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 هسؤوليت الشخض املخالف لضىابط إجاصة البناء
 دساست هقاسنت

 أهني سحين محيذ م.د.                          امساػيل طؼظاع غيذاى د. 
  أستار القانىى اإلداسي                             هذسط القانىى اإلداسي      

             ت القانىى/ جاهؼت بابلكلي                        القانىى/ جاهؼت بابلكليت    

                                 املستخلض
٠غت ػٍٝ اٌشخض اٌشاغت ثبٌجٕبء االٌزضاَ ثبألؽىبَ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّؾذدح 

ً ِٓ لجً اٌزشش٠ؼبد إٌّظّخ ٌٍؼّشاْ ٚاٌّزؼٍمخ ثبعبصح اٌجٕبء ِٓ ؽ١ش  عٍفب

ششٚؽ ِزؼٍمخ ثطٍت ششٚؽ اٌؾظٛي ػٍٝ اعبصح اٌجٕبء عٛاء وبٔذ ٘زٖ اٌ

رجبػٗ ِٓ لجً اٌّؼٕٟ ثبإلعبصح اأ١ٌٚب ٚػشٚس٠بً ٠غت  اإلعبصح ٚاٌزٞ ٠ؼذ اعشاءً 

ِٓ ؽ١ش رمذ٠ّٗ ٌطٍت اإلعبصح ٚاإلعشاءاد اٌزٟ ٠ّش ثٙب ٘زا اٌطٍت أَ اٌششٚؽ 

ثغجت أْ اٌّزؼٍمخ ثّٛػٛع اإلعبصح أٞ أػّبي اٌجٕبء اٌخبػؼخ ٌٙزٖ اإلعبصح،

اٌٛعبئً اإلداس٠خ إٌّظّخ ألؽذ اٌؾمٛق اٌذعزٛس٠خ ٚ٘ٛ ِٓ أوضش  اعبصح اٌجٕبء رؼذ

ثّٛعت اٌجٕذ )أٚال(  ٕ٘ٓٓؽك اٌٍّى١خ اٌزٞ وفٍٗ دعزٛس عّٙٛس٠خ اٌؼشاق ٌغٕخ 

اٌٍّى١خ اٌخبطخ ِظٛٔخ، ٠ٚؾك ٌٍّبٌه االٔزفبع (  ثٕظٗ ػٍٝ أْ )ِٖٕٓ اٌّبدح )

( 2ٕٓ اٌّبدح )صب١ٔب( ِ(، ٚاٌجٕذ )ثٙب ٚاعزغالٌٙب ٚاٌزظشف ثٙب، فٟ ؽذٚد اٌمبْٔٛ

، األؽىبَ اٌخبطخ ثؾفع أِالن اٌذٌٚخ ٚاداسرٙب ٚششٚؽ  ٍْ ثمٌٛٗ ) رٕظُ ثمبٔٛ

(، اٌزظشف ف١ٙب، ٚاٌؾذٚد اٌزٟ ال ٠غٛص ف١ٙب إٌضٚي ػٓ شٟء ِٓ ٘زٖ األِٛاي

فبٌّظٍؾخ اٌؼبِخ، خبطخ رٍه اٌزٟ رزؼٍك ثبٌؼّشاْ ٟ٘ اٌزٟ أٍِذ ػٍٝ اٌّششع 

ٓ أُ٘ ٘زٖ اٌمٛاػذ ِٕؼ اعبصح اٌجٕبء وٛٔٙب اٌزذخً ثٛػغ لٛاػذ ٌٙزا اٌجٕبء ِٚ

أطجؾذ فٟ ِؼظُ دٚي اٌؼبٌُ ِٓ اٌٛعبئً اٌشئ١غ١خ الؽزشاَ لٛاػذ اٌزٕظ١ُ 

ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌطبثغ اٌؾؼبسٞ ٌٍّذْ ٌّٕغ اٌجٕبء اٌؼشٛائٟ اٌزٞ ٠ئصش فٟ 

