووعمافا المحكمة ونها شميدت قةماعها على ون الدسمتوا وع ى الموا ن الحق فى السمكن وال مل،
باعتبااهما من الحقوق األسمماسممية ،ووبدق اهتماما بالالا بكرامة الموا ن باعتبااها ان كاسمما بي يا
لكرامة الو ن ،ولكونها حجر األسماس ال ق قوم عليه الجماعة الو نية المصمرية ،وون ملكية الدولة
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شمماال ملكية األفراد فى حقيق السممالم االجتماعى ألفراد المجتمع ،و دعيم ااب ة الوالع واالنتماع.
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ج يرة ال هب
ج يرة ال هب بلى مسماحتها  650فدانا مقسممة إلي ع ب شمرقية وقبلية ورربية ويبلى عدد سمكانها
قرابمة  20ول نسمم مممة ،رجع نشممممن هما إلي مما مة عمام وو وا ر ،يمتهن سمم مكمان الج يرة ال ااعمة التي ال
ي رفون ريرها في اسممب قوت يومهم ،وي ي وهلها بين الهدوع والهواع النقي ب يدا عن الحةممر
اما عن شمممكل الج يرة فهي عبااة عن واض زااعية ،ل ل ن دم فيها وسممما ل التنقل والمواصمممالت،
فيتنقل األهالي مشيا وو على الحمير ،ألن السيااات ال ست يع ال بوا في المكان.
والالفما للنار ون مشممممكال هما كماد ت مابق مع مشممممكالت ج يرة الوااق ،فال يوجمد لهما و ممد م ل وو
ريق إال عبر النيل ،باسمتخدام  4م ديات لنقل الرااب ،مقسممة على جانبي الج يرة ،من ناحية الجي ة،
وواحدة من ناحية اواني الم ادق ،بينما وجد عبااة واحدة لنقل السممميااات ،و مل ه و الم ديات
 24سماعة يوميا وي بر األهالى عن افةمهم التام لتنفي وية قرااات إزالة صمدا بحقهم وو الترحيل من
الج يرة مهما حدث.

المبحث ال اني :هديدات حيازة الملكية
يمكن ري الحيازة بننها وعمع ماد به يسمي ر الشمخص سمي رة ف لية على شميع يجوز الت امل فيه
وقد ا خ المشممممرا من الحيازة وسمممميلة سثبات حق الملكية ذل ون الحيازة من حيث اآلثاا التي تر ب
عليها صلح قرينة على الملكية و كسب الملكية ف ال بالتقادم ال ويل في ال قاا وقد ووعح القانون
المدني في الماد ين  956 ،949شممروط اسممب الحيازة وزوالها فاشممترط في الحيازة حتى حدث وثرها
القمانوني ون كون هماد مة وظماهرة في رير رموض ومسممممتمرة وون كون بنيمة التملم ولي على
سمبيل التسمامح وو اسباحة ،فإذا ما وافرت الحيازة بشمرو ها القانونية واسمتمرت لمدة م عشمرة
سنة ر ب عليها ااتساب الملكية بالتقادم المكسب.
ويتةمح من ذل ون الحيازة لها عنصمران ،ف نصمر مادق يقتةمى السمي رة الف لية على الشم ال ق يجوز
الت امل فيه ،وعنصممر م نوق يسممتل م نية ااتسمماب حق على ه ا الش م  ،فالحيازة القانونية هي التي
يجتمع لحا ها ال نصرين الماد والم نو و كون الية من عيوب الحيازة.
وقد نصما المادة  949من القانون المدني علي ون الحيازة ال قوم وذا اقترنا بإاراو وو حصملا فية
وو اان فيهما لب فال يكون لهما وثر قبمل من وقع عليمه اساراو وو و فيما عنه الحيازة وو ولتب عليه
ول فيمه ه و ال يوب امما نصمممما الكمادة  956من القمانون ذا ه علي زوال
ومرها إال من الوقا ال
الحيازة إذا خلى الحا عن سمممي ر ه الف لية على الحق وو إذا فقد ه و السمممي رة بنية ريقة و رق
اما ووعممحا المادة  968من القانون المدني رثاا الحيازة القانونية اسممبب لكسممب الملكية بالتقادم
فنصمما على ون من حاز منقوال وو عقااا دون ون يكون مالكا له وو حاز حقا عينيا على منقول وو عقاا
دون ون يكون ه ا الحق اصا به اان له ون يكسب ملكية الشيع وو الحق ال يني اذا استمرت حياز ه
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دون انق اا م عشرة سنة.
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وقد كون ل الحيازة مدقتة وو ناقصمة فتتوافر الحيازة في شمقها الماد فقط دون الم نو حيث
كون عبمااة عن مجموعمة من األف مال المماديمة التي يقوم بهما الشممممخص على شمممميع دون ون يكون
صماحبه وو مالكه ودون ون ياهر عليه به ا الماهر ول ل فقط سمميا بالحيازة الناقصمة لنقصمانها
ال نصممر الم نو واقتصممااها فقط على ال نصممر الماد فحسممب وو حيازة امة حين يحدث السممي رة
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الف لية على الشمميع ومباشممرة سممل ات المال وو مدعي ملكيته مع وافر نية االسممتئ اا به امال .
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وهنال قاعدة عامة ون األموال ال امة ال يصح ون كون محال لحق ا ومن ثم ال خةع للحيازة.
و ا جهما المدولمة في االونمة األ يرة لحصممممر األااعممممي التي كون في حيمازة الموا نين بالرض التملم
بهدف الت امل م ها إما بتقنين ووعممماا وعمممحابها وفق القانون وو انت اعها من ويديهم عن ريق
األجه ة المختصمممة وباأل ص األااعمممي المملواة من قبل اجال األعمال فشمممكلا الدولة لجنة لسمممحب
األااعمممي المخالفة على ريقي مصمممر إسمممماعيلية واسسمممكنداية الصمممحراو وواد الن رون بالبحيرة
و ريق الق امية السمموي بر اسممة المهندس إبراهيم محلب .ولجن الموا نون إلي سمماحات القةمماع
لم ااعة قرااات اللجنة اما الب الب ض بإعادة س ير األاض.
و اشممفا الدعاوق والتي جاوزت  20دعوق عممد ا ي الجمهواية والمهندس إبراهيم محلب ا ي
لجنة اسممترداد األااعممي ،ونهم يمتلكون ق ع األااعممي بالجم يات الت اونية ال ااعية بموجب عقد بيع
من الل قراا خصمميص صممادا من الهيئة ال امة لمشممروعات الت مير ،وون وعةمماع الجم يات سممددوا
األقساط المستحقة وفقا لما قرا ه الهيئة عام  ،1996اما ون القراا الجمهوا الصادا بتقنين ووعاا
اليمد لم يراا اال تالف بين ووعمممماا األعةمممماع ،فمالب ض يمتلم عقود بيع والب ض مخصممممص لمه ق ع
األااعمي ،وبناع عليه فإن هنال سمفا من قبل اللجنة في سموية حاالت التقنين ،إعمافة إلى المالاالة
في قدير فروق األس اا التي الب األعةاع بدف ها.
واانا اللجنة قد انتها إلي ون قيمة مسممتحقات الدولة على ريق القاهرة – اسسممكنداية  35ملياا
م خصممميصمممه لشمممراة
جنيه بإجمالي  79شمممراة مخالفة ،على اوسمممها منتجع ”السمممليمانية“ ال
السمليمانية ،على ق تين ،األولى على مسماحة  2025فدانا ،وال انية  750فدانا ،وون ال قد ينص على
البناع على مسماحة  79فدانا من المسماحة اسجمالية البالالة  2775فدانا ،بينما قام المنتفع بالبناع على
اامل المساحة بقا للحصر الف لي ،فيما قدا التقرير جملة مستحقات الدولة على صاحب المنتجع بمم 2
ملياا جنيه.
ومن بين قا مة الشممراات التي وا ا في اليير النشمماط به ،و رفض سممداد مسممتحقات الدولة هي
شمراات ”الوصمل ،بيراميدز ،سموزق الند ،سماندواينى ،صمن سما ،اال حادية لالسمت ماا ال قاا  ،إيسما
دايم فماامرز ،المتحمدة لت مير و نميمة الصممممحراع فيردق ،المجموعمة األولى االسممممت مماا والت وير ،وادق
النخيل ،وميمة عبدالفتال إداي  ،ومصممر الخةممراع  -ااسممكاد ،إيمكو مصممر ،والفتول للتنمية ال ااعية،
والصمديق السمتصمالل األااعمى وال روة السممكية ،وال ي ية مشمروا مشمااف ،والري األواوبى ،ووااعمي
ووااسمممكوم بالكيلو سم م ة ونصم م بال ريق القديم الم ادق -ال ين السمممخنة سسمممتخدامها امخازن
للشمراة ،ووااعمي جم ية وحمد عرابي ب ريق مصمر االسمماعيلية الصمحراوق ،ووااعمي صمادق السمويد
84
بالح ام األ ةر“.
وامانما المدولمة قمد ا جهما لتقنين وعممممع اليمد وو الحيمازة للموا نين فمنصممممدات عمدة قوانين في ذلم
الشمنن ،واانا بداية ذل عام  2009في عهد حكومة وحمد ناي حين صمدا قراا باالعتداد بوعمع اليد
على األااعممي ال ااعية وو المسممتصمملحة وو األااعممي الصممحراوية وو ريرها من وااعممي الفةمماع والبناع
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المملواة للدولة إذا ما قدم صمماحب الشممنن لبه الل سممتة وشممهر من ااي صممدوا ه ا القراا على
نموذج دو الجهة الم نية باألااعي محل ال لب ،يتةمن اافة البيانات عن ال الب واألاض الم لوب
ملكها واافة المسممتندات والت امالت التي فيد في إثبات ااي وعممع اليد واشممترط وال يكون هنال
الف وو ن اا على األااعمي صمدا بشمننه حكم لصمالح الجهة الم نية باألاض وو ون كون األاض مخصمصمة
لمشمروا ذ نفع عام وون يتم قدير ال من بواسم ة اللجان المختصمة بالجهة ذات الوالية وون يسمدد
حددو الجهة ذات الوالية الل فترة وعع اليد وحتى ااي قديم لبه.
ال الب مقابل االنتفاا ال
امما م مديمل قمانون قواعمد وإجراعات التصممممرف في وموال المدولمة الخماصممممة عمام  2017وع ي بموجبمه
للجهة اسدااية المختصمة إزالة الت ديات التي قع على األااعمي الخاعم ة لواليا ها بال ريق اسداا على
نفقة المخال  ،مع جواز التصمرف في األااعمي المملواة للدولة ملكية اصمة والخاعم ة لواليتها ب ريق
اال فاق المباشمر لواعمع اليد ال قام بالبناع عليها بالف ل ،وو لمن قام باسمتصمالحها وو باسمت ااعها
بمالف مل ،وذلم ب مد موافقمة وزااة المدفماا وفق الشممممروط والقواعمد التي ت لبهما شممممئون المدفماا عن
الدولة.
و تولي وفق ذلم القمانون لجمان في امل جهمة إداايمة مختصممممة بقراا من الوزير وو المحمافظ وو ا ي
الهيئة وو ا ي الجهاز ةمم عناصمر فنية ومالية وقانوني بفحص ال لبات والمسمتندات المقدمة وفقا
ألحكام ه ا القانون والبا فيها مع و احة الشممكو ل و الشممنن التالم من قراا اللجنة ب د اعتمادو
الل مسممة عشممر يوما من إعالنه لهم إلى ذات اللجنة .ونص القانون علي إصممداا اللجنة لقرااها في
التالم الل مسمة عشمر يوما من ااي قديمه ،دون ون يخل ذل بحق ذو الشمنن في ال ن على
85
القراا الصادا في ه ا الشنن.

المبحث ال الث :اس الع القسر ااألماان الحدودية وسيناع)
ي رف الناام األساسي لمحكمة الجنا ية الدولية اس الع القسر بننه نقل األشخا الم نيين قسرا من
المن قة التي يتواجدون فيها بصممفة مشممروعة ،بال رد وو بن ف ل قسممر ر ر دون مبراات يسمممح
بها القانون الدولي وهو ف ل مجرم في نار القانون الدولي بإعتبااو من الجرا م عمد االنسمانية ،اما
نص الدسمتوا المصمر ا ل علي حار التهجير القسمر الت سمفي للموا نين بجميع صمواو ووشمكاله،
86
وواد علي ون مخالفة ذل عد جريمة ال سقط بالتقادم.
و دد األسمممباب التي من الممكن ون لجن فيها ل ل  ،فبينها ما هومشمممروا بإعتبااو من إعتبااات
الةمرواة وبينها ما يكون فيه إجحافا من السمل ة وو ديا منها ،و ختل اعتبااات الةمرواة فمنها ما
هو للمنف ة ال امة وو مشممروا قومى اقةممية النوبة وو ما هو بف ل اعمم رابات ومنية وو لةممرواة
حربية اسيناع ووهالي السوي .

قةية وااعي النوبة
اانا النوبة متد ب ول  350ام من الشمالل األول وحتي الشمالل ال اني جنوب وسوان ب ول نهر النيل
من قريمة دابود في الشمم مممال وحتي قريمة ودنمدان عنمد ط عرض  22داجمة عنمد واد حلفما ،و م هجير
النوبيين ال ين ي يشمممون في ه و القر واان عددهم  17699وسمممرة مع بناع السمممد ال الي واانا
النوبة القديمة ةممم ثالثة فروا ،ففي الشمممال اان يقيم الكنوز ويقيمون حاليا في قر البر الالربي
ومازالوا محتفاين بال ابع النوبي في ال ادات والتقاليد وشممممكل البيوت القديمة وفي الوسممممط اان
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يقيم ال رب الم ين ينحمداون من وصممممول عربيمة وفي الجنوب يقيم االفمدجمة) ويقيم ورلبهم حماليما في
مرا نصر النوبة في قر علي شكل نص دا ر من قرية بالنة حتي االبشة.
مر النوبيون بهجر ين اان األولي مع مع بناع ان وسموان عام  1902ال اا فع م ه منسموب المياو
ل الخ ان ليالرق عشممممر قر نوبيم ة فممانتقلوا إلي قر في البر الالربي وإلي مختل محممافاممات
الجمهوايمة وب مد ذلم حمدثما الت ليمة األولي للخ ان عمام  1912واا فع منسمممموب الميماو ووررق ثمماني
قر و ر هي قوا ه وال القي والسميالة والمحرقة والمةميق والسمبوا وواد ال رب وشما رمه ،وب د
ذل جاعت الت لية ال انية للخ ان عام  1933ووررقا م ها عشر قر و ر .
وفي الخمسممينيات بدوت الدااسممات سقامة السممد ال الي فكانا الهجرة ال انية حيث م رحيل وهالي
النوبمة ل السممممد عمام  1963إلي هةمم مبمة اوم ومبو .و م نقمل  42قريمة بنف وسمم ممما هما القمديممة
ووقيما وحدات صمحية و ليمية ويشمكو النوبيون حاليا من ون البيوت لم د تناسمب م هم اصمة
ون األبناع يحتاجون إلي مسممماان جديدة فب د ون اانا ي األسمممرة في بيا ال قل مسممماحته عن
األل متر مربع بخالف األاض الواسم ة التي اانوا يمتلكونها وصممبحا ال وسممرة متل بيتا مكونا من
حجرة واحدة وو وابع حجرات علي حسب عدد وفرادها.
و تلخص م الب النوبيين في سمممرعة بناع مسممماان للمالتربين و سمممليمها لهم الل ة مسمممية
وسمرعة سمليم وهالي النوبة وااض زااعية للمسمتحقين ويةما عن ومالاهم التي راوها في النوبة
القديمة ون الب بتوزيع  5700فدان .اما ي البون ون يسممر لهم الدولة الحصممول علي وااعممي البناع
بنسمم اا مخفةمممة نتيجة لاهوا وجيال جديدة اما ي البون بمنحهم األولوية في اسقامة والتمل في
جميع مشروعات ال ااعة واسسكان علي عفاف بحيرة ناصر .
ومر النوببين في لم الفترات بمال مديمد من التشممممري مات التي ن ا عنهم ملكيمة األاض و جليهم إلي
منا ق و ر واانا البداية بالقانون اقم  6ل ام  1933بشمممنن ن ا الملكية التي سممملت مها الت لية
ال مانيمة لخ ان وسمممموان والم حمدد ذلم القمانون المنما ق المراد ن ا الملكيمة ووواد القمانون اشمم مفما
بقيمة الت ويةمممات مع اع اع الحق في الم ااعمممة في قيمة الت ويض الل مدة  15يوما لموعد عرض
الت ويض واال اعتبرت الت ويةممممات انتهما يمة ،امما صممممدا القمانون القم  67لسمم منمة  1962والم حمدد
المنا ق التي نت ا ملكيتها لتالمرها مياو السد.
وفي شنن هجير السكن ونشن جمال عبد الناصر ما ي رف باللجنة الدا مة لمشروا هجير وهالي النوبة
عام  1963وهي اللجنة الم نية بتولى دااسممة احتياجات المشممروا ومباشممرة نفي ها علي ون كون
قرااات اللجنة نها ية وناف ة قبل جميع الوزااات والمدسممسممات وفوا إنهاع عملها ولاليا ل اللجنة
عام .1969
مد را نص الدسممتوا المصممر علي عممرواة وعممع الدولة و نفي مشممروعات يد سممكان النوبة إلي
منا قهم األصلية الل عشرة سنوات على النحو ال ق ينامه القانون ،رير ون الدولة انتهجا مسلكا
مالايرا حين صمممدا القراا اقم  444ل ام  2014وال نص علي عمممرواة ال مل بالقواعد المرفقة بالقراا
لتنمين المنا ق المتا مة للحدود الالربية والجنوبية والشممممرقية لجمهواية مصممممر ال ربية ويمنع ذل
القرااعودة قرق نوبية في وماانها األصملية التاايخية ويمنع د ول النوبيين لمنا قهم ب د السمي رة
عليها من الجي المصمممر و حويلها إلى منا ق عسمممكرية وو منا ق حدودية ذات ب د اسمممترا يجي
بحسب القراا وال ال ل المشكلة ال جد لها حال عادال وو منهيا لها إلي االن.
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وهالي من قة السوي
في عام  1967وعلي اثر الم اال ال سمكرية بين مصمر وإسمرا يل وبد ول اسسمرا يليين إلى سميناع بدوت
عمليات هجير األهالى فترل األهلي منازلهم على ومل ال ودة ب د شمهوا قليلة لكن الشمهوا امتدت
لسمممنوات فال الوعمممع قا ما إلي عام  ،1973وب د لم يسمممت ع األهالي ال ودة دايجيا اال عند انتهاع
الم اال ال سكرية في السوي من عام  .1974واان هجير األهالي رير منام ،قاما الدولة بتوفير
مواصالت لضهالى رير المقتداين اما م صرف إعانات هجير للمهجرين.
وا خ ت الدولة عدة إجراعات قانونية لمواجهة الموق فصمممدا القانون اقم  76لسمممنة  1969الم دل
بالقانون اقم  48لسممممنة  1970فى شممممنن إيقاف إجراعات التنفي واسجراعات المتر بة على التنازل عن
عقود اسيجماا والتمنجير من البما ن للمهجر من من قمة القنماة وسممممينماع فب مد ال مدوان االسممممرا يلى
وإعم راا ا ير من سمكان محافاات سميناع وبواسم يد والسموي واالسمماعيلية إلى هجر مسماانهم
والن ول إلى سما ر مدن الجمهواية ولجو هم إلى إسمتئجاا مسمكن لهم من با ن مسمتنجرين وصمليين
دون الحصمممول على ر يص من مالكى ه و األماان ،وا نق المشمممرا ون يسمممت نى التنجير من البا ن
والن ول عن اسيجماا و رل ال ين للمهجرين المم اواين من حكم الممادة /23ب من القمانون اقم 52
لسمنة  ،1969فسملب المدجر ا صمة لب اس الع فى ه و الحالة ،وشمرط ذل ون يكون حق المسمتنجر
األصممملى قا ما وون يكون المتنازل إليه وو المسمممتنجر من البا ن من المهجرين من إحدق المحافاات،
بحيث ول عنه ه و الصممفة ويصممبح متو نا عاديا عند نقله من مكان إلى ر ر مسممتالال ما وباحه له
المشمرا من يسمير ،إعتباا بننه يقدا بقداو وفى حدود سمد الحاجة الملحة المباشمرة فال جوز اسسمتفادة
من ه ا اسسمت ناع الميسمر الما وجد مسمكنا وا ر مي ة من المسمكن الل ق إسمتقر فيه عند التهجير،
لئن اان ذل إال ونه ال مكان للقول ب وال صفة المهجر فإنه يجب ون ي با على وجه يقينى إستقرااو
فى المسممكن ال ق ق نه عقب التهجير وإسممتقامة عيشممه فيه على وجه م تاد ووال يكون خليه عن
ه ا المسمكن بسمبب إعم رااق يدعو إليه نشمدان اسسمتقراا والبقاع ولكن ف الية صمفة المهجر قتصمر
87
على الجهة التى يهجر إليها مباشرة من إحدق المحافاات المشاا إليها جمهواية مصر ال ربية.
وقد ذارت الم ارة االيةممماحية لقانون اقم  89ل ام  1971ون سمممبب اسمممت ناع المهجرين من وحكام
األجرة بالبا ن اون ال قود التي وبرمها المهجرين د عقود رير اعمممما ية لم تم بتوافق إااد ين ال
سمر عليها وحكام القانون المدني وال صمحيح وااان ال قد وشمرو ه مع مالحاة ون ظروف ال دوان
االسمت نا ية لقا وعم ا مكن ب ض المالل بالقرق من المالاالة في األجرة ،اسمتالالال لحاجة المهاجرين
الملحة إلى السكن.

اما صمدات عدة قوانين متالحقة ووادت ون إعانة التهجير ال لالي استحقاق الم اش فحتي حينما عدل
قانون التنمين االجتماعي عام  1981نص علي عدم المساس بإعانة التهجير.

افح في إ اا الحرب علي اساهاب
في إ اا اشممتداد و يرة االاهاب في سممنوات ما ب د حكم جماعة اال وان المسمملمين وفي ا اا االلت ام
الدسممتوا ال ووجب علي الدولة مواجهة ل الااهرة فنص الدسممتوا علي الت ام الدولة بمواجهة
اساهاب ،بكافة صممواو ووشممكاله ،و قب مصممادا مويله ،وفق برنامج زمني محدد ،باعتبااو هديدا
للو ن وللموا نين ،مع عمم مممان الحقوق والحريمات ال ماممة وينام القمانون وحكمام وإجراعات مكمافحمة
اساهاب والت ويض ال ادل عن األعراا الناجمة عنه.
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ر ب عليه
و في إ اا ل الحرب وعلن ا ي الجمهواية حالة ال واائ في شمرق شمال سيناع ،وال
قراا القوات المسملحة بإ الع الشمريط الحدود بين مصمر وق اا ر ة ،فى المن قة المحددة شمرقا من
مل افح ممااا بخط الحمدود المدوليمة وحتى ال وجمة رربما من ررب ال ري وحتى جبمل الحالل ،وشمم ممماال من
ررب ال ري ممااا بسمممماحمل البحر وحتى ط الحمدود المدوليمة فى افح ،وجنوبما من جبمل الحالل وحتى
ال وجمة على ط الحمدود المدوليمة وبمدوت عمليمات إزالمة المنمازل المتما ممة للشممممريط الحمدود ب مق 500
متر وب ول  14ايلومترا لمنع دفق اساهابيين ،اما صمممدا قراا اقم  366لسمممنة  2014بشمممنن إعالن
حالة ال واائ بمن قمة محمددة من ررب ال ري وحتى ط الحمدود الدوليمة برفح مع حار التجوال بتلم
المن قمة ،وبمدو نفيم بموجمب قراا ا ي مجل الوزااع اقم  1957لسمم منمة  ،2014و واالما قرااات ممد
ال واا ع في لم المن قمة ب مد ذلم و لن المدولمة بين الحين واال ر ونهما قمد قمامما بت ويض االهمالي
علي لفية ل القرااات.
و ت امل الدولة مع ذل اس الع باعتبااو حالة واا ع وو مسممنلة ومن قومي مع التنايد علي ونه إ الع
وعي مدقما بماال فماق مع االهمالي لمواجهمة ظماهرة االاهماب وون بمجرد االنتهماع من ال مليمات يتم
إعادة الوعممع إلي ما هو عليه ،وسممنر في الفصممول اآل ية مي يت امل األهالي ووصممحاب الحقوق مع
ه و التهديدات واال العات باسبابها ووشكالها المختلفة.
وو يرا ،فبشمم مكمل عمام يمكن القول ون المواثيق المدوليمة والقوانين ا فقما علي ون التهجيروو اال الع
القسممر ي د من الجرا م عممد االنسممانية وانتهااا للحقوق المرسمماة من قبل الدسممتوا والقانون ،اما
وادت اال فاقيات الدولية علي حقوق الشممم وب األصممميلة في المنا ق الخاصمممة بها ،وال يجوز ون يتم
هجير مجموعة من البشممممر إال العتبااات الةممممرواة القصممممو دون المسمممماس بحقوقهم في ال ودة
والت ويض ال مادل الجمابر للةممممرا وعلي ون يكون ذل وفق مخ ط م لن وبجمدول زمني محدد ،زه ما
قمد ال يتوافر وو يحمدث وحيمانما العتبمااات واق يمة وفي وحيمان و ر قصمممميرا من المدولمة جماو حقوق
موا نيها.

المبحث الرابع :مصاداة األااعي بموجب حكم قةا ي
يمكن ري المصماداة بننها هى إجراع الالرض منه ملي الدولة وشمياع مةمبو ة ذات صملة بالجريمة،
وبالير مقابل ،وهي عقوبة كميلية في الجنايات والجنح إال إذا نص القانون على رير ذل  ،وقد كون
المصماداة وجوبية يقتةميها الناام ال ام اما قد كون المصماداة في ب ض القوانين الخاصمة من قبيل
الت ويةمات المدنية فال يجوز الحكم بها إال على شمخص ثبتا إدانته وقةمي عليه ب قوبة وصملية ،وقد
كون المصماداة وجوبية يقتةميها الناام ال ام ،لت لقها بشميع ااج ب بي ته وو بحكم القانون عن
دا رة الت ماممل ،وهي على هم ا االعتبماا مدبير وقما ي ال مفر من ا خماذو في مواجهمة الكمافمة ،امما قمد
كون المصممماداة في ب ض القوانين الخاصمممة من قبيل الت ويةمممات المدنية إذا نص القانون على ون
دول األشمياع المصماداة إلى المجني عليه وو إلى انة الدولة ات ويض عما سمببته الجريمة من إعمراا،
وهي بوصممممفهما األول كون مدبيرا وقما يما على المحكممة ون حكم بمه ،مما دامما ت لق بشمممميع مااج
ب بي ته وو لحكم القانون عن دا رة الت امل ،وهي بوصمفها ال اني وفر للمجني عليه صمفة الم البة
بها ات ويض ،وون يتتبع حقه في ذل ومام جهات التقاعممي المختلفة ،حتى في حالة الحكم بالبراعة،
وهي في الحالتين ال يقةمى بها بحسمب القاعدة ال امة إال إذا اان الشميع محل المصماداة سمبق عمب ه
على ذممة الفصممممل في المدعوق .وال قوبمات التب يمة وو التكميليمة هي الحرممان من الحقوق والم ايما
المنصمممو عليها في المادة  25من قانون ال قوبات وال ل من الوظا األميرية ووعمممع المحكوم
88
عليه حا مراقبة البولي  ،والمصاداة.
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وقد كون المصمممماداة إدااية وو جنما يمة والمصمممماداة اسدااية هي إجراع إداا يقع في حالتين إذا اان
الشممميع مما ي د صمممن ه وو اسمممت ماله وو بي ه وو عرعمممه للبيع جريمة في ذا ه فال يجوز الرد في ل
األحوال وإنما نمر سمل ة التحقيق وو البولي بالمصماداة  -ا ل بالنسمبة لضشمياع المةمبو ة التي ال
ي لبها وصحابها في مي اد ثالث سنوات من ااي انتهاع الدعوق صبح ملكا للحكومة بالير حاجة إلى
حكم ب ل وما المصمماداة الجنا ية فهي عقوبة ال يجوز وقي ها إال بمقتةممى حكم قةمما ي في جريمة
عقوبتها المصاداة اما سبق ال ار.
ومرت ل الفكرة ب دة واات شمري ية فيبين من اسمتقراع النصمو الدسمتواية في شمنن المصماداة
ون المادة  10من دسمتوا سمنة  1923اانا نص على ون حار عقوبة المصماداة ال امة لضموال واددت
المادة ال اشمرة من دسمتوا سمنة  1930ه ا النص ،ثم جاع دسمتوا سمنة  1956ونصما المادة  57منه
على حار المصمماداة ال امة لضموال ولكن شممرا عقوبة المصمماداة الخاصممة علي ون كون وفق حكما
قةما يا وذار النص ذا ه في دسمتوا عام  1971ويسمتفاد من ه و النصمو ون دسمتوا سمنة ،1923
سمنة  1930لم ينصما على المصماداة الخاصمة ووصمفا المصماداة ال امة بننها عقوبة ،وون دسمتوا سمنة
 ،1958سمنة  1964لم يتةممنا و نص في شمنن المصماداة سمواع ال امة وو الخاصمة ،وون دسمتوا سمنة
 ،1956سمنة  1971نصما على نوعي المصماداة ال امة والخاصمة ولكن دسمتوا سمنة  1956ذار المصماداة
الخاصمممة ا قوبة بينما وسمممقط دسمممتوا سمممنة  1971وصم م ال قوبة واقتصمممر على بير المصممماداة
89
الخاصة.
و بالتالي فإن القانون قد و ال للدولة المصمماداة سممواع لضموال وو األااعممي متي اانا مت لقة بجريمة
مما وذلم ب مد ثبوت الجريممة علي الفماعمل وإدانتمه فهي ن ا جبر نهما ي للملكيمة الخماصممممة لفما مدة
المدولمة على وجمه ال قوبمة ودون عوض وو مقمابمل وهي بتلم الراب مة تمي عن ن ا المكليمة للمنف مة
ال امة وعن الحج اتدبير احتراز لالل يد المدين سممواع اان مدنيا وو اداايا وقد كون ل المصمماداة
مصاداة اصة و مصاداة مبلى من المال يت لق بجريمة ما وو مصاداة عامة و لكافة وموال المتهم.
و ينص القانون علي ون المصماداة شممل األشمياع التى حصملا من الجريمة ،األشمياع التى اسمت ملا فى
اا كاب الجريمة ،األشياع التى من شننها ون ست مل فى اا كاب الجريمة اما ون هنال حاالت ا كون
فيها المصمماداة عقوبة كميلية وجوبية ف لي الررم من ون القاعدة في المصمماداة ا قوبة كميلية
ونها جوازية ،إال ون المشمرا قد نص على اعتبااها وجوبية في حاالت م ينة .ومن وم لة ذل  ،ما نص
عليه المادة  110من قانون ال قوبات افي مجال الرشموة والجرا م الملحقة بها) ،بننه يحكم في جميع
األحوال بمصمماداة ما يدف ه الراشممى وو الوسمميط على سممبيل الرشمموة بقا للمواد السممابقة .قد يتم
اسمت مال المصماداة اتدبير احتراز احترازيا إذا اانا األشمياع محل المصماداة رير مشمروعة في ذا ها وق
يجرم القانون الت امل فيها ومن شمممننها ون سمممت مل في جريمة و هدف فكرة المصممماداة اتدبير
االحترازق واعحة في المصاداة إلي الوقاية من احتمال است مال لضشياع محل المصاداة في جريمة .
ول ل وشمهر القوانين الخاصمة بالمصماداة فيما يت لق باألااعمي هي ل التي صمدات في ظل عهد ثواة
يوليو اقانون اقم  648ل ام  1955بشممنن األموال المصمماداة من قبل محكمة ال واة ووموال األح اب
المنحلة ،وقانون اقم  598ل ام  1953بشنن وموال وسرة محمد علي المصاداة والتي نص القانون علي
لسمممممهما لمما يمدعي بمإدااة التصممممفيمة وقمانون اقم  127لسمم منمة  1956بشممممنن خويمل وزااة المماليمة
واالقتصماد سمل ة التصمرف في األموال المصماداة وإعمافة حصميلتها لييرادات ال ام وقانون اقم 119
ل ام  1959بتوزيع األااعي المصاداة علي صالاا الفالحين.
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الفصل ال الث:
اآلل يات ال قانون ية في مواج هة الت د يات على حقوق
الحيازة والملكية
هنال محواان للتصممد لااهرة الت ديات علي حقوق الحيازة والملكية ووالهما اسصممالل التشممري ي للقانون الم الج لن ا
الملكيات وثانيهما هو حفظ الحقوق من الل اليات قانونية علي اوسها التقاعي.

