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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

( الصالة والسػالـ عمػس سػيدنا محمػد )، و الحمد هلل الذي عمـ االنساف ما لـ يعمـ
 بعد...و ، صحابته الراشديفو  الطاهريف وعمس آله الطيبيف

يتنػاوؿ بحننػػا حالػة هامػػة جػداال مػػف حػاالق انتاػػاف ت ريػر المنفعػػة العامػة  و اعتبػػار  
 كأف لـ يكف.

الريػػإ  ف اػػراراق نػػزع الممكيػػة لممنفعػػة العامػػة، واػػراراق التػػرا ي  اإلداريػػة هػػ  
ادارية وكمنؿ كؿ الظواهر ال انونية مؤاق األنر وماما طالق مدة سريانه ونفاذ ،  اراراق

فػػ ف لاػػذا النفػػاذ حػػداال ينتاػػ   ليػػه ويػػزوؿ ويسػػ ط وسػػ وط اػػرار ت ريػػر نػػزع الممكيػػة لممنفعػػة 
العامػػػة،  و سػػػ وط التػػػر ي  اإلداري يعنػػػ  تواػػػؼ جميػػػ  آنارهػػػا ال انونيػػػة وزوالامػػػا مػػػف 

 عالـ ال انوف.

لممنفعػػة العامػػة ف ػػد ذهػػإ الف اػػاف فػػ  تعريػػؼ اصػػطالم نػػزع الممكيػػة  واػػد ا تمػػؼ
احد الف ااف الفرنسييف عمس  نه "امتياز لالدارة ي صػد بػه ن ػؿ ممكيػة ع اريػة  اصػة جبػراال 
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الس ش   عاـ  و  ا  ب صد تح يؽ المنفعة العامػة وذلػؾ بعػد اف يت اتػس تعويتػاال 
 .(1)عادالال 

بأنػػه "تصػػرؼ اػػانون  ين ػػؿ الممكيػػة ال اصػػة  وعرفّػػه الػػدكتور ذنػػوف سػػميماف يػػونس
كرهاال  و طواعية مف مالكاػا الػس شػ   عػاـ  و  ػا  باػدؼ تح يػؽ منفعػة عامػة بعػد 

 .(2) ف يت اتس نظيراال مالياال مجزياال"

نػػزع الممكيػػة، ف ػػد حرصػػق التشػػريعاق جميعػػاال فػػ  الدسػػاتير   جػػرافونظػػراال ل طػػورة 
دود ال ػػانوف وعػػدـ جػػواز حرمػػاف الفػػرد مػػف عمػػس حمايػػة الممكيػػة الفرديػػة وحمايتاػػا فػػ  حػػ

ممتمكاتػػه ال اصػػة او االسػػتيالف عمياػػا اال بمسػػوغ اػػانون  كػػأف يكػػوف ذلػػؾ تنفيػػذاال لحكػػـ 
اتائ  تد ،  و لجوف االدارة الس االستيالف عمس ممتمكاق  حد األفراد إلسػت داماا فػ  

ال نالػ  لامػا، نشاطاق م صصة لمنف  العاـ. فف  منػؿ هػذ  الحالػة نكػوف امػاـ  يػاريف 
 ما  ف تواؼ اإلدارة نشاطاا، وف  ذلؾ اهػدار لممصػمحة العامػة فػ  م ابػؿ الحفػاظ عمػس 
ما ن ؿ ع ار المالؾ جبراال لكػ  تسػتطي  مواصػمة نشػاطاا فػ   مصمحة المالؾ ال اصة، وا 

 سير المرافؽ العامة بانتظاـ واطراد.

ف ناحيػػػة  ولػػػس، وهنػػػاؾ صػػػور متعػػػددة وم تمفػػػة لسػػػ وط وزواؿ ال ػػػرار االداري فمػػػ
تس ط ال راراق اإلدارية بصورة طبيعية، وت تمؼ الوسػائؿ والسػبؿ التػ  تػؤدي الػس سػ وط 
ال راراق االدارية، فا  تس ط  ما بانتااف األجؿ المحدد لسرياناا،  و بنفاذ متموناا،  و 
نتيجػػة تريػػر الظػػروؼ الوااعيػػة وال انونيػػة التػػ  يصػػدر ال ػػرار عمػػس  ساسػػاا،  و بتح يػػؽ 

  روط الفاسخ.الش

ومػػػف ناحيػػػة نانيػػػة، هنػػػاؾ صػػػور   ػػػرق مػػػف صػػػور انتاػػػاف ال ػػػرار اإلداري ناايػػػة 
ونشػػػاد هػػػذ  الصػػػور فػػػ  سػػػ وط اػػػرار ت ريػػػر نػػػزع الممكيػػػة  – بصػػػورة تم ائيػػػة –طبيعيػػػة 

 را ي  اإلدارية، وس وط ال رار ف لممنفعة العامة، وكذلؾ الحاؿ فيما ي   س وط الت
                                                           

)ى اٍالالح(ل ح)ا )ىْٖ الالح )ى ،تٞالالحل )ىقالالإ،جل ( ّقالال ع  الالِ حم ٍعَالالل  ثالالل)ىيعٞال )ّالال ل )ىَينٞالالح ىيَْ  الالح 1)

 م31ل ص1811

( حمذّالالُ٘ يالاليَٞاُ ٝالالّ٘ول )يالالق٘ا )ىقالال،)ا)خ )اح)اٝالالح(ل ح)ا )ىنرالالة )ىقاّّ٘ٞالالحل ٍ الال،ل )اٍالالاا)خل 2)

 م132ل ص2115
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 مجاؿ بحننا.حاؿ عدـ تسمـ العمؿ، وهذا هو 

 محل الدراسة :

والمعمػػػـو اف ، يتنػػػاوؿ هػػػذا البحػػػ  حالػػػة هامػػػة مػػػف حػػػاالق انتاػػػاف ال ػػػرار اإلداري
يصدر بناف عمس سبإ يبرر  صدار ، ويعد وجود السػبإ عنصػراال  ساسػياال ، ال رار اإلداري

بمعنػػس  ذا تبػػيف عػػدـ وجػػود السػػبإ الصػػحي  لم ػػرار ، اانونيتػػهو  فػػ  والدة ال ػػرار اإلداري
 ب  معرتاال لمس وط. ص

يػداعاا فػ   وكذلؾ يس ط ارار ت رير المنفعة العامة ف  حاالق عدـ ن ؿ الممكيػة وا 
 السجؿ الع اري وحاالق  سترداد الع ار ف  حالة س وط ال رار  و اعتبار  كأف لـ يكف.

 الهدف من الدراسة :

ياػػػدؼ البحػػػ   لػػػس دراسػػػة حػػػاالق سػػػ وط اػػػرار ت ريػػػر المنفعػػػة العامػػػة فػػػ  عػػػالـ 
، ال ػػػراراق اإلداريػػػة وحػػػاالق  سػػػترداد الع ػػػار عنػػػد سػػػ وط ال ػػػرار  و اعتبػػػار  كػػػأف لػػػـ يكػػػف

 مدق راابة ال تاف اإلداري ف  هذا المجاؿ والحفاظ عمس ح وؽ المالؾ.و 
 منهج الدراسة: 

لجأنا  لس است داـ المناج التحميم  ف  بحننا هذا مػف الجانػإ التحميمػ  التأصػيم  
مػػ  األ ػػذ بنظػػر االعتبػػار مسػػمؾ مجمػػس الدولػػة ، ري  المصػػريبػػيف مػػا هػػو اػػائـ فػػ  التشػػ

 المصري باإلتافة الس مسمؾ ال تاف العراا .
 أهمية الدراسة :

يحتػػػؿ هػػػذا البحػػػ  مركػػػزاال هامػػػاال ومتميػػػزاال فػػػ  دراسػػػة ظػػػاهرة سػػػ وط ت ريػػػر المنفعػػػة 
 العامػػة لنػػدرة البحػػو  التػػ  تناولػػق هػػذا الجانػػإ الاػػاـ والػػذي يتعػػر  لح ػػوؽ المػػواطنيف
المػػػالؾ ونػػػزع ممكيػػػاتاـ الفػػػرا  المنفعػػػػة العامػػػة وبسػػػط ال تػػػاف اإلداري راابتػػػه عمػػػػس 
اعمػػاؿ اإلدارة مػػف  ػػالؿ تبنػػ  نظريػػة الموازنػػة بػػيف المنػػاف  واألتػػرار ويح ػػؽ اكبػػر اػػدر 

 حرياتاـ.و  مف الحماية لح وؽ األفراد
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 صعوبات الدراسة :

بيػػة التػػ  تناولػػق هػػذا بشػػكؿ عػػاـ وعمػػس حػػد سػػواف العربيػػة واألجن –نػػدرة المراجػػ  
 الموتوع... ووت  الحموؿ واألفكار الناجعة باذا الصدد.

 :لس  ربعة مطالإ وعمس النحو اآلت تـ ت سيـ هذا البح   ، وتأسيساال عمس ما ت دـ     
 اراراق ت رير المنفعة العامة: المطمب األول
 س وط ترا ي  البناف.: المطمب الثاني
 التعييف كأف لـ يكف لعدـ تسمـ العمؿ. عتبار ارار : المطمب الثالث
 موافنا الش ص  مف س وط ال رار او  عتبار  كأف لـ يكف.: المطمب الرابع

 املطهب األول
 قرارات تقرير املُفعة انعايةسقوط 

اف ال ػػرار ناايػػة طبيعيػػة،  ذ انتاػصػػورة مػػف صػػور  (1)اػػراراق المنفعػػة العامػةسػ وط 
ال س ط مفعولاا . يجإ ايداعاا ف  مكتإ الشار الع اري    الؿ اجؿ معيف وا 

زاف ، و دايػؽ فػ  مجػاؿ المنفعػة العامػةو  صمق المشرع عػف وتػ  تعريػؼ واتػ  ا 
هذا الصمق كاف لزاماال عمػس ال اتػ  اإلداري  ف يتػد ؿ ليتػ  تعريفػاال اتػائياال إلزالػة مػا 

رتبػاؾ،و  يكتنؼ حالة المنفعة العامة مف فمو  ولتح يػؽ اػدر ، يسػاعد عمػس تحديػدهاو  ا 
 . (2)الحماية لألفراد ف  مواجاة سمطاق اإلدارة المتزايدة مف

 جد ال تاف نفسه متطراال  لس  عادةومف الطبيع  كانق نتيجة ذلؾ الوت  اف و 

                                                           

تاىَينٞح )ىخاصالح تا رثاإالا شَال،ج  ال،   1891ٍِ يثرَث، يْح  11( )حر ٚ )ىلير٘ا )ىَ ،ٛ فٜ 1)

( ٍْالٔ  يالٚ :ُ" ا )ىَينٞالح )ىخاصالح ٍ الّ٘ح ٗا 34ل فْص فٜ )ىَاحج )ٗجٖل ٗ ْاء ٗم اح )ىَ٘)اِ

ٝج٘ز ف،ض )ىع،)يح  يٖٞا إا فٜ )ألح٘)ه )ىَثْٞالح فالٜ )ىقالاُّ٘ ٗتعنالٌ ي الاالٜل ٗا ذْال ل )ىَينٞالح 

 إا ىيَْ  ح )ى اٍح ٍٗقاتو ذ ٘ٝض ٗفقاع ىيقاُّ٘ ٗحق )ألاز فٖٞا ٍن ٘هام

( ٍْالالٔ  يالالٚ :ُ" :ٗاع" 23تاىَالالاحج ) 2115ٗه ٍالالِ ذيالال،ِٝ )أل 15مَالالا ّالالص )ىليالالر٘ا )ى ،)يالالٜ فالالٜ 

 )ىَينٞح )ىخاصح ٍ ّ٘ح ٗٝعق ىيَاىل )اّر ال تٖا ٗإيرغ ىٖا ٗ)ىر ،ف تٖا فٜ حلٗح )ىقاُّ٘م

( )ّظالال، )ىالاللمر٘ا )حَالالل )حَالالل )ىَالال٘)فٜل )فنالال،ج )ىَْ  الالح )ى اٍالالح فالالٜ ّالال ل )ىَينٞالالح )ىخاصالالح(ل حا)يالالح 2)

 م216ل ص1882)اينْلاٝحل  جاٍ ح –ميٞح )ىعق٘   -ٍقااّحل اياىح حمر٘ا)ٓ
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 حتس يظؿ باايػاال ال يػاـ بػدور  فػ ، ت ييـ سمطته ف  مجاؿ الراابة عمس اراراق نزع الممكية
وازف بػيف مػا تتمتػ  بػه اإلدارة مػف و ف ي،  اصة الممكية ال اصةو  حماية الح وؽ الفردية

 وحػػػدود مػػػا يجػػػوز لاػػػا فػػػ  سػػػبيؿ المصػػػمحة العامػػػة مػػػف مسػػػاس ح ػػػوؽ، سػػػمطة ت ديريػػػة
  .(1)هو ما دف  مجمس الدولة الفرنس   لس األ ذ بنظرية الموازنة، و حرياقو 

ولذلؾ اصب  ال تاف اإلداري يمػارس راابػة المالفمػة عمػس سػ وط اػراراق المنفعػة 
التوسػػ  و  لػػدواع  تطػػور المجتمػػ  ونظرياتػػه الحدينػػة فػػ  مجػػاؿ الت طػػيطالعامػػة  سػػتجابة 

 الف ػػػه –ممػػػا  دق بػػػدور   لػػػس منػػػاداة رجػػػاؿ ال ػػػانوف ، العمرانػػػ  فػػػ  كافػػػة نػػػواح  الحيػػػاة
فجػػػافق ، مبػػػادد جديػػػدة لمواجاػػػة تمػػػؾ التػػػد القو  بتػػػرورة تبنػػػ  اتجاهػػػاق -ال تػػػافو 

 فػػ  الراابػػة عمػػس ال ػػراراق اإلداريػػةنظريػة الموازنػػة بػػيف المنػػاف  واألتػػرار كأسػػموإ جديػد 
 .(2) اصة اراراق ت رير نزع الممكية لممنفعة العامةو 

واد تمنمق هذ  الصورة ف  تطبيؽ حدي  لاا ف  اتػاف المحكمػة اإلداريػة العميػا  
بمجمػػس الدولػػة المصػػري اصػػدر الطعػػف اماماػػا عمػػس اػػرار صػػدر فػػ  ظػػؿ ال ػػانوف راػػـ 

الػػػذي نظػػػـ المشػػػرع فػػػ  البػػػاإ األوؿ منػػػه ، ة لػػػهوال ػػػوانيف المعدلػػػ 1954( لسػػػنة 577)
اق ال اصة بت رير المنفعة العامة، وبياف الع اراق الالزمة له ،نـ نظـ ف  البػاإ جرافاإل

المنشػػ ق التػػ  ت ػرر لزوماػػا لممنفعػػة العامػػة ون ػػؿ ممكيتاػػا. و  النػان  امػػر حصػػر الع ػػاراق
تػػ  لػػـ ت ػػدـ فػػ  شػػأناا "يواػػ  اصػػحاإ الح ػػوؽ ال فنصػػق المػػادة التاسػػعة منػػه عمػػس  ف:

 مػا الممتمكػاق التػ  يتعػذر ، معارتاق عمس نماذج  اصػة لن ػؿ ممكيتاػا لممنفعػة العامػة
الحصوؿ عمس تواي  اصحاإ الشأف فياا ألي سبإ كاف عمس النماذج المذكورة فيصدر 

تػػودع النمػػاذج  و ال ػػرار الػػوزاري فػػ  مكتػػإ ، و بنػػزع ممكيتاػػا اػػرار مػػف الػػوزير الم ػػت 
هػػذا اإليػػػداع بالنسػػػبة لمع ػػاراق الػػػواردة باػػا جميػػػ  االنػػػار ويترتػػإ عمػػػس ، اريالشػػار الع ػػػ

 المترتبة عمس شار ع د البي ".