إٌٛاؽٟ اٌظؾ١خ ٚاٌغّب١ٌخ ٚاالعزّبػ١خ ٌٍّٕبؽك اٌغى١ٕخ ٚإٌّبؽك اٌظٕبػ١خ 

 خ.ٚاٌزغبس٠

ٌزٌه ٔغذ أْ اٌّششع اٌؼشالٟ اعزٙذ فٟ ٚػغ ثؼغ إٌظٛص فٟ     

لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد اٌزشش٠ؼبد اٌؼبد٠خ ٚاٌفشػ١خ ٌّؼبٌغخ ٘زا اٌّٛػٛع ِٕٙب 

 6ٖ٘ٔ( ٌغٕخ ٗٗاٌّؼذي ٚٔظبَ اٌطشق ٚاألث١ٕخ سلُ ) 6ٙٗٔ( ٌغٕخ ٘ٙٔسلُ )

جٕبء اٌؼشٛائٟ ٌُٚ ٠ىزِف اٌّششع ثزٌه خظٛطب ثؼذ أزشبس ظب٘شح اٌ، اٌّؼذي

فٟ ِذْ اٌؼشاق ػٍٝ ٔؾٛ ٠خبٌف أعظ ٚػٛاثؾ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ ٚثشىً 

٠ّضً رغبٚصا خط١شا ٌألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد ٌزٌه ٔغذٖ أطذس رؼ١ٍّبد ِزخظظخ 

فبرا خبٌف رٍه األؽىبَ ، ٕٙٔٓ( ٌغٕخ ٕثزٌه ٟٚ٘ ٔظبَ اعبصاد اٌجٕبء سلُ )
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ٚثبٌزبٌٟ ٠ؾك ٌٙب رٛل١غ اٌغضاء  أطجؼ ػشػخ ٌٍّغبئٍخ اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ لجً اإلداسح،

 اإلداسٞ أٚ غ١ش اإلداسٞ ٚاٌّزّضً ثبٌغضاء اٌغٕبئٟ أٚ اٌّذٟٔ إٌّبعت. 

 انكهًاخ انًفراحُح: اجاسج انثُاء، انضىاتظ، انرخطُظ انعًزاٍَ

Abstract 

  The person wishing to build must adhere to the legal 

provisions predetermined by the legislation regulating 

urbanization and related to the building permit in terms of 

conditions for obtaining the building permit, whether these 

conditions relate to the request for leave, which is a 

preliminary and necessary procedure that must be followed 

by the person concerned with the leave in terms of 

submitting the leave request and the procedures that This 

request or the conditions related to the subject of the permit, 

i.e. construction works subject to this permit, pass by 

because the building permit is one of the most administrative 

means regulating one of the constitutional rights, which is 

the right of ownership guaranteed by the Constitution of the 

Republic of Iraq for the year 2005 B Item (first) of Article 

(23) must be stipulated by stipulating that (private property 

is protected, and the owner has the right to use it, exploit it 

and dispose of it, within the limits of the law), and item 

(second) of Article (27) by saying (is regulated by law, 

provisions relating to the preservation of state property And 

its management and the conditions for disposal thereof, and 

the limits within which it is not permissible to dispose of any 

of these funds), so the public interest, especially those that 

relate to construction, is what the legislator has hoped to 

interfere with by setting rules for this building and one of the 

most important of these rules is granting the building permit 

as it has become in most countries of the world One of the 

main means of respecting the rules for organizing and 

preserving the cultural character of cities is why Prevent the 

random construction that affects the health, aesthetic, and 
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social aspects of residential areas, industrial and commercial 

areas.                                                                                   

    Therefore, we find that the Iraqi legislator has worked 

hard to put some texts in the regular and subsidiary 

legislation to address this issue, including the Municipal 

Administration Law No. (165) for the year 1964, as 

amended, and the Roads and Buildings System No. (44) for 

the year 1935, and the legislator was not satisfied with that, 

especially after the spread of the random construction 

phenomenon in The cities of Iraq in a manner that violates 

the foundations and controls of urban planning in a manner 

that represents a serious transgression of regulations and 

instructions. Therefore, we find that he issued specialized 

instructions for that which is the building permits system 

No. (2) for the year 2016, and if he violates those provisions, 

he becomes subject to legal accountability by the 

administration, and therefore has the right to impose an 

administrative penalty. Or non-management The goal of 

appropriate criminal or civil of the penalty.   