ووال ،عن اسصالل التشري ي
قوم الدولة الحدي ة في الفلسمفة السمياسمية والقانونية الحدي ة على فكرة سميادة القانون والفصمل بين السمل ات الدولة
ال الث التشممري ية والتنفي ية والقةمما ية فصممال يدد إلى وازن السممل ات و اونها في ندية وظا فها لتحقيق الصممالح
ال ام.
و وسممندت إلى السممل ة التشممري ية بصممفة وسمماسممية مهمة إصممداا القوانين ،بإعتباا ونه مم ال عن الشم ب سممواع في ل
المهممة وو في الرقابة علي السممممل مة التنفيم ية في اسممممتخمدام ما يخول لهما من سممممل مات فبموجب الدسممممتوا لم هي
المسمئولية الم تادة ألعةماع البرلمانات المصمرية المت اقبة من بدع الحياة النيابية عام  ،1923والتي نقسمم إلي ممااسمة
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السل ة التشري ية وممااسة الرقابة على وعمال السل ة التنفي ية ومباشرة احتياجات الدوا ر.
وفي ذل اس اا فإن مواجهة الت ديات عل حق الملكية سممممواع بإسممممم المنف ة ال امة وو لسممممبب رير ذل قد يبدو ووال
بت ري المفهوم القانوني للتشممريع والسممل ة المخولة بموجب القانون للسممل ة التشممري ية والتنفي ية لممااسممة ل
السممممل ة ودااسممممة ايفية إصممممالل التشممممري ات وو قويمها و صممممحيح مسممممااها قانونا لتحقيق التوازن المفترض بين
المفهومين والمراد حقيقه.

دوا السل ة التشري ية الممنوحة لمجل

النواب

نص المادة  101من دسمتوا جمهواية مصمر ال ربية ل ام  2014علي ولى مجل النواب سمل ة التشمريع ،وإقراا السمياسمة
ال ماممة للمدولمة ،والخ مة ال ماممة للتنميمة االقتصمممماديمة ،واالجتمماعيمة ،والموازنمة ال ماممة للمدولمة ،ويممااس الرقمابمة على وعممال
السمل ة التنفي ية على النحو المبين فى الدسمتوا فسمن القوانين عمل شمري ي ختص به الهيئة التشمري ية التي تم ل
في مجل الشم ب األصمل ون تولى ه و الهيئة بنفسمها سمل ة التشمريع على مقتةمى القواعد المقراة من الدسمتوا ،وال
مااس السل ة التنفي ية ل السل ة إال است ناع وفي حاالت ب ينها ذارت علي سبيل الحصر.
وحصممر السممل ة التشممري ية بهيئة واحد هي مجل النواب من الناحية القانونية مدداو ان المجل
التشريع فهو الجهاز ال يمتل اساادة القانونية الكافية والالزمة لخلق القوانين والتشري ات.

حدود السل ة التشري ية الممنوحة لمجل

وحدو يمااس سممل ة

النواب

عمل المشممرا وو مجل النواب هو ون يفاعممل بين البدا ل ،ويرجح على عمموع الموازنة التى يجريها ما يراو من المصممالح
وجدا بالحماية ،ووولى بالرعاية ،وفقا ألحكام الدسمتوا ،مسمتهديا فى ذل بوجه ا بالقيم التى نحاز إليها الجماعة فى
مرحلة ب ا ها من مراحل واها.
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ويمكن االسمتنتاج من ذل ون سمل ة المشمرا التقديرية في التشمريع المشمرا فى مجال نايم الحقوق حدها هو قواعد
الدسممتوا التى فرض بةممواب ها حدودا ال يجوز للمشممرا ون يتخ اها ،ذل ون الدسممتوا ال يكفل للحقوق التى نص عليها
يدا د ف ماليتهما من الل وفيرو لةمم مممانما هما بمما يحول بين المشممممرا وإهمداا هم و
الحممايمة من جوانبهما الناريمة ،وإنمما م
الحقوق وو هوينها.
وبمراعاة ون القيود التى يفرعممها الدسممتوا على حق الملكية للحد من إ القها ،ال تبر مقصممودة ل ا ها ،بل رايتها ير
الفرد والجماعة ،وبت بيق ما سممبق ذارو علي حق الملكية و نايمها اصممة في إ اا ن عها للمنف ة ال امة نجد فقدان
الك ير من األسم التي يجب علي وسماسمها سمن قانون متوازن ي رف م ني المنف ة ال امة ويةمع م ياا وحد سسمتخدام
السممل ة لن ا الملكية بالقدا الكافي لحماية وصممون ل الملكيات و حقيق وازن بين الصممالح ال ام وصممالح األفراد فقد
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وق ا ورلب القوانين التي عالجا ذل الموعوا شري ي في ل الم ةلة.

اقابة البرلمان علي عمل ال سل ة التنفي ية والتميي بين القراات الواجب الرجوا فيها لمجل
الناف ة بمجرد صدواها
للبرلمان عدة وظا

ال ش ب والقراات

وهمها

 .1الوظيفة التشري ية:
كمن الوظيفة التشممري ية بسممن القوانين الالزمة للدولة ،فالسممل ة التشممري ية قر القوانين المقترحة من قبل
الحكوممة ،وو وشمممماال في عمليمة اقترال القوانين مع الحكوممة ،ولكن عمليمة التصممممويما على مشممممروا القمانون
سقرااو د ل عممن ا تصما السمل ة التشمري ية وحدها ،ال شما رها فيها و سمل ة و رق من حيث المبدو ،إذ
تولى السل ة التنفي ية مهمة التصديق على القانون ب د سنسه ،ثم إصدااو ونشرو.
 .2م يل الش ب ومام الحكومة:
يم ل البرلمان الش م ب امسممدولين منتخبين ،وذل عن ريق االسممتماا والتحدث عن وجهات نار وولئ ال ين
انتخبوهم للسمل ة وو المنصمب .ويم ل ل ات النا بين والمشماااة في المناقشمات التي و ي وهمية لرربات
الموا نين وإااد هم.
و رف األحكام القةمما ية القانون بننه ال قاعدة عامة مجردة ويا اان مصممداها ،سممواع واان ه ا المصممدا نصمما
دسمتوايا وم شمري ا قراو السمل ة التشمري ية المختصمة ب ل  ،وم قرااا إداايا نايميا ،وسمواع واان القراا اسدااق
التنايمى صمدا فى شمكل قراا جمهواق وو قراا وزااق ممن يملكه ،وو اان قد صمدا فيما سمبق بمرسموم وو بقراا
من مجل الوزااع وو بقراا وزااق اما ينداج حا ذل الت ري اافة التشمري ات سمواع اانا صماداة من السمل ة
التشممري ية وم من السممل ة التنفي ية عمال بالتفويض الصممادا إليها ،فهي وسمما ل يتد ل بها المشممرا لتحقيق
ورراض ب وا ها يتو ى عممانها ،فلكل حق ووعماعا يقتةميها ،ورثااا ير بها فيجب ون ر بط النصمو القانونية
عقال باهدافها باعتبااها وسمما ل صممارها المشممرا لتحقيقها فإذا إنفصممم إ صممال ه و النصممو بنهدافها ،وو
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اانا األرراض التى تالياها رير مشروعة ،شابها ب ل عيب مخالفتها للدستوا.
 .3الوظيفة الرقابية:
تم ل الوظيفة الرقابية بمسمماعلة السممل ة التنفي ية حول وعمالها ،وعمممان نفي السممياسممات ب ريقة ف س الة،
س
يتمكن البرلممان من حقيق وازن القوق و ي دواو اممدافع عن المصمم م لحمة
وإلى جمانمب وظيفتمه التشممممري يمة،
ال امة ،ففي األنامة الديمقرا ية القديمة والحدي ة يتمتع البرلمان بالسمل ة التي خ سوله اسشمراف على الحكومة
نايمية ااألنامة الدا لية
من الل عدد من األدوات واآلليات ،رالبا ما يتم حديدها من الل الدستوا ونصو
للبرلمان ،و قوم ال ريقة التي يمكن للبرلمان من اللها اسمممتخدام صمممالحيا ه الرقابية على وجود إ اا قانوني
ي ز موقفه امدسسة اقابية ،ويةمن له سل ته واستقالليته في إ اا الناام السياسي.
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واقمابمة ال برلممان هي اقمابمة الحقمة سممممواع علي مما يصممممدا من قرااات من قبمل السممممل مة التنفيم يمة وو علي نفيم
الص اداة منه بموجب السمل ة المخولة له دسمتوايا ،وهي لتحقيق ذل الالرض يمتل
السمل ة التنفي ية للقوانين م
ال ديد من األدوات التي من شممممننها ادا السممممل ة التنفي ية متي اان ذل عممممروايا لتقويمها في اسممممتخدام
سمممممممممممممممممممممممممممممممممملممممممممممممممممممممممممممممم م مممممممممممممممممممممممممممممممتمممممممممممممممممممممممممممممممهممممممممممممممممممممممممممممممما.
إص الل البرلمان
واسصمالل التشمري ي في شمنن ن ا الملكية للمنف ة ال امة يجب ون يتم علي محواين ووالهما هو م
وعممان ف يل سمل ته التقديرية في الموازنة بين صمالح األفراد والدولة عند التشمريع وإقراا القوانين اي يكفل
االحماية القانونية الل مة للحقوق والمنف ة ال امة المرجوة ويةمن عدم إساعة استخدام السل ة والحفا علي
السمممملم واألمن االجتمماعيين ،والمحوا ال ماني هو ف يمل الرقمابمة البرلممانيمة و حقيق وهمدافهما ووال للتخفي عن
ااهل الرقابة القةما ية علي السمل ة التنفي ية وثانيا لةممان الت ام السمل ة التنفي ية بالاية القوانين المشمرعة
و م يال للش ب ال ا تااهم لتل المهمة.

سل ة التشريع المخولة للسل ة التنفي ية
القرااات بقوانين
إن اان الدسممتوا قد وناط بالسممل ة التشممري ية انصممل عام إال ونه نارا لما قد ي رو في ريبة مجل الش م ب من ظروف
وجب سمممرعة مواجهتها بتدابير ال حتمل التن ير ،فقد وجاز الدسمممتوا لر ي الجمهواية في ب ض الحاالت ون يصمممدا في
شمننها قرااات لها قوة القانون .وقد حر المشمرا الدسمتوا على ون يةمع له و السمل ة االسمت نا ية في التشمريع من
الةمموابط والقيود ما يكفل عدم حولها  -إلى ممااسممة شممري ية م لقة ،موفقا ب ل بين مقتةمميات مبدو الفصممل بين
السمممل ات وعممممان مباشمممرة ال منها للمهام المنو ة بها ،وبين االعتبااات ال ملية الملحة التي ت لب خويل ا ي
الجمهواية ا صمة التشمريع  -على سمبيل االسمت ناع  -لمواجهة ل الاروف ال اا ة حال رياب المجل التشمري ي المختص
وصممال ب ل  .فرو المشممرا ونه إذا حدث في ريبة مجل الشمم ب ما يوجب اسسممراا في ا خاذ دابير ال حتمل التن ير جاز
لر ي الجمهواية ون يصممدا في شممننها قرااات كون لها قوة القانون ويجب عرض ه و القرااات على مجل الشمم ب
الل مسمممة عشمممرة يوما من ااي صمممدواها إذا اان المجل قا ما ،و رض في وول اجتماا له في حالة الحل وو وق
جلسممما ه ،فإذا لم ي رض زال بنثر اج ى ما اان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصمممداا قراا ب ل وإذا عرعممما ولم
يقرهما المجل زال بمنثر اج ى مما امان لهما من قوة القمانون إال إذا اوق المجل اعتمماد نفماذهما في الفترة السممممابقمة وو
سوية ما ر ب على رثااها بوجه ر ر.
والمسممتفاد من ه ا النص ون الدسممتوا وون ج ل لر ي الجمهواية ا تصمماصمما في إصممداا قرااات كون لها قوة القانون
في ريبة مجل الشم ب ،إال ونه اسمم له ا اال تصما االسمت نا ي حدودا عميقة فرعمها بي ته االسمت نا ية ،منها ما
يت لق بشممروط ممااسممته ومنها ما يتصممل بم ل ما قد يصممدا من قرااات اسممتنادا إليه .فنوجب سعمال ا صممة التشممريع
االسمت نا ية ون يكون مجل الشم ب را با وون تهين الل ه و الاليبة ظروف توافر بها حالة سموف لر ي الجمهواية
سمرعة مواجهتها بتدابير ال حتمل التن ير إلى حين ان قاد مجل الشم ب باعتباا ون ل الاروف هي مناط ه و الر صمة
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وعلة قريرها.
فلم يالب عن وعي المشمرا ونه قد قوم حالة من االسمت جال سصمداا القوانين وثناع ريبة مجل النواب المكون للسمل ة
التشممري ية ،مما حدا به إلى إسممناد اال تصمما بإصممداا شممري ات القوانين للسمميد ا ي الجمهواية حا مسمممي القرااات
بقوانين وفقا لنص المادة اقم  156من الدسممتوا عام  2014والسممل ة المخ سولة لر ي الجمهواية بموجب النص سممال
ال ار والمت لقة بحالة رياب مجل النواب وعدم قيامه ليسمما جديدة في الناام الدسممتوا المصممر ولكنها مسممتقرة
في الدسما ير المصمرية السمابقة سمواع في عهد الملكية وفقا لدسمتواق1923،و ،1930وو في ال هد الجمهوا ب د قيام
ثواة  23يوليو عام  1952واعالن الدولة جمهواية ،وذل إبتداع من مشممممروا دسممممتوا عام  1954ومن ب دو الدسمممما ير
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المصمممرية الصممماداة في وعوام  ،2012 ،1971 ،1964 ،1958 ،1956بيد ون صممميارة النص في ال من ه و الدسممما ير قد
ةممممنا نايما السمممتخدام ا ي الدولة له و السمممل ة و تل في بيان وسممملوب وايفية نار المجل النيابي له و
التشمري ات ب د ان قادو ،والمدة التي يجب ون رض اللها على المجل ووسملوب إقرااها عقب ذل ال رض .ويتفق ال
من الفقه والقةماع المصمريين باسمتقراا ام وبوعمول وجالع ودون ثمة لب وو رموض على ون سمل ة ا ي الجمهواية
في التشمريع وفقا للحالة السمابقة إنما هي سمل ة واجة حالة االسمت جال في الاروف رير ال ادية ميي ا لها عن سمل ة
ا ي الجمهواية ال ادية في إصداا التشري ات الال حية.

وعمال السل ة اسدااية
في سبيل قيام اسدااة ال امة بمباشرة نشا ها سواع في المحافاة على الناام ال ام وو اشباا الحاجات ال امة عن ريق
ادااة و سمميير المرافق ال امة ،قوم االدااة بسمملسمملة من االعمال المختلفة ،منها األعمال المادية ابناع المنش م ت ال امة
و بيد ال رق وو بناع الجسمموا ،ومنها االعمال القانونية ،وه و األ يرة منها ما يصممدا بإااد ها المنفردة دون مشمماااة
األفراد وه و هي القرااات اسدااية ،ومنهما األعممال القمانونيمة الت ماقدية التي صممممدا با فماق اااد ين وهي ال قود اسدااية
فتتجسممد وعمال السممل ة اسدااية القانونية في صممواة قرااات إدااية من ناحية وعقود إدااية من ناحية و رق وما ينصممب
عليه اهتمامنا هنا هو القراا اسدااق.

القرااات اسدااية
نص المادة  167من دسممتوا جمهواية مصممر ال ربية علي عدة ا تصمماصممات مااسممها الحكومة ومنها إصممداا القرااات
اسدااية وفقا للقانون ،ومتاب ة نفي ها والقراا اسداا هو إفصممال اسدااة في الشممكل ال يحددو القانون من إااد ها
المل مة بمالها من سمممل ة عامة بمقتةمممى القوانين واللوا ح ،وذل بقصمممد إحداث مرا قانوني متى اان ممكنا وجا ا
واان الباعث عليه المصلحة ال امة.
ومن ه ا الت ري يتةمح ون القراا اسداا عمال قانونيا وبالتالي ال يد ل في إ ااو األعمال المادية ألنها ال نشمن وال دل
مرا ا قانونيا وونه يصمممدا امن جانب واحد متم ال في الجهة اسدااية مصمممداة القراا فاألعمال القانونية من جانبين والتي
سممتل م وافق إااد ين اال قود اسدااية ال د ل في عداد القرااات اسدااية اما يجب ون يصممدا القراا من جهة اسدااة و
ون يتر ب عليه وثر قانوني.

وااان القراا اسداا
يقوم القراا اسداا  ،باعتبااو صمممرفا قانونيا ،على وااان وسممماسمممية ،إذا فقد وحدهم شمممابه الب الن وو االن دام ،وه و
األااان هي:
 .1السمبب  :والسمبب هو الحالة الواق ية وو القانونية المشمروعة التي ج ل اسدااة تد ل و صمدا القراا اسداا  .و
ونه عنصمممر ااجي موعممموعي ،قد يكون حالة واق ية حاقيام مااهرات وو اعمم رابات دد إلى اس الل بالناام
ال امح ،مما يبرا ا خاذ قرااات لمواجهة ذل والقاعدة ال امة هي ون اسدااة ال لت م بتسمممبيب قرااا ها اسمممتنادا
إلى افتراض ون قرااا ها صدا بناع على سبب صحيح ،وعلى من يدعي عك ذل ون يتولى اسثبات.
 .2المحل :ويقصممد به موعمموا القراا وو األثر ال ينجم عن القراا مباشممرة ،سممواع بإنشمماع مرا قانوني موجود وو
إلالما مه ويجمب في محمل القراا ون يكون ممكنما وجما ا من النماحيمة القمانونيمة ،وإال امان القراا بما ال لمخمالفتمه
القانون سمواع اانا مخالفة المباشمرة للقانون وو في فسمير القاعدة القانونية وو في بيق القاعدة القانونية
على الوقا ع.
 .3الشمكل :وهو الماهر الخااجي للقراا اسداايسمواع اان شمكال جوهريا بحسمب القانون ال يصمح القراا إال به وو رير
جوهر يصح به القراا ولو اان م يبا.
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 .4اال تصا  :ون يصدا القراا من الجهة المختصة بها قانونا دون ريرها.
 .5الالاية :ون يكون ل ل القراا هدف يتفق مع القانون وسبب إصدااو انثر قانوني لقراا.
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مااس اسدااة سمل تها في إصمداا القراا بإ باا وسملوبين :األول ون مااس ا تصماصما مقيدا عندما يل مها المشمرا بوجوب
التصمرف على نحو م ين ،واألسملوب ال اني يتم ل بممااسمة اسدااة ا تصماصما قديريا ،عندما يترل لها المشمرا قداا من حرية
التصرف.

اال تصا

المقيد

يقصد باال تصا المقيد ون ال كون اسدااة حرة في ا خاذ القراا وو االمتناا عن ا خاذو ،فالقانون يفرض عليها عند وفر
شمروط م ينة وو قيام عناصمر واق ية محددة ،إصمداا قراا م ين ،وقد يحدد الهدف ال يت ين على اسدااة ون مل على
حقيقه وو الوقا المناسمممب سصمممدااو .وفي ه و الحالة كون مهمة اسدااة مقصمممواة على بيق القانون على الحاالت
التي صمادفها عندما تحقق وسمبابها ،فال يترل لها وية حرية في التقدير ومع ذل فإن المشمرا قد ال يكبل اسدااة بجميع
ه و القيود فمن المسمتحيل ون كون جميع عناصمر القراا اسداا مقيدة ،ألن المهم ون يسمير القراا اسداا الصمادا عممن
اال تصما المقيد ليدااة في مجال الن اق القانوني ال اسممه المشمرا حتى ال يكون مشموبا ب دم مشمروعيته ويتم ل
اال تصما المقيد في ب ض عناصمر القراا اسداا وا ر من األ رق ،فال تمتع اسدااة بحرية في مجال عنصمر اال تصما  ،حيث
يكون قراااها با ال وو م دوما إذا لم حترم قواعد اال تصمما  ،وا ل في عنصممر الشممكل عندما يرسممم المشممرا القواعد
واسجراعات الواجب إ باعها عند إصمداا القراا ،اما يرد اال تصما المقيد وحيانا في ال ناصمر الموعموعية من القراا اسداا
فيجب ون يكون للقراا اسداا سبب ومحل مشروعان ،وون هدف اسدااة من إصدااو إلى حقيق المصلحة ال امة.

السل ة التقديرية
راو ،و
يقصمممد بالسمممل ة التقديرية ون كون اسدااة حرة في ا خاذ القراا وو االمتناا عن ا خاذو وو في ا تياا القراا ال
ون المشمرا يترل ليدااة حرية ا تياا وقا ووسملوب التد ل في إصمداا قرااها ب ا للاروففالمشمرا يكتفي بوعمع القاعدة
ال امة التي تصم بالمرونة اااا ليدااة قدير مال مة التصمرف ،شمري ة ون تو ى الصمالح ال ام في و قراا تخ و وون ال
نحرف عن ه و الالاية ،وإال اان قرااها مشموبا ب يب إسماعة اسمت مال السمل ة و تجلى سمل ة اسدااة التقديرية في عنصمر
السمبب وهو الحالة الواق ية والقانونية التي برا ا خاذ القراا ،والمحل وهو األثر القانوني المتر ب عنه حاال ومباشمرة ،وما
باقي عناصر القراا اسداا وهي اال تصا والشكل والالاية فإنها صدا بناع على ا تصا مقيد.

مدق اقابة القةاع على السل ة التقديرية
ر بط السل ة التقديرية بفكرة مال مة القراا اسداا  ،إذ ون المشرا منح اسدااة ه و السل ة ش واا منه بننها وقدا على
ا تياا الوسمما ل المناسممبة للتد ل وا خاذ القراا المال م في ظروف م ينة ،وونه مهما حاول ال يسممت يع ون يتصمموا جميع
الحماالت التي قمد رو في ال ممل اسداا ويةممممع الحلول المنماسمم مبمة لهما .في حين يقوم اال تصمممما المقيمد على فكرة
مشمروعية القراا اسداا  ،ألن اسدااة مقيدة دا ما بما يفرعمه القانون ،ويتر ب على ذل ون القةماع يمل بسمط اقابته على
مشممروعية القراا الصممادا بناع على ا تصمما اسدااة المقيد ،ويمل إلالاؤو إذا ما بين ونه مخال للقانون .ويتةممح مجال
الرقابة على عنصمر السمبب في ون اسدااة مل قدير وهمية و واة الوقا ع وال خةمع في ذل لرقابة القةماع ،في حين
يممااس القةمممماع اقمابتمه على صمم محمة قيمام الوقما ع المماديمة التي قمام عليهما القراا ،وام لم فيمما يت لق بمالتكيي القمانوني
قدير فب د ون
له و الوقا ع .وما بالنسممبة ل نصممر المحل فمن الممكن القول بنن م ام اال تصمما فيه هو ا تصمما
تحقق اسدااة من قيام الوقا ع المادية ،وب د ون كيفها التكيي القانوني الصممممحيح ،و قدا مدق واة ه و الوقا ع،
نتقل إلى عنصممر المحل متمت ة بسممل ة قديرية واسمم ة في ون تد ل وو ال تد ل وا تياا وقا ه ا التد ل اما تمتع
ريد ر يبه ،ما لم ينص المشرا على عرواة د لها ووقته واألثر المتر ب عليه.
اسدااة بسل ة حديد األثر القانوني ال
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وقد برز في مجال اقابة القةممماع على السمممل ة التقديرية ا جاهان فقد ذهب جانب من الفقه إلى ون القةممماع يمتنع عن
بسممط اقابته على وعمال اسدااة المسممتندة إلى سممل تها التقديرية ،فالقاعممي بحسممب اويهم يمااس المشممروعية ولي
اقابة المال مة وال يجوز له ون يمااس سم و ه على اسدااة فيج ل من نفسمه ا يسما لها في حين ي هب الجانب اآل ر إلى
جواز د ل القاعممي لمراقبته السممل ة التقديرية على وسمماس ما يتمتع به القاعم ي اسداا من دوا في الكشم عن قواعد
القانون اسداا فيمكن له ون يحول ب ض القةممايا المداجة في السممل ة التقديرية والمر ب ة بالمال مة إلى قةممايا نداج
حا مبدو المشممممروعية لت م اسدااة بن باعها وإال رعمممما وعمالها للب الن والرو األا ر قبوال في ه ا المجال ي هب
على ون سممممل مة اسدااة التقمديريمة ال منع من اقمابمة القةمممماع وإنمما هي التي منح اسدااة مجماال واسمم م ما لتقمدير الاروف
المال مة ال خاذ قرااا ها وه و الحرية مقيدة بنن ال تةممممن ه و القرااات رل ا بينا وو انحرافا بالسمممل ة ،وهي ب ل ال
96 95
ت ااض مع مبدو المشروعية بقدا ما خف من ا تصاصات اسدااة المقيدة.

نايم ن ا الملكية للمنف ة ال امة بين القوانين والقرااات اسدااية
نسمتنتج من جميع ما سمبق ذارو ون التشمري ات بقوانين المسمندة للسمل ة التنفي ية هي اسمت ناع علي األصمل وليسما
القاعدة وون القرااات اسدااية شممممترط ون كون مشممممروعة حقق رايا ها التي سممممنا ألجلها دون ون تخ ي حدودها
القانونية وإال عدت من قبيل اسنحراف في اسمت مال السمل ة التشمري ية ،واسنحراف فى إسمت مال السمل ة التشمري ية إذا
صمح فننه يصملح سمببا للب الن ،،إال ونه في حالة اسنحراف فى إسمت مال السمل ة اسدااية وو القراا اسدااق يتم إ خاذ م ياا
ذا ى موعمموعى ،ألن إنقياد اجل اسدااة للدوافع ال ا ية وهو يمااس سممل ته ال امة ومر محتمل وما في حالة التشممريع وو
سمن القوانين سمواع من البرلمان انصمال عام وو من السمل ة التنفي ية اسمت ناع فاسنحراف فى إسمت مال السمل ة التشمري ية
ال يسمممموف ون يقبمل إال م يمااا موعمممموعى محض ال يدا له وق عنصممممر ذا ى ،إذ الواجب ون يفترض فى الهيئة التى مااس
السممل ة التشممري ية  -وهى سمممو فى الن اهة والتجرد عن الفرد وهو يباشممر حقوقه الخاصممة وعلى اجل اسدااة وهو
يمااس سمل ته اسدااية  -ونها ال راعى فى جميع التشمري ات إال المصملحة ال امة وإذ اان سما الا ون ينسمب إلى اجل اسدااة
ونه قد قصمد إلى رايات شمخصمية  -إنتقاما وو ايدا وو هوق  -فلي بسما ى ون نسمب ه و الالايات الشمخصمية إلى الهيئة
التى مااس السممل ة التشممري ية فالمفروض دا ما ون ه و الهيئة إنما مل لتحقيق المصمملحة ال امة وال راية لها رير
ذل .
وبالمقاا نة بين القوانين المنامة لضمر والقرااات اسدااية سممنجد ون عدد القرااات اسدااية الصمماداة في ذل الشممنن فوق
القوانين ب دد يص م ب حصممرو والسممبب هو إسممناد القانون للسممل ة التنفي ية ذل األمر دون م ياا واعممح ورياب اقابة
البرلمان علي نفي الهدف من ل القرااات والقوانين و رل األمر للسل تين التنفي ية والقةا ية.
و البد ون ننتقد إسممناد المشممرا في قانون ن ا الملكية ال امة للمنف ة ال امة األمرعلي ذل النحو المبهم إلي السممل ة
التنفي ية إذ ون المشممرا الدسممتوا حين وناط ووسممند إلي السممل ة التنفي ية سممل ة إصممداا القرااات اسدااية اان الالرض
منه ون التسممهيل علي اسدااة في نايم شممدونها و حقيق رايا ها وهو األمر ال ال ين بق اليا هنا علي ن ا الملكية
فال يوجد م ياا واعمح للسمل ة للمنف ة ال امة و رل األمر للسمل ة التقديرية ليدااة في حق هو يقع حا مالة الدسمتوا
والقانون فم يد من الةموابط الرقابية للبرلمان واسصمالل التشمريع لصميارة ذل القانون لت بيا الرقابة القةما ية علي األمر
هو مما حتماجمه الم مالجمة التشممممري يمة لم لم األمر عمم مممانما وال يتم انحرافما بمالسممممل مة من قبمل اسدااة و حقيقما ل مدم انحراف
السل ة التشري ية ذا ها بسل تها.

عن اآلليات القانونية لحفظ حقوق الحيازة والملكية
نت رض في ه ا الج ع للسممممبل القانونية لحماية الحيازة والملكيات قانونا في ظل الت ديات الحالية ،وفي ظل رياب الدوا
التشري ي والرقابي والمحاسبي المستقل للبرلمان .فما السبل القانونية الم روحه اآلن للدفاا عن ه و الحقوق؟
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سجيل الملكية
يال وحد وقو األسماليب في حماية المراا القانوني هو اللجوع الي الحل ال وفرو المشمرا وهو سمجيل ال قود سمواع
اانا عقود ملكية وو اثبات لحيازة ب د الت ديالت التشمري ية األ يرة بالسممال بتقنين وااعمي وعمع اليد و مليكها بشمروط
وفيما يلي القوانين المنامة لضمر وايفية القيام به.

القوانين المنامة للملكية
خةممع لسممب ة قوانين وقد مر ذل ب دة مراحل شممري ية ففي البداية لم كن عملية سممجيل عقود الملكية قع حا
ا تصما جهة واحدة بل اانا تبع ثالث جهات  :المحالام الشمرعية والمحاام الو نية والمحاام المختل ة ،وذل حتي
صمدوا القانون اقم  114لسمنة  1946ال ا تص يتكوين و نايم الشمهر ال قاا لتصمبح الجهة المنوط به سمجيل عقود
الملكية ،ليةممماف اليها ب د ذل التوثيق بموجب القانون اؤقم  68لسمممنة  1947وب ل وصمممبحا اعمال التسمممجيل الها
مختص بهما جهمة واحمدة ماب مة لوزااة ال مدل هي الشممممهر ال قماا متب مة في ذلم نامام السمم مجمل ال يني الم نص عليمه
القانون اقم  142لسمنة  1964ويشمترط للتسمجيل موافقة هيئة المسماحة التاب ة لوزااة الر والشمهر ال قاا ذا ه ،اما
ددت القوانين التي نص علي الرسممموم المقراة قانونا للتسمممجيل فنص علي ذل  70لسمممنة  1964و 83لسمممنة 2006
ولت قد االجراعات وألسباب و ر ظلا نسبة ال قااات رير المسجلة في مصر مر ف ة للالاية.

إجراعات سجيل الملكية وايفية سجيل ال قود
إذا م شممراع و عقاا اشممقة وو ق ة واض) فيجب سممجيل عقد البيع والجهة المختصممة بالتسممجيل هي مصمملحة الشممهر
ال قاا والتوثيق مم لة في منموايا ها ومكا بها.
و سممجيل األاض وو البناع يتم في منمواية الشممهر ال قاا التابع لها األاض وو البناع ب د قديم لب واسممتيفاع البيانات
الم لوبة.