                                                           

( )ّظ، حم ّثٞيح  ثل)ىعيٌٞ ماٍالول )حٗا )ىقايالٜ )اح)اٛ فالٜ )ى،ياتالح  يالٚ لال،ا )ىَْ  الح )ى اٍالح فالٜ 1)

 م 1ص  1883 –حاىح ّ ل )ىَينٞح(ل ح)ا )ىْٖ ح )ى ،تٞحل )ىقإ،ج 

 -قالالإ،ج ل( )ّظالال،" حم ذّالالُ٘ يالاليَٞاُ ٝالالّ٘ول )يالالق٘ا )ىقالال،)ا)خ )اح)اٝالالح(ل ح)ا )ىنرالالة )ىقاّّ٘ٞالالحل )ى2)

 م211ل ص 2115
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" اذا لػػـ تػػودع النمػػاذج  و  :العاشػػرة مػػف ذاق ال ػػانوف عمػػس انػػه كمػػا نصػػق المػػادة
 ػالؿ سػنتيف مػف  اق المنصو  عمياا مف المػادة السػاب ةجرافال راراق الوزارية طب اال لإل

نشػػر ال ػػرار الم ػػرر لممنفعػػة العامػػة فػػ  الجريػػدة الرسػػمية سػػ ط مفعػػوؿ هػػذا ال ػػرار تػػاريخ 
 بالنسبة لمع اراق الت  لـ تودع النماذج ال اصة باا".

( 13نوف راػـ )( مكػرراال مػف ال ػانوف ذاتػه المتػافة بال ػا229وكما نصق المػادة ) 
ف  المادة العاشرة مػف  " ال تس ط اراراق النف  العاـ المشار  لياا: عمس  نه 1962لسنة 

هذا ال انوف  ذا كانق الع اراق المطموإ نػزع ممكيتاػا اػد اد مػق فعػالال فػ  مشػروعاق تػـ 
 . (1)تنفيذها سوافال ابؿ العمؿ باذا التعديؿ او بعد  "

عمػس مػاجرق اتػاؤها " ، و واد استظارق المحكمة اإلدارية العميا  ف مفاد مػا ت ػدـ
ع ػػاراق التػػ  يت ػػرر لزوماػػا لممنفعػػة العامػػة الاامػػة  ف المشػػرع حػػر  عمػػس ن ػػؿ ممكيػػة ال

امكػػػف ذلػػػؾ ف ػػػرر  نػػػه  ذا لػػػـ  كممػػػامشػػػروعاق ذاق نفػػػ  عػػػاـ عمياػػػا بػػػالطريؽ الطبيعػػػ  
يعتػػػر  اصػػػحاإ الشػػػأف عمػػػس ن ػػػؿ ممكيػػػة ع ػػػاراتاـ  و ح ػػػوااـ عمياػػػا  و عمػػػس ايمػػػػة 

 ودعػق هػذ  و ، ااموا بالتواي  عمػس النمػاذج ال اصػة بػالبي و  التعوي  الم رر لاـ عناا،
فػ ف هػذا االيػػداع ي ػـو م ػػاـ ، النمػاذج مكتػإ الشػػار الع ػاري الػذي ي ػػ  فػ  دائرتػه الع ػػار

شػػار ع ػػد البيػػ   مػػا  ذا امتنػػ   صػػحاإ الشػػأف عػػف التوايػػ  فتنػػزع ممكيػػة الع ػػاراق التػػ  
يػودع هػذا ال ػرار مكتػإ ، و  صصق لمنف  العػاـ بم تتػس اػرار يصػدر  الػوزير الم ػت 

ويترتإ عمس  يداعه جمي  اآلنار الت  رتباا ال انوف عمس شػار ، ت شار الع اري الم 
مكتػإ الشػػار الع ػػاري ، فػ ذا لػػـ تػػودع النمػاذج  و ال ػػرار الػوزاري المشػػار  ليػػه، ع ػد البيػػ 

 ي  ذا ،  الؿ سنتيف مػف تػاريخ نشػر ال ػرار الم ػرر لممنفعػة العامػة فػ  الجريػدة الرسػمية
 ػالؿ مػدة  اق الالزمة إلتماـ عممية نػزع الممكيػةافجر ت اعسق جاة اإلدارة عف  ت اذ اإل

سػ ط مفعػوؿ ، ولـ تكف تمؾ الع اراق اد  د مق فعالال ف  مشروعاق يتـ تنفيذها، السنتيف

                                                           

تيالنُ ّال ل ٍينٞالح )ى قالاا)خ ىيَْ  الح  1881ىسالْح  11( ٕذ) )ىقاُّ٘ :ىغالٜ ٗحالو ٍعيالٔ )ىقالاُّ٘ ايالٌ )1)

 )ى اٍحم

)ىَيالاا  1854( ىسالْح 9ٗيل :ٗاح ٕذ) )ىقاُّ٘ )ألحناً )ىَقاتيح ىألحناً )ىرالٜ ذ الَْرٖا يالاُّ٘ ايالٌ )

 م ( ٗيْنذٜ  يٚ ذم،ٕا احقاع 12(ل )11إىٞٔ فٜ )ىَ٘)ح )
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تحررق ع اراق األفراد مف اآلنار الت  رتباػا ، و و عتبر كأف لـ يكف، ارار المنفعة العامة
اق المػػذكورة  و جػػرافوف  ت ػػاذ اإلتمػػؾ المػػدة د  متػػبالمشػػرع عمػػس اػػرار المنفعػػة العامػػة 

وتتحصػػػػؿ فػػػػ   د ػػػػاؿ ، حػػػدو  الواػػػػائ  التػػػػ  يرتػػػػإ عمياػػػػا ال ػػػػانوف عػػػػدـ سػػػػ وط ال ػػػػرار
 الع اراق ف  المشروعاق الت  تـ تنفيذها "

ذا عرتق المنازعة بشأف ارار ت ريػر المنفعػة : نـ اتافق المحكمة وعمس ذلؾ، وا 
اف ال ػػرار محػػؿ المنازعػػة سػػ ط فػػ  ف نػػه متػػس تبػػيف لػػه ، العامػػة عمػػس ااتػػ  المشػػروعية

ف نه يتعيف عميه الكشؼ عف ذلؾ ب عتبار  ف امر الس وط ، مجاؿ التطبيؽ بحكـ ال انوف
االمػر الػذي يفػرغ المنازعػة حػوؿ وجػود ال ػرار ومػا اػد يرتبػه ، يفيد اانونػا عػدـ وجػود اػرار

نػػار  ممػػا مػػف آنػػار مػػف متػػموناا فػػال يكػػوف  مػػر المجادلػػة فػػ  اسػػتمرار انتػػاج ال ػػرار آل
 يجوز االستمرار ف  نظر  بعد س وط ال رار اانوناال.

حتس ولو لـ يدف  به ، ويتعيف عمس اات  المشروعية  ف يكشؼ عف هذا الس وط
باعتبػػار  ف ال ػػانوف الػػذي يػػنظـ نػػزع الممكيػػة لممنفعػػة العامػػة ،  حػػد ال صػػـو فػػ  المنازعػػة

( 34طب اال لحكـ المػادة )، اصةهو الذي ي رر هذا الس وط، وباعتبار اف حؽ الممكية ال 
مف الدسػتور هػو مػف الح ػوؽ الدسػتورية التػ  اػرر الدسػتور اناػا مصػونة و نػاط بال ػانوف 

وال انوف الذي يصدر ف  هذا ، اق نزع الممكية لممنفعة العامة م ابؿ تعوي  جرافتنظيـ 
 مكيػػةالشػػأف هػػو الػػذي مػػف شػػأنه  ف ي ػػوـ مح  ػػاال التػػوازف بػػيف الحمايػػة ال اصػػة لحػػؽ الم

 مصمحة الجماعة الت  اد ت تت  وتتطمإ نزع الممكية جبراال عف صاحباا.و 

وبنافال عؿ ما نبق لدق المحكمة مف عدـ ات اذ ما يمـز  ت اذ  درفاال لسػ وط ال ػرار 
ق المحكمة ف  منطوؽ حكماا ف  الموتوع  لس الحكـ " ب لراف الحكمػيف المطعػوف انتا

مػػػ  مػػػا يترتػػػإ عمػػػس ذلػػػؾ مػػػف ، المطعػػػوف فيػػػهوال تػػػاف مجػػػدداال بسػػػ وط ال ػػػرار ، فيامػػػا
 . (1)آنار"

 ردق المحكمة ف  حكماا، وف  معر  الرد عمس الدف  بعدـ ابوؿ الدعوق  
                                                           

( 1119ي الاالٞح  يٞالا ٗ) 41( ىسالْح 4112( ٗ)4121( ٝ،)جع )ىعنٌ )ى الاحا فالٜ )ىع الُ٘ :ايالاً )1)

 م9/4/2111ي االٞح  يٞال جيسح  41ىسْح 
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 دعوق الس وطو  المشار  ليه مباشرة عمس هذا الدف ، موتحة الفرؽ مابيف دعوق اإللراف
 عمػػػػس مػػػػا جػػػػرق بػػػػه اتػػػػاف هػػػػذ و  –" ومػػػػف حيػػػػ   ف دعػػػػوق السػػػػ وط ال تعػػػػدو : ب ولاػػػػا

منازعػػة  داريػػة تتميػػز عػػف دعػػوق اإللرػػاف بحسػػباف  ف األ يػػرة تتتػػمف نعيػػاال  - المحكمػػة
وبالتػال ، ، عمس ال رار بعيإ يتعمؽ بعدـ المشروعية، شاإ هػذا ال ػرار مػف لحظػة صػدو 

يمكف اف يكوف نمة وجه لم ػوؿ بتحصػف ال ػرار  ذا لػـ يطعػف فيػه  ػالؿ المواعيػد الم ػررة 
ر سػميماال مبػرفاال مػف دالنسبة لم رار الم رر لممنفعة العامػة ف ػد يصػ ما ب، است راراال لألوتاع

ومػػ  ذلػػؾ يرتػػإ المشػػرع عمػػس ت مػػؼ حػػدو  واػػائ  مسػػت بمية ، عيػػإ يتعمػػؽ بمشػػروعيته
فػػال يكػػوف األمػػر والحالػػة هػػذ  متعم ػػاال بمشػػروعية ال ػػرار واػػق ، انتاػػاف انػػر و  سػػ وط ال ػػرار،

نمػا يكػوف وزنػه وت ػدير  فػ  نطػاؽ الحػ د الزمنػ  المحػدد لنفػاذ  فػ  حالػة تح ػؽ صدور ، وا 
 تمؾ الواائ ". 

فال ، تتميز عف دعوق اإللراف " وعمس ذلؾ ف ف دعوق الس وط: و تافق المحكمة
بحسػباف  ف سػ وط ال ػرار  نػر يرتبػة ، تمؾ بمنػؿ مػا تت يػد  هػذ  مػف مواعيػد الطعػف، تت يد

وبالتػػػال  ، لسػػ وطوحسػػإ عػػف هػػذا ا، ويكػػوف عمػػس المحكمػػة  ف تكشػػؼ، المشػػرع اانونػػاال 
يجوز لصاحإ الشأف  ف يتمسػؾ بالسػ وط دوف  ف يكػوف م يػداال فػ  ذلػؾ بمواعيػد دعػوق 

حػػاؿ  نصػراؼ الطمبػػاق فياػا  لػػس الحكػػـ ، ويكػػوف الػدف  بعػػدـ ابػوؿ تمػػؾ الػدعوق، اإللرػاف
سميـ فيتعيف االلتفاؼ فير بت رير س وط مفعوؿ ال رار المطعوف فيه، اد ااـ عمس  ساس 

 عنه ".