Key words:  building permit, controls, urban planning                                                                              

 ت ـاملقذه
 انرعزَف تانثحس وأهًُره:-أوال

٠غت ػٍٝ اٌشخض اٌشاغت ثبٌجٕبء االٌزضاَ ثبألؽىبَ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّؾذدح 

ً ِٓ لجً اٌزشش٠ؼبد إٌّظّخ ٌٍؼّشاْ ٚاٌّزؼٍمخ ثبعبصح اٌجٕبء ِٓ ؽ١ش  عٍفب

ششٚؽ اٌؾظٛي ػٍٝ اعبصح اٌجٕبء عٛاء وبٔذ ٘زٖ اٌششٚؽ ِزؼٍمخ ثطٍت 

ً ٠غت ارجبػٗ ِٓ لجً اٌّؼٕٟ  اعشاءً  ٚاٌزٞ ٠ؼذــ اإلعبصح  أ١ٌٚب ٚػشٚس٠ب

 ــ ثبإلعبصح ِٓ ؽ١ش رمذ٠ّٗ ٌطٍت اإلعبصح ٚاإلعشاءاد اٌزٟ ٠ّش ثٙب ٘زا  اٌطٍت

اٌششٚؽ ِزؼٍمخ ثّٛػٛع اإلعبصح أٞ أػّبي اٌجٕبء اٌخبػؼخ ٌٙزٖ  وبٔذ أَ

ؽذ ِٓ أوضش اٌٛعبئً اإلداس٠خ إٌّظّخ أل ثغجت أْ اعبصح اٌجٕبء  رؼذاإلعبصح 

اٌؾمٛق اٌذعزٛس٠خ ٚ٘ٛ ؽك اٌٍّى١خ اٌزٞ وفٍٗ دعزٛس عّٙٛس٠خ اٌؼشاق ٌغٕخ 

اٌٍّى١خ اٌخبطخ ( ثٕظٗ ػٍٝ أْ )ٖٕثّٛعت اٌجٕذ )أٚال( ِٓ اٌّبدح ) ٕ٘ٓٓ

ِظٛٔخ، ٠ٚؾك ٌٍّبٌه االٔزفبع ثٙب ٚاعزغالٌٙب ٚاٌزظشف ثٙب، فٟ ؽذٚد 

، األؽىبَ اٌخبطخ ( ثمٌٛٗ )رٕظُ ث2ٕصب١ٔب( ِٓ اٌّبدح )(، ٚاٌجٕذ )اٌمبْٔٛ ٍْ مبٔٛ

ثؾفع أِالن اٌذٌٚخ ٚاداسرٙب ٚششٚؽ اٌزظشف ف١ٙب، ٚاٌؾذٚد اٌزٟ ال ٠غٛص ف١ٙب 
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(، فبٌّظٍؾخ اٌؼبِخ، خبطخ رٍه اٌزٟ رزؼٍك إٌضٚي ػٓ شٟء ِٓ ٘زٖ األِٛاي

ثبٌؼّشاْ ٟ٘ اٌزٟ أٍِذ ػٍٝ اٌّششع اٌزذخً ثٛػغ لٛاػذ ٌٙزا اٌجٕبء ِٚٓ أُ٘ 

صح اٌجٕبء وٛٔٙب أطجؾذ فٟ ِؼظُ دٚي اٌؼبٌُ ِٓ ٘زٖ اٌمٛاػذ ٟ٘ ِٕؼ اعب

اٌٛعبئً اٌشئ١غ١خ الؽزشاَ لٛاػذ اٌزٕظ١ُ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌطبثغ اٌؾؼبسٞ 

ٌٍّذْ ٌّٕغ اٌجٕبء اٌؼشٛائٟ اٌزٞ ٠ئصش فٟ إٌٛاؽٟ اٌظؾ١خ ٚاٌغّب١ٌخ 

 ٚاالعزّبػ١خ ٌٍّٕبؽك اٌغى١ٕخ ٚإٌّبؽك اٌظٕبػ١خ ٚاٌزغبس٠خ.