دعوق المنع من الت رض للحيازة
نص المادة  961من القانون المدني على ونه من حاز عقااا ،واسممتمر حا ا له سممنة ااملة ،ثم وقع له
جاز ون يرفع الل السنة التالية دعوق بمنع ه ا الت رض.

رض في حياز ه،

ويكفي ون ي بما الممدعي افي دعوق منع الت رض) ونمه قمد حماز ال قماا قبمل وقوا الت رض بسمم منمة ،وونمه يحوزو ف ال وقما
الق انون
بيقما لنص الممادة  976من م
وقوا الت رض ،حتى يفترض ونمه وسممممتمر حما ا لمه في الفترة مما بين ال منين ،وذلم
المدني والتي قةمممي بننه :حإذا ثبا قيام الحيازة في وقا سمممابق م ين ،واانا قا مة حاال ،فإن ذل يكون قرينة على
قيامها في المدة ما بين ال منين ...ح .ويجوز للمدعي  -في سمبيل إثبات اسمتمراا حياز ه لمدة سمنة  -ون يةمم مدة حيازة
سلفه ،سواع اان المدعي لفا عاما له ا السل وو اان لفا اصا.
الت رض المبيح لرفع دعوق منع الت رض
من المقرا قانونا ونه ي تبر رعممما يبيح افع دعوق منع الت رض ال عمل ماد وو ال صمممرف قانوني يتةممممن ،ب ريق

مباشمر وو ب ريق رير مباشمر ،ادعاع ي ااض به المدعى عليه حيازة المدعي ويكفي ون ي ااض المدعى عليه حق المدعي في
الحيازة ليكون هنال رض واقع من المدعى عليه وبناع علي ذل :
•
•
•
•

فال يشترط في الت
وال يشترط في الت
وال يشترط في الت
وال يشترط في الت

رض ون يلحق عراا بالمدعي.
رض ون يكون رير قا م على وساس حق ثابا للمدعى عليه.
رض ون يكون المدعى عليه سيع النية.
رض ون كون وعمال الت رض قد وق ا اوسا على ال قاا ال يحوزو المدعي.
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•

وال يشترط في وعمال الت رض ون قترن ب ن وو ون ر كب علنا.

فالمقرا في قةمماع محكمة النقض ون الت رض ال ق يبيح لحا ال قاا حيازة قانونية افع دعوق منع الت رض هو ال عمل
ماد وو ال صممرف قانوني يتةمممن ب ريق مباشمم ر وو ب ريق رير مباشممر ادعاع يت ااض مع حق واعممع اليد ،فيكفى ون
ي مااض الممدعى عليمه حق الممدعي فى الحيمازة ليكون هنمال رض واقع من الممدعى عليه ،فال يشممممترط ون يكون الت رض
قد ولحق عمرا بالمدعي وو ون يكون ظاهرا وو حصمل علنا وإنما يكفى ون ي لم به المدعي حتى يبدو مي اد السمنة التى يجوز
97
له افع الدعوق اللها .وون استخال واق ة الت رض فى وعع اليد.

دليل التقاعي في قةايا الحيازة والملكية ون ا الملكية
قتةممممي سمم ميمادة القمانون ف يمل الرقمابمة القةمممما يمة إلي جمانمب الرقمابمة البرلممانيمة في مجمال بيق السممممل مة التنفيم يمة
للسمل تها وهو نايدا علي مباد ع سميادة القانون والفصمل بين السمل ات والحق في التقاعمى ال نص عليه الدسمتوا
المصممر في نسممخه المت اقبة عبر السممنين وهو ما ين بق علي قرااات ن ا الملكية للمنف ة ال امة شممننه شممنن و قراا
ر ر.

سل ة القةاع اسداا في الرقابة على مشروعية القراات الخاصة بالملكية
قرا ا ن ا الملكية للمنف ة ال امة هو قراا إدااق يخةممع ال تصمما القةمماع اسدااق فوجود اقابة قةمما ية على مشممروعية
صمرفات اسدااة يم ل عممانه مهمة من عممانات حقوق االفراد وحريا هم ،والقاعمي هو مفتال االلت ام بسميادة القانون
ويتوق عليه احترامه بم ناو الواسممع ال يتجاوز التقيد المجرد بالنصممو الى احترام مةمممون القانون من حيث وجوب
حمايته لحقوق االنسمان واسنتصماا للمقتةميات الدسمتواية في القانون ومواعمة التشمري ات مع اس فاقيات الدولية وحماية
حق الملكية و رسي مبدو المشروعية فاذا عج القانون عن وفير ه و الحماية لم يصبح جديرا بان كون له السيادة.
فرقابة القةمماع االداا على اعمال االدااة تبر الج اع االايد لمبدو الشممرعية ،والةمممانة الف الة لسممالمة و بيقه والت ام
حدود احكامه  ،وبه كتمل عناصر الدولة القانونية وحماية حقوق وحريات االفراد من جوا و س االدااة.
وقد سن المشرا القانون اقم  47لسنة  1972شنن مجل
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

الدولة وال

نص علي ا تصا

مجل

الدولة بما يلى:

ال ون الخاصة بانتخابات المجال المحلية
المنازعات الخاصة بالمر بات والم اشات والمكاف ت المستحقة للموظفين ال موميين وو لواثتهم
ال لبات التي يقدمها ذوو الشمنن بال ن في القرااات اسدااية النها ية الصماداة بالت يين في الوظا ال امة وو
الترقية وو بمنح ال الوات
ال لبات التى يقدمها الموظفون ال موميون بإلالاع القرااات اسدااية الصماداة بإحالتهم إلى الم اش وو االسمتيداا
وو فصلهم بالير ال ريق التنديبى .
ال لبات التى يقدمها األفراد وو الهيئات بإلالاع القرااات اسدااية النها ية
ال ون في القرااات النها ية الصمماداة من الجهات اسدااية في منازعات الةممرا ب والرسمموم وفقا للقانون ال
ينام ايفية نار ه و المنازعات ومام مجل الدولة
دعاوق الجنسية
ال ون التى رفع عن القرااات النها ية الصمممماداة من جهات إدااية لها ا تصممم ا قةمممما ى ،فيما عدا القرااات
الصماداة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات ال مل وذل متى اان مرجع ال ن ،عدم اال تصما وو عيبا
في الشكل وو مخالفة للقوانين واللوا ح وو الخ ن في بيقها وو نويلها .
ال لبات التى يقدمها الموظفون ال موميين بإلالاع القرااات النها ية للسل ات التنديبية .
لبات الت ويض عن القرااات المنصو عليها في البنود السابقة سواع اف ا بصفة وصلية وو ب ية
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•
•
•

المنازعات الخاصة ب قود االلت ام وو األشالال ال امة وو التوايد وو بنق عقد إداا ر ر
الدعاوق التنديبية المنصو عليها في ه ا القانون
ال ون في الج اعات الموق ة على ال املين بالق اا ال ام في الحدود المقراة قانونا .

• سا ر المنازعات اسدااية .
امما اشممممترط القمانون في لبمات إلالماع القرااات اسداايمة النهما يمة ون يكون مرجع ال ن عمدم اال تصمممما
الشكل وو مخالفة القوانين وو اللوا ح وو الخ ن في بيقها وو نويلها وو إساعة است مال السل ة.

وو عيبما في

امما اعتبرافض السممممل مات اسداايمة وو امتنماعهما عن ا خماذ قراا امان من الواجمب عليهما ا خماذو وفقما للقوانين واللوا ح في
حكم القرااات اسدااية.

سل ة إلالاع القراات اسدااية
دعوق اسلالاع هي دعو رفع من وجل إلالاع القراا اسداا ال وصم دا ه اسدااة .وشممروط قبول دعوق اسلالاع هي شممروط
ت لق بالقراا الم لوب الالاؤو ،فيشممترط القةمماع لقبول دعوق اسلالاع عالوة على اون ال مل الم ون عليه صمماداا من
السممل ة التنفي ية ون يكون عمل قانوني قراا إداا وون يتر ب على ه ا القراا وثر قانوني يةممر بالمدعي ون يكون قرااا
ذا بي ة عماا واليجوز ون يتم افع دعوق اسلالاع عمد وعمال كشم فيها جهة اسدااة عما نو القيام به في المسمتقبل
وو قرااات إداايمة انتهى وثرهما قبمل افع المدعوق وو وعممال سممممتهمدف فقط إثبمات الحمالمة وو ووامر و وجيهمات الر ي
للمرؤوس.
والشروط المت لقة برافع الدعوق تم ل في الحق والمصلحة والصفة واألهلية وعدم الرعا بالقراا الم ون فيه فال اعن
ال يمكن ون ي با له مصملحة في الدعوق إال إذا اان له حق م االعتداع عليه اما ون الدعوق ال باشمر إال من ذو صمفة فإذا
زال ويا منهم اانا الدعو رير مقبولة.

إجراعات التقاعي
حمددت المواد من  25إلى  43من قمانون مجل المدولمة اسجراعات المت لقمة برفع المدعوق وممام محماام مجل المدولمة
المحاام اسدااية ومحكمة القةممماع اسدااق والمحاام التنديبية ،وايفية مباشمممر ها وسمممل ة المحكمة فى الفصمممل فيها
وهي:
•
•
•
•
•
•
•

الدولة ويجب ون وقع من محام بداجة استئناف على األقل.

اتابة عريةة الدعوق مقدمة لمجل
إيةال ال لبات دا ل عريةة الدعوق.
إعالن الخصوم فى واقة منفصلة عن ال ريةة.
صوير عريةة الدعوق و قدم النس للمجل ولكل مختصم دا ل ال ريةة.
وقيع إقراا بنن صحيفة الدعوق شاملة جميع الدفاا والدفوا.
التوجه لمكتب المراج ة لمراج ة الدعوق فصيليا.
دفع الدمالات والرسوم التي نص عليها القانون لوع ها على عريةة الدعوق.

شروط مي اد افع الدعوق
متاز دعوق اسلالاع عن ريرها من الدعوق بانها محددة المدة ،بحيث اذا افع المدعي الدعوق ب د انقةممماع المي اد المحدد
قانونا افةمما الدعوق شممكال وقد حدد ه ا المي اد في مصممر بسممتين يوما فاذا انقةمما ه و المدة ال قبل دعوق االلالاع
التى يرف ها االفراد عممد القراا االدااق ال ق يم بمصممالحهم ،وذل اربة من المشممرا فى حقيق نوعا من التوازن بين
االدااة واالفراد فقرا عمدم احقيمة االدااة فى سمم محمب قراا هما او الت مديمل فيهما اال فى الل هم و الممدة والحكممة من هم ا
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التحديد هي عمممان اسممتقراا األوعمماا والمراا القانونية ،لكي ال يال باب ال ن بالقرااات اسدااية مفتوحا الى اجل رير
مسمى ،وا ل امين الحماية القانونية للحقوق المكتسبة الناشئة من القرااات اسدااية ،حيث ال قبل الدعوق اذا وقيما
ااج المي اد المددة ،اما ان عدم التحديد يدد الى عدم إمكانية التفرقة بين القرااات المن دمة التي تجرد من الصممممفة
اسدااية بسممبب جسممامة ال يب ال شممابها ومن ثم ال تحصممن بفوات المي اد وبين القرااات المشمموبة ب يب من عيوب
اسلالاع والتي تحصن بفوات المي اد.
ويبدا حساب ه ا المي اد من اليوم التالي لتااي ال لم بالقراا ،شري ة ان يكون ذل ال لم متةمنا عناصر القراا اسداا .
ويقصمم د بال لم ،علم صمماحب الشممنن بالقراا علما يقينيا عن رير ريق النشممر او اسعالن وو ما يقوم مقامهما ،وفي ه و
الحالة يشممترط ان ي با ه ا ال لم في ااي محدد لكي يبدا سممريان المي اد .وجر قةمماع مجل الدولة المصممر علي ون
ال لم اليقيني مقيد بشمروط هدف الى حماية مصمالح االفراد بحيث يكون ال لم بالقرااات التي صمدا بشمانهم علما حقيقيا
ولي افتراعمميا ،ويقينيا نافيا للجهالة ،اما ي با ال لم اليقيني عن ريق اية واق ة او قرينة فيد حصمموله دون التقيد
بوسمم م يلمة اثبمات م ينمة ،يعلي ون يتحقق القةمممماع امن قيمام او عمدم قيمام هم و القرينمة ،و قمدير األثر الم يمكن ر يبمه
عليها من حيث افايته لل لم او عدمه .ويقع عبع اثبات ال لم اليقيني لصممماحب الشمممنن على عا ق اسدااة ،فاذا لم قدم
دليال على حصول ذل ال لم في ااي م ين ،فانه ال وجه لقبول دفع اسدااة بانقةاع موعد افع الدعوق.
وق وانق اا مي اد افع الدعوق :األصمل ان مي اد افع دعوق اسلالاع من الناام ال ام ،ومن ثم فانه ال يجوز اال فاق على
إ الته او قصمممرو سمممواع با فاق الخصممموم او بقراا من المحكمة ،ومع ذل فان المشمممرا ،العتبااات ت لق بالتوفيق بين
المصمملحة ال امة ومصمملحة االفراد ،وجاز لنفسممه الخروج على ه ا األصممل ،اما القةمماع مراعاة لمصمملحة االفراد قرا وسممباب
حصرية المتداد المي اد.

وق المي اد
القوة القاهرة :يق مي اد افع دعوق اسلالاع بسمممبب القوة القاهرة ،اذا اسمممتحال م ها على صممماحب الشمممنن مباشمممرة
مالمق دواة دف مه ووال
االجراعات الةممممروايمة للمحمافامة على حقوقمه ،ويراد بمالقوة القماهرة امل حمادث او ظرف فجما ي لي ب م
يمكن وق ه يدد الى وجود المدعي في حالة اسمممتحالة م لقة ال يد له فيها حول بينه وبين افع الدعوق ،ومن ام لة
القوة القاهرة الحرب ،والوباع والكوااث ال بي ة ،ومن ام لتها ويةا السجن في مكان منق ع وا ل المرض ال قلي.
نص القانون :فقد يتم إ الة مي اد ال

ن بنص قانوني ب ث عليه ظروف اع رااية او اصة.

انق اا المي اد :يقصممد بانق اا المي اد سممقوط المدة السممابقة على واق ة االنق اا واالبتداع في احتسمماب المي اد من
جمديمد.وال يهم حصممممول هم و الواق مة في بمدايمة الممدة او في وسمم م هما او في نهمايتهما ففي جميع األحوال لالى الممدة
السمممابقة ويبدا احتسممماب مدة جديدة – ااملة – ب د انتهاع الواق ة التي ودت الى االنق اا .وينق ع المي اد لضسمممباب
اال ية:
•
•

التالم اسداا  :التالم هو التماس صممماحب الشمممنن او المصممملحة من الجهة اسدااية التي صمممدا عنها القراا ،او
ا يسها األعلى ،ي لب فيه إعادة النار في قرااها وذل بسحبه او الالا ه او ديله.
افع الدعوق امام محكمة رير مختصممة :ويشممترط القةمماع لتر يب اثر افع الدعوق امام محكمة رير المختصممة في
ق ع مي اد الدعوق ،ان رفع دعوق اسلالاع ف ال امام محكمة رير مختصمممة ويسمممتو في ذل ان كون محكمة
إداايمة او ممدنيمة او لجنمة قةمممما يمة ،وان رفع المدعوق اممام هم و المحكممة في مي ماد افع دعوق اسلالماع.امما يجمب
ان رفع دعوق اسلالاع امام القةماع اسداا في مي ادها وال يبدا في ه و الحالة من ااي اعالن صماحب الشمنن
ب دم ا تصا المحكمة التي ااج ها ووال.
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رثاا انقةاع مي اد افع دعوق اسلالاع
إن فوات المواعيمد هو من النامام ال مام ،ولم لم

ال يجوز للمحكممة ان تجماهلمه ،ويتر مب على انقةمممماع مي ماد افع دعوق
س ليمارير ون انقةماع المي اد
ن ب دم مشمروعيته اما لو اان م
اسلالاع ان يصمبح القراا اسداا نها يا ومحصمنا جاو و
حصممن ما دام قد
المقرا قانونا لرفع دعوق اسلالاع ،ال يحول دون قيام ذو الشممنن برفع دعوق الت ويض عممد القراا ال
ر ب عليه عمرا اصمابهم ،فميدان الت ويض يبقى مفتوحا الن دعوق الت ويض خةمع لقواعد التقادم المسمقط في القانون
98
المدني.

الت ويض القةا ي
ري دعو الت ويض اسدااق :هي دعو شمخصمية يرف ها المةمروا إلي القةماع البا
اان ماديا وو ودبيا نتيجة صرف اسدااة رير المشروا.

ويض ما وصمابه من عمرا سمواع

وهمية قةاع الت ويض إلى جواا قةاع اسلالاع
إن اقتصماا قةماع اسلالاع على مجرد بحث مدق مشمروعية القرااات اسدااية النها ية الم ون فيها ،وإلالا ها إذا ثبا عدم
موافقتها للقواعد الموعموعية ووالقانونية التى حكمها ،قد يكون فيه إجحاف بنصمحاب الشمنن ال ين وصمابهم عمرا من
جراع ل القرااات بحيث ال يكفى مجرد اسلالاع فى جبر اافة األعراا الناجمة عنها.
فمإلالماع القرااات الم يبمة ال يكفمل فى ورلمب األحوال ال يمة مما قمد يتر مب على لم القرااات من رثماا فترة من ال من ،ومن
هنا بدو وهمية قةمماع الت ويض ا ريق مكمل لقةمماع اسلالاع ،إذ يسممت يع األفراد فى ه و الحالة وو في إذا ما اسممتحال
عليهم إعادة األموا إلى نصابها ون ي البوا الجهات المختصة بجبر الةرا ال ق وصابهم من جراع ذل التنفي .
و ود ال ديد من المباد ع المسمتقرة في ه ا الصمدد للمباد ع المرسماة من قبل القةماع المدنى في المسمدولية السمببية
وعناصر الخ ن المسبب للةرا المستوجب للت ويض.

صا ص دعو الت ويض
من حيث موعوا الدعو
دعو الت ويض هي دعو قوم فيهما الخصمممموممة بين ال ماعن وو مقيم المدعو من جهمة وبين اسدااة ال ماممة من جهمة
و ر و ستند ه و الدعو إلي إعتداع اسدااة علي حق شخصي وذا ى لمقيم الدعو وي الب بها ويةه الت ويض الجابر
للةمرا لما فا ه من اسمب وما لحقه من سمااة من جراع صمرف اسدااة رير المشمروا فيجب ون يكون لمقيم الدعو حق
مهدوا مسمممتوجب للت ويض وما دعو اسلالاع فهي دعو عينية موعممموعية ن قد الخصمممومة فيها بين مقيم الدعو
والقراا اسدااق ل دم مشروعيته كفي فيها المصلحة الشخصية المباشرة.

من حيث سل ة القاعي
يتمتع القاعمي بسمل ة واسم ة في دعو الت ويض ال ق عند حد إلالاع القراا بل شمكل قويمه وو ديله وو اسمتبداله
والحكم بال ت ويض المناسمب إذا ما اقتةما األموا ذل فهي سمل ة من القاعمي من فحص جميع جوانب الن اا الم روض
عليه من الناحية القانونية والواق ية وال ينصب فحسب علي مد مشروعية القراا من عدمه.
واسممتقر القانون المدني علي ون دعوق الت ويض لها ثالثة وااان وسمماسممية هي :اان الخ ن ،واان الةممرا ،واان عالقة
السببية التي ربط بينهما .والقاعدة الفقهية المستقر عليها ون ال ن سبب عراا للالير يل م من اا كبه الت ويض.
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اان الخ ن :فالبد ون يكون ثمة ن وو ٍد من قبل المدعى عليه على حق وو مرا قانوني للمدعي ،وه ا الت د يكون
في صمممواة رير مشمممروعة ،و بم نى ون يكون صمممرفا مخالفا لمسمممل الرجل الم تاد في التصمممرفات ويكون ااج حدود
القانون.
اان الةممممرا :فال بمد ون يكون هنمال عممممرا وصمممماب الممدعي من ذلم الخ من ،والةممممرا هو الران ال ماني من واامان دعوق
الت ويض ،وللةرا صوا ان هما :الةرا الماد والةرا الم نو .
فالةرا الماد هو األعمراا التي نصمب على األشمياع المادية المحسموسمة التي لها ايان مسمتقل واعمح ،وهي التي باسمكان
قديرها بالمال ،وال بد من ون ي با المدعي وجود ه و األعممراا المادية التي وصممابته وقيمتها وقيمة الت ويض الم الب
به عنها ،ويد ل من عمممن األعممراا المادية ما فات المدعي من اسممب وما لحقه من سممااة وه و ويةمما يتوجب إثبا ها
باألدلة والمستندات حتى يتسنى للمحكمة قييمها.
والةمرا الم نو وهو الةمرا ال يصميب المرع في شم واو ووجدانه ويم بسمم ته بين الناس وما يسمببه له من لوعة
وامد ،والةممرا الم نو هو وليد النام القانونية الحدي ة ،فاألحكام الشممرعية لم كن وض عن الةممرا الم نو وإنما
اقتصمرت على األعمراا المادية ،والةمرا الم نو هو عمرا مفترض وجودو إذ ال يمكن إثبا ه باألدلة والمسمتندات بحكم ونه
مسنلة حسية ولي لها ايان ماد مستقل ،ولكن يمكن إثبات ومااا ه ودال له الخااجية من الةروف المحي ة بالف ل.
اان ال القة السببية :ون يكون الخ ن المفترض هو السبب المباشر في الةرا.

المواعيد واسجراعات
من المسمتقر عليه في قةماع مجل الدولة ون لكل من قةماع اسلالاع والت ويض مجاله ووسماسمه الخا ال يقوم عليه
و عدم قبول دعو اسلالاع شممكال لفوات المي اد القانوني ال يحول دون بحث مشممروعية القراا اونه محال للت ويض باعتبال
ان ااون لقراا م يبا بنحد ال يوب المنصممو عليها في قانون مجل الدولة يم ل اان الخ ن في مسممئولية اسدااة عن
مام ة دعو الت ويض بفوات المواعيمد القمانونيمة لل ن بماسلالماع علي القراا
قرااا هما رير المشممممروعمة وبمالتمالي ال ر بط إق م
اسدااق.
و سمر علي دعاو الت ويض القواعد ال امة للتقادم ويسمر ذل التقادم من ااي ال لم اليقيني لمقيم الدعو بالقراا
المما ون الحق لم يسممممقط
بحسممممب الممدد التي ينص عليهما القمانون ،فبنماع علي ذل يحق دا مما للمتةممممرا إقامة الدعو
بالتقادم.
وفي حالة ن ا الملكيمة للمنف مة ال مامة فإن المشممممرا حر على نقمل ملكيمة ال قمااات التي يتقرا ل ومهما للمنف مة ال مامة
سقامة مشممروعات ذات نفع عام عليها بال ريق ال بي ي الما ومكن ذل إذا لم ي ترض وصممحاب الشممنن على نقل ملكية
عقمااا هم وو حقوقهم عليهما وو على قيممة الت ويض المقرا لهم عنهما وقماموا بمالتوقيع على النمماذج الخماصممممة بمالبيع
ووودعا ه و النماذج مكتب الشهر ال قاا فإن ه ا اسيداا يقوم مقام عقد البيع.
وإن اان األصمممل هو ا تصممما محاام مجل الدولة بالمنازعات اسدااية إال ون المشمممرا في قانون ن ا ملكية ال قااات
للمنف ة ال امة اقم  10لسمممنة  1990رج على ه ا األصمممل في المنازعات المت لقة بال ن على قدير الت ويض عن ن ا
الملكيمة بمنن عقمد اال تصمممما بنارهما للمحكممة االبتمدا يمة الكما ن في دا ر هما ال قماا المراد ن عمه فين قمد اال تصمممما
للمحماام الممدنيمة وينحسممممر عن ال محماام االداايمة وين بق عليهما امافمة القواعمد والقوانين والشممممروط المن بقمة علي
المنازعات المدنية في شنن الت ويض .و ن بق علي الدعو هنا قواعد قانون المراف ات من حيث إقامتها ومواعيدها.
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رق افع الدعوق
الدعوق رفع إلى المحكمة بموجب صمممحيفة ودا قلم الكتاب متةممممنة البيانات الواادة بالمادة  63مراف ات ما لم ينص
القانون على الف ذل .
ولقد بين المشممرا في قوانين المراف ات ايفية افع الدعوق ومام القةمماع وإعالن الخصمموم بها وووجب على المحكمة وال
قةممي فيها إال إذا اف ا بال ريق ال اسمممه القانون ووعلن بها المدعي عليه وذل نايما للتقاعممي من ناحية وفير
لحق الدفاا من ناحية
فنوجب المشرا ون شتمل صحيفة الدعوق علي البيانات اآل ية:
 اسممممم المدعي ولقبه ومهنته وو وظيفته ومو نه واسممممم من يم له ولقبه ومهنته وو وظيفته وصممممفتهومو نه.
 اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته وو وظيفته ومو نه فإن لم يكن مو نه م لوما فن ر مو ن اان له. ااي قديم الصحيفة. المحكمة المرفوعة ومامها الدعوق. بيان مو ن مختاا للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة رن لم يكن له مو ن فيها. وقا ع الدعوق و لبات المدعي ووسانيدها.و نص المادة  172من القانون المدنى سممقوط دعوق الت ويض الناشممئة عن ال مل رير المشممروا بالتقادم بإنقةمماع ثالث
سممنوات من اليوم ال ق علم فيه المةممروا بحدوث الةممرا وبشممخص المسممئول عنه .و سممقط ه و الدعوق فى ال حال
بإنقةمماع م عشممرة سممنة من يوم وقوا ال مل رير المشممروا والمراد بال لم لبدع سممريان التقادم ال الثى المسممتحدث
به ا النص هو ال لم الحقيقى ال ق يحيط بوقوا الةمرا وبشمخص المسمئول عنه بإعتباا ون انقةماع ثالث سمنوات من يوم
ه ا ال لم ين وق على نازل المةمروا عن حق الت ويض ال ق فرعمه القانون على الملت م دون إااد ه مما يسمتتبع سمقوط
دعوق الت ويض بمةمممى مدة التقادم ،وال وجه سفتراض ه ا التنازل من جانب المةمممروا و ر يب حكم السمممقوط فى حالة
ال لم الانى إل ق ال يحيط بوقوا الةرا وو بشخص المسئول عنه.

وق وانق اا التقادم
وما بالنسمممبة لوق وانق اا التقادم في ل الدعو فيمكن ووال ريق الوق بننه قيام سمممبب وو مانع من شمممننه ان
يمنع سمريان المدو .وهي نقسمم إلي موانع قانونيه للوق ااسصمابة بالجنون او ال ته وموانع ف ليه للوق االوباع او
الفيةان.
ويجب علي المحكمة البحث في وسباب وق وانق اا التقادم من لقاع نفسها متي استبانا من الدعو سببه.

وثر وق التقادم
إذا زال السبب ن ود إلى حساب المدو بحيث ةاف المدو السابقه عن الوق إلى المدو التاليه حتى كتمل مدة التقادم.

انق اا التقادم
هو ا خاذ ب ض اسجراعات التى ق ع مدة التقادم وفي ل الحاله ال يتم حسممماب المدة السمممابقه على االنق اا انما يتم
حسماب المدو الالحقة فقط ويبدو حسماب مدة سمريان جديدة .ويتةمح ون سمريان مدة التقادم في الدعوق الجنا يه نق ع
بكل إجراع تخ و سمل ة التحقيق .وشمروط صمحة اسجراعات القا ه للتقادم ون يكون صمحيحا مسمتوفيا لشمرو ه الشمكلية
والموعوعية وإال اان اسجراع با ال ،وون يكون صاداا من صاحب الصفة.
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وثر إنق اا مدة التقادم
يتر ب على انق ماا التقمادم سممممقوط الممدة التي مةمممما قبمل ا خماذ اسجراع القما ع للتقمادم ووجوب احتسمممماب مدة جديدة
99
ااملة.
 90موعوا” ،ما هو مجل النواب؟“
 91النقض المدني  -الدا رة المدنية والتجااية  -ال ن اقم  - 1617لسنة  60ق  -ااي الجلسة  - 1997 / 12 / 29مكتب فني  - 48اقم الج ع  - 2اقم الصفحة  .1602وال ن اقم  - 929لسنة
 3ق  -ااي الجلسة  - 1958 / 7 / 12مكتب فني  - 3اقم الج ع  - 3اقم الصفحة  .1691والمحكمة الدستواية ال ليا  -القةية اقم  - 272لسنة  25ق  -ااي الجلسة  - 2004 / 9 / 5مكتب
فني  - 11اقم الج ع  - 1اقم الصفحة  .997والقةية اقم  - 137لسنة  18ق  -ااي الجلسة  - 1998 / 2 / 7مكتب فني  - 8اقم الج ع  - 1اقم الصفحة  .1154والقةية اقم  - 42لسنة  17ق -
ااي الجلسة  - 1998 / 6 / 6مكتب فني  - 8اقم الج ع  - 2اقم الصفحة .1348
 92المحكمة الدستواية ال ليا  -الدعوق اقم  28لسنة  2قةا ية.
 93وحمد نبيل فرحات” ،واقة بح ية حول القراا اسداا  “،المنتدق ال ربي سدااة الموااد البشرية.2008 ،
 94سليمان محمد ال ماو  ،النارية ال امة للقرااات اسدااية ،م ب ة جام ة عين شم  .31 . ،1991 ،وس يد عبد المن م الحكيم ،الرقابة على وعمال اسدااة في الشري ة اسسالمية والنام
الم اصرة ،القاهرة :داا الفكر ال ربي .71 . ،1976 ،وعبد القادا باينة ،القةاع اسداا  :األس ال امة والت وا التاايخي ،المالرب :داا وبقال للنشر.24 . ،1985 ،
 95مازن ليلو ااعي ،القانون اسداا  ،داا الم بوعات الجام ية.196–193 . ،2005 ،
 96المحكمة اسدااية ال ليا  -ال ن اقم  - 1198لسنة  9ق  -ااي الجلسة  - 1964 / 4 / 11مكتب فني  - 9اقم الج ع  - 2اقم الصفحة .930
 97عبد الرازق السنهوا  ،الوسيط في شرل القانون المدني ،الج ع التاسع ،بند .329
 98نقض مدني في ال ن اقم  1048لسنة  47قةا ية – جلسة  – 1982/11/28مجموعة المكتب الفني – السنة  – 33الج ع ال اني – .1059 .
 99انوز” ،شروط قبول دعوق اسلالاع“.
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الفصل الرابع:
نممماذج قةممممما يممة لكيفيممة حمممايممة الحيممازة
والملكية والمبادئ المستقر عليها
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ووال :المحكمة الدستواية ال ليا
نموذج اقم  :1عدم د ستواية المادة  1من قانون خويل وزير الم ااف سل ة اال ستيالع
على ال قااات الالزمة للوزااة وم اهد الت ليم
ملخص الوقا ع
و.
ب.
ت.
ث.
ج.
ل.

ص.