وما تتمنه حكـ المحكمة اإلدارية العميا بمجمس ، ما سبؽ ذكر  مف نصو وم  
 ت : يمكننا  ف نست م  اآل،  ليهالدولة المشار 

اليكػػػػوف محماػػػػا النعػػػػ  عمػػػػس ،  ف الػػػػدعوق التػػػػ  ترفػػػػ  بطمػػػػإ ت ريػػػػر هػػػػذا السػػػػ وط -1
نما ت رير هػذا و  مشروعية هذا ال رار طمإ  لرائه كما هو الحاؿ ف  دعوق اإللراف وا 

كما هو الشػأف فػ  ، بذلؾ تكوف كاشفة وليسق منشئة، و وط يكوف بالكشؼ عنهالس 
 دعوق اإللراف.

 طبيعية.و  ائه نااية تم ائيةانتايمكف نع  ال رار الذي يس ط عمس هذا الشكؿ ب -2
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 ف النزاع ف  دعػوق السػ وط ال ينصػإ عمػس مشػروعية ال ػرار ، يترتإ عمس ما ت دـ -3
نما يكوف منصباال عمػس  ت ػاذ السػموؾ ، رافمف عدمه كما هو الحاؿ ف  دعوق اإلل وا 

 الذي يدر  عف ال رار محؿ الدعوق الس وط مف عدمه.
دعػػوق السػػ وط عمػػس و  ينبرػػ  التمييػػز فيمػػا بػػيف دعػػوق اإللرػػاف، بنػػاف عمػػس مػػا ت ػػدـ -4

 النحو الذي ذهبق  ليه المحكمة ف  معر  ردها عمس الدف  بعدـ ابوؿ الدعوق.
تاػػ   لػػس  لرػػاف ال ػػرار كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػ  دعػػوق  ف الحكػػـ فػػ  دعػػوق السػػ وط الين -5

نما  لس ال تاف بس وط ال رار كمػا  –فال رار رفـ س وطه يمكف اف يظؿ ، اإللراف، وا 
 ممػػػػا يجعماػػػػػـ، ع بػػػػة تاػػػػػدد ح ػػػػوؽ األفػػػػػراد –هػػػػو الحػػػػاؿ بالنسػػػػػبة لم ػػػػرار المعػػػػػدـو 

  فال منا، يتطرهـ بالمجوف  لس المحاكـ لمكشؼ عف هذا الس وط واإلعالف عنهو 
 لجاة اإلدارة  لس تنفيذ هذا ال رار الذي س ط.

وصدر ال انوف راػـ ، المشار  ليه آنفاال  1954( لسنة 577اد  لر  ال انوف راـ )و  
ليحؿ محمه بشأف نزع ممكية الع اراق لممنفعة العامػة الػذي نػ  فػ   1991( لسنة 11)

 ( منه عمس  ف :11المادة )

ـ ت دـ ف  شأناا معارتاق عمػس نمػاذج " يوا  اصحاإ الع اراق والح وؽ الت  ل
فياػػا ذلػػؾ ألي سػػبإ  يتعػػذرالتػػ   الممتمكػػاق مػػا ،  اصػػة بن ػػؿ ممكيتاػػا لممنفعػػة العامػػة

النمػاذج ال ػرار الػوزاري فػ  فيصدر بنزع ممكيتاا اػرار مػف الػوزير الم ػت  وتػودع ، كاف
باػػا  ةوارداإليػػداع بالنسػػبة لمع ػػاراق الػػمكتػػإ الشػػار الع ػػاري الم ػػت  ويترتػػإ عمػػس هػػذا 

 اآلنار المترتبة عمس شار ع د البي " .جمي  

"  ذا لـ تػودع النمػاذج  عمس  نه: 1991( لسنة 11يد راـ )كما ن  ال انوف الجد
اق المنصو  عمياا ف  المادة الساب ة  الؿ سػنتيف مػف جراف و ال رار الوزاري طب اال لإل

ػػدّ  ال ػػػرار كػػأف لػػـ يكػػف بالنسػػػبة  تػػاريخ نشػػر اػػرار المنفعػػة العامػػػة فػػ  الجريػػدة الرسػػمية ع 
 لمع اراق الت  لـ تودع النماذج  و ال رار ال ا  باا" 

 ف المشرع نظـ  –است الصاال مما ت دـ ذكر   –واد استظارق الجمعية العمومية  
وبعػػد  ف انػػاط بػػرئيس الجماوريػػة ت ريػػر  1991( لسػػنة 11ب ػػانوف راػػـ ) ممكيػػة الع ػػاراق
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كيفيػػػة ت ػػػدير التعػػػوي  اشػػػترط لن ػػػؿ ممكيػػػة الع ػػػاراق و  هػػػا جرافحػػػدد ، و العامػػػةالمنفعػػػة 
 الالزمة لممشروع ذي النف  العاـ  حد  مريف :

  ف يوا  مالؾ الع اراق طوعاال عمس نماذج ن ؿ ممكيتاا لمدولة .: ألولا
بنػػزع ممكيتاػػا  ذا تعػػذر توايػػ  النمػػاذج   صػػدار اػػرار مػػف الػػوزير الم ػػت : الثــاني

النمػػػاذج  و اػػػرار نػػػزع الممكيػػػة مكتػػػإ الشػػػار الع ػػػاري عمػػػس  ف تػػػودع ، مػػػف ابػػػؿ المػػػالؾ
الم تصػػػة فػػػ  مػػػدة  اصػػػاها سػػػنتاف مػػػف تػػػاريخ نشػػػر اػػػرار المنفعػػػة العامػػػة فػػػ  الجريػػػدة 

ما كانق االسباإ ع ّد اػرار نػزع الممكيػة  ف ذا لـ يتـ اإليداع  الؿ هذ  المدة اياال ، الرسمية
التػػ  لػػـ تػػودع النمػػاذج  و ال ػػرار  وكػػأف لػػـ يكػػف بالنسػػبة لمع ػػاراق لممنفعػػة العامػػة سػػااطاال 

 ال ا  باا مكتإ الشار الع اري الم ت .
 :ارار المنفعة كأف لـ يكف ب ولاا واد ذهبق الجمعية العمومية ف  معر  اعتبار

هو ميعاد  ااطعة ف   ف األمر المتروإ لإليداعو  اد جافق عباراق الن  صريحة" و 
 يرد عميه اط   و امتداد حتس ولو تػـ تنفيػذ ال، و س وط ل رار المنفعة بمجرد  كتماؿ المدة

وذلػػؾ ألف اػػانوف نػػزع الممكيػػة الممرػػ  كػػاف يػػن  عمػػس عػػدـ ، المشػػروع ذي النفػػ  العػػاـ
 س وط ارار النف  العاـ  ذا كاف اد ر ق ف  تنفيذ المشروع  الؿ المدة المشار  لياا"

 وط بمجػػرد ما  عتبػػر مػػدة السػػنتيف ميعػػاد سػػدونعت ػػد بأنػػه حسػػناال فعػػؿ المشػػرع عنػػ 
لتالفػػػػ  المنازعػػػػاق فػػػػ  و  وذلػػػػؾ لسػػػػد النرػػػػراق عمػػػػس االلتفػػػػاؼ حػػػػوؿ ال ػػػػانوف، اكتمالاػػػػا
 بيف اإلدارة والمالؾ .، المحاكـ

" عنػػػد اعػػػداد مشػػػروع ال ػػػانوف الحػػػال  ورد هػػػذا : و تػػػافق الجمعيػػػة العموميػػػة  نػػػه
وف الحكػـ فػ  الػن  لكػف المجنػة المشػتركة التػ   حػاؿ  لياػا مجمػس الشػعإ مشػروع ال ػػان

ػػّد ال ػػرار كػػأف لػػـ يكػػػف " 12لمراجعتػػه  رتػػأق تعػػديؿ نػػ  المػػادة ) ( باسػػتبداؿ عبػػارة " ع 
حػذؼ عبػارة " مػا لػـ يكػف اػد بػدد فػ  تنفيػذ المشػروع و  بعبارة " س ط مفعوؿ هذا ال رار "

اق  جػرافحتس ال تترا س الجاة الطالبة نػزع الممكيػة فػ  تنفيػذ ،  الؿ المدة المشار  لياا
اراق لممنفعػػة العامػػة ممػػا يترتػػإ عميػػه األتػػرار بمصػػمحة المػػالؾ الػػذيف ن ػػؿ ممكيػػة الع ػػ
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اق الكفيمػػة بن ػؿ الممكيػػة لممنفعػػة جػػرافتظػؿ  وتػػاعاـ فيػػر مسػت رة بسػػبإ عػػدـ  ت ػاذ اإل
 العامة.
واد  ار مجمس الشعإ هذا التعديؿ وصدر الن  بحالته مما ي ط  بػأف المشػرع  

ة ومناػػا ن ػػؿ الممكيػػة مػػا لػػـ تػػودع النمػػاذج اػػد اصػػد محػػو جميػػ  آنػػار اػػرار المنفعػػة العامػػ
الموا  عمياا مف المالؾ  و يصدر ارار بنزع ممكيتاا  الؿ سنتيف مػف تػاريخ نشػر اػرار 

 وذلؾ اياال كانق األسباإ الت  حالق دوف هذا اإليداع" .، المنفعة العامة
التشػػري  عمػػس ذلػػؾ نتيجػػة كاممػػة حيػػ  و  ورتبػػق الجمعيػػة العموميػػة ل سػػم  الفتػػوق 

فػػال يجػػوز بعػػد ذلػػؾ ،  عتبػػر كأنػػه لػػـ يكػػف اانونػػاال و  " فػػ ذا سػػ ط ذلػػؾ ال ػػرار: هبػػق ب ولاػػاذ
ال كػاف ذلػؾ اعتػدافال ، اإلستناد  ليه ف  نزع ممكية الع ار  و الع اراق الت  سػ ط بشػأناا وا 

 بالم الفة لمدستور" .و  عمس الممكية ال اصة دوف سند
" لّمػا كػاف ال ػرار : ولاػا  لػس  نػه مصػق الجمعيػة العموميػة ب  ،وبنافال عمس ما ت دـ

الصػػػادر بأعتبػػػار مشػػػروع محطػػػة محػػػوالق مطػػػاي مػػػف  عمػػػاؿ المنفعػػػة العامػػػة اػػػد نشػػػر 
لػػػـ يواػػػ   صػػػحاإ الشػػػأف نمػػػاذج ن ػػػؿ ممكيػػػة األر  و  ،11/4/1996بالجريػػػدة بتػػػاريخ 
ولػػـ يصػػدر اػػرار وزاري بنػػزع ممكيتاػػا، وبالتػػال  لػػـ يػػتـ  يػػداع النمػػاذج ، الالزمػػة لممحطػػة

 التػاليتيفة بن ؿ الممكية  و ارار نزع الممكية مكتإ الشار الع ػاري  ػالؿ السػنتيف ال اص
ػػّد اانونػػاال كػػأف لػػـ يكػػفو  ومػػف نػػـ ف ػػط سػػ ط هػػذا ال ػػرار ،لنشػػر ال ػػرار بالجريػػدة الرسػػمية ، ع 

وبالتال  ف د زاؿ السند الشرع  لنزع الممكيػة فػال يجػوز  صػدار اػرار وزراي بنػزع الممكيػة 
ار جديػػد مػػف رئػػيس الجماوريػػة بأعتبػػار المشػػروع مػػف  عمػػاؿ المنفعػػة  ال بعػػد صػػدور اػػر 

 . (1)العامة " 
" ال يجوز اصدار ارار بنزع ممكيػة  :ة العمومية ف  افتاف آ ر  لس  نهكما ذهبق الجمعي
 ال، و وال سيما ال ػرار الم ػرر لمنفػ  العػاـ بمتػ  سػنتيف عمػس صػدور ، الع ار المشار  ليه

 .(2)ترورة"  ذا  اتتق ذلؾد بت رير صفة النف  العاـ منا  مف صدور ارار جدي

                                                           

 (م9/1/119)ىَيا ايٌ ) 11/6/2113جيسح  21/9/2113( ترااٝخ 539( )ى ر٘ٙ ايٌ )1)

 (م51/1/121ايٌ ))ىَيا  22/11/2113جيسح  19/2/2114( ترااٝخ 128( )ى ر٘ٙ ايٌ )2)
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 املطهب انثاَي
 سقوط تراخيص انبُاء

تنظػػيـ  عمػػاؿ و  فػػ  شػػأف توجيػػه 1976( لسػػنة 116نظػػـ ال ػػانوف المصػػري راػػـ )
( منه عمس  نه: " ال يجوز  نشاف مبػاف  و  اامػة  عمػاؿ  و 49ف د نصق المادة )، البناف

ايػػة تشػػطيباق  ارجيػػة ممػػا تحػػدد    جػػرافا  و هػػدماا  و توسػػيعاا  و تعػػديماا  و تػػدعيما
 ال بعد الحصوؿ عمس تر ي  ف  ذلؾ مف الجاػة اإلداريػة الم تصػة ، الالئحة التنفيذية

 ".الالئحة التنفيذية لاذا ال انوف بشؤوف التنظيـ  و ا طارها بذلؾ وف اال لما تبينه

"  ذا متػق سػنة واحػدة : ( منه عمس  نه9كما كاف هذا ال انوف ين  ف  المادة )
وجإ باا صاحإ الشأف ف  تنفيذ األعماؿ المر    عشر يعمس من  التر ي  دوف اف 

تبػد  مػف  ن تػاف السػنة ، عميه تجديد التػر ي ، ويكػوف التػر ي  لمػدة سػنة واحػدة ف ػط
تبيناػا الالئحػة،  فحصػه والبػق فيػه األحكػاـ التػ و  ويتب  ف  ت ديـ طمػإ التجديػد، األولس

فػػ  التنفيػػذ  تمػػاـ  عمػػاؿ الحفػػر ال اصػػة  حكػػـ هػػذا ال ػػانوف ال يعتبػػر شػروعاال وفػ  تطبيػػؽ 
 باألساساق".