شالٟ اعزٙذ فٟ ٚػغ ثؼغ إٌظٛص فٟ ٌزٌه ٔغذ أْ اٌّششع اٌؼ

لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد اٌزشش٠ؼبد اٌؼبد٠خ ٚاٌفشػ١خ ٌّؼبٌغخ ٘زا اٌّٛػٛع ِٕٙب 

 6ٖ٘ٔ( ٌغٕخ ٗٗاٌّؼذي ٚٔظبَ اٌطشق ٚاألث١ٕخ سلُ ) 6ٙٗٔ( ٌغٕخ ٘ٙٔسلُ )

ٌُٚ ٠ىزِف اٌّششع ثزٌه خظٛطب ثؼذ أزشبس ظب٘شح اٌجٕبء اٌؼشٛائٟ ، اٌّؼذي

ٚثشىً  ٍٗٝ ٔؾٛ ٠خبٌف أعظ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ ٚػٛاثطفٟ ِذْ اٌؼشاق ػ

٠ّضً رغبٚصا خط١شا ٌألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد ٌزٌه ٔغذٖ أطذس رؼ١ٍّبد ِزخظظخ 

فبرا خبٌف رٍه األؽىبَ ، ٕٙٔٓ( ٌغٕخ ٕثزٌه ٟٚ٘ ٔظبَ اعبصاد اٌجٕبء سلُ )

اء أطجؼ ػشػخ ٌٍّغبئٍخ اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ لجً اإلداسح، ٚثبٌزبٌٟ ٠ؾك ٌٙب رٛل١غ اٌغض

 اإلداسٞ أٚ غ١ش اإلداسٞ ٚاٌّزّضً ثبٌغضاء اٌغٕبئٟ أٚ اٌّذٟٔ إٌّبعت. 
 إشكانُح انثحس:-شاَُا

٠زظذٜ ثؾضٕب ٘زا ٌّؼبٌغخ ٚرؾ١ًٍ أؽذ ِٛػٛػبد اٌمبْٔٛ اإلداسٞ 

ِٓ خالي  ِغئ١ٌٚخ اٌشخض اٌّخبٌف ٌؼٛاثؾ اعبصح اٌجٕبءٚأوضش٘ب اٌؾبؽب ٚ٘ٛ 

اٌؼّشا١ٔخ ِٓ ٔبؽ١خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌظبَ  دساعخ رؤص١ش اعبصح اٌجٕبء ػٍٝ األٔظّخ

لظٛس اٌزشش٠ؼبد ٚاألٔظّخ اٌؼشال١خ إٌّظّخ ٌٙب ثغجت ػذَ ٚعٛد فٟ ظً اٌؼبَ 

ٌجٕبء ٔظشاً الرغبع ظب٘شح اٌؼّشاْ فٟ اٌؼظش البْٔٛ ِزخظض ٠ٕظُ شئْٚ 

ؼآٌخ اٌؼمٛثبد و ٛػٛػبد اٌغٛ٘ش٠خاٌّ ٠غٛد ٘زا اٌمظٛسالع١ّب ٚأْ اٌشا٘ٓ 

ض٠خ اٌّزّضٍخ ثبٌغشاِبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ أٚعذ٘ب لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ اٌّب١ٌخ اٌشِ

اٌّؼذي ٚاألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌالؽمخ فٟ ؽبٌخ اٌجٕبء ثذْٚ  6ٌٙٗٔغٕخ  ٘ٙٔ

ٚوزٌه ػذَ وفب٠خ اٌؼمٛثبد اإلداس٠خ غ١ش اٌّب١ٌخ  اعبصح اٌجٕبء أٚ خالفب ٌٙب،

ٚاٌّزّضٍخ ثبإلٔزاس  اٌّفشٚػخ ػٍٝ اٌشخض اٌّخبٌف ٌؼٛاثؾ اعبصح اٌجٕبء

                                                  .ٚاٌزٛلف ػٓ اٌؼًّ ٚاإلصاٌخ ٚعؾت اعبصح اٌجٕبء ٚاٌغبئٙب

 يُهجُح انثحس:-شانصا



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

232 

رجؼب ٌطج١ؼخ ِٛػٛع اٌجؾش عؤػزّذ إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ اٌّمبسْ، فبٌّٕٙظ 