صمدا قراا وزير الم ااف ال مومية اقم  10859باالسمتيالع على واض مملواة لالنتفاا بها في
ورراض الت ليم وامتد ه ا االستيالع دون ون تخ بشننه إجراعات ن ا الملكية،
وقممام المممدعي في  1992دعو مممدنيممة شممممبين الكوم لبمما للحكم ب رد المممدعى عليهم
وإل امهم متةامنين بنداع مبلى واب ين ول جنيه ويض.
ندبا المحكمة بيرا ووودا قريرو
حكما ب دم ا تصاصها وال يا بنار الدعوق وإحالتها إلى محكمة القةاع اسداا
حكما المحكمة ب دم قبول لب إلالاع قراا وزير الم ااف ال مومية شمممكال وافةممما ما عدا
ذل من ال لبات.
ن الممدعي على هم ا الحكم وممام المحكممة اسداايمة ال ليما وقةمممما المحكممة بوق ال ن
وإحالته إلى المحكمة الدسممتواية ال ليا للفصممل في دسممتواية المادة األولى من القانون اقم
 76لسمنة  1947بتخويل وزير الم ااف ال مومية سمل ة االسمتيالع على ال قااات الالزمة للوزااة
وم اهد الت ليم
حكما المحكمة ب دم دسمممتواية المادة  1من قانون خويل وزير الم ااف سمممل ة االسمممتيالع
على ال قااات الالزمة للوزااة وم اهد الت ليم.

المباد ع التي واستها المحكمة
 .1ون األصممل في سممل ة االسممتيالع على ال قاا ونها اسممت نا ية ينبالي ون تم في وعمميق الحدود،
ولمواجهمة ظروف ملحمة ال حتممل التمن ير ،وون يكون ممداهما موقو ما بممدة محمددة ،فمإذا
اسمت ال زمن االسمتيالع ،وصماا ممتدا دون قيد ،انقلب عدوانا على الملكية الخاصمة التي افل
الدسمتوا صمونها ب ناصمرها جمي ا ،وينداج حتها اسمت مال واسمتالالل المال للشميع في ال
يل
األرراض التي وعد لها ،جنيا ل مااو ،بل إن وثر ه ا النوا من االسممتيالع ال يقتصممر على
هم ين ال نصممممرين اللم ين ال يتصمممموا بقماع حق الملكيمة امامال بمدونهمما ،بمل يت مداو إلى إنهماع
فر الت امل في األموال المسممتولى عليها ب د انحداا قيمتها ،وهو ما ي تبر عدوانا عليها،
وإ الال بحرية الت اقد التي ينداج مفهومها حا الحرية الشمممخصمممية التي صمممانها الدسمممتوا،
مر قيا بها إلى مدااج الحقوق ال بي ية ،وحيودا ،فوق ه ا ،عن عموابط الشمرعية الدسمتواية
التي يجب ون لت مها الدولة القانونية في وعمالها و صرفا ها.
 .2التنايم ال ام لسمل ة االسمتيالع المدقا على ال قاا قرا من الل قانونين هما القانون اقم
 577سممنة  ،1954والقانون اقم  10لسممنة  1990بشممنن ن ا الملكية وقد حدد وولهما مدو
االسمتيالع بما ال يجاوز سمنين ثالثا ،يبدو سمريانها من ااي االسمتيالع الف لي على ال قاا ،على
ون ي ود ب د انتها ها إلى وصمحابه بالحالة التي اان عليها عند االسمتيالع ،وال يجوز مد ه و
المدة إال عند الةمرواة ،وبا فاق ذو الشمنن على المدة ال ا دة ،فإذا صماا ه ا اال فاق مت اا،
ين قبل انقةاع المدة األصلية بوقا مال م ،ون تخ الجهة اسدااية اسجراعات التي يقتةيها
ن ا ملكية ال قاا ،وقد اعتنق القانون ال اني ه و القواعد ذا ها باسمت ناع ون مدة االسمتيالع
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تبر منتهية بانتهاع األرراض التي و اها وو بمةمي ثالث سمنين من ااي االسمتيالع الف لي
ويهما وقرب.
 .3التنايم ال ام لسمل ة االسمتيالع على ال قاا  -حتى مع قيام حالة الةمرواة الملجئة التي سموف
مبماشممممر هما  -ي مااض اسممممتمراا وثمااهما إلى رير حمد .ويج مل وقيتهما شممممر ما جوهريما الزمما
لممااسمتها ،فال يكون راميها في ال مان ملتئما مع بي تها بل منافيا لضصمل فيها ،اافال
عمال ن ا ملكية األموال محلها بالير الوسا ل التي اسمها القانون له ا الالرض.
 .4ول المشمممرا  -بنص المادة ا )1من القانون اقم  76لسمممنة  - 1947وزير الم ااف ال مومية
سممل ة االسممتيالع عليها دون قيد ب من م ين ،ذل ون البين من ذل النص ،ون االسممتيالع
وفقما ألحكماممه ،لي موقو ما ،بمل مترا يما إلى رير حمد ،ومواوال انتهماؤو إلى السممممل مة
التقمديريمة للوزير ،فتخرج األموال التي يرد عليهما االسممممتيالع بتممامهما من السممممل مة الف ليمة
ألصمم محمابها مع حرمانهم من ال فا دة اقتصممممادية يمكن ون ود عليهم منها وبما ي ل
وظما فهما عمال ،وهو مما ي مدل  -في اآلثماا التي ير بهما  -ن ا الملكيمة من وصممممحمابهما دون
ويض ،وفي رير األحوال التي نص عليهمما القممانون .وب يممدا عن القواعممد اسجرا يممة التي
اسمممها ،بل ي تبر رصممبا لها يحيل وصمملها عدما .بل إن ارتيالها على ه ا النحو يم ل وسمموو
صمموا ال دوان عليها ،ال خاذو الشممرعية ثوبا وإ ااا ،وانحرافه عنها قصممدا وم نى ،فال كون
الملكية التي افل الدستوا صونها إال سرابا وو وهما.

الحكم القةا ي في القةية اقم  241لسنة  24ق2008 ،
اسجراعات
بتااي السممابع وال شممرين من يوليو سممنة  2002واد إلى المحكمة الدسممتواية ال ليا مل ال ن اقم
 6023لسمم منمة  42قةمممما يمة عليما نفيم ا للحكم الصممممادا من المحكممة اسداايمة ال ليما الصممممادا بتمااي
 2002/4/13بوق ال ن وإحالة األوااق إلى المحكمة الدسممتواية ال ليا للفصممل في دسممتواية المادة
األولى من القانون اقم  76لسممممنة  1947فيما ةمممممنته من جواز االسممممتيالع على عقااات الموا نين
المملواة لهم ملكية اصة لمدد رير محددة.
قدما هيئة قةايا الدولة م ارة لبا فيها الحكم برفض الدعوق.
وب د حةير الدعوق ،وودعا هيئة المفوعين قريرا برويها.
ونوارت الدعوق على الوجه المبين بمحةر الجلسة ،وقرات المحكمة إصداا الحكم فيها بجلسة اليوم.
مادة  1من قانون اقم  76لسمنة  - 1947بشمنن خويل وزير الم ااف سمل ة االسمتيالع على ال قااات
الالزمة للوزااة وم اهد الت ليم  -مقةي ب دم الدستواية
المحكمة:
ب د اال الا على األوااق ،والمداولة.

وحيث إن الوقا ع  -حسبما يتبين من حكم اسحالة وسا ر األوااق  -تحصل في ونه بتااي ،1952/9/10
اممان قممد صمممممدا قمراا وزيمر الممم ممااف الم مممومميممة اقمم  10859بمماالسممممتميمالع عملمى واض مممملمواممة
للسمميد .............../ور ر لالنتفاا بها في ورراض الت ليم وامتد ه ا االسممتيالع دون ون تخ بشممننه
إجراعات ن ا الملكية ،مما حدا ب و الشمممنن إلى افع الدعوق اقم  5784لسمممنة  1992مدني شمممبين
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الكوم لبما للحكم ب رد الممدعى عليهم وإل امهم متةممممامنين بمنداع مبلى واب ين ول جنيمه ويض.
والمحكمة ب د ون ندبا بيرا ووودا قريرو حكما ب دم ا تصممماصمممها وال يا بنار الدعوق وإحالتها
إلى محكمة القةمماع اسداا بالقاهرة التي وحالتها بدواها إلى محكمة القةمماع اسداا ب ن ا وقيدت
برقم  9365لسمنة واحد قةما ية وحكما المحكمة ب دم قبول لب إلالاع قراا وزير الم ااف ال مومية
شمممكال وافةممما ما عدا ذل من ال لبات .ن المدعي على ه ا الحكم ومام المحكمة اسدااية ال ليا
بال ن اقم  6023لسممنة  42قةمما ية عليا ،وبجلسممة  2002/4/13قةمما ل المحكمة بوق ال ن
وإحالته إلى المحكمة الدسمتواية ال ليا للفصمل في دسمتواية المادة األولى من القانون اقم  76لسمنة
 1947بتخويل وزير الم ااف ال مومية سل ة االستيالع على ال قااات الالزمة للوزااة وم اهد الت ليم.
وحيث إن حكم اسحالة قد وواد في مدونا ه سممندا لقةمما ه ،ون المحكمة الدسممتواية ال ليا سممبق ون
اسمممتقر قةممماؤها في الدعويين اقمي  5لسمممنة  18قةممما ية حدسمممتوايةح و 108لسمممنة  18قةممما ية
حدسمتوايةح بننه ال يجوز االسمتيالع على عقاا لمدة رير محددة .حواسمتندت إلى ذل في قةما ها ب دم
دسمممتواية نص المادة األولى من القانون اقم  521لسمممنة  1955ونص البند ا )5من المادة األولى من
القمانون اقم  95لسممممنمة  45الخما بشممممئون التموين .وقمد جماع النص الم ون عليمه ممماثال لتلم
النصممممو إذ وجماز االسممممتيالع المدا م لل قمااات ،وهو األمر الم ي مد مخمالفمة لحكم الممادة ا )34من
الدستوا.
وحيث إن الدولة القانونية – على عموع وحكام المواد ا )65 ،4 ،3 ،1من الدسمتوا  -هي التي تقيد في
امل صممممرفما هما ووعممالهما بقواعمد قمانونيمة لو عليهما ،فال يسممممتقيم نشمممما هما بمجماوز هما ،وامان
ةمممموعهما للقمانون على ه ا النحو ،يقتةمممميهما وال يكون االسممممتيالع على وموال ب وا هما منتهيما إلى
اصمدها نها يا على ورراض محددة اب ها المشمرا بها وال ايلها ،فال ود ألصمحابها وبدا ،وال يكون
ا تيااهم لالرض اسمتالاللها ممكنا مما يقوض دعا مها .فاألصمل في سمل ة االسمتيالع على ال قاا ونها
اسممممت نما يمة ينبالي ون تم في وعمممميق الحمدود ،ولمواجهمة ظروف ملحمة ال حتممل التمن ير ،وون يكون
مداها موقو ا بمدة محددة ،فإذا اسممت ال زمن االسممتيالع ،وصمماا ممتدا دون قيد ،انقلب عدوانا على
الملكية الخاصممة التي افل الدسممتوا صممونها ب ناصممرها جمي ا ،وينداج حتها اسممت مال واسممتالالل
المال للشميع في ال األرراض التي وعد لها ،جنيا ل مااو ،بل إن وثر ه ا النوا من االسمتيالع ال يقتصمر
يل ه ين ال نصممرين الل ين ال يتصمموا بقاع حق الملكية اامال بدونهما ،بل يت داو إلى إنهاع
على
فر الت ماممل في األموال المسممممتولى عليهما ب مد انحمداا قيمتهما ،وهو مما ي تبر عمدوانما عليهما ،وإ الال
بحرية الت اقد التي ينداج مفهومها حا الحرية الشمممخصمممية التي صمممانها الدسمممتوا ،مر قيا بها إلى
مدااج الحقوق ال بي ية ،ونكوال  -فوق ه ا  -عن عموابط الشمرعية الدسمتواية التي يجب ون لت مها
الدولة القانونية في وعمالها و صرفا ها.
وحيث إن التنايم ال ام لسل ة االستيالع المدقا على ال قاا قرا من الل قانونين هما القانون اقم
 577لسمنة  ،1954والقانون اقم  10لسمنة  1990بشمنن ن ا الملكية وقد حدد وولهما مدة االسمتيالع
بمما ال يجماوز سممممنين ثالثا ،يبمدو سممممريانهما من ااي االسممممتيالع الف لي على ال قماا ،على ون ي ود ب مد
انتها ها إلى وصمحابه بالحالة التي اان عليها عند االسمتيالع ،وال يجوز مد ه و المدة إال عند الةمرواة،
وبا فاق ذو الشنن على المدة ال ا دة ،فإذا صاا ه ا اال فاق مت اا ،ين قبل انقةاع المدة األصلية
بوقا مال م ،ون تخ الجهة اسدااية اسجراعات التي يقتةمممميها ن ا ملكية ال قاا ،وقد اعتنق القانون
ال اني ه و القواعد ذا ها باسممت ناع ون مدة االسممتيالع تبر منتهية بانتهاع األرراض التي و اها وو
بمةمي ثالث سمنين من ااي االسمتيالع الف لي ويهما وقرب .ومددق ذل ون ه ا التنايم ال ام لسمل ة
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االسممتيالع على ال قاا  -حتى مع قيام حالة الةممرواة الملجئة التي سمموف مباشممر ها  -ي ااض اسممتمراا
وثااها إلى رير حد .ويج ل وقيتها شممممر ا جوهريا الزما لممااسممممتها ،فال يكون راميها في ال مان
ملتئما مع بي تها بل منافيا لضصممل فيها ،اافال عمال ن ا ملكية األموال محلها بالير الوسمما ل التي
اسمها القانون له ا الالرض.
وحيث إن النص الم ون فيه قد نقض ه ا األصمل المشماا إليه سملفا في شمنن ال قااات التي حتاجها
وزااة الم ااف ال مومية  -في حينه  -حيث ول وزير الم ااف ال مومية سممل ة االسممتيالع عليها دون
قيد ب من م ين ،ذل ون البين من ذل النص ،ون االسمتيالع وفقا ألحكامه ،لي موقو ا ،بل مترا يا
إلى رير حد ،ومواوال انتهاؤو إلى السممل ة التقديرية للوزير ،فتخرج األموال التي يرد عليها االسممتيالع
بتمامها من السمل ة الف لية ألصمحابها مع حرمانهم من ال فا دة اقتصمادية يمكن ون ود عليهم
منهما وبمما ي مل وظما فهما عمال ،وهو مما ي مدل  -في اآلثماا التي ير بهما  -ن ا الملكيمة من وصمم محمابهما
دون ويض ،وفي رير األحوال التي نص عليهما القمانون .وب يمدا عن القواعمد اسجرا يمة التي اسمممممهما،
بل ي تبر رصبا لها يحيل وصلها عدما .بل إن ارتيالها على ه ا النحو يم ل وسوو صوا ال دوان عليها،
ال خاذو الشمممرعية ثوبا وإ ااا ،وانحرافه عنها قصمممدا وم نى ،فال كون الملكية التي افل الدسمممتوا
صونها إال سرابا وو وهما.
وحيث إنه على عوع ما قدم يكون نص المادة األولى من القانون اقم  76لسنة  1947مخالفا ألحكام
المواد ا )65 ،64 ،34 ،32من الدستوا.
فله و األسباب
حكما المحكمة ب دم دسمتواية نص المادة األولى من القانون اقم  76لسمنة  1947وول ما الحكومة
المصمممروفات ومبلى ما تى جنية مقابل و اب المحاماة في القةمممية المت لقة للفصمممل في دسمممتواية
المادة األولى من القانون اقم  76لسنة  1947فيما ةمنته من جواز اسستيالع على عقااات الموا نين
المملواة لهم ملكية اصة لمدة رير محددة.

نموذج اقم  :2عدم دسمممتواية وحكام القانون اقم  521لسمممنة  1955الصمممادا بتخويل
وزااة الت ليم سممممل ة االسممممتيالع على وق عقاا ال يكون الزما الحتياجا ها وو لم اهد
الت ليم
ملخص الوقا ع
و .الممدعيمة متلم الفيال اقم  1شمممم ااا عمابمد بمال مالبيمة محمافامة الجي ة ،إال ونهما لاروف عما ليمة
انتقلما منهما إلى اسسممممكنمدايمة لتقيم بهما ،ب مد منجيرهما الفيال إلى ر رين مك وا فيهما حتى
.1952
ب .من قة الجي ة الت لمية فاجن ها بنن قرااا باالسمممتيالع عليها قد صمممدا عن وزير الت ليم ،وون
وجر ها قد قدات بمبلى سمتين جنيها شمهريا ،وذل إعماال ألحكام القانون الناف ونئ  -وهو
القانون اقم  76لسمممنة  - 1947ال ق يخول ه ا الوزير سمممل ة االسمممتيالع على وق عقاا ال
يكون الزما للوزااة وو للم اهد الت ليمية
ت .فمنقمامما الممدعيمة دعواهما وممام المحكممة االبتمدا يمة ،مالبمة فى صممممحيفتهما الحكم وصممممليما
بماسمم م تحقماقهما ال قماا ،واحتيما يما قمدير قيمتمه مهيمدا لنقمل ملكيتمه إلى الوزااة بمقمدااهما
وقةا محكمة وول داجة برفض دعواها
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ث .اسممممتئنفما الممدعيمة ووثنماع نار اسممممتئنمافهما عن هم ا الحكم المقيمد وممام محكممة اسممممتئنماف
القاهرة دف ا ب دم دسممتواية وحكام القانون اقم  521لسممنة  1955الصممادا بتخويل وزااة
الت ليم سل ة االستيالع على وق عقاا ال يكون الزما الحتياجا ها وو لم اهد الت ليم.
المباد ع التي واستها المحكمة
 .1القانون الم ون عليه ااقم  521لسممنة  )1955ةمممن ماد ين فصمملتا األحكام الموعمموعية
التى إنتامها ،خول ووالهما وزير التربية والت ليم ون يصمدا قرااات باسسمتيالع على ال قااات
الخماليمة الالزممة لوزااة الت ليم وعماهمدهما ،والجهمات التى ماونهما فى وداع اسممممالتهما .و نص
ثانيتهما على إلالاع القانون اقم  76لسمنة  1947السمابق عليه ،واان اسسمتيالع قد صماا ممممم م
وعمال بنص المادة األولى من القانون الالحق مممم ممتدا إلى رير حد ،ب د ون اان موقوفا وفقا
لنص المادة ال انية من القانون الملالى ،فإن مصمملحة المدعية نحصممر فى ال ن على المادة
األولى من القانون الجديد ،دون ريرها من األحكام التى ةمنها ه ا القانون.
 .2التنايم ال ام لسمل ة االسمتيالع المدقا على ال قاا ،قرا من الل قانونين هما القانون اقم
 577لسممنة  1954والقانون اقم  10لسممنة  1990بشممنن ن ا الملكية ،وقد حدد وولهما مدة
االسممتيالع بما ال يجاوز سممنين ثالثا ،يبدو سممريانها من ااي االسممتيالع الف لى على ال قاا على
ون ي ود إلى وصممحابه بالحالة التى اان عليها عند االسممتيالع .وال يجوز مد ه و المدة إال عند
الةممرواة ،وبإ فاق ذوق الشممنن على المدة ال ا دة ،فإذا صمماا ه ا اس فاق مت اا ،ين قبل
إنقةمممماع المدة األصمممملية بوقا مال م ،ون تخ الجهة اسدااية اسجراعات التى يقتةمممميها ن ا
ملكيمة ال قماا .وقمد إعتنق ثمانيهمما هم و القواعمد ذا هما بماسممممت نماع ون ممدة االسممممتيالع تبر
منتهية بإنتهاع األرراض التى و اها ،وو بمةممممى ثالث سممممنين من ااي االسممممتيالع الف لى
ويهما وقرب .وحيث إن ما قدم مدداو ،ون ه ا التنايم ال ام لسل ة االستيالع على ال قاا ممم
حتى مع قيام حالة الةرواة الملجئة التى سوف مباشر ها مم ممم ي ااض إستمراا رثااها إلى رير
حد ،ويج ل وقيتها شمممر ا جوهريا الزما لممااسمممتها ،فال يكون راميها فى ال مان ملتئما
مع بي تهما ،بل منمافيما لضصممممل فيهما ،اافال عمال ن ا ملكية األموال محلها بالير الوسمممما ل
التى اسمها القانون له ا الالرض
 .3القمانون الم ون فيمه نقض هم ا األصممممل فى شممممنن ال قمااات التى حتماجهما وزااة الت ليم
وم اهدها وو الجهات التى اونها فى وداع اسممالتها ،مخوال وزير الت ليم سممل ة االسممتيالع
عليها دون قيد ب من م ين ،ومفصمحا عن ه ا اال جاو من الل إلالاع القانون السمابق عليه
مممم وهو القانون اقم  76لسنة  1947مممم ال ق ج ل مدة االستيالع رايتها سنة واحدة ال يجوز
جمديمدهما إال ب مد جمديمد ال ممل بهم ا القمانون ،ونماعيما على هم ا التحمديمد إفتقمااو إلى المرونمة
الكافية التى قتةميها الةمرواة ال ملية التى سموف االسمتيالع .متى اان ذل  ،واان القانون
الم ون فيه قد صممدا متةمممنا نايما اصمما لسممل ة االسممتيالع التى يباشممرها وزير الت ليم،
فإن ه ا التنايم ال يكون مقيدا باس اا ال ام له و السممل ة محددا على عمموع األحكام التى
ووادها فى شممننها القانونان اقما  577لسممنة  1954و 10لسممنة  1990على التوالى ،ذل ون
ال نايم عام ال يقيد القواعد القانونية التى ةممممنها نايم ا  ،وال ي تبر محددا لمجال
بيقها وو م دال لها ،وإنما يقتصر وثرو على كملتها فيما ال نص عليه فيها
 .4ما جرق عليه قةاع ه و المحكمة من ون الدولة القانونية مم وفقا لنص الماد ين  64و 65من
الدستوا مم ممم هى التى تقيد فى اافة مااهر نشا ها بقواعد قانونية لو عليها ،و كون
عمماب ا ألعمالها و صممرفا ها بنشممكالها المختلفة ،واان ةمموعها للقانون على ه ا النحو،
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يقتةميها وال يكون االسمتيالع على وموال ب وا ها منتهيا إلى ن ا ملكيتها جبرا عن وصمحابها،
وهو يكون ا ل إذا اان ممتدا إلى رير حد ،م ال حقهم فى الحصمول على الت ويض اامال
عنهما بقمدا قيمتهما ومدديما عمال إلى فويض دعما مهما ،فال يكون إنتفماعهم بهما ممكنما،
واان االسمممتيالع ال ي تبر بديال عن ن ا الملكية ،وال موازيا لتجريد وصمممحابها منها ،وو م ادال
فى اثرو ل والها عنهم ،إال إذا إسمممت ال زمنا ينفلا به عن حدود الدا رة التى اان ينبالى ون
ي مل فيها ،فإن التقيد بن اقها يكون مم من الناحية الدستواية مم الزما
 .5الحممايمة التى افلهما المدسممممتوا للملكيمة الخماصممممة فى إ ماا وظيفتهما االجتمماعيمة ،فترض وال
يل
رهق القيود التى يفرعمممها المشمممرا عليها جوهر بنيانها ،ووال يكون من شمممننها
االنتفاا بها بما يفقدها علة وجودها ،وينحدا بالحماية المقراة لها إلى ما دون مسمتويا ها
الموعممموعية ،واان االسمممتيالع نها يا على وموال ب وا ها ال يصمممون حرمتها ،ولو ظل سمممند
ملكيتها بيد وصمممحابها ،واان القانون الم ون فيه قد و لق زمن االسمممتيالع من ال قيد،
وصماا بالتالى ممتدا دون حد ،ما لم قرا الجهة اسدااية بنفسمها اد األموال المسمتولى عليها
ألصممحابها ،واان صممون الملكية الخاصممة وإعاقتها ال يجتم ان ،فإن هدم بنيانها من الل
قيود رهقها مع إستمرااها دون مبرا ،يكون إفتئا ا عليها ،منافيا للحق فيها.
 .6ما نص عليه قوانين إيجاا األماان على اقبها ممممم ممممم بدعا بالقانون اقم  121لسمنة 1947
وإنتهماع بالقمانون اقم  49لسمم منمة  1977فى شممممنن نجير وبيع األماان و نايم ال القة بين
المدجر والمسمتنجر ممممم ممممم من ون األماان الصماداة فى شمننها قرااات إسمتيالع تبر مدجرة إلى
الجهات التى م االسمممتيالع لصمممالحها ،مدداو ون يقوم قراا االسمممتيالع مقام عقد اسيجاا الفا
لضصمممل فى القوانين االسمممت نا ية سيجاا األماان التى يقتصمممر مجال سمممريانها على ال ال ق
اسيجماايمة التى ونشممممن هما إاادة و رافهما ،وبمافتراض صممممحتهما إلى حين إنتهماع ممد هما قمانونما،
واان ه ا اسسممتيالع ،وإن و ى وصممال حقيق ورراض قتةمميها الةممرواة ،ااسممتيالع وزااة
الت ليم على الدوا الالزمة للمدااس ،إال ون ه و الةممممرواة ينبالى ون قدا بقداها ،فال يكون
االسمتيالع إال مقيدا زمنا ،ومقابل ويض عادل ،وبشمرط ون رد األموال المسمتولى عليها إلى
وصحابها مممم الية مما ي قلها مممم ب د إنتهاع مدة محددة يكون زمنها مر ب ا باعتدالها ،فال
يقوم قراا االسمممتيالع على وموال ب ا ها صمممحيحا إذ ظل نفاذو مترا يا دون عمممابط ،وو صمممدا
مقيمدا ب من محمدود ،ولكن دون مما عممممرواة قتةمم ميمه ،بمل امان إنحيماز من الجهمة اسداايمة
ل سممفها ،وو يااا رير مبرا من جانبها .ذل ون حرية الت اقد هى األصممل فى ال قود جمي ا،
فال نشئها إال اساادة الواعية ،وهى ا ل قةيها ،وال يتصوا ون خلى ه و الحرية مكانها
سجراع ينال منها وو يقوعها ،ما لم يكن اافال لمصلحة مشروعة ربو عليها
يمل وظا فهما بإ راجهما من حوزة وصمم محمابهما،
 .7ن ا ملكيمة ب ض األموال ،وإن اان يفترض
وامان من المقرا ونمه ال يجوز لجهمة اسدااة ون يمد نايم ن ماق المصممممالح التى يحميهما حق
الملكية إال وفقا لضحكام المنصمممو عليها فى الدسمممتوا ،وال ون نال دون مقتض من ه ا
الحق من الل سل ا ها البوليسية ،واان ثابتا ا ل ون الملكية فى ذا ها ال يجوز ون يدول
ومرهما إلى زوال ب ما ل قمل القيود التى فرض عليهما ،و تماب هما وإمتمدادهما زمنما ،فال يبقى من
منماف هما شمممميئما ذا قيممة ،فقمد رمدا الزمما وايمد ون الملكيمة وإن امان يجوز نايمهما ،إال ون
هم و السممممل مة التنايميمة ”ال يجوز ون جماوز بممداهما الحمدود الالزممة لةممممب هما ،وإال إعتبر
إ القهما من عقمالهما ،و جردهما من اوابحهما ،و م ا للملكيمة من وصمم محمابهما “.ولئن امان هم ا
الم ياا ال ام مرنا ال يتةممن حصمرا لصموا بيقه ،إال ون من البدهى ون ما ي تبر إقتحاما ماديا
ودا مما للملكيمة ،ال يخرج عن ون يكون إعتصممممااا لمحتواهما .وام لم األمر المما امان التنايم

65

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أراضي مصر :دليل قانوني عن الحيازة والملكية والتقاضي

التشممري ى لحق الملكية حا ال دون إسممت مالها إقتصمماديا فى األرراض المقصممودة منها ،وو
م ال ال ياا ألصممحابها فى وجيهها إنتاجيا وفق ما يقداون وافل لمصممالحهم .وال يجوز
ون يقال عند بنن للدولة مصممملحة مشمممروعة فى ه ا التنايم ،من الل ر يبها ألوعممماا
تصممل بت وير مجتم ها ،وإسممت ااة مالمحها اسيجابية ،ذل ون مشممروعية المصمملحة حدها
قواعد الدسمتوا ،إذ هى مد لها وقاعدة بنيانها ،وال يتصموا ون قوم المصملحة على الفها،
وما الملكية إال الم ايا التى نتجها و تصممل بها ،فإذا إنقض المشممرا عليها ،اان ذل جريدا
ألصحابها منها
 .8البين من النصمممو التى ةممممنها القانون الم ون فيه ،ون االسمممتيالع وفقا لضحكام التى
ةممنتها ماد ه األولى ،لي موقو ا ،بل مترا يا إلى رير حد ،ومواوال إنتهاؤو إلى السمل ة
التقمديريمة لوزير الت ليم ،فال يبقى من األموال التى يرد عليهما شمم م من منماف هما ،بمل خرج
بتمامها من السمممل ة الف لية ألصمممحابها ،مع حرمانهم من ال فا دة إقتصمممادية يمكن ون
ود عليهم منها ،وبما ي ل وظا فها عمال .وهو ما ي دل مممم فى اآلثاا التى ير بها مممم ن ا
الملكيمة من وصمم محمابهما دون ويض ،وفى رير األحوال التى نص عليهما القمانون ،وب يمدا عن
القواعد اسجرا ية التى اسمممها ،بما ي تبر رصممبا لها يحيل اصمملها عدما .بل إن إرتيالها على
ه ا النحو يم ل وسممموو صممموا ال دوان عليها ،ال خاذو الشمممرعية ثوبا وإ ااا ،وإنحرافه عنها
قصدا وم نى ،فال كون الملكية التى افل الدستوا صونها إلى سرابا وو وهما.