" المشػػرع حظػر  اامػة المبػػان   و : سػتظارق الجمعيػة العموميػػة بمػا ت ػدـ  فاواػد 
ايػة تشػطيباق  ارجيػة  ال   جػرافتوسي  ال ائمة مناا ، و تعميتػه  و تعديمػه  و تدعيمػه  و 

 ذلؾ مف السمطاق الم تصة.بعد الحصوؿ عمس تر ي  ب

وألف الرايػػػة مػػػف اشػػػتراط هػػػذا التػػػر ي  هػػػ  تػػػماف  اامػػػة تمػػػؾ األعمػػػاؿ وف ػػػاال  
ف د  لػـز المشػرع مػف صػدر ، لالشتراطاق البنائية الت  ي ررها ال انوف الساري واق منحه

لػػه التػػر ي  بالشػػروع فػػ  تنفيػػذ  ابػػؿ متػػ  سػػنة عمػػس منحػػه  و تجديػػد  لمػػدة سػػنة ابػػؿ 
 ي  ف سػػػػرياف التػػػػر ي  مواػػػػوق بالمػػػػدة ال انونيػػػػة لسػػػػريانه  و ، األولػػػػس  ن تػػػػاف السػػػػنة

 بالشروع ف  تنفيذ   اللاا ".
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" م تتس ذلؾ هو س وط التر ي  ب ن تاف : و مصق الجمعية العمومية  لس  ف
السػػػااط ال يعػػػود فػػػال يػػػرد عميػػػه و  هػػػذ  المػػػدة دوف شػػػروع فػػػ  التنفيػػػذ  و تجديػػػد التػػػر ي 

 تجديد" .

لما اد ينار مف  الؼ حػوؿ معنػس الشػروع  " وحسماال : ة العموميةو تافق الجمعي
صػرم المشػرع بػأف  تمػاـ  عمػاؿ الحفػر ال اصػة ، ف  التنفيذ المان  مف س وط التػر ي 

 باألساساق ال يعد شروعَا ف  التنفيذ عند اعماؿ الحكـ المت دـ.

ر   باػػا فػػ ف الشػػروع فػػ  التنفيػػذ ال يكػػوف  ال بالبػػدف فػػ  األعمػػاؿ المػػ، ومػػف نػػـ 
فػػال ، كأعمػػاؿ الاػػدـ الالزمػػة لالحػػالؿ  و التجديػػد دوف األعمػػاؿ التحتػػيرية  و التمايديػػة

نمػػػا اػػػد تكػػػوف مبػػػرراال لتجديػػػد   ذا طمػػػإ فػػػ  ، تعػػػد شػػػروعاال مانعػػػَا مػػػف سػػػ وط التػػػر ي  وا 
 الميعاد ".

وسػػػبؽ  ف طػػػرم عمػػػس الجمعيػػػة العموميػػػة ل سػػػم  الفتػػػوق والتشػػػري   مػػػر سػػػ وط  
لػػػـ و  1994/ 5/ 26والػػػذي كػػػاف اػػػد صػػػدر بتػػػاريخ  1993لسػػػنة ( 21التػػػر ي  راػػػـ )

كما لػـ يطمػإ تجديػد   ػالؿ ، يشرع المر   له ف  تنفيذ  ابؿ مت  سنة عمس صدور 
( لسػنة 111( السالفة الذكر بال انوف راـ )9تمؾ السنة والت   ن تق ابؿ تعديؿ المادة )

كمػا اليجػوز ، ف بم تتػا ق  لس  ف هذا التر ي  اد س ط فػال يجػوز البنػاانتاف، 1996
وذلػػؾ دوف اإل ػػالؿ بحػؽ ذوي الشػػأف فػػ  الحصػوؿ عمػػس تػػر ي  ، تجديػد  بعػػد سػ وطه

 . (1)وفؽ األحكاـ ال انونية السارية واق صدور  "

والذي ن   2118( لسنة 119واد حؿ محؿ ال انوف المشار  ليه اانوف البناف ) 
لػػه البنػػاف  ػػالؿ سػػنة مػػف تػػاريخ  "  ذا لػػـ يبػػد  المػػر  : ( منػػه عمػػس  نػػه52فػػ  المػػادة )

اسػػتالمه التػػر ي  وجػػإ عميػػه استصػػدار شػػاادة مػػف الجاػػة اإلداريػػة مصػػدرة التػػر ي  
 تفيد  ستمرار سرياف التر ي  لمدة سنة واحدة مف هذا التاريخ".

                                                           

ل جيسالالالح 13/1/2112( ترالالالااٝخ 99( فرالالال٘ٙ )ىجَ ٞالالالح )ى ٍَ٘ٞالالالح ىقسالالالَٜ )ى رالالال٘ٙ ٗ)ىريالالال،ٝع ايالالالٌ )1)

 (م9/2/212ل )ىَيا ايٌ )19/11/2111
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وبصػػفة  اصػػة يمكػػف ال ػػوؿ بأنػػه اػػد صػػدرق عػػف اسػػـ الفتػػوق والتشػػري  بمجمػػس 
 لترا ي  يمكف حصرها ف  ال واعد اآلتية :الدولة المصري عدة فتاوي ف  مجاؿ ا

ــ   يجػػإ  عطػػاف الطالػػإ تر يصػػاال فػػ  البنػػاف متػػس كانػػق الرسػػوـ : القاعــدة األول
 .(1)شوارع فير م ررة سالم دمة منه مطاب ة إلشتراطاق اانوف المبان  ولو كانق عم

نػػػرق فػػػ  هػػػذ  ال اعػػػدة مػػػف الفتػػػوق الموازنػػػة بػػػيف المصػػػمحة العامػػػة المتمنمػػػة فػػػ  و 
فاظ عمس  طػوط التنظػيـ وتػرورة  سػتيفاف اإلشػتراطاق الالزمػة لتح يػؽ هػذا التنظػيـ الح

تػػـ تػػرجي  مصػػمحة طالػػإ ، و مصػػمحة طالػػإ التػػر ي  فػػ  الحصػػوؿ عميػػهو  وبػػيف حػػؽ
 التر ي  عمس المصمحة األولس ب عتبارها المصمحة األولس بالرعاية .

ــــة والمحػػػػاؿ العامػػػػة التجاريػػػػة و  ... تػػػػرا ي  المحػػػػاؿ الصػػػػناعية: القاعــــدة الثاني
 است الالال عف ترا ي  المبان .

اق  جػػػػػػػراف( 1956لسػػػػػػػنة  371و 1954لسػػػػػػػنة  453نظػػػػػػػـ ال ػػػػػػػانونيف رامػػػػػػػ  )
 المحػػاؿ العامػػة وف ػػاال ل واعػػدو  الحصػػوؿ عمػػس تػػرا ي   دارة المحػػاؿ الصػػناعية والتجاريػػة

و ساس ت ريرها عف تمػؾ المتطمبػة لمتػر ي  ب اامػة المبػان   شروط ت تمؼ ف  طبيعتااو 
لتزاـ حدود .و  وليس مف بيناا ترورة التر ي  بالمبان   ا 

ف نػػه يتعػػيف عمػػس الجاػػة الم تصػػة مػػن  التػػرا ي  الالزمػػة ، وبنػػافال عمػػس مػػا ت ػػدـ
المحاؿ العامة متس  ستوفق الشػروط المتطمبػة اانونػاال و  إلدارة المحاؿ التجارية والصناعية

ألحكاـ  مباف  نشئق بالم الفة لألحكاـ المنظمة لاا ولو كانق هذ  المحاؿ اد اايمق ف 
التػػر ي   يعػػدتوجيػػه  عمػػاؿ البنػػاف  و اػػانوف الت طػػيط العمرانػػ  عمػػس  ف و  اػانوف تنظػػيـ

 . (2)ممرياال  ذا ما تعار  استمرار  م  الحكـ الصادر ف  الم الفة

                                                           

)ىَثاحئ )ىقاّّ٘ٞح )ىرٜ :ي،ذٖا )ىجَ ٞح )ى ٍَ٘ٞالح ىقسالَٜ  – 1/4/1851( ترااٝخ 1883( فر٘ٙ ايٌ )1)

فالالٜ لالالنُ  –)ىَنرالالة )ى ْالالٜ  –ٍجيالالو )ىلٗىالالح  -2115حرالالٚ  الالاً  1846)ى رالال٘ٙ ٗ)ىريالال،ٝع ٍالالِ  الالاً 

 231ل ص 63يا لج ايٌ  –)ىر،)خٞص 

( حم  ثل)ىَق ٘ح ذ٘فٞق )حَل ٍعَلل )ّظ،ٝح )ىَ٘)زّح تِٞ )ىَْافع ٗ)ألي،)ا فٜ )ىقاُّ٘ )اح)اٛ(ل 2)

 م2111حا)يح ٍقااّحل اياىح حمر٘ا)ٓل ميٞح )ىعق٘ ل جاٍ ح )يٞ٘ال 



 يكن لم كأن أو العامة للمنفعة الملكية نزع تقرير قرار سقوط

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

 –اق  صػػػدار التػػػرا ي   جػػػراف –محػػػالق تجاريػػػة  –تػػػر ي  : القاعـــدة الثالثـــة
 فػ  شػأف توجيػه 1976لسػنة  116ال ػانوف راػـ  –التػرا ي  توافر  شتراطاق  ست راج 

ق الجمعيػػػة العموميػػػة نصػػػو  استعرتػػػتنظػػػيـ  عمػػػاؿ البنػػػاف واػػػؼ  عمػػػاؿ  زالػػػة ... و 
فيرهػػػػا وتبػػػػيف و  بشػػػػأف المحػػػػاؿ الصػػػػناعية والتجاريػػػػة 1954( لسػػػػنة 453ال ػػػػانوف راػػػػـ )

بصػدور المواف ػة  مرف اته وتنتاػ و  لمجمعية  ف  ولس مراحؿ الترا ي  تبد  بت ديـ الطمإ
ق الجمعيػػػة نصػػػو  استعرتػػػو ، الصػػػريحة  و التػػػمنية عمػػػس مواػػػ  المحػػػؿ  و رفتػػػه

تنظػػيـ  عمػػاؿ البنػػاف التػػ  تناػػ  عػػف و  فػػ  شػػأف توجيػػه 1976لسػػنة  116ال ػػانوف راػػـ 
 نشػػاف مبػػانس  و  اامػػة  عمػػاؿ  و توسػػيعاا  و تعميتاػػا  ال بعػػد الحصػػوؿ عمػػس التػػر ي  

كػاـ واشػتراطاق تنتظػيـ المبػان  ومػا حالبناف وتصميمه أل عوبعد التأكد مف مطاب ة مشرو 
 المواصفاق العامة وم تتياق األمف وال واعد الصحية.و  ي رف بذلؾ األصوؿ الفنية

المشػػرع ابترػػس مػػف تمػػؾ النصػػو  المحافظػػة  ،واسػػتظارق الجمعيػػة مػػف ذلػػؾ اف
 عناػػػا حظػػػر ال ػػػروجو   مػػػناـ فأوردهػػػا بصػػػيرة آمػػػرةو  سػػػالمتاـو  عمػػػس اروام المػػػواطنيف

 وجإ الحكـ فتالال عف تمؾ الع وباق ب زالة و  فر  ع وباق جنائية عمس الم الفيف لااو 
 و تصحي   و استعماؿ األعماؿ الم الفة مما يجعماا متف ة مػ  األحكػاـ الم ػررة اانونػاال، 
كمػػا انػػاط المشػػرع بالجاػػة االداريػػة الم تصػػة اسػػت داـ المكنػػاق التػػ  وّسػػدها لاػػا ال ػػانوف 

 اؿ البناف الم الفة  و ازالتاا بالطريؽ االداري. ف  واؼ اعم

 و مصق الجمعية  لس انه " ليس  بمغ ترر وال  شػد  طػر عمػس المحػؿ ذاتػه مػف
وجػػود  فػػ  ع ػػار فيػػر مػػر   فػػ   اامتػػه ماػػدد باإلزالػػة فػػ   ي واػػق وهػػو األمػػر الػػذي 

 .  (1)يف د المحؿ شرطاال مف اهـ االشتراطاق الواجإ توفرها ف  مواعه
سػػحإ تػػرا ي  األتجػػار باآلنػػار نتيجػػة حكػػـ ال يمنػػ  مػػف مػػن  : دة الرابعــةالقاعــ

 .(2) ذف مؤاق لتصفية اآلنار البااية لدق التاجر
                                                           

)ىَثالالاحئ  -9/2/1191ل ٍيالالا ايالالٌ 13/4/1884ل جيسالالح 31/4/1884ترالالااٝخ  329( فرالال٘ٙ ايالالٌ 1)

 2115حرالٚ  الاً  1846)ىقاّّ٘ٞح )ىرٜ :ي،ذٖا )ىجَ ٞح )ى ٍَ٘ٞح ىقسَٜ )ى ر٘ٙ ٗ)ىريال،ٝع ٍْالذ  الاً 

 436ل ص 86يا لج ايٌ  –فٜ لنُ )ىر،)خٞص  –ٍجيو )ىلٗىح )ىَنرة )ى ْٜ 

 1123ل ص218ٍثل: ايٌ  11/3/1849ترااٝخ  2111( ىيَ ٝل ٍِ )ىر اصٞو ا)جع )ى ر٘ٙ ايٌ 2)
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 ذا اتتػػ  مػف  حكػاـ ال ػانوف  ف مجػػرد ت ػديـ الطمػإ مسػػتوفياال : القاعـدة الاامسـة
الشروط المنصوصة عمياا فيه يعطػ  صػاحإ الحػؽ التػر ي  بمجػرد اسػتيفاف الشػروط 

تماد تاريخ حاجة  لس  ي تصرؼ ت ديري مف اإلدارة ف نه ف  هذ  الحالة ينبر  األعدوف 
 . (1) ...ت ديـ منؿ هذا الطمإ