ٌزشش٠غ اٌؼشالٟ ٔظُ اٌزؾ١ٍٍٟ ٘ٛ ِٕٙظ ٠زالءَ ِغ اٌزغبإي ا٢رٟ: ً٘ أْ ا

ِغئ١ٌٚخ اٌشخض اٌّخبٌف إلعبصح اٌجٕبء ثشىً دل١ك ؟ فبٌّٕٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ ٘ٛ 

اٌزٞ ٠فظؼ ػٓ ِٛاؽٓ اٌمٛح فٟ اٌزٕظ١ُ ِٚٛاؽٓ اٌؼؼف، ٌزؤو١ذ ِٛاؽٓ اٌمٛح 

ٚاٌزشذ٠ذ ػٍٝ رالفٟ رٌه اٌؼؼف. أِب إٌّٙظ اٌّمبسْ فىبْ ٌٗ ٔظ١ت فٟ 

ْٛ أوضش صّبسا ٚٔزبعب ارا ِب ؽظٍذ اٌذساعخ. ألْ إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ عٛف ٠ى

اٌّمبسٔخ ث١ٓ رٕظ١ُ أوضش ِٓ ِششع، ٚ٘ٛ وً ِٓ فشٔغب ِٚظش، ألْ فشٔغب ِٙذ 

دساعخ فٟ اؽبس اٌمبْٔٛ اإلداسٞ أِب  أٞاٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٚال غٕٝ ػٕٙب فٟ 

ِظش فٍؼشالخ رغشثزٙب فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٌٚؼخبِخ اإلسس اٌفمٟٙ ٚاٌؼٍّٟ فٟ 

 ٘زا اٌّغبي. 

 خطح انثحس:-اتعار

مغُ ٘زا اٌجؾش ػٍٝ ٕاعز١ؼبثب ٌّٛػٛع اٌجؾش ٚارّبِب ٌٍذساعخ ع

اٌز١ّٙذ رؼش٠ف اعبصح ، فؼالً ػٓ ٘زٖ اٌّمذِخ ٚاٌخبرّخ ٠زؼّٓ ٚر١ّٙذِجؾض١ٓ 

غضاءاد اإلداس٠خ  ٌٍشخض اٌّخبٌف فغٕخظظٗ ٌٍاٌّجؾش األٚي اٌجٕبء، اِب 

ي فٟ اٌّطٍت األٚي ٌؼٛاثؾ اعبصح اٌجٕبء ٚعٕمغّٗ ػٍٝ ِطٍج١ٓ  ٔزٕبٚ

اٌغضاءاد اإلداس٠خ اٌّب١ٌخ ٚٔخظض اٌّطٍت  اٌضبٟٔ ٌٍغضاءاد اإلداس٠خ غ١ش 

اٌّفشٚػخ اٌغضاءاد اإلداس٠خ غ١ش اٌّب١ٌخ اٌّب١ٌخ، أِب اٌّجؾش اٌضبٟٔ فٕزٕبٚي ف١ٗ 

ػٍٝ اٌشخض اٌّخبٌف ٌؼٛاثؾ اعبصح اٌجٕبء ٚعٕمغّٗ ػٍٝ ِطٍج١ٓ  ٔخظض 

 . اٌغضاءاد اٌّذ١ٔخذسط فٟ اٌضبٟٔ ، ٚعٕغضاءاد اٌغٕبئ١خاألٚي ٌٍ

 ذًهُذ: ذعزَف إجاسج انثُاء

لجً اٌجذء ثذساعخ ِغئ١ٌٚخ اٌشخض اٌّخبٌف ٌؼٛاثؾ اعبصح اٌجٕبء ال ثذ ِٓ 

اٌزؼشف ثشىً ِجغؾ ػٍٝ رؼش٠ف اعبصح اٌجٕبء ٚلذ خظظٕب ٌزؼش٠ف اعبصح 

 فشع ٚػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:أٍٝ صالصخ ػاٌجٕبء ٘زا اٌز١ّٙذ ٚلغّٕبٖ 
 األولالفشع 

 يف التششيغ( 1)تؼشيف إجاصة البناء

                                                      