الحكم القةا ي :القةية اقم  - 5لسنة  18ق 1997 -
المحكمة
ب مد اال الا على األوااق ،والممداولمة .وحيمث إن الوقما ع  -على ممايبين من صممممحيفمة المدعوق وسمممما ر
األوااق  -تحصمممل فى ون المدعية متل الفيال اقم  1شمممااا عابد بال البية محافاة الجي ة ،إال ونها
لاروف عما ليمة انتقلما منهما إلى اسسممممكنمدايمة لتقيم بهما ،ب مد منجيرهما الفيال إلى ر رين مك وا فيهما
حتى  .1952بيمد ون من قمة الجي ة الت لميمة فماجمن هما بمنن قرااا بماالسممممتيالع عليهما قمد صممممدا عن وزير
الت ليم ،وون وجر ها قد قدات بمبلى سمتين جنيها شمهريا ،وذل إعماال ألحكام القانون الناف ونئ -
وهو القانون اقم  76لسمنة  - 1947ال ق يخول ه ا الوزير سمل ة االسمتيالع على وق عقاا ال يكون
الزمما للوزااة وو للم ماهمد الت ليميمة .بمل إن الوزااة ونشممممات ب مد م ب ض المبمانى على األاض المحي مة
بمالفيال ،دون علمهما وموافقتهما ممما حملهما على ون رض على الوزااة ن ا ملكيتهما مع ملحقما هما،
إال ون الوزااة  -وب مد قبولهما لهم ا ال رض  -لم مض قمدمما فى نفيم و ،فمنقمامما عممممدهما دعواهما اقم
 9702لسممنة  1991ومام محكمة الجي ة االبتدا ية ،البة فى صممحيفتها الحكم وصممليا باسممتحقاقها
ال قماا ،واحتيما يما قمدير قيمتمه مهيمدا لنقمل ملكيتمه إلى الوزااة بمقمدااهما .وقمد قةمممما محكممة وول
داجة برفض دعواها ،ووثناع نار اسممممتئنافها عن ه ا الحكم المقيد ومام محكمة اسممممتئناف القاهرة
س نة  112قةما ية ،دف ا ب دم دسمتواية وحكام القانون اقم  521لسمنة  1955الصمادا
برقم  5953ل م
بتخويل وزااة الت ليم سممل ة االسممتيالع على وق عقاا ال يكون الزما الحتياجا ها وو لم اهد الت ليم.
وإذ قدات محكمة الموعمموا جدية الدفع ،فقد وقاما المدعية دعواها الدسممتواية الماثلة .وحيث إن
المدعية ن ى على القانون الم ون فيه ،اس الل باألحكام التى نام بها الدستوا األساس االقتصادق
للدولة ،وا ل ل التى افل بها صمممون الملكية الخاصمممة ،وو ةمممع الدولة على عمممو ها للقانون -
وهى المنصممو عليها فى المواد  4و 32و 65 34من الدسممتوا  -وذل نسمميسمما على ووجه ثالثة :
وولها  :ون األصممل فى سممل ة االسممتيالع على ال قاا ،ونها اسممت نا ية ينبالى ون تم فى وعمميق الحدود،
ولمواجهمة ظروف ملحمة ال حتممل التمن ير ،وون يكون ممداهما موقو ما بممدة محمددة .فمإذا اسممممت مال زمن
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االسمممتيالع ،وصممماا ممتدا دون قيد ،انقلب عدوانا على الملكية الخاصمممة التى افل الدسمممتوا صمممونها
ب ناصمرها جمي ا ،وينداج حتها اسمت مال واسمتالالل المال للشم في ال األرراض التى وعد لها ،جنيا
يل ه ين ال نصمرين الل ين اليتصموا بقاع
ل مااو .بل ون وثر ه ا النوا من االسمتيالع اليقتصمر على
حق الملكيمة امامال بمدونهمما ،بمل يت مداو إلى إنهماع فر الت ماممل في األموال المسممممتولى عليهما ب مد
انحمداا قيمتهما ،وهو مماي تبر عمدوانما عليهما ،وإ الال بحريمة الت ماقمد التى ينمداج مفهومهما حما الحريمة
الشممخصممية التى صممانها الدسممتوا ،مر قيا بها إلى مدااج الحقوق ال بي ية ،ونكوال -فوق ه ا  -عن
عموابط الشمرعية الدسمتواية التى يجب ون لت مها الدولة القانونية في وعمالها و صمرفا ها .ثانيهما :
ون جريمد من يملكون من ملكيتهم ،اليجوز إال وفقما لضحكمام التي نامهما قمانون ن ا الملكيمة .ولئن
جاز االسمممتيالع اسمممت ناع على وموال راها وزااة الت ليم الزمة لها وو لم اهدها ،إال ون ابتالا القاعدة
من الل مسممت نيا ها رير متصمموا ،بل يت ين ون فرض القاعدة ال امة وجودها وواليفسممراالسممت ناع
منها إال فى وعميق الحدود .واان ينبالى على وزااة الت ليم ون بادا من لقاع نفسمها إلى التخلى عن
الفيال المتنازا عليها واألاض التى حي ها ب د ا ا فاقها مع وصحابها على قيمة يقبلونها للن ول
عنهما ،وو ون تخم بمبماداة منهما إجراعات ن ا ملكيتهما .ثمال هما  :ون النص فى قوانين إيجماا األمماان
على اعتباا األماان المسمتولى عليها مدجرة للجهات التى قرا االسمتيالع لصمالحها ،يفيد بالةمرواة ون
يكون االسممتيالع عليها موقو ا ب د ون اسممت نتها ه و القوانين من األحكام التي فرعممتها فى شممنن
مقداا األجرة وامتداد اسجااة امتدادا قانونيا ب د انتهاع مد ها .واليتصممموا ب د ون يكون االسمممتيالع
رير مقيد ب من م ين ،وال ون يخل بالتوازن المفترض فى شممنن عال ق إيجااية قوامها اساادة ،السمميما
وون من رير الجا ون متد القيود التى يفرعمممها المشمممرا على حق الملكية ،إلى الدا رة التى اعتبرها
الدسممتوا مجاال حيويا له ا الحق ،وإال اان إب الها الزما .وحيث إن المصمملحة الشممخصممية المباشممرة -
وهى شمممرط لقبول الدعوق الدسمممتواية  -منا ها ون يتحقق ثمة اا باط بينها وبين المصممملحة التى
قوم عليها الدعوق الموعموعية ،وذل بنن يكون الحكم الصمادا فى المسما ل الدسمتواية الزما للفصمل
فى ال لبات الموعمموعية المر ب ة بها والم روحة على محكمة الموعمموا واان القانون الم ون
عليه -اقم  521لسمممنة  ،1955قد ةممممن ماد ين فصممملتا األحكام الموعممموعية التي انتامها ،خول
ووالها وزير التربية والت ليم ون يصمممدا قرااات باالسمممتيالع على ال قااات الخالية الالزمة لوزااة الت ليم
وم ماهمدهما ،والجهمات التى ماونهما في وداع اسممممالتهما .و نص ثمانيتهما على إلالماع القمانون اقم 76
لسمنة  1947السمابق عليه واان االسمتيالع قد صماا  -وعمال بنص المادة األولى من القانون الالحق -
ممتمدا إلى رير حمد ،ب مد ون امان موقو ما وفقما لنص الممادة ال مانيمة من القمانون الملالى ،فمإن مصمممملحمة
الممدعيمة نحصممممر فى ال ن على الممادة األولى من القمانون الجمديمد ،دون ريرهما من األحكمام التى
ةمممنها ه ا القانون .وحيث إن التنايم ال ام لسممل ة االسممتيالع المدقا على ال قاا ،قرا من الل
قانونين هما القانون اقم  577لسممنة  1954والقانون اقم  10لسممنة  1990بشممنن ن ا الملكية ،وقد
حدد وولهما مدة االسمممتيالع بما اليجاوز سمممنين ثالثا ،يبدو سمممريانها من ااي االسمممتيالع الف لى على
ال قاا ،على ون ي ود ب د انتها ها إلى وصممممحابه بالحالة التى اان عليها عند االسممممتيالع .واليجوز مد
ه و المدة إال عند الةممرواة ،وبا فاق ذوق الشممنن على المدة ال ا دة ،فإذا صمماا ه ا اال فاق مت اا،
ين قبل انقةممماع المدة األصممملية بوقا مال م ،ون تخ الجهة اسدااية اسجراعات التى يقتةممميها ن ا
ملكيمة ال قماا .وقمد اعتنق ثمانيهمما هم و القواعمد ذا هما بماسممممت نماع ون ممدة االسممممتيالع تبر منتهيمة
بانتهاع االرراض التى و اها ،وو بمةى ثالث سنين من ااي االستيالع الف لى ويهما وقرب .وحيث إن
ما قدم مدداو ،ون ه ا التنايم ال ام لسمممل ة االسمممتيالع على ال قاا  -حتى مع قيام حالة الةمممرواة
الملجئة التى سمموف مباشممر ها  -ي ااض اسممتمراا رثااها إلى رير حد ،ويج ل وقيتها شممر ا جوهريا
الزما لمممااسممممتهما ،فاليكون راميهما فى ال مان ملتئمما مع بي تهما ،بل منمافيما لضصممممل فيهما ،اافال
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عمال ن ا ملكيمة األموال محلهما بالير الوسمممما مل التى اسمممممهما القمانون لهم ا الالرض .بيمد ون القمانون
الم ون فيه نقض ه ا األصمل فى شمنن ال قااات التي حتاجها وزااة الت ليم وم اهدها وو الجهات
التى اونها فى وداع اسمممالتها ،مخوال وزير الت ليم سمممل ة االسمممتيالع عليها دون قيد ب من م ين،
ومفصمحا عن ه ا اال جاو من الل إلالاع القانون السمابق عليه  -وهو القانون اقم  76لسمنة - 1947
الم ق ج مل ممدة االسممممتيالع رمايتهما سمم منمة واحمدة اليجوز جمديمدهما إال ب مد جمديمد ال ممل بهم ا القمانون،
وناعيا على ه ا التحديد افتقااو إلى المرونة الكافية التى قتةممميها الةمممرواة ال ملية التى سممموف
االسمممتيالع .وحيث إنه متى اان ذل  ،واان القانون الم ون فيه قد صمممدا متةممممنا نايما اصممما
لسمممل ة االسمممتيالع التى يباشمممرها وزير الت ليم ،فإن ه ا التنايم اليكون وم َقيدا باس اا ال ام له و
السمل ة محددا على عموع األحكام التى ووادها فى شمننها القانونان اقما  577لسمنة  1954و 10لسمنة
 1990على التوالى ،ذلم ون امل نايم عمام اليقيمد القواعمد القمانونيمة التى ةمممممنهما نايم ما ،
والي تبر محددا لمجال بيقها وو م دال لها ،وإنما يقتصمر وثرو على كملتها فيما النص عليه فيها.
وحيمث إن مما ذهبما إليمه هيئمة قةممممايما المدولمة من ون القمانون الم ون فيمه ي يمد نايم الملكيمة
الخاصة فى إ اا وظيفتها االجتماعية ،ودون إ الل بالةوابط التى فرعها الدستوا فى شننها ،مردود
ووال  :بما جرق عليه قةممماع ه و المحكمة من ون الدولة القانونية  -وفقا لنص الماد ين  64و 65من
الدسمممتوا  -هى التى تقيد فى اافة مااهر نشممما ها بقواعد قانونية لو عليها ،و كون عممماب ا
ألعمالها و صمممرفا ها بنشمممكالها المختلفة واان ةممموعها للقانون على ه ا النحو ،يقتةممميها وال
يكون االسمتيالع على وموال ب وا ها منتهيا إلى ن ا ملكيتها جبراعن وصمحابها ،وهو يكون ا ل إذا
امان ممتمدا إلى رير حمد ،م ال حقهم في الحصممممول على الت ويض امامال عنهما بقمدا قيمتهما ،ومدديما
عمال إلى قويض دعما مهما ،فاليكون انتفماعهم بهما ممكنما ،وامان االسممممتيالع الي تبر بمديال عن ن ا
الملكيمة ،وال موازيما لتجريمد وصمم محمابهما منهما ،وو م مادال فى وثرو ل والهما عنهم ،إال إذا اسممممت مال زمنما
ينفلما به عن حدود الدا رة التى اان ينبالى ون ي ممل فيهما ،فإن التقيمد بن ماقهما يكون  -من النماحيمة
للملكي ة الخماصممممة فى إ ماا
م
المدسممممتوايمة  -الزمما .ومردود ثمانيما  :بمنن الحممايمة التى افلهما المدسممممتوا
وظيفتها االجتماعية ،فترض وال رهق القيود التى يفرعها المشرا عليها جوهر بنيانها ،ووال يكون
يمل االنتفماا بهما بمما يفقمدهما علمة وجودهما ،وينحمدا بمالحممايمة المقراة لهما إلى ممادون
من شممممننهما
مسمتويا ها الموعموعية واان االسمتيالع نها يا على وموال ب وا ها اليصمون حرمتها ،ولوظل سمند
ملكيتها بيد وصمممحابها واان القانون الم ون فيه قد و لق زمن االسمممتيالع من ال قيد ،وصممماا
بالتالى ممتدا دون حد ،مالم قرا الجهة اسدااية بنفسمممها اد األموال المسمممتولى عليها ألصمممحابها
وامان صممممون الملكيمة الخماصممممة وإعماقتهما اليجتم مان ،فمإن همدم بنيمانهما من الل قيود رهقهما مع
اسممممتمرااهما دون مبرا ،يكون افتئما ما عليهما ،منمافيما للحق فيهما .وحيمث إن مما نص عليمه قوانين إيجماا
األماان على اقبها  -بدعا بالقانون اقم  121لسممنة  1947وانتهاع بالقانون اقم  49لسممنة 1977
فى شمممنن نجير وبيع األماان و نايم ال القة بين المدجر والمسمممتنجر  -من ون األماان الصممماداة فى
شمممننها قرااات اسمممتيالع تبر مدجرة إلى الجهات التي م االسمممتيالع لصمممالحها ،مدداو ون يقوم قراا
االسمممتيالع مقام عقد اسيجاا الفا لضصمممل فى القوانين االسمممت نا ية سيجاا األماان التى يقتصمممر مجال
سريانها على ال ال ق اسيجااية التى ونشن ها إاادة و رافها ،وبافتراض صحتها إلى حين انتهاع مد ها
قانونا واان ه ا االسممتيالع ،وإن و ى وصمم ال حقيق ورراض قتةمميها الةممرواة ،ااسممتيالع وزااة
الت ليم على الدوا الالزمة للمدااس ،إال ون ه و الةممرواة ينبالى ون قدا بقداها ،فاليكون االسممتيالع
إال مقيدا زمنا ،ومقابل ويض عادل ،وبشممرط ون ورد األموال المسممتولى عليها إلى وصممحابها  -الية
ممما ي قلهما  -ب مد انتهماع ممدة محمددة يكون زمنهما مر ب ما بماعتمدالهما ،فال يقوم قراا االسممممتيالع على
وموال ب ا ها صممممحيحا إذا ظل نفاذو مترا يا دون عممممابط ،وو صممممدا مقيدا ب من محدود ،ولكن دون
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ماعمرواة قتةميه ،بل اان انحيازا من الجهة اسدااية ل سمفها ،وو يااا رير مبرا من جانبها .ذل ون
حرية الت اقد هى األصمممل فى ال قود جمي ها ،فال نشمممئها إال اساادة الواعية ،وهى ا ل قةممميها،
واليتصمممموا ون خلى هم و الحريمة مكمانهما سجراع ينمال منهما وو يقوعمم مهما ،ممالم يكن امافال لمصمممملحمة
يمل وظما فهما
مشممممروعمة ربو عليهما .وحيمث إن ن ا ملكيمة ب ض األموال ،وإن امان يفترض
بإ راجها من حوزة وصحابها واان من المقرا ونه اليجوز لجهة اسدااة ون يد نايم ن اق المصالح
التى يحميها حق الملكية إال وفقا لضحكام المنصو عليها فى الدستوا ،وال ون نال دون مقتض من
ه ا الحق من الل سمممل ا ها البوليسمممية واان ثابتا ا ل ون الملكية فى ذا ها اليجوز ون يدول
ومرهما إلى زوال ب ما ل قمل القيود التى فرض عليهما ،و تماب هما وامتمدادهما زمنما ،فاليبقى من منماف هما
شمممميئما ذا قيممة ،فقمد رمدا الزمما وايمد ون الملكيمة وإن امان يجوز نايمهما ،إال ون هم و السممممل مة
التنايميمة << اليجوز ون جماوز بممداهما الحمدود الالزممة لةممممب هما ،وإال اعتبر إ القهما من عقمالهما،
و جردها من اوابحها ،و ا للملكية من وصمممحابها >> .ولئن اان ه ا الم ياا ال ام مرنا اليتةممممن
حصمرا لصموا بيقه ،إال ون من البدهى ون ماي تبر اقتحاما ماديا ودا ما للملكية ،اليخرج عن ون يكون
اعتصمممااا لمحتواها .وا ل األمر الما اان التنايم التشمممري ي لحق الملكية حا ال دون اسمممت مالها
اقتصممماديا فى األرراض المقصمممودة منها ،وو م ال ال ياا ألصمممحابها فى وجيهها إنتاجيا وفق ما
يقداون وافل لمصمالحهم .واليجوز ون يقال عند بنن للدولة مصملحة مشمروعة فى ه ا التنايم ،من
الل ر يبها ألوعاا تصل بت وير مجتم ها،واست ااة مالمحها اسيجابية ،ذل ون مشروعية المصلحة
حدها قواعد الدسمتوا ،إذ هى مد لها وقاعدة بنيانها ،واليتصموا ون قوم المصملحة على الفها ،وما
الملكية إال الم ايا التى نتجها و تصمممل بها ،فإذا انقض المشمممرا عليها ،اان ذل جريدا ألصمممحابها
منها .وحيث إن البين من النصمو التى ةممنها القانون الم ون فيه ،ون االسمتيالع وفقا لضحكام
التى ةمممممنتهما مماد مه األولى ،لي موقو ما ،بمل مترا يما إلى رير حمد ،ومواوال انتهماؤو إلى السممممل مة
التقديرية لوزير الت ليم ،فاليبقى من األموال التى يرد عليها شمم من مناف ها ،بل خرج بتمامها من
السمل ة الف لية ألصمحابها ،مع حرمانهم من ال فا دة اقتصمادية يمكن ون ود عليهم منها ،وبما
ي ل وظا فها عمال .وهو ماي دل  -فى اآلثاا التى ير بها  -ن ا الملكية من وصمحابها دون ويض،
وفى رير األحوال التى نص عليها القانون ،وب يدا عن القواعد اسجرا ية التى اسمممها ،بما ي تبر رصممبا
لهما يحيمل وصمممملهما عدما .بل إن ارتيمالهما على ه ا النحو يم مل وسمممموو صمممموا ال مدوان عليهما ،ال خماذو
الشمرعية ثوبا وإ ااا ،وانحرافه عنها قصمدا وم نى ،فال كون الملكية التى افل الدسمتوا صمونها إال
سممممرابا وو وهما .وحيث إنه على عمممموع ما قدم ،يكون نص المادة األولى من القانون الم ون فيه
مخالفا ألحكام المواد  32و 34و 64و 65من الدستوا .فله و األسباب حكما المحكمة ب دم دستواية
نص الممادة األولى من القمانون اقم  521لسمم منمة  1955بتخويمل وزير الت ليم سممممل مة االسممممتيالع على
ال قااات الالزمة للوزااة وم اهد الت ليم ،وول ما الحكومة المصروفات ومبلى ما ة جنيه مقابل و اب
المحاماة.
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ثانيا :المحكمة اسدااية ال ليا
نموذج اقم  :1حيازة عدد من سكان محمية ج يرة القرصايا م

ون عليهم ا)2010

ملخص الوقا ع
و .وقام الم ون عمدهم من سمكان محمية ج يرة القرصماية دعو ومام محكمة القةماع اسداا ،
وا تصموا فيها ال من ا ي مجل الوزااع ومحافظ الجي ة بصفتيهما ،و لبوا في تامها
الحكم بوق نفيم وإلالماع القراا السمممملبي بماالمتنماا عن جمديمد عقود إيجمااا هم مع مما يتر مب
على ذل من رثاا وشمميدت المحكمة قةمماعها على ون نفي القراا الم ون فيه يتر ب عليه
شممريد عدد ابير من األفراد واألسممر لفقد المنوق وهو ما يهدد األس م والقيم ال امة التي
يقوم عليها المجتمع من اعاية لضسمممرة واأل الق وحمايتها و روج الملكية الخاصمممة عن وداع
وظيفتها االجتماعية والمسمماس باسممتقراا المدعين وريرهم ممن شممملهم ه ا القراا دون
عممممرواة ملحمة دعو إلى ذل ه ا فةممممال عن قيمام اعمم م راب في األمن ال مام ال ي رف مداو،
والحفا على ما قدم يم ل وجه المصمملحة ال امة القومية األا ر إلحاحا واأل ر شممننا وهي
وولى بالرعاية من مجرد إزالة الت َس د  ،وون االسممتمراا في االمتناا عن جديد ال القة القانونية
التي اانا رب ها بقا ني الج يرة يالدو مشموبا ب يب االنحراف بالسمل ة وإسماعة اسمت مالها
في ظل وظيفة الدولة الحالية.
نما الجهمة االداايمة علي حكم القةمممماع اسداا بمإلالماع قراا الجهمة االداايمة ممدعين وون حق
ب.
جهة اسدااة في اسممترداد األااعممي المملواة لها اهين مراعاة حقيق المسمماواة بين قا ني
ج يرة القرصممايه وج ير ي ال هب والوااق والتي صممدا بشممننها قراا ا ي مجل الوزااع اقم
2001 /848متةمممنا عدم جواز إ الع المباني السممكنية المقامة عليهما وعدم الت رض لحا
األااعمممي ال ااعية وون ج يرة القرصممماية قع حا اقم ا )92بالكشممموف المرفقة بقراا ا ي
مجل الوزااع اقم  1998 /1969ابشمممنن المحميات ال بي ية) والهدف هو صمممون المحميات
ال بي ية في مواجهة األف ال التي الير من صما صمها و كوينا ها الجيولوجية وو الجالرافية
وو شوو بي تها
ت .افةا المحكمة ال ن لمخالفة القراا االداا لمبدو المشروعية.
المبادئ التي واستها المحكمة
 .1الدسمممتوا هو القانون األسممماسمممي األعلى وهو مو ل الحريات والحقوق ال امة وبين اوافدو
عممممانات حمايتها و حدد وحكامه السمممل ات ال امة ووظا فها وحدود نشممما ها ،وبنحكامه
خةمممع الدولة في مباشمممرة سمممل تها للقانون ،وال ردا مبدو وصممموليا يقوم عليه الناام
القانوني المصمر ويم ل ب ا ه وسماسما لناام الحكم ،وقد حر الدسمتوا المصمر الحالي شمننه
في ذل شمنن ما سمبقه من دسما ير على احترام حقوق األفراد ،وقد وفصمحا وثيقة الدسمتوا -
صممممراحة -عن ون ارامة الفرد ان كماس بي ي لكرامة الو ن باعتبمااها حجر األسمممماس ال
قوم عليه الجماعة الو نية المصرية
 .2ومن حيمث إن حقوق األفراد وحريما هم وعلى اوسمم مهما حق الموا ن في السممممكن وحقمه في
ال مل قد ووادها الدسمممتوا قريرا والت ما الدولة بكفالتها و ناولها المشمممرا بالتنايم في
إ اا حاصمله ون لكل حق من الحقوق ووعماا يقتةميها منحه ورثاا تر ب عليه مع الت ام يقع
على عا ق سمل ات الدولة ال حسمب ا تصماصمه الدسمتوا بتسمهيل الحصمول عليه وبما ال يخل
بمبدو المسممماواة و كافد الفر وبما يسمممتقم مع اون الدولة هي القوامة على مصمممادا
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ال روة والت امهما بمإشمم مبماا الحماجمات ال ماممة عن ريق المرافق ال ماممة التي قوم على إداا هما
والها د ل في ن اق المال المملول للدولة واألشخا االعتبااية ال امة
 .3حيث إن الملكية ال امة هي ل األموال المملواة للشمم ب المصمممر بجميع وا فه و قوم
المدولمة واألشمم مخما االعتبماايمة المختلفمة على ومرهما في ظمل حممايمة حول دون إهمدااهما وو
التفريط فيها وو اسممممتخدامها في رير وجه المصمممملحة ال امة ،و شمممماال الملكية ال امة مع
الملكية الخاصمة والملكية الت اونية في الدوا االجتماعي للمال و كون جمي ها مصمادا ال روة
القومية ،وإذا اان قةماع المحكمة الدسمتواية ال ليا قد وا ر على ون الملكية في إ اا النام
الوعمم ية التي راول بين الفردية و د ل الدولة  -لم د حقا م لقا وال عصممية عن التنايم
التشممممري ي ولي لها من الحماية ما يجاوز االنتفاا المشممممروا ب ناصممممرها ،ومن ثم سمممماف
حميلهما بمالقيود التي ت لبهما وظيفتهما االجتمماعيمة ،وهي وظيفمة ال يتحمدد ن ماقهما من
فراف ،وال فرض نفسمها حكما بل عليها بي ة األموال محل الملكية ،واألرراض التي ينبالي
اصممممدهما عليهما ،محمددة على عمممموع واقع اجتمماعي م ين ،في بيئمة بم ا هما ،لهما مقومما هما
و وجها ها
 .4المال المملول للدولة يكون عاما حال خصممميصمممه للنفع ال ام بالف ل وو بمقتةمممي قانون وو
مرسمموم وو قراا من الوزير المختص و ا  -يكون لها التصممرف فيه وإداا ه شممننها في ذل
شمنن األفراد ،واالهما ودوات سمتخدمها الدولة لتحقيق وجه المصملحة ال امة ألفراد الشم ب
والحفما على السممممالم االجتمماعي بين بقمات المجتمع مهمما ا تلفما احتيماجما هما و ماظمما
اربتها في اسممتخدامه ،والدولة في اافه الحاالت واجب عليها ون ةممع قصممد حقيق األابال
من اسمممتخدامه سمممببا اليا في األهمية سشمممباا الحاجات ال امة للموا نين والمحافاة على
اسمممتقراا المجتمع دعيما لمفهوم األمن القومي ال ال يتحقق واق ا ملموسممما إال بالرعممماع
ال مام وهو سممممبيمل مدعيم االنتمماع والوالع اربماط مقمدس بين الموا ن واألاض التي ينتمي
إليها ماديا وم نويا
 .5ومن حيث إن قةاع المحكمة اسدااية ال ليا قد استقر على ون القراا اسداا هو إفصال اسدااة
عن إااد ها المل مة بما لها من سممل ة بمقتةممي القوانين واللوا ح بقصممد إحداث وثر قانوني
م ين متي اان ذل ممكنا وجا واان الباعث عليه ابتالاع مصملحة عامة ،اما اسمتقر الفقه
والقةممماع اسداا على ون االنحراف في اسمممت مال السمممل ة ال يتحقق فقط حين صمممدوا القراا
مسمتهدفا راية شمخصمية رمي إلى االنتقام وو حقيق نفع شمخصمي بل يتحقق إذا صمدا القراا
مخالفا لرول القانون ،فالقانون ال يكتفي فقط بتحقيق المصمملحة ال امة بم ناها الواسممع بل
خصمميص هدف م ين يكون ن اقا لل مل اسداا وا تصمما اسدااة بشممننه ا تصمما مقيد
والقةممماع اسداا حال اسمممتنباط الهدف من النصمممو التشمممري ية ال يخرج عن ن اق اقابة
المشمممروعية على ما يصمممدا عن الجهة اسدااية من قرااات وذل بحسمممبان ون ال حالة يحدد
فيها المشممممرا راية وو هدف محدد للتشممممريع ،يكون الخروج عليه بنداة ودني مخالفة لران
السمبب والمحل ،وفي ال األحوال فإن البحث في االنحراف من عدمه يفترض ابتداع صمدوا قراا
إداا سممليم في عناصممرو وظاهر الصممحة في رايته ،و ةممحي مخالفة القراا لهدف اسممتل مه
القانون وصمم للقراا ب دم المشمروعية بالم نى الواسمع ،والقةماع اسداا ال يبتدا هدفا عاما
يفرعه على حرية اسدااة وإنما يكش عن الهدف التشري ي ال و جه إليه المشرا صراحة وو
عمممممنما والتقرير امالحمالمة األولى واالجتهماد في ال مانيمة ال يسمممموف ليدااة  -امما واد في قرير
ال ن -اعتباا ون ذل ي د د ال من جانب القةمماع بإصممداا وجيه ليدااة با خاذ إجراع م ين،
فالرقابة القةممما ية ال كون بحال من األحوال د ال وو حلوال وإنما هي بيق واعمممح لمبدو

71

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أراضي مصر :دليل قانوني عن الحيازة والملكية والتقاضي

الفصممل المرن بين السممل ات التي م ل الرقابة القةمما ية ووعممح مااهرة فةممال عن بي ة
األحكام القةا ية باعتبااها ااشفة عن صحيح حكم القانون.
 .6إن اافة التشممري ات الصمماداة بشممنن المحميات ال بي ية من حيث ريفها و حديدها ق ع
بقيام هدف شممممري ي حاصممممله عدم المسمممماس بالحالة ال بي ية والبيئية التي كون عليها
وه ا الهمدف مدوا حولمه وفي ن ماقمه امافمه
المحميمة عنمد صممممدوا القراا بماعتبمااهما ام لم  ،م
اسجراعات واالشترا ات الخاصة بالمحميات ال بي ية
 .7إن قةمماع المحكمة اسدااية ال ليا  -قد وسممتقر  -على ونه وون اان صممحيحا ونه ال محل لرقابة
القةماع اسداا على المالعمات التقديرية التي باشمرها السمل ة اسدااية المختصمة عند إصمداا
قرااا ها سمواع من حيث ا تيااها لمحل القراا وو وقا ووسملوب نفي و ما دام ون ذل يكون
في إ اا الشمممرعية وسممميادة القانون وذل ما لم تنكب اسدااة الالاية و نحرف عن حقيقها
إلى راية و رق لم يقصمممدها المشمممرا عندما ولها ل السمممل ة التقديرية وو ت مد حقيق
رايات اصمة ألصمله لها بالصمالح ال ام إال ون ذل يت ين وال يالفل عن ون السمل ة القةما ية
وب ين وااانها األسممماسمممية محاام مجل الدولة مسمممئوليتها األولى إقامة ال دالة وحماية
الشمرعية والمشمروعية وسميادة القانون وحماية الحقوق والحريات ال امة والخاصمة المشمروعة
للمصريين اافه.

الحكم القةا ي :ال

ن اقم  5730لسنة  55ق2010 ،

باسم الش ب
مجل

الدولة

المحكمة اسدااية ال ليا
الدا رة األولى  -موعوا
بالجلسة المن قدة علنا في يوم السبا الموافق 2010/2/6م.
بر اسة السيد األستاذ المستشاا /محمد وحمد الحسيني ا ي

مجل

الدولة وا ي

المحكمة

وعةمموية السممادة األسمما ة المسممتشممااين /مجد حسممين محمد ال جا ي ووحمد محمد صممالح الشمماذلي
وعادل سيد عبد الرحيم حسن بري ومجد محمود بدو ال جرود  .نواب ا ي مجل الدولة
بحةوا السيد األستاذ المستشاا /مص في حسين السيد وبو حسين نا ب ا ي
الدولة
وحةوا السيد /امال نجيب مرسي

مجل

الدولة ومفوض

سكر ير المحكمة

وصدات الحكم اآل ي:
في ال

ن اقم  5730لسنة  55القةا ية عليا

اسجراعات
في يوم الخمي الموافق  2008/12/25وودا األسممممتاذ .................... /المحامي بالنقض بصممممفته
نا على الحكم الصادا من محكمة
وايال عن ال اعن قريرا بال ن قيد برقم  55/5730ق .ا وذل
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القةماع اسداا  -الدا رة ال انية  -في الدعوق اقم  62/782ق الصمادا بجلسمة  2008/11/16والقاعمي
ب دم قبول لبات التد ل ال اني وال الث والرابع وإل ام ال متد ل مصمروفات د له ،وبقبول الدعوق
األصممملية و لب التد ل األول شمممكال وفي موعممموعها بإلالاع القراا الم ون فيه  -مع ما يتر ب على
ذل من رثاا على النحو المبين باألسباب وإل ام جهة اسدااة المصروفات.
وقد وعلن قرير ال

ن على الوجه المبين باألوااق.

وفي يوم ال الثماع الموافق  2009/1/13وودعما هيئمة قةممممايما المدولمة نما بمة عن ال ماعنين بصمم مفما هم
ال ن اقم  55/6585ق.ا قريرا بال ن على حكم محكمة القةممماع اسداا  -الدا رة ال انية المشممماا
إليه رنفا ،و لبا في تامه الحكم بقبول ال ن شمكال وفي الموعموا بإلالاع الحكم ال ين والقةماع
مجددا برفض الدعوق األصممملية و لب التد ل األول وإل ام الم ون عمممدهم عدا األ ير  -بصمممفته -
المصروفات عن داجتي التقاعي.
وقد وعلن قرير ال

ن على الوجه المبين باألوااق.