 هذ  الفتاوق  ناا وازنق بيف مصمحتيف: ون م  مما ت دـ،  ف مجمؿ

ــــ  مصػػػػمحة جاػػػػة اإلدارة فػػػػ  اعمػػػػاؿ نصػػػػو  ال ػػػػانوف والمحافظػػػػة عمػػػػس  ،األول
 ال واعد الصحية مف جانإ .و  ة وم تتياق األمفاألصوؿ الفنية والمواصفاق العام

مصػػػػمحة جاػػػػة طالػػػػإ التػػػػر ي  فػػػػ  الحصػػػػوؿ عميػػػػه دوف معواػػػػاق  ،والثانيــــة
بيرواراطيػػػة ال سػػػند لاػػػا مػػػف ال ػػػانوف وفمبػػػق فػػػ  كػػػؿ فتػػػوق مػػػف هػػػذ  الفتػػػاوق المصػػػمحة 
األجػػدر بػػالترجي ،  ي بمعنػػس رجحػػق المصػػمحة التػػ  تػػرق بعػػد موازنػػة المصػػمحتيف  ناػػا 

 وترميباا سواف كانق مف جانإ اإلدارة  و األفراد. هتماـلرعاية واال ولس با

 املطهب انثانث
 عتبار قرار انتعيني كأٌ مل يكٍ نعدو تسهى انعًما

هػػػو شػػػرؿ وظيفػػػة مػػػف ابػػػؿ شػػػ   معػػػيف لم يػػػاـ  –كمػػػا هػػػو معػػػروؼ  –التعيػػػيف 
ـ ليسػػػػػتمر المرفػػػػػؽ فػػػػػ   داف  دماتػػػػػه تبعػػػػػاال لتػػػػػروراق سػػػػػير المرفػػػػػؽ ب نتظػػػػػا، ب عبائاػػػػػا
تطراد فػاذا ترا ػس مػف تػـ ، ل اف  جػر محػدد ومسػمس لطالػإ الحصػوؿ عمػس الوظيفػة، وا 

تػروراق و  تعينه ف  تسمـ عممه تأ راال فير م بوؿ شكؿ ذلؾ   الالال بحسف سػير المرفػؽ
تطراد ف  تأدية رسالته ف  ت ديـ النف  العاـ لالفراد عمس  كمؿ وجه .و  سير  ب نتظاـ  ا 

( مف الالئحػة التنفيذيػة ل ػانوف نظػاـ العػامميف 24ـ )وعمس ذلؾ ورد ن  المادة را
" فػ ذا لػـ : عمػس  نػه 1978( لسػنة 47المدنييف بالدولة المصرية الصػادر بال ػانوف راػـ )

اعتبػػر اػػرار ، ألسػػتالـ العمػػؿ  ػػالؿ شػػار مػػف تػػاريخ  حتػػار  -مػػف تػػـ تعيينػػه –يت ػػدـ 
                                                           

)ىَثالالاحئ )ىقاّّ٘ٞالالح )ىرالالٜ  – 9/1852/ 26ترالالااٝخ  615( ىيَ ٝالالل ٍالالِ )ىر اصالالٞو ا)جالالع )ى رالال٘ٙ ايالالٌ 1)

ٍجيالالو  – 2115حرالالٚ )ى الالاً  1846:ي،ذٖالالا )ىجَ ٞالالح )ى ٍَ٘ٞالالح تقسالالَٜ )ى رالال٘ٙ ٗ)ىريالال،ٝع ٍْالالذ  الالاً 

 651ل ص 111)ىقا لج ايٌ  –)ىَنرة )ى ْٜ فٜ لنُ )ىر،)خٞص  –)ىلٗىح 
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دـ عػػػذراال ت بمػػػه السػػػمطة التعيػػػيف كػػػأف لػػػـ يكػػػف دوف حاجػػػة  لػػػس تنبيػػػه  و  نػػػذار مػػػا لػػػـ ي ػػػ
 ( يوماال مف تاريخ صدور ارار التعييف " .91الم تصة  الؿ )

كػػأف لػػـ يكػػف عمػػس هػػذا النحػػو ي ػػ   يعػػد ف اػػرار التعيػػيف ، ومػػف  ػػالؿ ذلػػؾ يتتػػ 
بموجػػإ هػػذا الػػن ، ومػػف نػػـ ف نػػه ال يعػػد سػػحبَا  و و  –الػػن  ال ػػانون   –ب ػػوة ال ػػانوف 

ار اإلداري اال ػػػرق بفعػػػؿ االدارة، وانمػػػا هػػػو اف ال ػػػر انتاػػػ لرػػػاف  و  ي صػػػورة مػػػف صػػػور 
 س وط لم رار ب وة الن .

د ّعػػف لػػـ يكػػف حيػػ  يكػػوف ارارهػػا بػػالتعييف فيػػر مشػػروع، كمػػا انػػه ت  أال ػػرار كػػ ويعػػد
ونكوف  ماـ حالة صحيحة مف ، تمؾ الصورة مف صور نااية ال رار االداري وهو الس وط

جػود الػن  ال ػانون  و عتبػار  كػأف لػـ حاالق سػ وط ال ػرار اإلداري وهػ  السػ وط بفعػؿ و 
 يكف لعدـ تسممه العمؿ بدوف عذر  الؿ األجؿ المحدد مسب اال بن  ال انوف .

ومػػؤدق اعتبػػار اػػرار التعيػػيف كػػأف لػػـ يكػػف عمػػس هػػذا النحػػو ي تػػرف بػػزواؿ المركػػز  
ال انون  الذي كاف اد نشأ عنػه وهػو تعيػيف الموظػؼ الػذي لػـ يتسػمـ عممػه  ػالؿ األجػؿ 

بعػػد  –مػػرة نانيػػة  –في تػػ  هػػذا الموظػػؼ  ذا مػػا اريػػد تعيينػػه فػػ  تمػػؾ الوظيفػػة ، المحػػدد
جػػرافذلػػؾ الحكػػاـ و  اق التعيػػيف الم ػػررة اانونػػاال بمػػا فػػ  ذلػػؾ فػػ  وجػػوإ الت ييػػد بػػاالعالف ا 

 .(1)عند شرؿ الوظائؼ العامة، كأصؿ عاـ

ه( من 14ف  المادة ) 1961سنة  24وف  العراؽ ن  اانوف ال دمة المدنية راـ 
 عمس  نه :

يكػػػوف الموظػػػؼ عنػػػد  وؿ تعيينػػػه تحػػػق التجربػػػة لمػػػدة سػػػنة واحػػػدة فػػػ   دمػػػة فعميػػػة  -1
ال فتمػدد مػدة انتاويكوف  صدار  مر تعيينه ف  درجته بعد  ائاا  ذا تأكػدق كفافتػه وا 

 تجربته ستة  شار   رق .
يسػػترنس عػػف الموظػػؼ  ذا تأكػػد لدائرتػػه  نػػه اليصػػم  لمعمػػؿ المعػػيف فيػػه  ػػالؿ مػػدة  -2

 ( مف هذ  المادة .1ربة المنصو  ف  الف رة )التج
                                                           

( جيسالالالالح 11/11/1881( فرالالالال٘ٙ )ىجَ ٞالالالالح )ى ٍَ٘ٞالالالالح ىقسالالالالَٜ )ى رالالالال٘ٙ ٗ)ىريالالالال،ٝع )ىَيالالالالا ايالالالالٌ )1)

 م11/11/1881
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 تحسإ مدة التجربة مف مدة  دمة الموظؼ بعد التنبيق. -3
( مػػف هػػذ  المػػادة بالنسػػبة لمػػذيف 1العطػػالق المدرسػػية  دمػػة فعميػػة ألفػػرا  الف ػػرة ) -4

 يتمتعوف باا.
لمموظؼ الذي يسترن  عنه بموجػإ هػذ  المػادة  ف يعتػر  عمػس ذلػؾ لػدق مجمػس  -5

اػرار المجمػس باػػذا  يعػدة  ػالؿ نالنػيف يومػاال مػف تػػاريخ تبمرػه بػاألمر و ال دمػة العامػ
 الشأف اطعياال.

يوتػػ  الموظػػؼ فيػػر المنبػػق تحػػق التجربػػة مػػف جديػػد : (15كمػػا نصػػق المػػادة )
 ذا اعيػػد توظيفػػه بعػػد  سػػت الته  و  لرػػاف وظيفتػػه  و األسػػترناف عنػػه وال يجػػوز منحػػه راتبػػاال 

 ز ذلؾ وفؽ  حكاـ هذا ال انوف. كنر مف راتبه السابؽ  ال اذا جا

 ( مف هذا ال انوف :16وجاف ف  ن  المادة )

ذا  -1 يستحؽ الموظؼ راتإ وظيفته عند التعيػيف  عتبػاراال مػف تػاريخ مباشػرته العمػؿ وا 
لػػـ يباشػػر سػػبعة  يػػاـ مػػف تػػاريخ تبميرػػه بػػالتعييف عػػدا  يػػاـ العطػػؿ المعتػػادة فعمػػػس 

ذا لـ يباشر دوف عذر مشروع  ػالؿ المرج  الم ت   ف ي طر  بمزوـ المباشرة وا  
سبعة  ياـ مف تاريخ تبميره باإل طار  ذا كاف دا ؿ العػراؽ  و  ػالؿ نالنػيف يومػاال 

ذا لػػػـ يباشػػػر  ،جاػػػوالال فيعتبػػػر  مػػػر تعيينػػه ممريػػػاال  ذا كػػاف  ارجػػػه  و كػػػاف محمػػه م وا 
وظيفتػػه فػػ  حالػػة وجػػود عػػذر مشػػروع  ػػالؿ شػػار واحػػد مػػف تبميرػػه باإل طػػار  ذا 

العػػػراؽ  و  ػػػالؿ شػػػاريف  ذا كػػػاف  ارجػػػه فيعتبػػػر  مػػػر تعيينػػػه ممريػػػاال  كػػػاف دا ػػػؿ
  يتاال.

يستحؽ الموظؼ الممراة وظيفته  و المسترنس عنه  و المعزوؿ بدوف اف تسحإ يد   -2
اق  جػرافبدف  راتبه لراية اليوـ الذي يبمغ فيه األمر  ال  ذا كانػق واجباتػه تسػتوجإ 

فيسم  له بمدة مناسبة ويعتبر  رساؿ نس ة مف االمر  لس الموظؼ  و محؿ  اامته 
 الدائـ تبميراال لرر  هذ  المادة.

( فػػ  مػػادة مسػػت مة عػػف 2مػػف األولػػس كػػاف وتػػ  الف ػػرة ) ،ومػػف وجاػػة نظرنػػا نػػرق
لـ يستمـ وظيفته ألنه ف  هذ  و  الف رة األولس الت  تناولق وت  الموظؼ الذي تـ تعيينه
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الػوارد ذكرهػا  تفترؽ عف الحالػةو  ارار التعييف وكأف لـ يكف لعدـ تسممه العمؿ يعدالحالة 
مباشػػرته فػػ  الوظيفػػة و  فػػ  الف ػػرة النانيػػة التػػ  يشػػير متػػموناا  لػػس حػػاؿ تسػػممه العمػػؿ

 تمنياال.

 املطهب انرابع
يوقفُا انشخصي يٍ سقوط قرار تقرير املُفعة انعاية أو 

 أعتبارِ كأٌ مل يكٍ
 محػػددةو  كػػأف لػػـ يكػػف نتيجػػة مػػرور فتػػرة زمنيػػة معينػػة يعػػدو  مفعػػوؿ ال ػػراريسػػ ط 

( مف اانوف البناف نصق فيه R-38/421ف  فرنسا حددق المادة )و  ،(1)بموجإ ال انوف
 ذا متػق فتػرة سػنة مػف تػاريخ ،  عتبار  كأف لـ يكػفو  عمس س وط ارار التر ي  بالبناف

المباشرة بالبناف  و  ذا اط  العمػؿ  ػالؿ ولـ تتـ ،  عالف ارار التر ي  لصاحإ الشأف
فتنفيػػػػذ العمػػػػؿ الػػػػذي صػػػػدر اػػػػرار التػػػػر ي  بشػػػػأناـ العامػػػػؿ الػػػػذي يمنػػػػ  سػػػػ وط ، سػػػػنة

 . (2)التر ي 

 شار اانوف نزع الممكية لممنفعة العامة  لػس سػ وط ال ػرار بعػد متػ   ،وف  مصر
بأف صدور ارار وال اعدة العامة ت ت  ، فترة زمنية معينة دوف  ف يوت  موت  التنفيذ

 ذ ، اق المطموبػػة إلنت ػػاؿ الممكيػػةجػػرافالمنفعػػة العامػػة ال يمػػـز اإلدارة ب سػػتكماؿ بػػاا  اإل
 .(3)يمكف العدوؿ عف السير ف   طس الطريؽ لناايته

 ف ب اف ع اراق األفراد الت  صدر بشأناا اػرار المنفعػة العامػة  ،ومف وجاة نظرنا
 تػػعاا موتػػ  التنفيػػذ سػػيؤدي  لػػس عػػدـة وو اق الالزمػػجػػرافعمػػس حالاػػا دوف  كمػػاؿ اإل

 . (4)است رار المراكز ال انونية
                                                           

( :محم احٌٞ ييَٞاُ )ىنثٞسٜل )ح،ٝح)اح)اج فٜ يعة ي،)ا)ذٖالا )اح)اٝالح(ل ايالاىح حمرال٘ا)ٓ لجاٍ الح 1)

 م3ل ص1816)ىقإ،جل 

ىح حمرالال٘ا)ٓل جاٍ الالح )ىقالالإ،جل ( حم ٍعَالال٘ح حيَالالٜل )يالال،ٝاُ )ىقالال،)ا )اح)اٛ ٍالالِ حٞالالس )ى ٍالالاُ( ايالالا2)