ُو المغػي مأخػٌذ مغ الفعل الثالثي )جػز(، أو مغ فعل أجاز الذيء، أي اإلجازة أصم   ((1
سمكو  ،جعمو جائدًا، وأجاز الصخيق الرعب ،جعمو جائدًا ما كان مسشػعًا، أي أباحو
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اعزخذِذ دٚي اٌّمبسٔخ فٟ رشش٠ؼبرٙب ِظطٍؼ ِشبثٗ اٌٝ ؽذ ِب اعبصح اٌجٕبء     

ٚ٘ٛ سخظخ اٌجٕبء، ٚلذ أزٙغذ ٘زٖ اٌذٚي ف١ّب عٕزٗ ِٓ لٛا١ٔٓ ثٙزا اٌشؤْ 

عٛاء فٟ فشٔغب أَ فٟ ِظش ع١بعخ ػذَ ٚػغ رؼش٠ف ِبٔغ عبِغ ٌشخظخ 

ففٟ فشٔغب ر٘ت لبْٔٛ اٌجٕبء ٚاإلعىبْ اٌفشٔغٟ  ،ثزوش رفظ١الرٙباٌجٕبء ِىزف١خً 

أٞ شخض ٠شغت فٟ اٌم١بَ ثؼًّ ٠خؼغ ٌشخظخ ثٕبء ٠غت أْ ٠غزخذَ اٌٝ أْ )

...(ِٕٙذط ِؼّبسٞ إلٔشبء اٌّششٚع اٌّؼّبسٞ
(1)

ٚرُ اٌزؤو١ذ ػٍٝ راد اٌّؼٕٝ  ،

 رٟا٢ٕض ثّٛعت لبْٔٛ ثٕبء إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ اٌفشٔغٟ ٚرٌه ثّٛعت اٌ

٠غت ػٍٝ أٞ شخض ٠شغت فٟ اٌم١بَ ثؤػّبي خبػؼخ ٌشخظخ ثٕبء االرظبي :)

ثبٌّٕٙذط اٌّؼّبسٞ إلٔشبء اٌّششٚع اٌّؼّبسٞ اٌخبػغ ٌزطج١ك سخظخ 

...(اٌجٕبء
(2)

. 

٠ؾظش أشبء ِجبْ أٚ  ) وزٌه اٌؾبي فٟ ِظش فمذ ٔض لبْٔٛ اٌجٕبء ػٍٝ أٔٗ   

رؼذ٠ٍٙب أٚ رذػ١ّٙب أٚ رش١ِّٙب  ٙب إِٔٚشآد أٚ البِخ أػّبي أٚ رٛع١ؼٙب أٚ رؼ١ٍز

ا٠٢ٍخ ٌٍغمٛؽ عضئ١ب أٚ  أٚ ٘ذَ اٌّجبٟٔ غ١ش اٌخبػؼخ ٌمبْٔٛ ٘ذَ اٌّجبٟٔ غ١ش

رٌه ِٓ فٟ و١ٍب أٚ اعشاء أٞ رشط١جبد خبسع١خ دْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ رشخ١ض 

 اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ ثشئْٚ اٌزخط١ؾ ٚاٌزٕظ١ُ ٚفمب ٌالشزشاؽبد اٌجٕبئ١خ

شخ١ض ٌّٚب رج١ٕٗ اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٙزا اٌمبْٔٛ.....(ٚلذ اطذاس اٌز
(3)

  . 

ألْ ِّٙخ اٌّششع األعبع١خ ١ٌغذ ٠جذٚ أْ ٘زا اٌّغٍه طبئت ٚؽى١ُ ؛ٚ     

 ٚػغ رؼبس٠ف ٌألٌفبظ ثمذس ِب ٟ٘ ٚػغ األؽىبَ اٌؼبِخ ٌٙب.
                                                                                                                              

، 1991نذػان بغ سعيج :السعجع الػسيط، مغ دون اسع مصبعة، القاىخة، وتخكو خمفو،
لباء والشػن والياء أصل واحج وىػ بشاء البشاء لغة مادة بشى أصميا )بشي(: ا ،966ص

والبشى نقيس اليجم، والبشاء،  ،الذيء بزع بعزو إلى بعس، تقػل: بشيت البشاء أبشية
اإلمام  ،(1)والجسع أبشية، وإّن أصل البشاء فيسا ال يشسي كالحجخ والصيغ ونحػه ،السبشى