وقد حدد لنار ال نين جلسمممة  - 2009/3/2ومام دا رة فحص ال ون ،و دوول نارهما بجلسمممات
المحكمة على الوجه المبين بمحاعمممر الجلسمممات ،وبجلسمممة  2009/11/16قدم الحاعمممر عن الم ون
عدهم في ال من ال نين  -م ار ي دفاا لب في تامها الحكم برفض ال نين وإل ام ال اعنين
 الجهة اسدااية  -المصروفات واستند في دفاعه إلي ون القانون اقم  1983/102وقراا ا ي مجلالوزااع اقم  1994/264قد و يا بنحكامهما صممون المحميات ال بي ية في مواجهة األف ال التي الير
من صما صمها و كوينا ها الجيولوجية وو الجالرافية وو شموو بي تها وون ج يرة القرصماية قع حا
اقم ا )92بالكشوف المرفقة بقراا ا ي مجل الوزااع اقم  1998 /1969ابشنن المحميات ال بي ية).
وون حق جهة اسدااة في اسممترداد األااعممي المملواة لها اهين مراعاة حقيق المسمماواة بين قا ني
ج يرة القرصمممايه وج ير ي ال هب والوااق والتي صمممدا بشمممننها قراا ا ي مجل الوزااع اقم /848
األااعمي ال ااعية
2001متةممنا عدم جواز إ الع المباني السمكنية المقامة عليهما وعدم الت رض لحا
على هما ين الج ير ين ،وإذ ونتهى الحكم الم ون فيمه إلى إلالماع قراا جهمة اسدااة فمإنمه يكون قمد
وصماب وجه الحق وصمحيح حكم القانون وب ات الجلسمة قرا السميد األسمتاذ المسمتشماا /مفوض الدولة
بننه يرق الحكم بقبول ال ن شممكال وافةممه موعمموعا وإل ام الجهة ال اعنة بالمصممروفات ،وقرات
المدا رة إحمالمة ال نين إلى المدا رة األولي موعمممموا  -لنارهمما بجلسممممة  ،2009/12/5وقمد منيمد الرو
القانوني لهيئة مفوعممي الدولة بتقريرها المودا مل ال ن ،وبجلسممة  2010/1/2قدم الحاعممر عن
الجهمة اسداايمة مم ارة بمدفماعهما لمب في تمامهما الحكم ووال :بمال لبمات الواادة في قرير ال ن اقم
 6585لسممنة  55ق.ا ،وبرفض ال ن اقم  55/ 5730ق.ا مع إل ام ال اعنين المصممروفات ،اما قدم
الحاعممر عن الم ون عممدهم م ارة بدفاعهم صمممم فيها على سممابق دفاعه ،وب ات الجلسممة قرات
المحكمة إصمداا الحكم بجلسمة اليوم ،وحيث صمدا ه ا الحكم ووودعا مسمود ه المشمتملة على وسمبابه
عند الن ق به

المحكمة
ب د اال الا على األوااق وسماا اسيةاحات ،وب د إ مام المداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن الدفع المبد من الجهة اسدااية ب دم ا تصما المحكمة وال يا بنار الدعو  ،فإنه
وفي ظمل ال ممل بمنحكمام القمانون اقم 1983 /102بشممممنن المحميمات ال بي يمة وقراا ا ي مجل
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الوزااع اقمي  1994/264بالقواعد وشمروط مباشمرة األنشم ة بالمحميات ال بي ية واقم 1998 /1969
االنتف اا على لم المحميمات مدوا في فلم
م
بتحمديمد المحميمات ال بي يمة  -رمدت إجراعات التر يص وو
القانون ال ام ،وعليه كون المنازعات في ه ا الشمنن منازعات إدااية يختص بها القةماع اسداا دون
سمواو .عمال بحكم المادة ا )172من الدسمتوا ،ومن ثم يةمحى الدفع ب دم اال تصما الوال ي لمحاام
القةاع اسداا رير قا م على سند من الواقع والقانون و قةي المحكمة برفةه.
ومن حيث إن ال
شكال.

نين قد اسممتوفيا ووعمماعهما الشممكلية واسجرا ية ومن ثم فإنهما يكونا مقبولين

ومن حيمث إن عنماصممممر الن اا المماثمل  -خلص  -في ون الم ون عممممدهم األول وال ماني وال مالمث في
ال نين الماثلين  -وقاموا الدعو اقم 62/782ق  -ومام محكمة القةماع اسداا  ،وا تصمموا فيها ال
من ا ي مجل الوزااع ومحمافظ الجي ة بصممممفتيهمما ،و لبوا في تمامهما الحكم بوق نفيم وإلالماع
القراا السمممملبي بماالمتنماا عن جمديمد عقود إيجمااا هم  -مع مما يتر مب على ذلم من رثماا ،ثم ا تصممممموا
بصح م لنة باقي المدعى عليهم  -في الدعو المشاا إليها  -وذاروا شرحا لدعواهم ون اال منهم
حا وا ر من  2.5قيراط من األااعمي ال ااعية ووقاموا من ال على مسماحة ا )216مترا بج يرة القرصمايه
التماب مة لج يرة ال هب  -بمحمافامة الجي ة وذل بموجب عقود انتفماا داجا المحمافامة على جمديدها -
ب د قيامهم بالوفاع بالت اما هم ،وقد م إد ال اافه المرافق وال يقل عدد سمممكان الج ي ة عن ولفي
نسممممممه ،وقمد فوجئوا بقيمام وزااة المدفماا بنماع على ليممات من مجل الوزااع مدا مة 2007/6/21
بالتنبيه على الهيئة ال امة لمشممممروعات الت مير والهيئة ال امة ليصممممالل ال ااعي ب دم جديد عقود
نجير األااعمممي ال ااعية لهم اعتبااا من 2007/10/30مع عمممرواة إ الع ه و األااعمممي بالمخالفة لقراا
ا ي مجل الوزااع السمابق اقم  ،2001 /848وقد د ل ال اعن في ال ن اقم  55 /5730ق.ا في
الدعو وثناع داولها  -وقدم صمحيفة رير م لنة وودعها قلم اتاب المحكمة في  2008/2/21و لب
في تامها الحكم بوق نفي وإلالاع القراا السملبي باالمتناا عن نفي قراا مجل الوزااع اقم /848
 2001مع ما يتر ب على ذل من رثاا و صمممها إل ام وزااة ال دل بإ مام إجراعات وثيق وشمممهر األاض
محل وعمع يدو وقداها مسمة قرايط وواحد فدان وما عليها من من ل مسماحته ما ة و مسمين مترا،
وقد وفرف لبا ه في صمممحيفة م لنة وودعا قلم اتاب المحكمة في  2008/5/22و لب في تامها
بم ات ال لبمات ،ووعمممماف عليهما لبمه ا خماذ إجراعات الشممممهر والتوثيق لق مة األاض التي يحوزهما
وبجلسممة  2008/11/16قةمما محكمة القةمماع اسداا ووال :ب دم قبول لبات التد ل لكل من ال اني
وال مالمث والرابع وول مما امل متمد مل مصممممروفمات مد لمه وبقبول المدعوق األصممممليمة و لمب التمد مل األول
شممكال وفي موعمموعيهما بإلالاع القراا الم ون فيه مع ما يتر ب على ذل من رثاا على النحو المبين
باألسمباب وول ما اسدااة مصمروفات ال لبين وشميدت المحكمة قةماعها على ون نفي القراا الم ون
فيه يتر ب عليه شريد عدد ابير من األفراد واألسر لفقد المنوق وهو ما يهدد األس والقيم ال امة
التي يقوم عليهما المجتمع من اعمايمة لضسممممرة واأل الق وحممايتهما و روج الملكيمة الخماصممممة عن وداع
وظيفتها االجتماعية والمسمماس باسممتقراا المدعين وريرهم ممن شممملهم ه ا القراا دون عممرواة
ملحة دعو إلى ذل ه ا فةال عن قيام اع راب في األمن ال ام ال ي رف مداو ،والحفا على ما قدم
يم مل وجمه المصمممملحمة ال ماممة القوميمة األا ر إلحماحما واأل ر شممممننما وهي وولى بمالرعمايمة من مجرد إزالة
الت َسمد  ،وون االسممممتمراا في االمتنماا عن جمديمد ال القمة القمانونيمة التي امانما رب هما بقما ني الج يرة
يالدو مشوبا ب يب االنحراف بالسل ة وإساعة است مالها في ظل وظيفة الدولة الحالية ،وإذ لم ير ض
ال ماعن  -في ال ن اقم  55 /5730ق.ا الحكم الم ون فيمه  -فمنقمام ال ن المشمممماا إليمه عماليمه
البا الحكم بقبول ال ن شممكال وفي الموعمموا بإلالاع الحكم الم ون فيه بالنسممبة للشممق الخا
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ب دم قبول د له والقةمماع مجددا بقبوله شممكال وفي الموعمموا ب لبا ه الواادة في صممحيفة التد ل
االنةمممامي ،واسممتند في نه  -على ونه متد ل انةممماميا للمدعين بصممحيفة د ل انةمممامي مدا ة
في  2008/5/22مختصممما الم ون عممدهم من الرابع حتى السممابع وذل نسمميسمما على ونه يةممع يدو
وينتفع بق ة واض رل النهر ،وهي واض مكلفة بقا للكشم الرسممي الصمادا من منمواية عمرا ب
الجي ة ،وون الحكم الم ون قد صمدا مشموبا بمخالفة القانون والخ ن في بيقه و نويله وونه د ل
بقا ألحكام المادة ا )126من قانون المراف ات ،والتي خول له التد ل شممفاهة بمحةممر
في الدعو
الجلسمة في حةموا الم ون عمدهم وال ابا حةمواهم جميع جلسمات التداعي ،اما ون د له قد عممنه
صمحيفة التد ل االنةممامي المسدد اسمها في  2008/5/22وونه م سليم صوا ها إلى الخصوم ال ين
حةممروا بالجلسممة ،وعليه لص ال اعن إلى الحكم له ب لبا ه ،وإذ لم يلق الحكم الم ون فيه قبوال
لد ال اعنين بصمفا هم في ال ن اقم  55/ 6585ق .ا فنقاموا ال ن المشماا إليه اسمتنادا إلى ون
الحكم بني فكرة الموازنة بين المنافع واألعمراا المتر بة على القراا اسداا  -وهي الفكرة التي سمبق
ون اعتنقها القةمماع اسداا  -ارم عدم وجود محل لت بيقها ل دم صممدوا قرااات باسزالة واس الع من
افة ا ل النارية لما
شمننها ر يب األعمراا التى حدث عنها الحكم ،وون المحكمة اسدااية ال ليا قد م
وظيفت ه بماعتبمااو قةمممماع
م
ين و عليمه هم ا الت بيق من جماوز لحمدود واليمة القةمممماع اسداا ون ماق
مشمروعية ،وقد وجممل ال اعنون وسمباب نهم في عدم صمدوا ثمة قرااات باسزالة واس الع وون سمبب
الن اا يرجع إلى صممممدوا وجيهمات ا ي مجل الوزااع في  2007/5/21ب مدم جمديمد عقود اسيجماا
الخاصمة باألاض ال ااعية ب د  2007/10/30مع إعداد دااسمة بالبدا ل المختلفة للت امل مع واعم ي اليد
ووسمملوب التحصمميل لحق الدولة على األااعممي التي م اليير اسممتخداما ها ،وون اليير األسمملوب مرج ه
عمممرواة اال فاق مع الناام القانوني التي خةمممع له المحميات ال بي ية ،ون ى ال اعنون على الحكم
الم ون فيه جاوزو حدود والية القةمماع ،وعدم سممالمة بريرات الحكم سعمال نارية الموازنة اصممة
وون القراا الم ون فيه قد صمدا متفقا ووحكام القانون اقم  ،1983 /102وون ال القة االيجااية التي
اانا قا مة بين الهيئة ال امة ليصممالل ال ااعي والهيئة ال امة لمشممروعات الت مير والتنمية ال ااعية
وواعم ي اليد قد وصمبحا مخالفة للقانون من صمدوا قراا ا ي مجل الوزااع اقم  1969لسمنة 1998
بتاليير وجمه ال القمة من التمنجير إلى االنتفماا المدقما وانتقمال ب يمة الج يرة من الهيئمة المشمممماا إليهما
إلى جهاز شئون البيئة.
و لص ال اعنون إلي لب الحكم ب لبا هم الواادة في قرير ال

ن

ومن حيمث إنمه عن ال ن األول اقم  55 /5730ق.ا فمإن الممادة ا )126من قمانون المراف مات نص
على ونه حيجوز لكل ذ مصمملحة ون يتد ل في الدعو منةممما ألحد الخصمموم وو البا الحكم لنفسممه
ب لب مر بط بالدعو ." .
ويكون التمد مل بماسجراعات الم تمادة لرفع المدعوق قبمل يوم الجلسممممة وو ب لمب يقمدم شممممفماهمة في
حةواهم وي با في محةرها وال يقبل التد ل ب د إقفال باب المراف ة.
ومفاد ذل ون التد ل االنةمممممامي في الدعو يكون بوسمممميلتين وولهما -:باسجراعات الم تادة لرفع
الدعو قبل يوم الجلسممة وثانيهما  - :لب التد ل شممفاهة في الجلسممة بحةمموا الخصممم ،وال يقبل
التد ل ب د إقفال باب المراف ة ،وقد اسمممتقر قةممماع المحكمة اسدااية ال ليا على ون حق المتد ل في
التد ل االنةممامي إنما يقتصمر على مجرد نييد وحد رفي الخصمومة األصمليين بما يتر ب على ذل من
مون ه ال يجوز لمه ون يتقمدم ب لبمات الماير لبمات الخصممممم الم يتمد مل لتمنييمدو بحيمث يجوز لمه ون يبمد
وجوو دفماا منييمدا ل لبما مه االمحكممة اسداايمة ال ليما ال ن اقم  30 /1914 ،1875ق بجلسمممممة
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 ،1991/3/9والتد ل االنةممممامي مقصمممود به المحافاة على حقوق المتد ل عن ريق مسممماعدة وحد
رفي الخصومة في الدفاا عن حقوقه.
ومن حيمث إن ال مابما من ووااق ال ن ون لبمات الممدعين في المدعو اقم  62 /782ق قمد انحسممممرت
في إلالاع القراا السملبي باالمتناا عن جديد عقود إيجاا األااعمي الكا نة بج يرة القرصمايه مع ما يتر ب
على ذلم من رثماا في حين ون ا لبي المتمد مل ................ال ماعن في ال ن المماثمل) قمد ةمممممنما
لب إ مام إجراعات التوثيق والشمهر لضاض وعمع يدو بناحية القرصمايه ،ويفرق ه ا ال لب عن لبات
الدعوق األصمملية وال ير بط بها ه ا فةممال عن ا تالف صمموم لب التد ل عن صمموم الدعوق وذل
با تصمام ال اعن في مرحلتي الدعوق وال ن لكل من وزير ال دل بصمفته والشمهر ال قاا بمحافاة
الجي ة ،وال يصلح نار ه و ال لبات مع لبات الدعوق األصلية لتخل مناط قبول لبي التد ل.
ومن حيث إن الحكم الم ون فيه قد اسمتند إلى ه و األسمباب عممن وسمباب افض لبي التد ل فإنه
يكون قد صمدا متفقا ووحكام القانون وظروف الدعوق ومن ثم قةمي المحكمة برفض ال ن وإل ام
ال اعن المصروفات.
ومن حيمث إنمه عن موعمممموا ال ن اقم  55 /6585ق .ا فمإن الممادة ا )29من المدسممممتوا نص على
ح خةمع الملكية لرقابة الشم ب و حميها الدولة ،وهي ثالثة ونواا الملكية ال امة والملكية الت اونية
والملكية الخاصة.
و نص الممادة ا )30من المدسممممتوا على ون ح الملكيمة ال ماممة هي ملكيمة الشمم م مب ،و تم مل في ملكيمة
الدولة واألشخا االعتبااية ال امة.".
و نص الممادة ا )59من المدسممممتوا على ون ححممايمة البيئمة واجمب و ني ،وينام القمانون التمدابير الالزممة
للحفا على البيئة الصالحة.".
و نص المادة ا )64من الدستوا على ون :حسيادة القانون وساس الحكم في الدولة.".
و نص المادة  156من الدسممتوا على ون حيمااس مجل الوزااع بوجه ا اال تصمماصممات اآل ية -:حو-
 ..................ل -مالحامة نفيم القوانين والمحمافامة على ومن المدولمة وحممايمة حقوق الموا نين
ومصالح الدولة.".
و نص المادة ا )1من القانون اقم  1983 /102بشمممنن المحميات ال بي ية على ونه :يقصمممد بالمحمية
ال بي ية في بيق ه ا القانون و مسممماحة من األااعمممي وو المياو السممماحلية وو الدا لية تمي بما
ةمه من اا نات حية نبا ات وو حيوانات وو وسمال وو ظواهر بي ية ذات قيمة ثقافية وو علمية وو
سمياحية وو جمالية ويصمدا بتحديدها قراا من ا ي مجل الوزااع بناع على اقترال جهاز شمئون البيئة
بمجل الوزااع.".
و نص المادة ال انية من القانون سمال ال ار على ون :ح يحار القيام بنعمال وو صمرفات وو ونشم ة وو
إجراعات من شمممننها دمير وو إ الف وو دهوا البيئة ال بي ية وو اسعمممراا بالحياة البرية وو البحرية وو
النبا ية وو المساس بمستواها الجمالي بمن قة المحمية.
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ويحار على وجمه الخصممممو مما يلي:ح ............ ......... ...............لويمث ربمة وو ميماو وو هواع
من قة المحمية بن شممكل من األشممكال اما يحار إقامة المبان والمنشم ت وو شممق ال رق وو سمميير
المرابات.............".
و نص المادة ا )1من قراا ا ي مجل الوزااع اقم  1994/264الصممادا بالشممروط والقواعد واسجراعات
الخاصة بممااسة األنش ة في منا ق المحميات ال بي ية على ونه :حال يجوز إقامة المباني وو المنش ت
وو شممق ال رق وو سمميير المرابات وو ممااسممة ويه ونشمم ة زااعية وو صممناعية وو جااية في منا ق
المحميات ال بي ية إال بتصريح من جهاز شئون البيئة.....................".
و نص المادة ا )2من القراا المشمماا إليه على ون:ح يقدم لب التصممريح بممااسممة النشمماط في من قة
المحمية إلى إدااة مشروعات المحميات ال بي ية بجهاز شئون البيئة........".
و نص المادة ا )3من ذل القراا على ون  :ح يكون التصممممريح ناير مقابل انتفاا يحددو جهاز شممممئون
البيئة و دول الحصيلة إلى صندوق المحميات ال بي ية.
و نص المادة األولى من قراا ا ي مجل الوزااع اقم  1998 /1969بإنشماع محميات بي ية على ون:
ح تبر محميمة بي يمة في بيق وحكمام القمانون المشمممماا إليمه الج ا الواق مة دا مل مجر نهر النيمل
شمممال ووسممط وجنوب الواد وقنا ر الدلتا وفرعي اشمميد ودمياط والموعممحة على الخرا ط المرفقة
والمبينة وسممماؤها ومسمماحتها وموق ها وحدودها بالكشمموف المرفقة التي تبر ج عا ال يتج و من
ه ا القراا .وقد وادت ج يرة القرصمايه حا اقم ا )92بالكشم المرفق بالقراا المشماا إليه والمنشموا
في الوقا ع المصرية بال دد ا )142ابع في  /27يونيه.".1998 /
ومن حيث إن المسمممتفاد مما قدم ون الدسمممتوا هو القانون األسممماسمممي األعلى وهو مو ل الحريات
والحقوق ال امة وبين اوافدو عممممانات حمايتها و حدد وحكامه السمممل ات ال امة ووظا فها وحدود
نشما ها ،وبنحكامه خةمع الدولة في مباشمرة سمل تها للقانون ،وال ردا مبدو وصموليا يقوم عليه
الناام القانوني المصمر ويم ل ب ا ه وسماسما لناام الحكم ،وقد حر الدسمتوا المصمر الحالي شمننه
في ذل شمنن ما سمبقه من دسما ير على احترام حقوق األفراد ،وقد وفصمحا وثيقة الدسمتوا  -صمراحة -
قوم عليه الجماعة
عن ون ارامة الفرد ان كاس بي ي لكرامة الو ن باعتبااها حجر األسممماس ال
الو نية المصرية.
ومن حيمث إن حقوق األفراد وحريما هم وعلى اوسمم مهما حق الموا ن في السممممكن وحقمه في ال ممل قمد
ووادها الدسمتوا قريرا والت ما الدولة بكفالتها و ناولها المشمرا بالتنايم في إ اا حاصمله ون لكل
حق من الحقوق ووعماا يقتةميها منحه ورثاا تر ب عليه مع الت ام يقع على عا ق سمل ات الدولة ال
حسمب ا تصماصمه الدسمتوا بتسمهيل الحصمول عليه وبما ال يخل بمبدو المسماواة و كافد الفر وبما
يسممتقم مع اون الدولة هي القوامة على مصممادا ال روة والت امها بإشممباا الحاجات ال امة عن ريق
المرافق ال ماممة التي قوم على إداا هما والهما مد مل في ن ماق الممال المملول للمدولمة واألشممممخما
االعتبااية ال امة
ومن حيمث إن الملكيمة ال ماممة هي لم األموال المملوامة للشمم م مب المصممممر بجميع وا فمه و قوم
الدولة واألشخا االعتبااية المختلفة على ومرها في ظل حماية حول دون إهدااها وو التفريط فيها
وو اسممتخدامها في رير وجه المصمملحة ال امة ،و شمماال الملكية ال امة مع الملكية الخاصممة والملكية
الت اونية في الدوا االجتماعي للمال و كون جمي ها مصمادا ال روة القومية ،وإذا اان قةماع المحكمة
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الدسمممتواية ال ليا قد وا ر على ون الملكية في إ اا النام الوعممم ية التي راول بين الفردية و د ل
الدولة  -لم د حقا م لقا وال عصمية عن التنايم التشمري ي ولي لها من الحماية ما يجاوز االنتفاا
المشروا ب ناصرها ،ومن ثم ساف حميلها بالقيود التي ت لبها وظيفتها االجتماعية ،وهي وظيفة
ال يتحمدد ن ماقهما من فراف ،وال فرض نفسممممهما حكمما بمل عليهما بي مة األموال محمل الملكيمة،
واألرراض التي ينبالي اصممممدها عليها ،محددة على عمممموع واقع اجتماعي م ين ،في بيئة ب ا ها ،لها
مقوما ها و وجها ها .االمحكمة الدسممتواية ال ليا القةممية اقم  14لسممنة 15ق  -دسممتواية بجلسممة
 )1996/7/6والمال المملول للدولة يكون عاما حال خصمميصممه للنفع ال ام بالف ل وو بمقتةممي قانون
وو مرسموم وو قراا من الوزير المختص و ا  -يكون لها التصمرف فيه وإداا ه شمننها في ذل شمنن
األفراد ،واالهما ودوات سمتخدمها الدولة لتحقيق وجه المصملحة ال امة ألفراد الشم ب والحفا على
السمممالم االجتماعي بين بقات المجتمع مهما ا تلفا احتياجا ها و اظما اربتها في اسمممتخدامه،
والدولة في اافه الحاالت واجب عليها ون ةمممع قصمممد حقيق األابال من اسم م تخدامه سمممببا اليا في
األهمية سشممباا الحاجات ال امة للموا نين والمحافاة على اسممتقراا المجتمع دعيما لمفهوم األمن
القومي ال ال يتحقق واق ا ملموسمممما إال بالرعمممماع ال ام وهو سممممبيل دعيم االنتماع والوالع ارباط
مقدس بين الموا ن واألاض التي ينتمي إليها ماديا وم نويا.
ومن حيث إن نهر النيل اان وما زال شريان الحياة لمصر والمصريين اا وق ش به من مياهه و كونا
من رسميبات مياهه األاض الخصمبة التي عاش عليها اسنسمان زااعا مسمتقرا على عمفتيه ،والنيل من
قبل ومن ب د مدذن الحةمممااة المصمممرية التليدة التي لم يق نواها و واها عند المصمممريين وإنما
اانا ملهما لحةااات نشنت في ونحاع ال الم المختلفة فاعال و نثرا.
ومن حيث إن جمال نهر النيل لم يق عند حد واديه من منب ه إلى مصممبه في حدود مصممر الشمممالية
وإنمما بج ا ي دان بهما نماثرت اماللدلد المن وا على صممممفحتمه البيةمممماع م لنمة ون ع ماع اهلل لمصممممر
ي زااعيها يب ال اوا وعا ر الهواع وهي
والمصمريين قد ومتد إلي دا ل مياو النهر واعما ةمراع
والنهر ال ايم إلهمام لضدبماع والشمم م راع وفرض واجمب على الشمم م مب والمدولمة حممايتمه امتمدادا لحكممة
قدماع المصممممريين حكماما ومحكومين وقسممممموا على احترامه ونامافته وسممممهولة جريان مياهه حتي
مصبه.
ومن حيث إنه سمميرا على ه ا اال جاو و دعيما له فقد د ل المشممرا احتراما لمكانة نهر النيل بإصممداا
التشمري ات المت اقبة لحمايته من عبث ال اب ين ورية ذل القانون اقم  1984 /12ال حمل األااعمي
المحصممواة بين جسممر النيل  -ويا اان مالكيها  -بقيود شممري ية منها عدم جواز إجراع و عمل وو
إحداث حفر من شممننه ريض الجسمموا للخ ر وو التنثير في التياا نثيرا يةممر به و الجسمموا إال وذا اان
ذل بناع على ر يص من وزااة الر  ،اما صمدا القانون اقم  1983 /102في شمنن المحميات ال بي ية
وقراا ا ي مجل الوزااع اقم  1994 /264بالشمروط والقواعد واسجراعات الخاصمة بممااسمة األنشم ة
في منمما ق المحميممات ،وقراا ا ي الوزااع اقم  ،1998 /1969وجمي همما واممدت على ون المحميممة
ال بي يمة هي امل مسمممماحمة من األاض وو الميماو السمممماحليمة وو المدا ليمة بهما مي ة وجود اما نمات حيمة
انبا ات وو حيوانات وو وسممممال وو ظواهر بي ية ذات قيمة ثقافية وو علمية وو سمممياحية وو جمالية)
ووسممد المشممرا إلى ا ي مجل الوزااع حديد ه و المحميات بناع على اقترال جهاز شممئون البيئة،
س
وقد حارت المادة ال انية من قانون المحميات ال بي ية القيام بن وعمال وو صممرفات وو ونشم ة من
شممننها دمير وو إ الف وو دهوا البيئة ال بي ية وحار المشممرا على وجه الخصممو إقامة المباني وو
المنشمم ت وو شمممق ال رق وو سممميير المرابات وقد قرن قراا ا ي الوزااع اقم  1994 /264التصمممريح
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بمإقماممة المبماني بةممممرواة المحمافامة على بي مة المن قمة وعمدم اسعممممراا بمالحيماة البحريمة وو البريمة وو
النبا ية وو القيمة الجمالية للمحمية ،و نفي ا ألحكام القانون اقم  1983 /102صمدا قراا ا ي مجل
الوزااع اقم  1969لسمممنة  1998باعتباا الج ا الواق ة دا ل مجر نهر النيل بشممممال ووسمممط وجنوب
الواد وقنا ر الدلتا وفرعي اشممميد ودمياط محميات بي ية ،وقد وادت ج يرة القرصمممايه حا اقم
ا )92بالكشمممموف المرفقمة بقراا ا ي مجل الوزااع ووصممممفهما بننها مسمممماحة ا )117,5فدان ونوا
اسشمالال زااعات قليدية ومباني منشم ت سمياحية ،والجهة المالكة اومالل دولة) وعدد السمكان ا1500
نسمة) وهو األمر ال يق ع بنن قراا ا ي مجل الوزااع قد صدا محددا في ن اق السل ة المخولة
له للنشممم اط القا م وهو النشممماط ال ااعي وون ه ا النشممماط اان عممممن عناصمممر قدير اعتباا ج يرة
القرصممممايمه محميمة بي يمة ،وقمد سممممبق لر ي الوزااع منايمد هم ا النار بقرااو اقم 2001/ 848
والمتةمممممن عمدم إ الع و مبني من المبماني السممممكنيمة المقماممة بج ير ي الم همب والوااق بمحمافامة
األااعمي ال ااعية في الج ير ين ،وهو قراا يم ل حقيق وجه المصملحة
الجي ة ،وال يجوز الت رض لحا
ال مامة من جانب الدولة المتم مل في المحمافامة على ومن وسممممالمة واسممممتقراا قا ني ه و المحميمات
والمحافاة على مصدا ازقهم.
ومن حيث إن قةممماع المحكمة اسدااية ال ليا قد اسمممتقر على ون القراا اسداا هو إفصمممال اسدااة عن
إااد ها المل مة بما لها من سممل ة بمقتةممي القوانين واللوا ح بقصممد إحداث وثر قانوني م ين متي
اان ذل ممكنا وجا واان الباعث عليه ابتالاع مصملحة عامة ،اما اسمتقر الفقه والقةماع اسداا على
ص دوا القراا مسمتهدفا راية شمخصمية رمي إلى
ون االنحراف في اسمت مال السمل ة ال يتحقق فقط حين م
االنتقام وو حقيق نفع شمممخصمممي بل يتحقق إذا صمممدا القراا مخالفا لرول القانون ،فالقانون ال يكتفي
فقط بتحقيق المصمملحة ال امة بم ناها الواسممع بل خصمميص هدف م ين يكون ن اقا لل مل اسداا
وا تصما اسدااة بشمننه ا تصما مقيد والقةماع اسداا حال اسمتنباط الهدف من النصمو التشمري ية
ال يخرج عن ن اق اقابة المشروعية على ما يصدا عن الجهة اسدااية من قرااات وذل بحسبان ون ال
حالة يحدد فيها المشممرا راية وو هدف محدد للتشممريع ،يكون الخروج عليه بنداة ودني مخالفة لران
السمممبب والمحل ،وفي ال األحوال فإن البحث في االنحراف من عدمه يفترض ابتداع صمممدوا قراا إداا
سممليم في عناصممرو وظاهر الصممحة في رايته ،و ةممحي مخالفة القراا لهدف اسممتل مه القانون وصممم
للقراا ب دم المشمروعية بالم نى الواسمع ،والقةماع اسداا ال يبتدا هدفا عاما يفرعمه على حرية اسدااة
وإنما يكش م عن الهدف التشممري ي ال و جه إليه المشممرا صممراحة وو عمممنا والتقرير االحالة األولى
واالجتهاد في ال انية ال يسموف ليدااة  -اما واد في قرير ال ن -اعتباا ون ذل ي د د ال من جانب
القةماع بإصمداا وجيه ليدااة با خاذ إجراع م ين ،فالرقابة القةما ية ال كون بحال من األحوال د ال وو
حلوال وإنما هي بيق واعممح لمبدو الفصممل المرن بين السممل ات التي م ل الرقابة القةمما ية ووعممح
مااهرة فةال عن بي ة األحكام القةا ية باعتبااها ااشفة عن صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن اافة التشمري ات الصماداة بشمنن المحميات ال بي ية من حيث ريفها و حديدها ق ع
بقيام هدف شمري ي حاصمله عدم المسماس بالحالة ال بي ية والبيئية التي كون عليها المحمية عند
صممممدوا القراا مب اعتبمااهما ام لم  ،وهم ا الهمدف مدوا حولمه وفي ن ماقمه امافمه اسجراعات واالشممممترا مات
الخاصة بالمحميات ال بي ية.
ومن حيث إن قةماع المحكمة اسدااية ال ليا  -قد وسمتقر  -على ونه وون اان صمحيحا ونه ال محل لرقابة
القةماع اسداا على المالعمات التقديرية التي باشمرها السمل ة اسدااية المختصمة عند إصمداا قرااا ها
سمواع من حيث ا تيااها لمحل القراا وو وقا ووسملوب نفي و ما دام ون ذل يكون في إ اا الشمرعية
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وسمميادة القانون وذل ما لم تنكب اسدااة الالاية و نحرف عن حقيقها إلى راية و رق لم يقصممدها
المشمرا عندما ولها ل السمل ة التقديرية وو ت مد حقيق رايات اصمة ألصمله لها بالصمالح ال ام
إال ون ذل يت ين وال يالفل عن ون السممل ة القةمما ية وبين وااانها األسمماسممية محاام مجل الدولة
مسمممئوليتها األولى إقامة ال دالة وحماية الشمممرعية والمشمممروعية وسممميادة القانون وحماية الحقوق
والحريات ال امة والخاصممة المشممروعة للمصمم ريين اافه ،......وفي إ اا ما وواد ه نصممو الدسممتوا
والقمانون من وصممممول ومبمادئ عماممة حمااممة لنامام المدولمة والمجتمع ورمايمات الصممممالح ال مام القومي
و ر يب وولويات ل الالايات وفقا لمقتةمميات السممالم االجتماعي والوحدة الو نية والناام االجتماعي
و كمافد الفر لجميع المصممممرين وعمدالمة وزيع األعبماع والتكمالي ال ماممة .االمحكممة اسداايمة ال ليما،
ال ن اقم  30 /1914 ،1875ق.ا بجلسممممة  9ممااس  ،).1991امما قةمممما لم المحكممة بمننمه إذا لم
يفرض المشمرا على اسدااة ون تد ل بقراا الل فترة م ينة فإنها كون حرة في ا تياا وقا د لها
حتى ولو اانا مل مة وصمم ال بإصممدااو على وجه م ين ذل ون الوقا المناسممب سصممداا القراا ال يمكن
حديدو سلفا رير ونه يحد حرية اسدااة في ا تياا وقا د لها شننه في ذل شنن ويه سل ة قديرية
إال كون اسدااة مدفوعة في ه ا اال تياا ب وامل ال ما للمصملحة ال امة وو ون ال حسمن ا تياا وقا
د لها فتت جل إصمداا قراا وو ترا ى في إصمدااو بما ير ب وعمرااا لضفراد نتيجة صمدوا القراا في وقا
رير مال م  ........االمحكممة اسداايمة ال ليما ال ن اقم 44/ 3350ق .ا بجلسممممة  2004/2/7مجموعمة
مبادئ المحكمة اسدااية ال ليا السنة التاس ة واألاب ون).
ومن حيث إن ال ابا من ووااق ال ن اقم  55 /6585ق.ا ون الم ون عمدهم والخصموم المتد لون
م هم يحوزون واعا زااعية ثابا فيها النشاط ال ااعي لم اوعات قليدية  -قع دا ل ج يرة القرصايه
وون عالقمة قمانونيمة امانما قما ممة بين المم اواين والهيئمة ال ماممة ليصممممالل ال ااعي تم مل في قيمام
األ يرة بتحصميل مقابل االنتفاا وصمرف مسمتل مات اسنتاج ال ااعي لضااعمي والمسماحات الواادة فصميال
في المسممممتندات المقدمة من الم ون عممممدهم والخصمممموم المتد لين ،اما ةمممممنا ووااق ال ن
إيصماالت سمداد اهرباع ومقايسات اهرباع لمبان اصة بالم اواين المقيمين دا ل الج يرة وال ذل
مديدا بإيصمماالت سممداد من مصمملحة الةممرا ب ال قااية ،ويبين من التقرير الم د عن ج يرة القرصممايه
والمقدم عمممممن حافاة مسممممتندات الهيئة ال امة لمشممممروعات الت مير والتنمية ال ااعية ونه قد واد
حقيقمات جريهما بمنماسمم مبمة قيمام ب ض اجمال
للهيئمة اتماب النيمابمة اسداايمة لل ااعمة والر بخصممممو
األعمال بردم ج ع من مجرق نهر النيل سنشماع ج يرة على مسماحة ا 6وفدنة) شمرق ج يرة القرصمايه ،اما
مام ة لوزااة المدفماا اقم 217/16/14
واد للهيئمة في  2007/6/24الكتماب اقم  12051من األممانمة ال م
في  2007/6/21بشمنن التوجيهات الصماداة من ا ي مجل الوزااع في  2007/5/21بخصمو ج يرة
القرصمممايه بمحافاة الجي ة وعلى عممموع وصممميات االجتماا المن قد بمقر وزااة الدفاا في 2001/6/7
بحةممموا األجه ة المختصمممة بالدولة والمنتهي إلى إ اا جميع المت املين ب دم جديد نجير األااعمممي
ال ااعية ب د  2007/10/30اما قدم الم ون عمممدهم صمممواة من اب صمممادا عن السمممكر ير ال ام
المسمممماعمد بمحمافامة الجي ة  -لم نكرو وو جحمدو الجهمة اسداايمة يفيمد بمنن وحمد األمراع من المملكمة
ال ربيمة السمم م وديمة قمدسم لبما سقماممة مرا سمم ميماحي متكماممل على مسمممماحمة ا 100,000متر) بج يرة
القرصمايه جنوب اوبر الجي ة ،وون محافظ الجي ة وجه بدااسمة إمكانية دبير مسماان بديلة لقا ني
الج يرة ،امما يبين من مم ارة الهيئمة المشمممماا إليهما والمرسمم ملمة إلى هيئمة قةممممايما المدولمة والمقمدم
صوا ها عمن حافاة مستندات الجهة الم اواة بجلسة  2008/2/3ون الهيئة تولى إدااة واستالالل
بقا ألحكام القانون اقم 7
والتصممرف في وااعممي رل النهر و مااس سممل ات المال مع وزااة الر
 1991/في شمممنن ب ض األحكام المت لقة بنمالل الدولة الخاصمممة ،ووشممماات الم ارة إلى ونه قد واد
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للهيئة اتاب وزير ال ااعة مرفق به م ارة محافظ الجي ة بشمنن اسمتالالل واض ج يرة القرصمايه سقامة
مرا سمممياحي عالمي وعمل بحث اجتماعي لسمممكان الج يرة بالرض النار في إمكانية ويةمممهم عن
النشماط االقتصماد  -مصمدا ازقهم  -وون الهيئة قد قاما بتجديد ثالثة عقود لالير الم ون عمدهم،
و م انتهماع ممد هما ووعلنما الهيئمة وسممممفهما عن التجمديمد لل قود المنتهيمة في  2007/9/27بنماع على
التوجيهات الصماداة عن ا ي مجل الوزااع اما ووعمحا ب ض الصموا الفو وررافية المقدمة عممن
حافاة المسمممتندات المقدمة من الم ون عمممدهم بجلسمممة  2007/3/7عن قيام ب ض وفراد القوات
المسمملحة باقتحام الج يرة  -ولم نكر جهة اسدااة ذل  -على الررم من ون المادة ال ال ة من القانون
اقم  1991 /7بشممنن ب ض األحكام المت لقة بنمالل الدولة الخاصممة قةممي بنن تولى الهيئة ال امة
لمشمروعات الت مير والتنمية ال ااعية إدااة واسمتالالل والتصمرف في وااعمي اسمتصمالل واسمت ااا األااعمي
وواض البحيرات ووااعمممي رل النهر و مااس عليها سمممل ات المال في ال ما يت لق بشمممئونها وال
شم ون من ه و األااعمي واض المحميات الصمادا بتجديدها قراا مجل الوزااع اقم  1998/1969وقد
وسممممدت وحكمام القمانون اقم  1983/102ام ،)4وقمانون البيئمة اقم  1994 /4ام )2إلى جهماز البيئمة
اسشراف على المحميات واقترال وية ونش ة عليها.
وال الف على ون امل مما قمدم يق ع بمنن مد مل وزااة المدفماا وريرهما من الجهمات األ رق بشممممنن
التصمرفات الخاصمة بناض الج يرة يم ل د ال رير مبرا وون انصمياا الهيئة الم اواة المتم ل في إ اا
المسممتنجرين ب دم جديد عقودهم م ها ال يقوم على سممبب صممحيح من القانون اما ون ما يدوا في
لد الجهة اسدااية ووفصمحا عنه األوااق من وجود مشمروا اسمت ماا بدعوق حقيق المصملحة ال ليا
للمدولمة ويالير الوجمه الحةمممماا ومر يت مااض اليمة مع وحكمام قمانون المحميمات ال بي يمة والقرااات
المنف ة له والتي ق ع بنن الهدف األسماسمي من ذل التشمريع مفادو المحافاة على الحالة ال بي ية
للمحمية عند صممدوا قراا باعتبااها ا ل  ،وون ال د ل بن نشمماط مخال وو إقامة و مشممروعات
ومباني في و محمية مشمممروعيته اهينة بموافقة ا ي مجل الوزااع ال يتر ب على ه و الموافقة
ثمة اليير في الحالة ال بي ية والبيئة ال ابتة واق ا للمحمية.
ومن حيث إنه ولما اانا ووااق ال ن ق ع بنن النشمماط ال ااعي والصمميد يسممودان على واض محمية
ج يرة القرصممايه ،وون الم ون عممدهم والخصمموم المتد لين قد وقاموا مجتم ا زااعيا و جاايا ي تمد
على حرفتي ال ااعة والصميد بتل المحمية فةمال عن وجود ب ض المشمروعات السمياحية الصماليرة  -اما
واد فصممميال بقراا ا ي مجل الوزااع المنشممم للمحمية ال بي ية اج يرة القرصمممايه) وعليه يكون
س ل الجهة اسدااية باالمتناا عن جديد عقود اسيجاا وو قرير حق االنتفاا لواعم ي اليد من سمكان
م م
ج يرة القرصممايه مشمموبا ب دم المشممروعية النحرافه عن االلت ام بالاية الصممالح ال ام القومي والحفا
على البيئمة ال بي يمة للج يرة  -امما وفرز ها ال بي ة واعمممما صممممبة دا ل مجر النهر -وال يحاج على
ذل بما سممم رو دفاا الجهة اسدااية من وجود اربة في الت وير للج يرة سممممياحيا بحسممممبان ون ال
وير محكوم بمالمحمافامة على البيئمة ال ااعيمة للج يرة وال يتنمافى م مه ال ممل على اسممممتقراا سمم مكمان
الج يرة بوعمم هم الحالي يمااسممون مهنتهم األصمملية ب ااعة األاض وصمميد األسمممال ورير ذل من
المهن التجااية الصماليرة التى اانا حا نار ا ي الوزااع عند إصمداا قرااو اقم  1998/1969بإنشماع
المحمية عمن اس اا ال ام وال ير بط وص ل المحمية ببقا ه ،اما ال يحاج على ما قدم  -بوجود
اعتبااات لضمن القومي قتةي عدم جديد عقود اسيجاا و رد سكان الج يرة بحسبان ون واجب الدولة
األسماسمي حفظ السملم واألمن الدا لي وون راعي فيما يصمدا عنها من قرااات وإجراعات ما يحفظ ومن
الموا نين وسممالمتهم ومصم ادا ازقهم المشممروعة  -وهي وموا في مجملها برهان على قوة الدولة
وقدا ها على عمممبط الشممم وا ال ام للموا نين اما ونها بر عن الوجه األم ل للمحافاة على هيبة
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الدولة وونها القوامة على حقيق المصمملحة ال امة ألفراد الش م ب وفي الصممدااة بقات الش م ب التي
ا خ ت من حرفة ال ااعة حرفة وصمممملية ومسممممتقر لها ير بط بالمكان اا با ا وثيقا ال يالني عنه دبير
مسمممكن وو رير ذل من الوسممما ل ،وال الف على ون ابط فكرة المحافاة على األمن القومي بإقامة
مشمروا سمياحي ال يسمتقيم مع علو فكرة األمن القومي ،اما ون المحافاة على مصمالح األفراد الخاصمة
في إ اا المصمملحة ال امة يم ل واقي مااهر المحافاة على األمن القومي والت بير الحقيقي عن قداة
الدولة على رسي مبدو الموا نة.
ومن حيمث إن الحكم الم ون فيمه قمد قةممممي بمإلالماع قراا جهمة اسدااة السمممملبي بماالمتنماا عن جمديمد
ال القة القانونية بينها وبين واعم م ي اليد على واض ج يرة القرصمممايه ،فإنه يكون قد الت م بصمممحيح
حكم القانون والواقع ،ووصممماب وجه الحق ويةمممحي ال ن الماثل رير قا م على سمممندو الصمممحيح في
الواقع والقانون ليق بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر ال