 م382ل ص 1862

 م18ل ص1883( حم  ثل)ىعنٌٞ ف٘حٓل )ّ ل )ىَينٞح ىيَْ  ح )ى اٍح(ل ح)ا )ىنرة )ىقاّّ٘ٞحل )ىقإ،جل 3)
ل 2115( حم ذّالالُ٘ يالاليَٞاُ ٝالالّ٘ول )يالالق٘ا )ىقالال،)ا)خ )اح)اٝالالح(ل ح)ا )ىنرالالة )ىقاّّ٘ٞالالحل ٍ الال،ل )اٍالالاا)خل 4)

 م263ص
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وتطبي ػػػاال لمػػػا ورد ببحننػػػا آنفػػػاال  رتأينػػػا تنػػػاوؿ حػػػؽ اسػػػترداد الع ػػػار فػػػ  حالػػػة سػػػ وط 
 اعتبار  كأف لـ يكف .و  ال رار

 :سقوط القرار وحق استرداد العقار

لمع ػػاراق التػػ  لػػـ تن ػػؿ  ف عمػػة اعتبػػار اػػرار ت ريػػر المنفعػػة كػػأف لػػـ يكػػف بالنسػػبة  
مبنػػ  عمػػس  ف عػػدـ ايػػاـ الجاػػة اإلداريػػة ، اسػػتردادها فػػ  مصػػرو  ممكيتاػػا  ػػالؿ السػػنتيف

هػذ  الع ػاراق لػـ تكػف الزمػة  صػالال لممنفعػة العامػة،  و  ف الجاػة  يعن   ف جرافبذلؾ اإل
فػػ  الحػػالتيف تكػػوف حػػؽ حمايػػة الممكيػػة  ولػػس ، و اإلداريػػة اػػد عػػدلق عػػف تنفيػػذ المشػػروع

 إلنجاز.با

واد ذهبق محكمة ال تاف اإلداري باذا الصدد ب ولاا " فاذا كانق جاة اإلدارة اد 
ترا ػػق عػػف اف ت ػػوـ بن ػػؿ الممكيػػة دوف عػػذر لمػػدة نمانيػػة عشػػر عامػػاال، فػػاف ذلػػؾ يكػػوف 
مراعاة لم وؿ بس وط مفعوؿ ال رار وال عبرة بمػا تدعيػه جاػة اإلدارة مػف  ف مالكػة الع ػار 

حي   جػاز المشػرع لػإلدارة ، كانق ت يـ الع باق  ماـ تنفيذ المشروع )سراي عزيزة فام (
 . (1)اف تصدر اراراال بنزع الممكية فيما لو امتن  المالؾ عف تواي  نماذج ن ؿ الممكية

 ف ت رير مبد  سػ وط مفعػوؿ اػرار ت ريػر المنفعػة العامػة  و  عتبػار  كػأف  ،وبالطب 
جابيػػة وحسػػناال فعػػؿ المشػػرع ذلػػؾ لمموازنػػة بػػيف السػػمام ب سػػترداد  يشػػكؿ  طػػوة  يو  لػػـ يكػػف

 –السػػػمطاق الواسػػػعة لػػػإلدارة فػػػ  نػػػزع الممكيػػػة فػػػ  فيػػػاإ تػػػماناق ح ي يػػػة لممتعػػػامميف 
 .(2)م  جاة اإلدارة –مالؾ الع اراق 

نالحػػظ  ف المشػػرع اػػد  شػػترط  –سػػاب ة الػػذكر آنفػػاال  –وباسػػت راف نصػػو  ال ػػانوف 
 هما :و  بة لمع ار مريف هاميف لس وط مفعوؿ ال رار بالنس

                                                           

ل 2ل ل31ل س2/3/1815 –   28ىسالْح  3119ح)اٝالح )ى يٞالح فالٜ )ىع الِ )( ا)جع مٌ )ىَعنَالح )ا1)

ل حٞس ذٕثد ذق٘ه اإُ ٍلج )ىسْرِٞ )ى٘)جالة )ُ ّثاللء )ىرْ ٞالذ خ ىٖالا ٝثاللء حسالاتٖا 619 – 611ص

ٍِ ذااٝخ ّي، )ىق،)ا )ىَق،ا ىيَْ  ح )ى اٍالح اّالٔ تاللٝو )ٝالل)ل )ىَْالاذض )ٗ يال،)ا ّال ل )ىَينٞالح ٍنرالة 

 يٚ )ىثلٝو ٍا ٝس،ٛ  يٚ )اصوامٗٝس،ٛ  … )ىيٖ، )ى قااٛ

 ٍٗا ٝيٖٞام 563ل ص1864( حم ييَٞاُ ٍعَل )ىعَاٗٛل ))ى٘جٞ  فٜ )ىقاُّ٘ )اح)اٛ(ل ا2)
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عدـ  يداع جاػة اإلدارة لمنمػاذج ال اصػة بن ػؿ الممكيػة المواعػة مػف : الشرط األول
 ػالؿ مػدة السػنتيف مػف تػاريخ نشػر ال ػرار  المالؾ  و ال رار الوزاري الصادر بنزع الممكية

 ف  الجريدة الرسمية.
 تػػاف و كتفػػس ال، عػػدـ  د ػػاؿ الع ػػار فػػ  مشػػروعاق تػػـ تنفيػػذها: الشــرط الثــاني

اإلداري بأنه اد يكوف اد تـ البدف بالفعؿ ف  تنفيذ المشروع  ػالؿ فتػرة سػنتيف مػف تػاريخ 
 نشر ال رار ف  الجريدة الرسمية لي ت  بعدـ س وط مفعوؿ ال رار.

 1991( لسػنة 11والمالحظ  ف مشروع الحكومة الم دـ إلستصػدار ال ػانوف راػـ )
 و اتصػػر عمػػس الشػػػرط، ح ػػوؽ المػػالؾولكػػف المشػػرع حػػذؼ الشػػرط النػػان  حفاظػػاال عمػػس 

فػػػ   عتبػػػار اػػػرار ت ريػػػر  –عمػػػس مجػػػرد عػػػدـ  يػػػداع النمػػػاذج  و ال ػػػرار الػػػوزاري  –األوؿ 
 المنفعة كأف لـ يكف.

وذلؾ ، ل انوف السابؽاومف جانبنا نرق، حسناال فعؿ المشرع ذلؾ عندما ااـ بتعديؿ 
نػػػارة موتػػػوع  ف كانػػق اإلدارة اػػػو  لتجنػػإ المشػػػاكؿ والمنازعػػاق د بػػػد ق فػػ  التنفيػػػذ مػػػف ا 

عدمه، وال سيما  ف هناؾ حاالق ال يتطمإ األمر مف اإلدارة تنفيذ عمػالال معينػاال  و البػدف 
كما هو الحاؿ فػ  نػزع ممكيػة األراتػ  المحيطػة بالمنػاطؽ األنريػة لحمايتاػا ، ف  التنفيذ

دوف  اامػػػػة  ي  حيػػػػ  تتح ػػػػؽ المنفعػػػػة العامػػػػة بمجػػػػرد اإلسػػػػتيالف عمػػػػس مسػػػػاحاق معينػػػػة
لعسػػكرية لتػػروراق وكػػذلؾ نػػزع ممكيػػة األراتػػ  المحيطػػة بال طاعػػاق ا، نشػػ ق عمياػػام

  منية وفيرها .

 واد اتق محكمة ال تػاف اإلداري بسػ وط مفعػوؿ ال ػرار الصػادر بت ريػر المنفعػة
 ـ  يػػداع النمػػاذج المشػػار  لياػػا  والعامػػة لتوسػػي  محطػػة السػػكة الحديديػػة بنػػ  سػػويؼ لعػػد

 . (1) و تنفيذ المشروع  الؿ المدة المحددةصدور ارار نزع الممكية 

، بينما حكمق فػ  اتػية الطريػؽ الػدائري حػوؿ ال ػاهرة بعػدـ سػ وط مفعػوؿ ال ػرار
 السنتيف بالنسبة لم طاع العاـ مفحي  كاف اد بدف ف  تنفيذ المشروع ابؿ مرور 

                                                           

(حنالٌ يٞال،  22/6/1818ي االٞح فالٜ  41ىسْح  3133( حنٌ ٍعنَح )ىق اء )اح)اٛ فٜ )ىق ٞح )1)

 ٍْي٘ام
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 .(1)وه  المنط ة الت  ت   ف  نطاااا الع اراق الممموكة لممدع ، المشروع

  :اد رفع الدعوىميع

 - ر ينػػػا  ف النتيجػػػة الطبيعيػػػة إلعتبػػػار اػػػرار ت ريػػػر المنفعػػػة العامػػػة كػػػأف لػػػـ يكػػػف
  وبالتال   سترداد الع ار .، هو س وط مفعوؿ ال رار اإلداري –بالنسبة لمع ار 

مػا هػو السػبيؿ الػذي يسػمكه المالػؾ إلسػترداد ، والتساؤؿ الذي ينار ف  هػذا الصػدد
 ع ار ؟

ذا التسػػاؤؿ يجػػإ التفراػػة بػػيف دعػػوق السػػ وط ودعػػوق اإللرػػاف مػػف لإلجابػػة عمػػس هػػ
 . (2)حي  الميعاد

الفػػرؽ بػػيف دعػػوق السػػ وط ودعػػوق اإللرػػاف مػػف حيػػ  الميعػػاد:  يػػر منػػاط لمتفراػػة 
 دعػػوق اإللرػػاف مػػف حيػػ  الميعػػاد مػػا اتػػق بػػه المحكمػػة اإلداريػػةو  بػػيف دعػػوق السػػ وط

وف منازعة  دارية تتميز عف دعػوق اإللرػاف العميا ب ولاا :" دعوق الس وط ال تعدو  ف تك
بحسػػباف  ف األ يػػرة تتتػػمف نعيػػاال عمػػس ال ػػرار بعيػػإ يتعمػػؽ بعػػدـ المشػػروعية شػػاإ هػػذا 
ال رار مف لحظة صػدور  وبالتػال  يمكػف  ف يكػوف نمػة وجػه لم ػوؿ بتحصػف ال ػرار  ذا لػـ 

ة ف د يصػدر سػميماال  ما بالنسبة  لس ارار المنفعة العام، يطعف ف   الؿ المواعيد الم ررة
ومػػػ  ذلػػػؾ يرتػػػإ المشػػػرع عمػػػس حػػػدو  واػػػائ  ، مػػػف كػػػؿ عيػػػإ يتعمػػػؽ بمشػػػروعيته فاال مبػػػر 

اف  نػر  فػال يكػوف األمػر والحالػة هػذ  متعم ػاال بمشػروعية ال ػرار انتاػمست بمة س وط ال رار و 
نمػا يكػوف بوزنػه وت ػدير  فػ  نطػاؽ الحػد الزمنػ  المحػدد لنفػاذ  فػ  حالػة  واق صػدور ، وا 

 ؾ الواائ .تح ؽ تم

                                                           

( حنٌ يٞ، ٍْيال٘ا 16/5/1881 –   44ىسْح  3161( حنٌ ٍعنَح )ىق اء )اح)اٛ فٜ )ىق ٞح )1)

 حٞس ي ٚ ت لً يق٘ا ٍ  ٘ه )ىق،)ا )اح)اٛ تلخ٘ه )ى قاا)خ فٜ )ىَي،ٗل )ىذٛ ذٌ ذْ ٞذٓم

( حنٌ ح ٘ٙ )اىغاءل ٍقٞلج تَٞ اح ي ٞ، ٕ٘ يرُ٘ ٍٝ٘اع منصو  اً ٍالِ ذالااٝخ ّيال، )ىقال،)ا إ ال ُ 2)

َسافحل َٗٝرالل ٕالذ) )ىَٞ الاح إىالٚ )ٗه إىٚ صاحة )ىينُ :ٗ  ئَ تٔ  يَاع ٝقْٞاعل تاايافح إىٚ ٍٞ اح )ى

ًٝ٘  َو إذ) صاحف آخ، ًٝ٘ فٞٔ  عيحل مَا َٝرل ٕذ) )ىَٞ اح تاىق٘ج )ىقإ،ج ْٗٝقعع تاىرظيٌ :ٗ افع 

 -اية )ىَ افاج ٍالِ )ى،يالً٘ –)ىل ٘ٙ إىٚ ٍعنَح يٞ، ٍخر ح م :ٗ ذقلٌٝ اية )ىَسا لج )ىق االٞح 

 ٗمذىل تاىيج٘ء إىٚ ىجْح فض )ىْ ) اخم
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ومػػػؤدق ذلػػػؾ  ف دعػػػوق السػػػ وط تتميػػػز عػػػف دعػػػوق اإللرػػػاف، فػػػال تت يػػػد بمواعيػػػد  
ويكػػػوف عمػػػس المحكمػػػة  ف ، الطعػػػف بحسػػػباف  ف سػػػ وط ال ػػػرار  نػػػر يرتبػػػه المشػػػرع اانونػػػاال 

ومػػف نػػـ يجػػوز لصػػاحإ الشػػأف اف يتمسػػؾ بالسػػ وط ، تكشػػؼ وحسػػإ عػػف هػػذا السػػ وط
 . (1)اف"دوف  ف يكوف م يداال بمواعيد دعوق اإللر

 ف مالػػؾ الع ػػار عميػػه رفػػ  دعػػوق السػػ وط والتمسػػؾ بالسػػ وط  ،وعمػػس ذلػػؾ نػػرق 
 إلسترداد ع ار  ػ وليس دعوق اإللراف.