العخب، باب الجيع، العالمة أبي الفزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم )ابغ مشطػر(: لدان 
 . 727، ص3112،القاىخة ،السجمج الثالث، مغ دون اسع مصبعة، دار الحجيث

 السشذػر السعجل، 1977 لدشة الفخندي واإلسكان البشاء قانػن  ( مغL111-2السادة ) ((1
  https://www.legifrance.gouv.fr : االلكتخوني عالسػق عمى

 .8/2/3131تاريخ الديارة      
،  السعجل 1977لدشة  3-77خندي  رقع ( مغ قانػن بشاء اليشجسة السعسارية الف3دة )السا ((3

تاريخ الديارة  https://www.legifrance.gouv.fr السشذػر عمى السػقع االلكتخوني
8/2/3131. 

الطعدل الطظشور في  2228لسظة  119قانون البظاء الطصري رقم ( مغ 29السادة ) ((2
 .3118/  5/ 11مكخر )أ( في  19د الجخيجة الخسسية العج
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ً إلعبصح اٌجٕبء فٟ لبْٔٛ اٌجٍذ٠بد سلُ        ٘ٙٔأِب فٟ اٌؼشاق فٍُ ٔغذ رؼش٠فب

اٌّؼذي 6ٙٗٔغٕخ ٌ
(1)

ً ٌٙب  ، اال أْ ٔظبَ اٌطشق ٚاألث١ٕخ اٌّؼذي ٚػغ رؼش٠فب

ٚرٌه ثمٌٛٗ )اإلعبصح :اعبصح اٌجٕبء اٌّطٍٛثخ ٚاٌّغزؾظٍخ ٚفك اٌششٚؽ 

ٚاألؽىبَ فٟ ٘زا إٌظبَ أٚ غ١شٖ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ األخشٜ اٌّؼّٛي ثٗ(
(2)

 ،

فؼالً  ،ٌغٙخ اٌّخزظخ ثّٕؾٙبٚٔغذ أْ ٘زا اٌزؼش٠ف وبْ ِجّٙبً ثغجت ػذَ ث١بْ ا

ػٓ رٌه ػذَ رؾذ٠ذٖ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ األخشٜ اٌّؼّٛي ثٙب اٌزٟ ِٓ ؽمٙب ِٕؼ 

وبْ ِٛفمبً ثؼذَ  ٌٕٙٔٓغٕخ  ٕاعبصح اٌجٕبء، ٌزٌه ٔغذ أْ ٔظبَ اعبصح اٌجٕبء سلُ 

ا٠شادٖ رؼش٠فبً ِؾذداً إلعبصح اٌجٕبء
(3)

. 

 الفشع الثاني
 تؼشيف إجاصة البناء يف القضاء

ٌذٜ اؽالػٕب ػٍٝ األؽىبَ اٌمؼبئ١خ عٛاء أوبْ رٌه فٟ دٚي ِمبسٔخ أَ فٟ       

 ،اٌؼشاق ٔغذ أْ األؽىبَ اٌمذ٠ّخ لذ ٚػؼذ رؼش٠فبد ِؾذدح إلعبصح اٌجٕبء

ففٟ  ،ثخالف األؽىبَ اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ الزظشد ػٍٝ إٌض ػ١ٍٙب ِٓ دْٚ رؼش٠فٙب

رشخ١ض اداسٞ  ؤٔٙب)فشٔغب ٔغذ أْ ِؾىّخ رٌٛٛص لذ ػشفذ سخظخ اٌجٕبء ث

ٚرؼٕٟ اٌزشخ١ض ثؼًّ أٞ اٌغّبػ ثبٌم١بَ  ،ٚاعشاء ِٓ اعشاءاد اٌؼجؾ اإلداسٞ

١ٌٚغذ ٌٙب  ،أٞ أٔٙب ال رّٕؼ ؽمب ثبٌٍّى١خ ،١ٌٚغذ ٌٙب ػاللخ ثؾك اٌٍّى١خ ،ثؼًّ

أٞ أصش ف١ّب ٠زؼٍك ثٍّى١خ األسع وّب أٔٙب ١ٌغذ ِٓ األش١بء اٌمبثٍخ ٌٍج١غ(
(4)