ن يل م بمصروفا ه عمال بحكم المادة  184مراف ات.

فله و األسباب
حكما المحكمة:-
بقبول ال

نين شكال وافةهما موعوعا وول ما ال اعنين المصروفات.

سكر ير المحكمة ا ي

المحكمة

النموذج اقم  :2إلالاع القراا اسداا باالسمممتيالع علي ق
الت ليمية

ة واض من قبل هيئة االبنية

ملخص الوقا ع
و .الم ون عممممدهم وقماموا المدعوق وممام المحكممة االبتمدا يمة مالبين الحكم برد حيمازة ق مة
واض ومنع رض الممدعى عليهم حهيئمة االبنيمة الت ليميمةح لهم في االنتفماا بهما وإل امهم
المصروفات
ب .حكما المحكمة ب دم ا تصمماصممها وإحالتها إلى محكمة القةمماع اسداا  ،حيث صممدا الحكم
بالالاع القراا االداا باالستيالع علي ق ة األاض
ت .افض ال ن وويدت المحكمة االدااية ال ليا الحكم.

المبادئ التي واستها المحكمة
 .1وفقا ألحكام الدسمتوا والقانون بشمنن ن ا ملكية ال قااات للمنف ة ال امة واالسمتيالع عليها
مدقتما يت ين مراعماة قماعمدة وسمممماسمم ميمة مفمادهما الموازنمة بين مصمممملحمة المدولمة وحقهما في
االسمتيالع على ال قااات المملواة ملكية اصمة الالزمة لمشمروعا ها ال امة وبين حق الملكية
الخاصممممة ل و الشممممنن من مالل ه و ال قااات ،ويتم ل ذل في ون كون ال قااات بالحتم
والةممممرواة الزممة للمنف مة ال ماممة بمنن يكون المشممممروا المحقق للمنف مة ال ماممة في حماجمة
حقيقية وعمرواية له و ال قااات سقامته و حقيقه بما يحتم على الجهة اسدااية قرير صمفة
المنف ة ال امة لها واالستيالع عليها ،اما يجب في االستيالع ون توافر إحدق الحاالت الواادة
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بالنص وا ا سمما ر األحوال ال اا ة من حيث ه و الحاالت والتي جي االسممتيالع المدقا بحيث
ال يجوز االستيالع المدقا في رير ه و الحاالت.

الحكم القةا ي :ال

ن اقم  3623لسنة  45ق2005 ،

المحكمة
ب د اال الا على األوااق ،وسماا اسيةاحات ،وب د المداولة.
ومن حيث إن ال

ن قد استوفى ووعاعه المقراة.

ومن حيث إن عناصمممر المنازعة خلص  -حسمممبما يبين من األوااق  -في ون الم ون عمممدهم وقاموا
الدعوق المشماا إليها بإيداا صمحيفتها حا اقم  5177لسمنة  1994قلم اتاب محكمة جنوب القاهرة
االبتدا ية بتااي  1994/5/13ب لب الحكم برد حيازة ق ة األاض المبينة في صمممحيفة الدعوق ومنع
رض الممدعى عليهم لهم في االنتفماا بهما وإل امهم المصممممروفمات ،وقمالوا شممممرحما للمدعوق :إنهم
يمتلكون عن مواثهم ق ة واض اقم  18قسمميم الجم ية الت اونية لبناع مسمماان عممباط الشممر ة
بحوض مالربي ب اقم  7بناحية الم صمرة قسمم حلوان والبالالة مسماحتها  555م 2وذل بموجب عقد
ش هرة برقم  89لسمنة 1982
البيع االبتدا ي المداص في  1978/1/14الصمادا من الجم ية الم اواة الم م
وون مواثهم سمممملمهما وظلما في حيماز مه منم ذلم التمااي حتى وفما مه ومن ب مدو لواثتمه ،إال ونهم
فوجئوا بقيمام هيئمة األبنيمة الت ليميمة بتمااي  1993/11/20بمالت مد على حيماز هم لتلم المسمممماحمة
وعممها لفناع مداسمة برعا الجم ية الم اواة للهيئة بناعمها فنبلالوا الشمر ة التي لبا من مدير
إدااة التخ يط ال مراني بمالمحمافامة م ماينمة األاض ،حيمث وفماد بوجود م لد على ثمماني ق ع منهما
الق ة المملواة لهم.
وبجلسممممة  1994/11/26حكما المحكمة ب دم ا تصمممماصممممها وإحالتها إلى محكمة القةمممماع اسداا
بمالقماهرة حيمث قيمدت برقم  2576لسمم منمة  49ق وبجلسممممة  1999/1/24صممممدا الحكم الم ون فيمه،
ووقاما المحكمة قةماعها على ونه ولئن اان الدسمتوا قد وعمفى على الملكية الخاصمة حماية فال يجوز
ن ا الملكية إال في حدود القانون ،ووجاز االسمتيالع مدقتا عليها للمنف ة ال امة و رسميخا له ا األصمل
ةممن القانون اقم  10لسمنة  1990اسجراعات والةممانات التي ج ل من ن ا الملكية وو االسمتيالع على
ال قااات المملواة لضشمخا ال بي يين وو األشمخا االعتبااية الخاصمة اسمت ناع من األصمل الدسمتوا
ال يقرا صممون الملكية الخاصممة وحمايتها وعليه فقد قصممر المشممرا سممل ة االسممتيالع المدقا على
ا ي الجمهواية.
ولمما امان ال مابما من األوااق ون الهمدف من وااع إصممممداا القراا الم ون فيمه هو ل وم عقماا الن اا
لل ملية الت ليمية ،ومن ثم فإنه يخرج عن الحاالت التي حدد ها المادة ا )15من القانون المشمماا إليه،
وبالتالي يكون القراا قد صدا من رير مختص بإصدااو ومخالفا للقانون جديرا باسلالاع.
ومن حيمث إن مبنى ال ن مخمالفمة الحكم الم ون فيمه للقمانون والخ من في بيقمه و منويلمه حيمث
ناط المشممرا بموجب المادة ا )15من القانون اقم  10سممنة  1990بالوزير المختص سممل ة االسممتيالع
المدقما على ال قمااات في األحوال ال ماا مة والمسممممت جلمة ،وقمد جماع النص عمامما دون حمديمد لضحوال
ال اا ة والمسمت جلة ،ولم رد على سمبيل الحصمر .ولما اان ال ابا من األوااق ون القراا الم ون فيه
صممدا باالسممتيالع المدقا على عقاا التداعي لصممالح ال ملية الت ليمية واسممتمرااها بانتاام واع م راد،
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وهي بال شممم من األموا ال اجلة التي واد النص عليها في المادة ا )15سمممالفة اسشمممااة ،األمر ال
يكون م ه الحكم الم ون فيه قد ال صحيح وحكام القانون مما يج له ليقا باسلالاع.
ومن حيث إن المادة ا )14من القانون اقم  10لسنة  1990بشنن ن ا ملكية ال قااات للمنف ة ال امة
نص على ون حيكون للجهة البة ن ا الملكية االسمممتيالع ب ريق التنفي المباشمممر على ال قااات التي
قرا ل ومهما للمنف مة ال ماممة ،وذلم بقراا من ا ي الجمهوايمة وو من يفوعممممه ....ح و نص الممادة
ا )15على ونه :حللوزير المختص بناع على لب الجهة المختصممة في حالة حصممول ررق وو ق ع جسممر وو
فشمممي وباع ،وسممما ر األحوال ال اا ة وو المسمممت جلة ون ينمر باالسمممتيالع مدقتا على ال قااات الالزمة
سجراع وعمال الترميم وو الوقاية وو ريرها...".
ومن حيث إنه قد جرق قةممماع ه و المحكمة على ونه وفقا ألحكام الدسمممتوا والقانون سمممال ال ار
بشممنن ن ا ملكية ال قااات للمنف ة ال امة واالسممتيالع عليها مدقتا يت ين مراعاة قاعدة وسمماسممية
مفمادها الموازنة بين مصمممملحمة الدولة وحقهما في االسممممتيالع على ال قمااات المملواة ملكية اصممممة
الالزمة لمشممروعا ها ال امة وبين حق الملكية الخاصممة ل و الشممنن من مالل ه و ال قااات ،ويتم ل
ذلم في ون كون ال قمااات بمالحتم والةممممرواة الزممة للمنف مة ال ماممة بمنن يكون المشممممروا المحقق
للمنف مة ال ماممة في حماجمة حقيقيمة وعممممروايمة لهم و ال قمااات سقمامتمه و حقيقمه بمما يحتم على جهمة
اسدااة قرير صمفة المنف ة ال امة لها واالسمتيالع عليها ،اما يجب ون يكون االسمتيالع المدقا بقا
للمادة ا )15سمممالفة ال ار – ون توافر إحدق الحاالت الواادة بالنص وهي حالة حصمممول ررض وو ق ع
جسمر وو فشمي وباع وون يكون قراا الوزير المختص باالسمتيالع المدقا سجراع وعمال الترميم وو الوقاية
وو رير ذل من اسجراعات الالزمة لمواجهة إحدق الحاالت المشماا إليها بالنص والتي حددها في الحاالت
ال الث وسمممما ر األحوال ال ماا مة من حيمث هم و الحماالت والتي جي االسممممتيالع المدقما بحيمث ال يجوز
االستيالع المدقا في رير ه و الحاالت.
ومن حيث إن قراا التربية والت ليم اقم  27لسممنة  1992الم ون عليه قد صممدا باالسممتيالع على عدة
ق ع من األااعممممي ومنهما الق مة محمل الن اا سقماممة ممدااس عليهما نارا لنمداة المواقع وعمدم وجود
وااض فةمممماع في المن قمة ،ولم فصممممح األوااق ولم قمدم جهمة اسدااة ون ثممة فويةمممما من ا ي
الجمهواية لمصمدا القراا باالسمتيالع على ال قاا إعماال للمادة ا )14من القانون المشماا إليه ،ا ل فإن
بنماو القراا الم ون فيمه لالسممممتيالع المدقما ال ينمداج حما إحمدق الحماالت الواادة في
المدفماا الم
الممادة ا )15سممممالفمة البيمان ومن ثم يكون القراا الم ون فيمه قد صممممدا بالمخمالفمة ألحكمام القمانون،
وهو مما انتهى إليمه الحكم الم ون فيمه متفقما وصممممحيح القمانون ،ويكون ال ن عليمه على رير
وساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر ال

ن يل م بالمصروفات عمال بحكم المادة ا )184من قانون المراف ات.

فله و األسباب
حكما المحكمة
بقبول ال

ن شكال ،وافةه موعوعا ،وول ما الجهة اسدااية ال اعنة المصروفات
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ثال ا :محكمة النقض
نموذج  :1التمل ب د وعع اليد
ملخص الوقا ع
و .وقمامما ال ماعنمة دعوق وممام المحكممة االبتمدا يمة لبما للحكم ببراعة ذمتهما من و م مالبمات
على ق مة واض ومنع الت رض لهما في االنتفماا بهما التي اشممممتر هما بقما لقمانون اقم 31
لسممنة  1984وقراا ا ي مجل الوزااع اقم  857لسممنة  1985ال سمممح لها بشممراع ااض
قمامما بوعممممع يمدهما عليهما وفقما العالن محمافظ القماهرة عن البيع والتي فوجئما بم مالبتهما
عنها بمبلى مالي امقابل انتفاا به و األاض عن م سنوات سابقة
ب .حكما المحكمة برفض الدعوق
نا ال اعنة علي الحكم وحكما محكمة النقض لصمممالحها لقصممموا الحكم في التسمممبيب
ت.
والتفا ه عن ما قدمته من ودلة دفع ال وا د والةرا ب الخاصة باألاض.

المبادئ التي واستها المحكمة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بيع ومالل الدولة الخاصممة ب ريق الممااسممة لواعمم ى اليد عليها م قود للمحافاين ال فى
دا رة إ تصاصه
إعالن الحكومة عن اربتها فى البيع وإجراعا ها له ا الالرض ال ي تبر إيجابا من جانبها
اسيجاب بتقدم اارب الشراع بالشراع على وساس س ر م ين
قبول الجهة البا ة إسمممتالم المبلى ال ق يدف ه اارب الشمممراع على ونه ال من وو ج ع منه ال
ي د قبوال منها للت اقد إال بقبولها البيع والتصديق عليه ممن يملكه
إذا خل هم ا القبول مفنثرو بقماع الملكيمة للحكوممة وحقهما فى إقتةمممماع مقمابمل اسنتفماا من
واعع اليد عليها
مس م ال اعنة ومام داجتى التقاعممى بسممدادها لمصمملحة الةممرا ب ال قااية مقابل إنتفاعها
باألاض المملواة للدولة دفاا جوهرق ال يجوز للمحكمة إرفال الرد عليه وإال عد قصممموا في
التسبيب مستوجب للنقض.

الحكم القةا ي :ال

ن اقم  7934لسنة  64ق1996 ،

الوقا ع
ال لبات ومام محكمة اول داجة:
دعماوق الملكيمة  ::الم مالبمة ببراعة الم ممة  ::براعة الم ممة من مقمابمل االنتفماا لحيمازة ال ين محمل الن اا
م افةه ومام محكمة وول داجة || م افض ال ن ومام محكمة اسستئناف]
وحيث ون الوقا ع ممممم على ما يبين من الحكم الم ون فيه وسما ر األوااق ممممم تحصمل في ون ال اعنة
وقمامما المدعوق اقم  15018لسممممنمة  1992ممدني محكممة جنوب القماهرة االبتمدا يمة على الم ون
عممدهما بصممفتهما لبا للحكم ببراعة ذمتها من و م البات على األاض الموعممحة بالصممحيفة ومنع
رعممممهما لهما في االنتفماا بهما .وقال بيمانا ل ل ون الم ون عممممدو ال ماني بصممممفتمه وعلن عن بيع
مسمماحات من األااعممي المملواة لمحافاة القاهرة لواعم ي اليد عليها إعماال للقانون اقم  31لسممنة
 1984وقراا ا ي مجل الوزااع اقم  857لسممممنة  1985فتقدما لشممممراع ق ة األاض التي حوزها
وسممممددت مقمدم ال من ومقمدااو  770جنيمه بماسيصممممال المداص  1987/3/19ومنم ذلم التمااي واألاض
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مكلفة باسمممها و قوم بسممداد ال وا د المربو ة عليها وإذ فوجئا بالم ون عممدو األول بصممفته
ي مالبهما في  1992/9/23بسممممداد مبلى  9532.500جنيمه امقمابمل انتفماا بهم و األاض عن الخم
سمنوات السمابقة فقد وقاما دعواها بال لبات السمالفة البيان .ندبا المحكمة بيرا في الدعوق وب د
ون قدم قريرو وجه الحاعمممر عن الحكومة لبا عااعممما لل اعنة بإل امها بنن دد للم ون عمممدو
األول بصممممفته مقابل االنتفاا وقداو  9530.500جنيه ،وبتااي  1983/12/28حكما المحكمة برفض
الدعوق األصملية وفي الدعوق الفرعية بال لبات .اسمتننفا ال اعنة ه ا الحكم باالسمتئناف اقم 2167
سممممنة 111ق القاهرة وبتااي  1994/6/29قةمممما المحكمة بالتنييد .نا ال اعنة في ه ا الحكم
ب ريق النقض ووودعما النيمابمة مم ارة وبمدت فيهما الرو بنقض الحكم الم ون فيمه .وإذ عرض
ال ن على ه و المحكمة في ررفة مشواة حددت جلسة لنارة وفيها الت ما النيابة اويها

المحكمة
ب د اس الا على األوااق وسماا التقرير ال
حيث إن ال

الو السيد المستشاا المقرا والمراف ة وب د المداولة.

ن استوفى ووعاعه الشكلية.

وحيث ون ال اعنة ن ى بالسممممبب األول من سممممببي ال ن فيه مخالفة القانون واس الل بحق الدفاا
والقصموا في التسمبيب والفسماد في االسمتدالل إذ قةمي برفض دفاعه ببراعة ذمتها من مقابل االنتفاا
بماألاض محمل التمداعي بمقولمة ون محمافامة القماهرة قمد عمدلما عن إ ممام إجراعات بي هما لمد ولهما في
ط التنايم وم وال في ذلم على قرير الخبير دون حقيق لمما مسمم مكما بمه من ون ط التنايم قمد
مدل وارم ون إعالن المحمافامة عن بيع هم و األاض وقبولهما مقمدم ال من منهما ي مد مل مما للجمانبين
بالبيع والشراع وال يجوز ال دول عنه.
وحيث إن الن ي مردود ،ذل بنن مفاد نص المواد  4 ،3 ،1من القانون اقم  31لسممممنة  1984بشممممنن
القواعد الخاصممة بالتصممرف في ومالل الدولة الخاصممة والماد ين  4 ،1من قراا مجل الوزااع اقم 857
لسمنة  1985بقواعد التصمرف في ومالل الدولة الخاصمة إلى واعم ي اليد عليها والمادة  29من قانون
الحكم المحلي اقم  43لسممممنمة  1979والمواد  18 ،17 ،8من ال حمة شممممروط بيع ومالل المدولمة الحرة
الصماداة في  ،1902/8/31ون التقاعد بشمنن بيع األمالل الخاصمة بالدولة ب ريق الممااسمة إلى واعم ي
اليمد عليهما قبمل ال ممل بنحكمام القمانون اقم  31لسمم منمة  1984المشمممماا إليمه ال يتم بين الحكومة وبين
الب الشمراع إال بالتصمديق عليه ممن يملكه وهو م قود ممممم في واق ة الدعوق ممممم للمحافاين دون
سممواهم ال في دا رة ا تصمماصممه ب د موافقة اللجنة التنفي ية بالمحافاة إذ ون ه ا التصممديق هو
القبول بمالبيع وال ي تبر إعالن الحكوممة عن اربتهما في البيع وال اسجراعات التي قوم بهما لهم ا الالرض
من مفاوعمممات مع ااربي الشمممراع وممااسمممة على ال من إيجاب من جانبها ،ذل ون اسيجاب في ه و
الحالة إنما يكون من اارب الشمراع بتقديمه للشمراع على وسماس سم ر م ين .وال يتم التقاعد إال بقبول
الحكوممة ب مد ذلم للبيع على النحو سممممال البيمان .وقبمل ذلم فمإن البيع ال يكون بما ما وال ي تبر قبول
الجهة البا ة اسممممتالم المبلى ال يدف ه اارب الشممممراع على ونه ال من وو ج ع منه قبوال للتقاعد بل
يكون على سممممبيمل األممانمة لي إال ،فمإذا خل القبول على النحو المتقمدم ظلما الملكيمة للحكوممة
ويكون من حقهما اقتةمممماع مقمابمل االنتفماا بهما من واعممممع اليمد عليهما .لمما امان ذلم  ،وامان الحكم
الم ون فيمه قمد اسممممتخلص من قرير الخبير في المدعوق ون محمافامة القماهرة وعلنما عن بيع ب ض
األااعممي المملواة للدولة ملكية اصممة في ن اق المحافاة إلى واع م ي اليد عليه ب ريق الممااسممة
وون ال اعنة قدما في  1986/12/8ب لب لشممراع األاض ووعممع يدها وسممددت سدااة األمالل مبلى
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 770جنيه على ذمة ه ا الشمممراع باسيصمممال المداص  1987/3/9دون اا باط بالبيع إال ب د الفحص وون
إدااة األمالل بالمحافاة قد فرعما على ال اعنة مقابل انتفاا باألاض محل لب الشمراع ب د ون بين
لهما من الفحص ونهما مد مل في وط التنايم الم تممدة بمالقراا اقم  2023لسمم منمة  1976وال يجوز
التصممممرف فيهما وانتهى من ذل إلى افض دفاعهما ببراعة ذمتهما من ه ا المقمابل على سممممند من ون
البيع لم يتم وان ال اعنة ما ال ةممع اليد على األاض الم اواة وونه ال ينال من ذل مسممكها بنن
ط التنايم قد دل وون األاض وصمبحا ااج ن اقه ،فإنه يكون ممم م في ه ا الخصو ممم م قد وصاب
صمحيح القانون وال ي يبه قصمواو في اسفصمال عن سمندو في القانون إذ لمحكمة النقض ون سمتكمل
ما قصر الحكم في بيانه من ذل ويكون الن ي عليه بما واد في ه ا السبب على رير وساس.
وحيث ون ال اعنة ن ي بالسممبب ال اني على الحكم الم ون فيه القصمموا في التسممبيب واس الل بحق
الدفاا وفي بيان ذل قول ونها مسممكا في دفاعها ومام محكمة الموعمموا بننها ةمم ع اليد على
واض الن اا باعتبااها واض فية مخلفة عن ادم رعة الخليج المصمممر و قوم سمممنويا بسمممداد مقابل
االنتفاا بها إلى مصمملحة الةممرا ب ال قااية التي تولى حصمميل إيرادات ومالل الدولة من األااعممي التي
يسمتاللها األفراد وهو ما ال يسموف م ه بالتالي م البتها بمقابل االنتفاا مرة و رق .وإذ ورفل الحكم
ه ا الدفاا ارم نييدو بالمستندات فإنه يكون م يبا بما يستوجب نقةه.
وحيث ون ه ا الن ي في محله ،ذل ون من المقرا مم م وعلى ما جرق به قةاع ه و المحكمة مم م ون ال
لب وو وجه دفاا يدلي به لدق محكمة الموعمموا وي لب إليها ب ريق الج م ون فصممل فيه ويكون
الفصممممل فيمه ممما يجوز ون يتر مب عليمه اليير وجمه الرو في المدعوق يجمب على محكممة الموعمممموا ون
جيب عليه في وسمباب الحكم وإال اان حكما مشموبا بالقصموا ،اما ونه من المقرا ونه متى قدم الخصمم
إلى محكمة الموعموا مسمتندات من شمننها التنثير في الدعوق و مسم بداللتها فالتفا الحكم عنها
الها وو عن ب ةمممها مع ما قد يكون لها من الداللة فإنه يكون مشممموبا بالقصممموا .لما اان ذل ،
واان ال ابا باألوااق ون ال اعنة مسمممكا في دفاعها ومام محكمة الموعممموا بننها قوم بسمممداد
مقابل انتفاعها باألاض التي ةممع يدها عليها وقدما للتدليل على ذل حافاتي مسممتندات إحداهما
ومام محكمة وول داجة وال انية ومام محكمة االستئناف وافقا بها إيصاالت سدادها لمصلحة الةرا ب
ال قماايمة مقمابمل انتفماعهما بمناض مملوامة للمدولمة وإذ ورفمل الحكم الم ون فيمه هم ا المدفماا المديمد
بالمستندات ارم اونه دفاعا جوهريا من شننه م م لو صح م م ون يتالير به وجه الرو في الدعوق وقةى
بإل ام ال اعنة بسمممداد مبلى  953.500جنيه امقابل انتفاا عن الخم سمممنوات السمممابقة على افع
الدعوق فإنه يكون م يبا بالقصموا المب ل بما يسمتوجب نقةمه في ه ا الخصمو على ون يكون مع
النقض واسحالة.