 عتبار ارار ت رير المنفعة العامة كأف لـ يكف :امدق جدوق 

عػػف مػػدق جػػدوق  عتبػػار اػػرار ت ريػػر المنفعػػة  التسػػاؤؿ الػػذي ينػػار فػػ  هػػذا الصػػدد
 العامة كأف لـ يكف ؟

الوااػػ  العممػػ   نػػار هػػذا الموتػػوع ونػػذكر عمػػس سػػبيؿ المنػػاؿ مشػػروع  نشػػاف سػػد 
ترابػػػػػػ  ومرػػػػػػي  وهػػػػػػويس دميػػػػػػاط حيػػػػػػ  سػػػػػػبؽ  ف سػػػػػػ ط مفعػػػػػػوؿ اػػػػػػرار وزيػػػػػػر الػػػػػػري 

( 12318/1969( بت ريػػر المنفعػػة العامػػة لممشػػروع نػػـ تجػػدد بػػال رار )12189/1967)
(ول ػػد رفتػػق 14615/1985والػػذي سػػ ط مفعولػػه  يتػػاال ومػػف نػػـ تجػػدد نالنػػة بػػال رار )

محكمػػة ال تػػاف اإلداري  لرػػاف ال ػػرار األ يػػر رفػػـ مػػرور مػػا ي ػػرإ عشػػريف عامػػاال عمػػس 
ولػػػـ تبػػػد  اإلدارة بالعمػػػؿ ب سػػػتنناف  اامػػػة مسػػػكناال دائمػػػاال لمعػػػامميف ، بدايػػػة العمػػػؿ بالمشػػػروع

 .(2)بالمشروع

 التعويض:

تاف اإلداري عمػس جاق اوانيف نزع الممكية لممنفعة العامة المتعاابة و حكاـ ال ات 
  ف عدـ ت دير التعوي   و ااتتائه ال يؤنر عمس مشروعية ارار المنفعة العامة.

                                                           

ىسالْح  1119 ( ٗ)41ل ىسالْح 4112ل41216حنالٌ )ىَعنَالح )اح)اٝالح )ى يٞالا فالٜ )ىع الُ٘ ) ( ا)جع1)

 م1211ل ص 152ايٌ  46(ل )ىسْح 9/4/2111  جيسح 41

( حنالٌ يٞال، 18/11/1819فالٜ  –  41ىسالْح  2124( حنٌ ٍعنَح )ىق الاء )اح)اٝالح فالٜ )ىق الٞح )2)

 ٍْي٘ام



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

صدار اانوف الت طيط العمران  ن  ف  المادة 1982لسنة  3ولكف ال انوف ) ( وا 
المنزوعػػػة ممكيتاػػػا إلعػػػادة تجديػػػد  ( عمػػػس  ف عػػػدـ ت ػػػدير التعػػػوي  عػػػف الع ػػػاراق47)

 .(1)المنفعة العامة وكأف لـ يكف   سنواق يجعؿ ارارتعميرها  الؿ نالو  األحياف

 سترداد في غير حاالت إعتبار القرار كأن لم يكن :اال

بدفال اد ينور ف  اذهاننا تساؤؿ عف مدق  مكانية حؽ اإلسػترداد مػف ابػؿ المػالؾ  
اصحاإ الع اراق المنزوع ممكيتاا لممنفعة العامة فيمػا لػو زاؿ وجػه المنفعػة العامػة الػذي 

زعػػق الممكيػػة مػػف  جمػػػه  و  ذا لػػـ تسػػتررؽ  عمػػاؿ المنفعػػػة العامػػة كػػؿ الع ػػار المنػػػزوع ن
 ممكيته، فاؿ يمكف  سترداد الجزف المتب   مف الع ار؟

( معػروؼ منػذ صػػدور Droit de réuocessionحػؽ اإلسػترداد ) ،فػ  فرنسػا 
عمؿ الع ار مؤدا   ف اإلدارة عندما ال تست، و 3/5/1841اانوف نزع الممكية الصادر ف  

 و ، المنزوع ممكيته  الؿ  مس سنواق مف تاريخ مرسوـ نػزع الممكيػة  و التنػازؿ الػودي
مػػنالال  –فيػػر الرػػر  الػػذي نزعػػق الممكيػػة مػػف  جمػػه  –عنػػدما تسػػتعممه ألفػػرا  ا ػػرق 

ف ف لمالؾ الع ػار  و  مفػه (2)كأف تنزع الممكية ألجؿ حدي ة في اـ بدالال عناا مركز تجاري
  وؽ لديه طمإ اإلسترداد  الؿ نالنيف عاماال. و  صحاإ الح

وفػ  حالػة التنػػازؿ الػودي، تتػ  اإلدارة عػػادة شػرطاال مػؤدا  تنػػازؿ المالػؾ مػف حػػؽ 
 . (3)يجوز لممالؾ  ال يوافؽ بدافةال عمس هذا الشرط اإلسترداد ولكف

ذا  رادق جاػػة اإلدارة   بيػػ  األمػػواؿ المنزوعػػة ممكيتاػػا والتػػ   –نازعػػة الممكيػػة  –وا 
 مالؾ الساب يف وت ييرهـ، كما لااف م رراال عمياا حؽ االسترداد، فاف عمياا ا طار الكا

                                                           

 ٍق ٘اج  يٚ جاّثِٞ" ( )ى٘)يع :ُ ذىل ٝينو يَاّح ٕاٍح ىيَ ك ٗإُ جاءخ1)

 :ّٖا حاىح خاصح تغ،ض ٗ)حل ٕٜٗ حاىح ذجلٝل )ألحٞاء ألي،)ض )ىرخعٞط )ى َ،)ّٜم -:

:ُ )ألٍالال، ٝر يالالق ترقالاللٝ، )ىر الال٘ٝض فقالالط ٗىالالٞو ىالالٔ   يالالح تاير الالاء يَٞالالح )ىر الال٘ٝض خالال ه )ىسالالْ٘)خ  -ب

 )ىص زم

(2) C-E 7.7.L1978 Ville d' Hyéres R.D.D 1979, P-579 , dorit et Ville 1979 , p 

322. 

)3) Bemard Basse: L’expropration, DE IA propriete particuliére No 565 . 

Mar. 1979 p.39. 
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 .(1)اف تجا  حؽ االسترداد ف  حالة استصدارها ارار ت رير جديد لمرر  الجديد

( ال نجػد نصػاال يشػير الػس حػؽ 1957لسػنة  5باسػت راف ال ػانوف راػـ ) ،وف  مصر
( بػؿ نصػق 1931لسػنة  94لمرسػـو ب ػانوف )االسترداد ف  منؿ هذ  الحاالق، وكػذلؾ ا

المادة النالنة منه عمس بي  الع اراق الت  ال تستررااا  عماؿ المنفعة العامة  و يمكف اف 
 ينتؼ باا عمس اي وجه ا ر بحسإ الظروؼ واالحواؿ.

 94والتساؤؿ الذي ينور باذا الصدد، مػا هػو الوتػ  بعػد الرػاف المرسػـو ب ػانوف )
النصو  الجديدة لنػزع ممكيػة المنفعػة العامػة، وهػؿ يحػؽ لممالػؾ ( ف  ظؿ 1931لسنة 

 نفعة العامة؟ماسترداد االجزاف البااية الت  لـ تد ؿ ف  اعماؿ ال

 هذا ما سنجيإ عميه ف  ف رة موافنا الش ص  ف  هذا الموتوع.

بادد ذي بدف، تجدر االشارة الس س وط ارار التر ي  اذا متق سنة مف تاريخ 
  دوف اف يبد  العمؿ به، وبمفاـو الم الفة اف بدف العمؿ ف  التنفيػذ هػو اعالف التر ي

 الذي يمن  س وط ال رار.

بشػأف هػذا الموتػوع يمكػف تم يصػاا عمػس النحػو ، ومف جانبنػا نسػجؿ مالحظاتنػا
 : (2)اآلت 

 المالحظة األول :

مػػف  11نفتػػؿ  سػػت داـ عبػػارة " سػػ وط مفعػػوؿ ال ػػرار الػػواردة فػػ  نػػ  المػػادة ) 
عمس عبارة عّد ال رار كأنه لـ يكف الت   –ال انوف السابؽ  –( 1954لسنة  577 انوف ال

عمػػػس الػػػرفـ مػػػف ااتػػػراإ  –عمػػػس اعتبػػػار  المعنػػػس األدؽ ، عبػػػرق المجنػػػة المشػػػتركة عنػػػه
المعنػػس بػػيف العبػػارتيف  ال  ننػػا نػػرق فػػ  العبػػارة األولػػس هػػ  األكنػػر داػػة وصػػواباال فػػ  هػػذا 

ال تػػػػدع مجػػػػاالال و  التفسػػػػيراقو  بػػػػواإ  مػػػػاـ كػػػػؿ التػػػػأويالقالمجػػػػاؿ حيػػػػ   ناػػػػا توصػػػػد األ
                                                           

(1) C.E. 17/6/1977, Dame veure matel, Leb-p. 278. 

ANDRE DELAUBADER: Traité élémentaire de droit administratif, T.11, 

1980. P.266 ا فٜ حق )اير،ح)ح ٝ(ٗ  

 م211( حم ذُّ٘ ييَٞاُ ّٝ٘ول )يق٘ا )ىق،)ا)خ )اح)اٝح(ل ٍ لا ياتقل ص 2)
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لأل تالؼ، ناهينا عف ذلؾ  ف المحكمة اإلدارية العميا ف  مصر ال زالق تستعمؿ عبػارة 
( فػ  حكمػه 1991لسػنة  11س وط ال رار بعد المشروع الم دـ إلستصػدار ال ػانوف راػـ )

 .(1)7/4/2111لاا بجمسة 

 المالحظة الثانية:

ت رير المجنة المشتركة لمنااشة مشػروع ال ػانوف بحػذؼ الشػرط النػان  نؤيد ماجاف ب
يػػاال لػػدرف المنازعػػاق بػػيف  تو  –مػػا لػػـ يكػػف اػػد بػػدف بتنفيػػذ المشػػروع  ػػالؿ مػػدة السػػنتيف  –

 جاة اإلدارة والمالؾ وتحميؿ ال تاف دعاوق هو ف  فنس عناا.

 المالحظة الثالثة :

مفعػوؿ اػرار ت ريػر المنفعػة العامػة حسناال فعػؿ المشػرع بوتػعه ت ريػر مبػد  سػ وط  
 و اعتبػار  كػأف لػـ يكػف والسػمام ب سػترداد المالػؾ ع ػار   ذا لػـ يػتـ  يػداع اإلدارة النمػاذج 
ال اصة بن ؿ الممكية المواعة مف المالؾ  و ال ػرار الػوزاري الصػادر بنػزع الممكيػة  ػالؿ 

رج  كفػة  حػد الطػرفيف، ونعت د  ف مدة السػنتيف هػ  بمنابػة البيتػة التػ  تػ، مدة السنتيف
 ي هػػ  تػػمانة جديػػة لمموازنػػة بػػيف السػػمطاق الواسػػعة ، الجاػػة نازعػػة الممكيػػة  و المػػالؾ

 لإلدارة ف  نزع الممكية مف جاة والحفاظ عمس ح وؽ المالؾ مف جاة   رق.

ذا ترا ػػق اإلدارة عػػف ن ػػؿ ممكيػػة الع ػػار وف ػػاال لنصػػو  ال ػػانوف فػػ ف ذلػػؾ يكػػوف  وا 
رع بػػأف المالػػؾ لػػـ يواػػ  عمػػس نمػػاذج ن ػػؿ ذوال عبػػرة فػػ  التػػ، ل ػػرارمػػدعاة لسػػ وط مفعػػوؿ ا

 يوا  ارار صدور نزع الممكية مف الوزير الم ت  ويودع الشار الع اري.، الممكية
 المالحظة الرابعة :

بالنسػػبة لبيػػاف مػػدق جػػدوق سػػ وط مفعػػوؿ اػػرار ت ريػػر المنفعػػة العامػػة  و كػػأف لػػـ  
، ار المنفعػػة العامػػة يجػػإ  ف ال يتجػػدد مػػرة نانيػػة ف سػػ وط اػػر  –والحػػؽ فػػ  ر ينػػا  –يكػػف 

                                                           

 1119 ( ٗ)ىع الِ )41ل ىسالْح 4112-4121( ا)جع حنالٌ )ىَعنَالح )اح)اٝالح )ى يٞالا فالٜ )ىع الُ٘ )1)

( )ىَياا إىٞٔ ياتقاع فٜ ٍ٘يال٘ل )ى ال،  تالِٞ ح ال٘ٙ )ىسالق٘ا ٗح ال٘ٙ 9/4/2111  جيسح 41ىسْح

 إىغاء ٍِ حٞس )ىَٞ احم
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 ي بمعنػػس فػػ  حالػػة ت ريػػر سػػ وط مفعػػوؿ ال ػػرار  و كػػأف لػػـ يكػػف ينبرػػ  يسػػترد المالػػؾ 
فمؽ الموتوع فياا. وعدـ فس  المجاؿ لإلدارة نانية ونالنة بتجديد ارارهػا  ال فػ  و  ع ار 

ال سوؼ نكػوف  مػاـ عػدـ اسػت رار  ، المراكػز ال انونيػة لممػالؾحاالق الترورة الممجئة. وا 
ال نػرق سػبباال م نعػاال وكافيػاال لتجديػد اػرار ، و باإلتافة  لس تياع فػ  الجاػد والواػق والمػاؿ

ف المشػػػػرع اػػػػد منحاػػػػا  – ذ سػػػػتكوف  مػػػػاـ دائػػػػرة مفرفػػػػة  –اإلدارة نانيػػػػة ونالنػػػػة  سػػػػيما وا 
، ال ف  صالحياق واسعة ف  هذا الجانإ ونعت د تمكؤها فير مبرر إلعادة تجديد ارارها 

 حاالق الترورة الممجئة.
 المالحظة الاامسة : 

، نػػرق فػػ  اػػوانيف نػػزع الممكيػػة لممنفعػػة العامػػة واحكػػاـ ال تػػاف اإلداري فػػ  مصػػر 
 ف عدـ ت دير التعوي   و ااتتػائه ال يػؤنر عمػس مشػروعية اػرار ت ريػر المنفعػة العامػة 

ولػػػيس مػػػف ، نفعػػػة العامػػػةيشػػػكؿ  جحافػػػاال كبيػػػراال بحػػػؽ مالػػػؾ الع ػػػار المنزوعػػػة ممكيتػػػه لمم
ومػ  ذلػؾ لػـ ي ػدر ، المروفة واإلنصاؼ استيالف جاة اإلدارة عمس ع ار رفماال عػف مالكػه

 التعوي   و ي تتس. 