الدولة

ااب ا :الفتوق والتشريع بمجل

نماذج لفتاو مت لقة بالحيازة والملكية :فتوق اقم 1
المبادئ التي واستها الفتوق
 .1قانون اسدااة المحلية وإن ول المحافاين قرير القواعد التي يتم على وسماسمها التصمرف في
األااعممي الم دة للبناع المملواة للدولة ووحدات اسدااة المحلية إال ونه بصممدوا قانون نايم
المناقصممات والم ايدات اقم  89لسممنة  1998وال مل به فقد وعممحا جميع وشممخا القانون
ال ام بما فيها المحافاات اعم ة ألحكامه  -وقانون نايم المناقصمات والم ايدات وفرد بابا
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مسممممتقال نام فيمه السمم مبمل الواجمب إ بماعهما لبيع و منجير ال قمااات والمنقوالت  -فمإن الالحق
خال وحكامه.
ينس السابق مما مقتةاو ون ه ا القانون قد نس ال ما قبله من نصو
 .2األصممممل هو بدع سممممريان القانون الجديد على ال ما يقع ب د نفاذو  -هنال اسممممت ناع ا
بال قود إذ ال المراا ال قدية الجااية حتى ب د صمدوا قانون جديد محكومة بالقانون ال
الق ديم محمل مبمدو األثر المبماشممممر
كونما في ظلمه  -بم لم يحمل مبمدو األثر المسممممتمر للقمانون م
للقانون الجديد  -وسممماس ذل  :المراا ال قدية خةمممع لمبدو سمممل ان اساادة فيال الناام
ماقمد ال رف في ظلمه ووعمم م ما وحكماممه في اعتبمااهما عنمد إبرام عقمدهما هو
القمانوني الم
الواجب اسعمال احتراما لتل اساادة.
 .3عدم الت ام الجهات اسدااية المختصممة ببيع األااعممي المملواة ملكية اصممة للدولة لواعمم ي
اليمد عليهما ب من الم مل وفقما لقراا ا ي مجل الوزااع اقم  1107لسمم منمة  ،1995و ةمممموا
صمممرفا ها في األااعمممي وال قااات المملواة للدولة المشمممالولة بوعمممع اليد ألحكام قانون
نايم المناقصمات والم ايدات الصمادا بالقانون اقم  89لسمنة  1998ما لم يكن التصمرف قد م
قبل ال مل به ا القانون ،وذل نايدا سفتا ها المستقر في ه ا الشنن

نص الفتوق
--- 1 --اسممممتاهرت الجم يمة ال موميمة ممما قمدم ،وحسممممبمما جرق عليمه إفتماؤها ،ونه ولئن اان قانون ناام
اسدااة المحلية بالقانون اقم  43لسمممنة  1979قد ول المحافاين  -اال في حدود ا تصممماصمممه وب د
موافقة المجل الشممم بي المحلي للمحافاة وفى حدود القواعد التي يةممم ها مجل الوزااع  -قرير
القواعد التي يتم على وسمماسممها التصممرف في األااعممي الم دة للبناع المملواة للدولة ووحدات اسدااة
المحلية في المحافاة .إال ونه بصممدوا قانون نايم المناقصممات والم ايدات الصممادا بالقانون اقم 89
لسممنة  1998وال مل به وما ةمممنه من إفصممال جهير عن سممريان وحكامه على وحدات الجهاز اسداا
للدولة ووحدات اسدااة المحلية والهيئات ال امة الخدمية واالقتصممممادية وإلالاع ال مل بكل النصممممو
التشممممري يمة التي خمال وحكمام هم ا القمانون ،فقمد وعمم محما جميع وشمم مخما القمانون ال مام بمما فيمه
المحافاات اعم ة ألحكامه دون فرقة بين اونها نتمي إلى وحدات الجهاز اسداا للدولة ووحدات
اسدااة المحلية التي سممر عليها األنامة الحكومية ،وو نداج في عداد الهيئات ال امة التي نامها
قوانين ولوا ح اصمممة وه ا النهج ال سممملكه المشمممرا يالاير نهج قانون المناقصمممات والم ايدات
السمابق اقم  9لسمنة  1983ال اان يقةمي بسمريان وحكامه على ب ض الجهات فيما يرد بشمنن نص
ما في القوانين وو القرااات المت لقمة بمإنشمممما هما وو نايمهما ،وإذا عممد المشممممرا إلى إلالماع ذلم
القانون بموجب القانون اقم  89لسمنة  1998المشماا إليه وو ةمع جميع الجهات المنصمو عليها في
المادة األولى من مواد إصممدااو ألحكامه بصممفة م لقة دون ون يقيد ذل بما قد يرد من نصممو في
القوانين والق رااات المنشممئة وو المنامة لها فإنه ال منا من القول بخةمموا وحدات اسدااة المحلية
ألحكماممه فيمما ناممه من وسمممما مل وإجراعات للت ماقمد ويما امانما بي تهما القمانونيمة ،ولمما امان قمانون
نايم المناقصمممات والم ايدات اقم  89لسمممنة  1998قد وفرد بابا مسمممتقال نام فيه السمممبل الواجب
ولوجه ا للبيع و نجير ال قااات والمنقوالت والمشمممروعات والتر يص باالنتفاا وو باسمممتالالل ال قااات
باعتبااو قانونا اصمما في ه ا الشممنن ولي قانونا عاما فتتسمماوق نصمموصممه من حيث المر بة مع وية
نصمو وادت في قانون ر ر ينام إجراعات الت اقد باعتباا اليهما من النصمو الخاصمة بالت اقدات،
ومن ثم فإن الالحق فيها ينس م سممابقه ،مما مقتةمماو ون القانون اقم  89لسممنة  1998المشمماا إليه
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خمال وحكماممه وال يجوز الخروج عليمه بقمانون الحق ،بمما مدداو قيمد
نسمم م امل مما قبلمه من نصممممو
جميع الجهات الخاعم ة ألحكامه في صمرفا ها ل اسجراعات المنصمو عليها فيه فإذا ولا وجهها
عن ه و اسجراعات اان صرفها مخالفا للقانون.
مري ان القمانون الجمديمد على امل مما يقع ب مد
واا منت الجم يمة ال موميمة ونمه إذا امان األصممممل هو بمدع سممم م
نفاذو حتى ولو اان متر با على وقا ع وو مراا نشمممنت في ظل القانون السمممابق ،بما من شمممننه ون
يدد إلى وحمدة القمانون الم بق على المراا القمانونيمة ذات ال بي مة الواحمدة في المدولمة ،و فماديما
الزدواج وو مدد األناممة القمانونيمة في حكم المراا المتمماثلمة ،إال ونمه ثممة اسممممت نماع في هم ا األصممممل
ا بال قود ،إذ امل المراا ال قمدية الجمااية حتى ب مد صممممدوا قانون جديد محكومة بالقمانون ال
كونا في ظله دو ن ون خةمم ه لضثر المباشمممر له ا القانون الجديد وب ل يحل مبدو األثر المسمممتمر
للقمانون القمديم محمل مبمدو األثر المبماشممممر للقمانون الجمديمد في شممممنن المراا ال قمديمة الجماايمة ،وذلم
باعتباا ون المراا ال قدية خةمممع في نشمممن ها و حديد وثااها لمبدو سمممل ان اساادة ،فيال الناام
ماقمد ال رفمان في ظلمه ووعمم م ما وحكماممه في اعتبمااهما عنمد إبرام عقمدهمما هو الواجمب
الق انوني الم
م
اسعمال ،احترام سااد هما المشممممتراة في ه ا الشممممنن وذل ما لم يت لق األمر بناام قانوني اناام
ال واج م ال.
والحاصمممل مما قدم ون قانون نايم المناقصمممات والم ايدات الصمممادا بالقانون اقم  89لسمممنة 1998
ي بق  -من مااي ال ممل بمه  -على امل عمليمة بيع وو منجير لل قمااات المملوامة للمدولمة مما لم يكن
التصرف قد وقع قبل ال مل بنحكامه فيخةع ه ا التصرف للقواعد القانونية التي جرق وفقا لها.
وبناع على ما قدم فإن عمليات بيع األااعي التي ما لواع ي اليد قبل ال مل بالقانون اقم  89لسنة
 - 1998المشاا إليه  -خةع ألحكام قراا ا ي مجل الوزااع اقم  1107لسنة  1995فيما ةمنه من
إجراعات وقواعد وب من الم ل وقا وعمممع اليد في و وقا ر ر ،إذ ونه الما ون البيع م وفق وحكام
هم ا القراا فتكون هم و األحكمام هي القماعمدة القمانونيمة الحمااممة للبيع والتي صمممماحمب ال قمد في
مسمممير ه من ان قادو قانونا  -بتالقي اسيجاب مع القبول  -وحتى مام نفي و وما البيوا التي لم تم
الموافقة عليها من السمل ة المختصمة قبل ااي ال مل بالقانون الم اوا فإنها خةمع ألحكامه التي
ووادها في بابه ال الث إعماال لضثر المباشمر له ،وال يجوز للجهات اسدااية  -ب د ه ا التااي  -ون جر
بي ما وفقما ألحكمام قراا ا ي مجل الوزااع المشمممماا إليمه لكونمه قمد ولالى بم لم القمانون فال يجوز
االسممممتمراا في بيق وحكماممه على التصممممرفمات الجمديمدة وو لم التي لم كتممل بمالموافقمة عليهما من
السل ة المختصة قبل ال مل بالقانون الم اوا.
ل ل
انتها الجم ية ال مومية لقسممممي الفتوق والتشمممريع إلى عدم الت ام الجهات اسدااية المختصمممة ببيع
األااعممممي المملواة ملكية اصممممة للدولة لواعمم م ي اليد عليها ب من الم ل وفقا لقراا ا ي مجل
الوزااع اقم  1107لسمنة  ،1995و ةموا صمرفا ها في األااعمي وال قااات المملواة للدولة المشمالولة
بوعممع اليد ألحكام قانون نايم المناقصممات والم ايدات الصممادا بالقانون اقم  89لسممنة  1998ما لم
يكن التصرف قد م قبل ال مل به ا القانون ،وذل نايدا سفتا ها المستقر في ه ا الشنن
جمهواية مصممر ال ربية ) الفتوق اقم  - 493سممنة  - 59ااي الجلسممة  - 2005 / 3 / 2اقم الصممفحة
 - 1127ااي الفتوق  - 2005 / 5 / 10اقم المل (7/2/244
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فتو اقم 2
المبادئ التي واستها الفتوق
 .1القوانين الصماداة عن السمل ة التشمري ية ال قا مة على وصملها من الصمحة ومن ثم بقى
صحيحة وناف ة وذل ما لم يتقرا إلالاؤها وو ديلها من الجهة المختصة دستوايا وو قةى
ب دم دستواية نصوصها التشري ية بحكم من المحكمة الدستواية ال ليا
 .2من اجل التوفيق بين عمممرواات حماية المليكة الخاصمممة وصمممونها من ال اعتداع يسممملبها
جوهرها وبين قيامها بوظيفتها االجتماعية فقد انتام المشرا بالقانون اقم {  } 10لسنة
 1990المشمممماا إليمه وحكمام ن ا الملكيمة واالسممممتيالع عليهما .وج مل قوام ذلم حقيق منف مة
ملجئة إلى ذلم وحمدد مما ي مد من وعممال المنف مة ال ماممة التي من وجلهما
عماممة وقيمام عممممرواة م
يجرق ن ا الملكية واالسمممتيالع عليها ب ريق التنفي المباشمممر وناط بمجل الوزااع سمممل ة
إعممممافمة مما ي مد من وعممال المنف مة ال ماممة األ رق إلى هم و األعممال.وج مل المشممممرا قرير
المنف مة ال ماممة على ال قمااات بقراا من ا ي الجمهوايمة ونماط بر ي الجمهوايمة وو من
يفوعممه سممل ة االسممتيالع ب ريق التنفي المباشممر على ال قااات التي قرا ل ومها للمنف ة
ال امة .اما ول المشممرا الوزير المختص ون ينمر باالسممتيالع مدقتا { بناع على لب الجهة
المختصمممة } في حالة حصمممول ررق وو ق ع جسمممر وو ف وباع وسممما ر األحوال ال اا ة وو
المسممت جلة .ومن ثم فانه حتى ن قد ه و السممل ة للوزير المختص يت ين ون تحقق إحدق
الحاالت ال اا ة وو المسممت جلة سممواع مما نص عليها المشممرا وو من ريرها مما يتوافر فيها
ه ا الوصم و قوم بها حالة الةمرواة والتي يت ين ون قدا بقداها .و فري ا على ذل ج ل
م من
المشمممرا ه ا االسمممتيالع موقو اً في ومدو ينتهي بنقرب وجلين وما زوال الالرض ال
اجله االسمتيالع وو انقةماع ثالث سمنوات من ااي االسمتيالع الف لي .فإذا بلى ه ا األجل رايته
وانصمرما مدة ال الث سمنوات المشماا إليها وظلا حالة الةمرواة التي دعا إلى ه ا االسمتيالع
قا مة مما اقتةممى مد ه و المدة ف لى الجهة اسدااية ون سممل بداعة سممبيل اال فاق على
ذل المد مع ذوق الشمنن فإذا ما ا ه ا اال فاق لسمبب من شمننه ان يج ل اال فاق مت اا
وجب على الجهة المختصة ون تخ قبل مةى ه و المدة بوقا ااف إجراعات ن ا الملكية.

نص الفتوق
--- 1 --اسممممتخال الجم ية ال مومية من لب عرض الموعمممموا عليها وما ةمممممنته م ارة الهيئة ال امة
لضبنيمة الت ليميمة المرفقمة بمه ون موعمممموا لمب الرو المماثمل يمدوا حول ممدق جواز اسممممتصممممداا قراا
باالسمممتيالع على ال قاا الم اوا وفقا لما قةمممى به وحكام القانون اقم  10لسمممنة  1990بشمممنن ن ا
ملكية ال قااات للمنف ة ال امة في عموع قةماع المحكمة الدسمتواية ال ليا ب دم دسمتواية نص المادة
{  } 1من القانون اقم  521لسمممنة  1955المشممماا إليه ح الحاا الجم ية ال مومية ون المادة { } 1
من القانون اقم  521لسممنة  1955المشمماا إليه اانا نص على ونه ح يجوز لوزير التربية والت ليم ون
يصممممدا قرااات باالسممممتيالع على و عقماا ال يراو الزما لحماجة الوزااة وو إحدق الجمام مات المصممممرية وو
ريرهمما من م ماهمد الت ليم على ا تالف ونواعهما وو وحمدق الهيئمات التي سمممماهم في اسممممالمة وزااة
التربيمة والت ليم .ويتبع في هم ا الشممممنن األحكمام المنصممممو عليهما في المرسمممموم بقمانون اقم 95
لسنممممممممممممممممة  1945الخا بشئون التموينحح بينا الجم ية ال مومية ون المحكمة الدستواية ال ليا
قةما في حكمها الصمادا بجلسمتها المن قدة في وول فبراير سمنة  1977في القةمية اقم  5لسمنة 18
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قةا ية ح دستواية ح ب دم دستواية ه و المادة براي ة من ون االستيالع وفقا لضحكام التي ةمنتها
هم و الممادة ح لي موقو ما بمل مترا يما إلى رير حمد ومواوال انتهماؤو إلى السممممل مة التقمديريمة لوزير
ال ليم فال يبقى من األموال التي يرد عليها شميع من مناف ها بل خرج بتمامها من السمل ة الف لية
ألصمم محمابهما مع حرممانهم من امل فما مدة ود عليهم منهما وبمما ي مل وظما فهما عمال .وهو مما ي مدل
في اآلثماا التي ير بهما ن ا الملكيمة دون ويض وفي رير األحوال التي نص عليهما القمانون وب يمدا عن
القواعد اسجرا ية التي اسمممها بما ي تبر رصممبا لها يحيل وصمملها عد ما بل ون ارتيالها على ه ا النحو
يم ل وسموو صموا ال دوان عليها ال خاذو الشمرعية ثوبا وإ اا وو انحرافه عنها قصمدا وم نى فال كون
الملكية التي افل الدسمتوا صمونها إال سمرابا وو وهما ح ح القوانين الصماداة عن السمل ة التشمري ية
امل قما ممة على وصمممملهما من الصمم محمة ومن ثم بقى صممممحيحمة ونمافم ة وذلم مما لم يتقرا إلالماؤهما وو
ديلها من الجهة المختصممة دسممتوايا وو قةممى ب دم دسممتواية نصمموصممها التشممري ية بحكم من
المحكمة الدسمتواية ال ليا إن اان ل ل ثمة وجه  -لما اان التنايم ال ام لسمل ة االسمتيالع المدقا
على ال قاا ينتامه بنحكامه { حاليا } القانون اقم { } 10لسمممنة  1990بشمممنن ن ا ملكية ال قااات
للمنف ة ال امة ولم ت رق المحكمة الدسمتواية إلى القةماع ب دم دسمتوايته في حكمها المشماا إليه
و نص الممادة ا )1منمه على ون ح يجرق ن ا ملكيمة ال قمااات الالزممة للمنف مة ال ماممة والت ويض عنمه
وفقا ألحكام ه ا القانونح .و نص المادة ا )2منه على ون ح ي د من وعمال المنف ة ال امة في بيق
وحكمام هم ا القمانون :ووال ...ثمامنما ...ويجوز بقراا من مجل الوزااع إعممممافمة وعممال و رق ذات منف مة
عامة إلى األعمال الم اواة .اما يجوز ون يشممممل ن ا الملكية فةمممال عن ال قااات الالزمة للمشمممروا
األصمممملي ويمة عقمااات و رق رق الجهمة القما ممة على وعممال التنايم ونهما الزممة لتحقيق الالرض من
لمشمروا وو ألن بقاعها بحالتها من حيث الشمكل وو المسماحة ال يتفق مع التحسمين الم لوب .ويكون
قرير المنف مة ال ماممة بقراا من ا ي الجمهوايمة مرفقما بمه ...ح .امما نص الممادة ا )14من هم ا
القانون على ون ح يكون للجهة البة ن ا الملكية االسمممتيالع ب ريق التنفي المباشمممر على ال قااات
التي قرا ل ومها للمنف ة ال امة وذل بقراا من ا ي الجمهواية وومن يفوعممه ينشممر في الجريدة
الرسمممممية....ح و نص المادة ا )15على ونه ح للوزير المختص بناع على لب الجهة المختصممممة في حالة
حصممول ررق وو ق ع جسممر وو فشممى وباع وسمما ر األحوال ال اا ة وو المسممت جلة ون ينمر باالسممتيالع
مدقتما على ال قمااات الالزممة سجراع وعممال الترميم وو الوقمايمة وو ريرهما ....ح ح و نص الممادة ا )16منمه
على ون ح حدد مدة االسمممتيالع المدقا على ال قاا بانتهاع الالرض المسمممتولى عليه من وجله وو ب الث
سمنوات من ااي االسمتيالع الف لي إيهما اقرب ويجب إعادة ال قاا في نهاية ه و المدة بالحالة التي
اان عليها وقا االسممممتيالع مع ويض عن ال ل وو نقص في قيمته .وإذ دعا الةممممرواة إلى مد
مدة ال الث السمنوات و ا اال فاق مع ذوق الشمنن على ذل وجب على الجهة المختصمة ان تخ قبل
مةمى ه و المدة بوقا ااف إجراعات ن ا الملكية وفي ه و الحالة قدا قيمة ال قاا حسمب األوصماف
التي اان عليها وقا االسمممتيالع و بقا لضسم م اا السممما دة وقا ن ا الملكية ....ح ح الحاا الجم ية
ال مومية انه بناع على موافقة مجل الوزااع بجلسمته الم قودة في  1991 / 12 / 25صمدا قراا ا ي
مجل الوزااع اقم ا )1912لسمم منمة  1991بت ديل القراا اقم ا )160لسممممنة  1991باعتباا مشممممروعات
األبنية الت ليمية الحكومية من وعمال المنف ة ال امة ونصممممممما المادة األولى منه على ون ح يسمتبدل
بنص المادة األولى من قراا ا ي مجل الوزااع اقم ا )160لسمنة  1991المشماا إليه النص اآل ي :د
مشممممروعمات األبنيمة الت ليميمة الحكوميمة وملحقما هما من وعممال المنف مة ال ماممة في بيق وحكمام
القانون اقم {  } 10لسممنة  1990بشممنن ن ا ملكية ال قااات للمنف ة ال امة ح ح اسممتاهاا الجم ية
ال مومية مما سمل ونه من اجل التوفيق بين عمرواات حماية المليكة الخاصمة وصمونها من ال اعتداع
يسملبها جوهرها وبين قيامها بوظيفتها االجتماعية فقد انتام المشرا بالقانون اقم {  } 10لسنة
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 1990المشماا إليه وحكام ن ا الملكية واالسمتيالع عليها .وج ل قوام ذل حقيق منف ة عامة وقيام
عممممرواة ملجئمة إلى ذلم وحمدد مما ي م د من وعممال المنف مة ال ماممة التي من وجلهما يجرق ن ا الملكيمة
واالسممممتيالع عليها ب ريق التنفي المباشممممر وناط بمجل الوزااع سممممل ة إعممممافة ما ي د من وعمال
المنف ة ال امة األ رق إلى ه و األعمال.وج ل المشمممرا قرير المنف ة ال امة على ال قااات بقراا من
ا ي الجمهواية وناط بر ي الجمهواية وو من يفوعممه سممل ة االسممتيالع ب ريق التنفي المباشممر
على ال قااات التي قرا ل ومها للمنف ة ال امة .اما ول المشمرا الوزير المختص ون ينمر باالسمتيالع
مدقتا { بناع على لب الجهة المختصممة } في حالة حصممول ررق وو ق ع جسممر وو ف وباع وسمما ر
األحوال ال ماا مة وو المسممممت جلمة .ومن ثم فمانمه حتى ن قمد هم و السممممل مة للوزير المختص يت ين ون
تحقق إحدق الحاالت ال اا ة وو المسممت جلة سممواع مما نص عليها المشممرا وو من ريرها مما يتوافر
فيها ه ا الوصممم و قوم بها حالة الةممممرواة والتي يت ين ون قدا بقداها .و فري ا على ذل ج ل
م من اجلمه
ه ا االسممممتيالع موقو ماً في وممدو ينتهي بمنقرب وجلين ومما زوال الالرض الم
المشممممرا م
االسمتيالع وو انقةماع ثالث سمنوات من ااي االسمتيالع الف لي .فإذا بلى ه ا األجل رايته وانصمرما مدة
ال الث سممنوات المشمماا إليها وظلا حالة الةممرواة التي دعا إلى ه ا االسممتيالع قا مة مما اقتةممى مد
ه و المدة ف لى الجهة اسدااية ون سمل بداعة سمبيل اال فاق على ذل المد مع ذوق الشمنن فإذا ما
ا ه ا اال فاق لسممبب من شممننه ان يج ل اال فاق مت اا وجب على الجهة المختصممة ون تخ قبل
مةمى ه و المدة بوقا ااف إجراعات ن ا الملكية .ولما اان ذل واانا مشمروعات األبنية الت ليمية
وملحقا ها د من وعمال المنف ة ال امة التي يجوز من وجلها ن ا الملكية للمنف ة ال امة بالةموابط
واسجراعات المقراة في قانون ن ا الملكية المشماا إليه .وقد قاما حالة الةمرواة في الحالة الم روعمة
متم لة في عمممرواة قيام المداسمممتين اللتين شمممالالن ه ا ال قاا في وداع اسمممالتهما الت ليمية حتى
يمكن داال األمر والحال ون مباني المداسمممتين اانا مشمممالولة بنداع المهمة الت ليمية حين ودااها
حكم عدم الدسمتواية ال ن ا الشمرعية عن ه ا األداع الت ليمي والحاصمل ويةما ون جهات التخصميص
للمنف ة ال امة في سممبيل ا خاذ إجراعا ها في ه ا الشممنن ومن ثم قوم الةممرواة في إبقاع النشمماط
مسمتمرا على مدق الشمهوا الالااقة بين الوعمع ال فقد شمرعيته وبين الوعمع ال يسمتكمل شمرعيته
شمممماللمه
الجمديمدة وان في ذلم مما يبرا للوزير المختص ون يمنمر بماالسممممتيالع المدقما على ال قماا الم
ها ان المداسممتان بقا للمادة ا )15من القانون اقم {  } 10لسممنة  1990المشمماا إليه وبالةمموابط
الواادة بالمادة  16منه
جمهواية مصر ال ربية
[الفتوق اقم  - 101سمنة  - 52ااي الجلسمة  - 1998 / 1 / 21اقم الصمفحة  - 944ااي الفتوق / 4
 - 1998 / 2اقم المل ]7/2/190

فتو اقم 3
المبادئ التي واستها الفتوق
 .1ملكيمة المدولمة وو مصممممالحهما وو هيئما هما ال ماممة ونهما ملكيمة عماممة تاليما منهما إدااة المرافق
ال مامة التى ةمم م للع بنعبما هما وون اسنتفماا بالممال ال مام يكون بدون مقمابل ألنه ال يخرج عن
اونه إسمت ماال للمال ال ام فيما و لعد له ويتم اصمد المال للمنف ة ال امة بالف ل وو بمقتةمى
قمانون وو مرسمممموم وو قراا من الوزير المختص امما يكون نقمل اسنتفماا بمالممال ال مام بين
وشمخا القانون ال ام بنقل اسشمراف اسدااق على ه و األموال بدون مقابل وال وي د ذلل من
قبيل الن ول عن وموال الدولة وو التصمممرف فيها انما هو نقل للتخصممميص من وجه من وجوو
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النفع ال ام إلى وجه ر ر من ه و الوجوو وإسممممت ناع من ه ا األصممممل يجوز اس فاق على ون
يكون اسنتفاا بالمال ال ام فى الالرض ال ق و لعد له بمقابل إذا إا ةممما الجهة المتنف ة وداع
هم ا المقمابمل وال وي مد هم ا اس فماق منجيرا بمل هو عقمد إنتفماا بممال عمام سممممرق عليمه القوا لعمد
ال امة فى ال قود من عرواة اسلت ام بما إن قدت عليه إاادة ال رفين .
نص الفتوق
اسممتاهرت الجم ية ال مومية وحسممبما جرق به إفتاؤها ون األصممل فى ملكية الدولة وو مصممالحها وو
هيئا ها ال امة ونها ملكية عامة تاليا منها إدااة المرافق ال امة التى ة للع بنعبا ها وون اسنتفاا
بالمال ال ام يكون بدون مقابل ألنه ال يخرج عن اونه إسممت ماال للمال ال ام فيما و لعد له ويتم اصممد
المال للمنف ة ال امة بالف ل وو بمقتةمى قانون وو مرسموم وو قراا من الوزير المختص اما يكون نقل
اسنتفاا بالمال ال ام بين وشمخا القانون ال ام بنقل اسشمراف اسدااق على ه و األموال بدون مقابل
وال وي د ذلل من قبيل الن ول عن وموال الدولة وو التصممرف فيها انما هو نقل للتخصمميص من وجه من
وجوو النفع ال ام إلى وجه ر ر من ه و الوجوو وإسمت ناع من ه ا األصمل يجوز اس فاق على ون يكون
اسنتفاا بالمال ال ام فى الالرض ال ق و لعد له بمقابل إذا إا ةا الجهة المتنف ة وداع ه ا المقابل وال
وي مد هم ا اس فماق منجيرا بمل هو عقمد إنتفماا بممال عمام سممممرق عليمه القوا لعمد ال ماممة فى ال قود من
عرواة اسلت ام بما إن قدت عليه إاادة ال رفين.
ومن حيث ون األااعمممى والمبانى التى شممماللها مصممملحة الجماال دا ل ل ميناع األسمممكنداية وان اانا
مملوامة لهيئمة المينما ع إال ون ال مابما من األوااق ون مصمممملحمة الجمماال شمممماللهما امقر ومخمازن لهما
بصفتها قا مة على إدااة لمرفق عام هو لمرفق الجماال المنوط به حصيل الرسوم والةرا ب الجمراية
دا ل الدا رة الجمراية ل بقا لقانون الجماال اقم  66لسمنة  1963ومن ثم فإن لل األااعمى والمبانى
و د ومخصممصممة للنفع ال ام دون مقابل وما زالا مرصممودة لضرراض المنوط بالمصمملحة حقيقها وون
ينحس مر عنها بمقتةممى سممند قانونى وي تمد به ولم كش م
وجه المنف ة ال امة ال ق وسممبى عليها لم
ل
ظروف الحال عن إنقةممماع خصممميصمممها للمنف ة ال امة بالف ل وبالتالى فإنه ال يسممموف لهيئة ميناع
نشمد صمرفا بتنجيرها وإسمتئداع مقابل لينتفاا بها الما قد لا األوااق من وجود
األسمكنداية ون و ل
إ فماق بين ال رفين على هم ا المقمابمل األمر الم ق المدو م مه م مالبتهما لمصمممملحمة الجمماال وداع مقمابمل
إنتفاا عنها ال سممند له من صممحيح القانون .وال ينال من ذلل ما ذار ه الهيئة من ونها سممتنلد فى
م البتها إلى قراا مجلل إداا هااقم  79لسنة  1991بتحدي م م م م م مممد ريفة الخدمات التخ ينية ومقابل
التخصميص لضااعمى بمينا ى األسمكنداية والد يلة إذ الب مين من م ال ة القراا المشماا إليه ون مصملحة
الجهات واألفراد المخا بين بنحكامه
الجماال ليسا من ل
جمهواية مصر ال ربية
[الفتوق اقم  - 101سمنة  - 2000ااي الجلسمة  - 2000 / 2 / 28ااي الفتوق  - 2000 / 2 / 28اقم
المل ]3109 / 2 / 32
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