ولكف ال يعن  ذلؾ ، ي يناال نحف م  ت ديـ المصمحة العامة عمس المصمحة ال اصة
د ذاتاػػا التتػػحية بالمصػػمحة ال اصػػة، سػػيما  ف نػػزع ممكيػػة الع ػػاراق مػػف مالكػػه هػػ  بحػػ

يجػػػػإ  ف ي ابمػػػػه ، وبالتأكيػػػػد  ف هػػػػذا الت ػػػػدير والننػػػػاف، تتػػػػحية تسػػػػتحؽ الننػػػػاف والت ػػػػدير
، اق  اتتػػػػائه جػػػرافكمػػػا يجػػػػإ تسػػػايؿ ، و ف ال يمحػػػؽ تػػػػرراال بالمالػػػؾ تعػػػوي  مجػػػزي

متريػػػػػراق الظػػػػػروؼ الوااعيػػػػػة و  حفاظػػػػػاال عمػػػػػس ح ػػػػػوؽ المػػػػػالؾ و شػػػػػية تعرتػػػػػاا لت مبػػػػػاق
 وال انونية .

 المالحظة السادسة:

مػػػا فيمػػػا ي ػػػ  مالحظاتنػػػا األ يػػػرة فاػػػ  ب صػػػو  التسػػػاؤالق التػػػ  تنػػػار فػػػ    
وهػػ  هػػػؿ يحػػؽ لجاػػػة اإلدارة  ف تسػػت دـ الع ػػػار ، موتػػوع نػػزع الممكيػػػة لممنفعػػة العامػػػة
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المنزوع لرير الرر  الذي نزعق ألجمه؟ وما هو مصير الجزف المتب   مف الع ار الذي 
 مفعوؿ ال رار ف  منؿ هذ  الحاالق؟لـ يسترراه المشروع ؟ وهؿ يمكف ت رير س وط 

الوااػػ   ف المشػػرع الفرنسػػ  اػػد وتػػ  حمػػوالال لمنػػؿ هػػذ  التسػػاؤالق ولعػػدـ التكػػرار  
 نحيؿ الكالـ  لس ما سبؽ ذكر  .

 مػػا بالنسػػبة لممشػػرع المصػػري فػػ ف النصػػو  لػػـ تجػػز صػػراحة بحػػؽ المالػػؾ فػػ   
لػؾ عمػس عػدـ  مكانيػة سػ وط ونستدؿ مف ذ، استرداد الع ار ف  التساؤليف الوارديف  عال 

 مفعوؿ ال رار.
يمكػػػف ت ريػػػر سػػػ وط مفعػػػوؿ ال ػػػرار  سػػػتناداال  لػػػس النصػػػو   ،ومـــن بانبنـــا نـــرى 

عمػػس ، الدسػػتورية ال اصػػة بحمايػػة الممكيػػة ال اصػػة بعػػدـ نػػزع الممكيػػة  ال لممنفعػػة العامػػة
د فػػػ ف نػػػزع الممكيػػػة يف ػػػ،  نػػػه فػػػ  حػػػاؿ عػػػدـ اسػػػت داـ الع ػػػاراق المنزوعػػػة لاػػػذا الرػػػر 
 شرعيته و ساسه ال انون  وبالتال  ينبر  س وط مفعوؿ ال رار.

 المالحظة السابعة :

فػػػػ  ال ػػػػوانيف  (  لرػػػػس مػػػػا كػػػػاف منصوصػػػػاال عميػػػػه1991لسػػػػنة  11ال ػػػػانوف راػػػػـ ) 
الساب ة مف ترؾ ت دير المنفعػة العامػة لػإلدارة و ورد بالمػادة النانيػة منػه مػا يعػرؼ  عمػاؿ 

ن  لػػـ يترتػػإ عميػػه تتػػييؽ نطػػاؽ منفعػػة عامػػة لألعمػػاؿ  ال  ف هػػذا الػػ، المنفعػػة العامػػة
 المذكورة ف  الف رة الساب ة.

وعمس هذا األساس  صػبحق المنفعػة ال اصػة  كنػر تاديػداال بنزعاػا مػف  صػحاباا  
 اف مػػػا لػػػـ يتػػػد ؿ ال اتػػػ  اإلداري ألداف دور  فػػػ   يجػػػاد التػػػوازف المطمػػػوإ بػػػيف  عتبػػػار

 ممتمكاتاـ ال اصة.و  حسف سير اإلدارة وحماية ح وؽ األفراد



 يكن لم كأن أو العامة للمنفعة الملكية نزع تقرير قرار سقوط

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

 الااتمة
تناولنػػػػا فػػػػ  بحننػػػػا هػػػػذا صػػػػور انتاػػػػاف ال ػػػػرار االداري وسػػػػ وطه بصػػػػورة تم ائيػػػػة، 
وعرتػػنا تفصػػيالال مواػػؼ ال تػػاف اإلداري المصػػري مػػف  ػػالؿ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا 
والجمعيػػػة العموميػػػة ل سػػػم  الفتػػػوق والتشػػػري  بمجمػػػس الدولػػػة المصػػػري وعػػػر  صػػػور 

رار اإلداري والمتمنمػػػة فػػػ  سػػػ وط اػػػرار ت ريػػػر نػػػزع الممكيػػػة لممنفعػػػة وحػػػاالق سػػػ وط ال ػػػ
العامة، ومف نـ س وط التر ي  اإلداري، و  يراال س وط ارار عدـ تسمـ العمؿ  و اعتبار  

 كأف لـ يكف وموافنا الش ص  مف ذلؾ.

 و صصنا ال اتمة لالستنتاجاق والتوصياق.

 االستنتابات: :أوالً 

سػػ وط اػػرار ت ريػػر نػػزع الممكيػػة لممنفعػػة العامػػة  ذا لػػـ توصػػمق هػػذ  الدراسػػة الػػس  -1
 و ال ػػرار الػػوزاري  –المػػالؾ  –يػػتـ  يػػداع النمػػاذج المواعػػة مػػف  صػػحاإ الشػػأف 

الصػػادر بنػػزع ممكيػػة الع ػػار فػػ  حػػاؿ تعػػذر الحصػػوؿ عمػػس توايعػػاق اصػػحاإ 
الشأف مكتإ الشار الع اري الم ت   الؿ سنتيف مف تاريخ نشر ارار المنفعة 

اق الالزمػػة جػػرافة بالجريػػدة الرسػػمية، كجػػزاف لت ػػاعس اإلدارة عػػف ات ػػاذ اإلالعامػػ
 التماـ عممية ن ؿ الممكية  الؿ المدة الم ررة.

كشػػفق الدراسػػة عػػف وجػػود فػػرؽ كبيػػر بػػيف دعػػوق االسػػ اط ودعػػوق االلرػػاف مػػف  -2
حي  الميعاد، ومؤدق ذلؾ  ف دعوق الس وط تتميز عف دعوق االلراف فال تت يد 

لطعػػف، واػػػد يصػػدر اػػرار ت ريػػػر المنفعػػة العامػػة سػػػميماال مبػػرفاال مػػف كػػػؿ بمواعيػػد ا
عيػػػإ يتعمػػػؽ بمشػػػروعيته، ومػػػ  ذلػػػؾ رتػػػإ المشػػػرع عمػػػس ت مػػػؼ حػػػدو  واػػػائ  

 مست بمية س وط ال رار.

تبػػػػػّيف هػػػػػذ  الدراسػػػػػة بػػػػػأف ال تػػػػػاف اإلداري المصػػػػػري اػػػػػد  سػػػػػت ر عمػػػػػس اعتبػػػػػار  -3
توفي يػػػة بػػػيف عامػػػؿ  التػػػر ي  اإلداري اػػػرار  داري، و ف التػػػر ي  يعػػػد وسػػػيمة

 الحرية وعامؿ السمطة. 
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مػػف المواعيػػد الحتميػػة  يعػػدتوصػػمق الدراسػػة الػػس اف مػػدة التػػر ي  مػػدة سػػ وط و  -4
ويترتإ عمس عدـ مراعاتاا س وط التر ي  وصيرورته حابط األنر اانوناال حي  
 يمكف ال وؿ معه  ف التر ي  اد س ط ف  حاؿ  ن تائه ليصب  كأف لـ يكف.

ذ  الدراسة  ف الموظؼ الذي يتـ تعينه ولـ يستمـ العمؿ المناط تبيف مف  الؿ ه -5
به يس ط ارار تعينه ب وة ال انوف واعتبار ارار التعييف كػأف لػـ يكػف وال تعػد هػذ  

 –سػحإ  و الرػاف  و متػاد  –الصورة مف صور انتااف ال رار اإلداري اال رق 
نما ه  صورة مف صور س وط ال رار اإلداري ب وة الن  لع  دـ تسمـ العمؿ.وا 

 التوصيات -ثانياً 

نايػػإ ونناشػػد المشػػروع المصػػري والعرااػػ  بفػػر  راابتػػه الكاممػػة عمػػس ت ػػديراق  -1
اإلدارة ف  مجاؿ نزع الممكية لممنفعة العامة ل طورة األمر وتعم ه بمبد  هاـ مف 

و ف يػػػزف الحالػػػة الوااعيػػػة بمبػػػد   –ح ػػػوؽ وحريػػػاق وممتمكػػػاق األفػػػراد ال اصػػػة 
األتػػرار والمنػػاف  عنػػد تح  اػػا، وفػػ   ػػالؼ ذلػػؾ يمكػػف  ف تمحػػؽ  الموازنػػة بػػيف

 ترراال بالممتمكاق ال اصة لألفراد.

نناشد المشرع المصري ف  حالة س وط ارار ت رير المنفعػة العامػة لسػبإ ترا ػ   -2
اإلدارة فػػ  عػػدـ  يػػداع النمػػاذج المواعػػة مػػف المػػالؾ  و ت ريػػر الػػوزير الم ػػت  

تجديد لمرة نانية او نالنة حفاظاال عمس ممتمكاق  مكتإ الشار الع اري عدـ جواز
 وح وؽ المالؾ عمس نحو يكفؿ الموازنة بيف ح وااـ وح وؽ اإلدارة.

نناشد مجمػس الػوزراف المصػري فػ   صػدار ال ػراراق والتعميمػاق ال اصػة بصػدد  -3
المحافظػػػػػة عمػػػػػس األصػػػػػوؿ والمواصػػػػػفاق العامػػػػػة وم تتػػػػػياق االمػػػػػف وال واعػػػػػد 

ة طالإ التر ي  ف  الحصوؿ عميػه دوف معواػاق الصحية مف جانإ ومصمح
 بيرواراطية ال سند لاا مف ال انوف.
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 :ـماــــصــالمـ
 يتطػرؽ ولػـ اإلداريػة ال ػراراق اناػاف وصػور حاالق مف مامة حالة دراستنا تناولق

 التشػػػري  فػػػ  العامػػػة لممنفعػػػة الممكيػػػة نػػػزع ت ريػػػر اػػػرار سػػػ وط صػػػورة وهػػػ  لاػػػا البػػػاحنيف
 .المصري

 وتػػزوؿ يسػػ ط اػػد – ال انونيػػة الظػػواهر كػػؿ منػػؿ ذلػػؾ فػػ  منمػػه – اإلداري وال ػػرار
 اانونيػة وسػيمة بأية وين ت  يزوؿ حي  نفاذ ،  و سريانه فترة طالق ماما ال انونية اوته
 . ان تائه  و س وطه  سباإ مف سبإ  و

 اػػػرار سػػ وط هػػ  األولػػس  الصػػورة اإلداري، ال ػػػرار سػػ وط وصػػور حػػاالق وتتعػػدد
  و االدارة تػػػػد ؿ دوف – طبيعيػػػػة – تم ائيػػػػة بصػػػػورة العامػػػػة لممنفعػػػػة الممكيػػػػة نػػػػزع ت ريػػػػر
نما ال تاف  متػق  ذا اإلداري، التػر ي  سػ وط النانيػة الصػورة ال ػانوف، بػن  يس ط وا 

 المػر   العمػؿ مػف اإلسػتفادة الشػأف صاحإ يشرع ولـ التر ي  من  عمس واحدة سنة
 .به

 بمعنس العمؿ، تسمـ عدـ حالة ف  ه  ال رار، س وط صور مف النالنة الصورة اما
 يسػتمـ ولػـ والمػوائ  ال ػوانيف بموجػإ الم ػررة المػدة ومتػق شػ   تعيػيف ارار صدر اذا

  و اإلداري ال ػػػرار سػػػ وط صػػػور مػػػف صػػػورة  مػػػاـ  يتػػػاال  لػػػةالحا هػػػذ  فػػػ  نكػػػوف العمػػػؿ،
 .يكف لـ كأف اعتبار 

 

 .يكف لـ كأف  و العامة المنفعة الممكية، نزع ارار، س وط،: المفتاحية الكمماق
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ABSTRACT : 

Our study dealt with an important case of cases and the 

termination of administrative decisions, and the researchers did 

not address them. This is the picture of the fall of the decision of 

the expropriation report for public benefit in Egyptian legislationم 

The administrative decision - as in all legal phenomena - may 

fall and diminish its legal power no matter how long its validity or 

effectiveness lasts, as it will expire by any legal means or cause of 

its fall or expiryم 

The second is the fall of the administrative license, if one 

year has elapsed since the grant of the license and the owner has 

not initiated Benefiting from the licensed workم 

The third picture of the fall of the decision is in the case of 

non-receipt of the work, meaning that if the decision to appoint a 

person has been issued and the period prescribed by the laws and 

regulations has not received the work, we are also in this case the 

imam of the picture of the fall of the administrative decision or if 

it was notم 

 

Keywords: fall, decision, expropriation, public utility, or if not. 