،اِب 

ِىزف١بً فٟ إٌض ػ١ٍٙب فٟ  ،٠ؼغ ٌٙب رؼش٠فبً ِؾذداً فٟ أؽىبِٗ ِغٍظ اٌذٌٚخ فٍُ

٠ؾك ٌٍغٍطخ اٌّخزظخ اٌجذ فٟ ؽٍت  ثؼغ أؽىبِٗ ِٕٙب ؽىّٗ اٌمبػٟ ثؤْ)

اٌؾظٛي ػٍٝ سخظخ اٌجٕبء ثبٌٕغجخ ٌٍّغزف١ذ ِٓ شٙبدح اٌزخط١ؾ ...(
(5)

. 

                                                      

السعجل السشذػر بالػقائع العخاقية  1996لدشة  195قانػن البمجيات رقع قانػن إدارة  ((1
لدشة  82كحلظ لع يعخف قانػن البمجيات رقع  ،33/11/1996( في 1122بالعجد رقع )

 .16/9/1921في  995مشذػر في الػقائع العخاقية بالعجد السمغى إجازة البشاء  1921
السعجل  1925لدشة  66نطام الصخق واألبشية رقع  ( مغ1الفقخة )ج( مغ السادة ) ((3

 .17/11/1925في  1695السشذػر في الػقائع العخاقية بالعجد 
 .19/5/3119في  6615مشذػر في الػقائع العخاقية بالعجد  ((2
ام القانػني أشار ليا ديب فاششة: الشط 7/1/1981حكع محكسة جشايات تػلػز في  ((6

، بحث مشذػر في مجمة تذخيعات 15/19ي ضػء السخسػم التشفيحي رقعلخخرة البشاء ف
 .351، ص 3117 (،2التعسيخ والبشاء، جامعة ابغ خمجون، الجدائخ، العجد )

(5)11 CE 40878 / ICTOBER   20 /2017    

 .9/2/3131يارة تاريخ الد  Accuil conseil-etat.frمشذػر عمى السػقع االلكتخوني:     
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ؽىبَ أِب فٟ اٌمؼبء اٌّظشٞ فمذ ػشفزٙب ِؾىّخ اٌمؼبء اإلداسٞ فٟ أؽذ األ    

ٚ٘ٛ ِّبسعخ ٌغٍطخ رمذ٠ش٠خ  ،)طٛسح ِٓ ٔشبؽ اٌؼجؾ اإلداسٞ اٌغبثمخ ثؤٔٙب

رؼ١ك ٚرزغغ ؽغجّب رزطٍجٗ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ إٌّظّخ ٌٙب ِٓ ل١ٛد 

ٚاشزشاؽبد...(
(1)

أِب اٌّؾىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب فمذ ٔظذ ػٍٝ رشاخ١ض اٌجٕبء  ،

ٚاٌزٟ رٕض ف١ٗ ػٍٝ  فٟ ثؼغ أؽىبِٙب دْٚ اٌزطشق اٌٝ رؼش٠فٙب ِٕٙب ؽىّٙب

أْ )...رشاػٟ عٙخ اإلداسح ػٕذ اٌزشخ١ض ثبٌجٕبء أْ ٠ىْٛ رٌه فٟ اؽبس رٕظ١ُ 

ِؼ١ٓ ٠ؾمك ِظٍؾخ اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌّم١ّ١ٓ فٟ إٌّطمخ خبطخ ف١ّب ٠زٍك ثؤغشاع 

اٌجٕبء ِٚب ارا وبٔذ أغشاػب عى١ٕخ أٚ رغبس٠خ أٚ طٕبػ١خ ...(
(2)

. 

اٌز١١ّض االرؾبد٠خ فٟ أؽذ األؽىبَ اٌغبثمخ أِب اٌمؼبء اٌؼشالٟ فٕغذ أْ ِؾىّخ    

ػشفذ اعبصح اٌجٕبء ثمٌٛٙب )اْ اعبصح اٌجٕبء اٌّؼطبح اٌٝ ا١ٌّّض ٟ٘ لشاس اداسٞ 

ً ال ٠ّىٓ اٌّغبط ثٗ ثؼذ أْ رؼٍك ثٗ ؽك  ً ٍِٚضِب ً ٚطؾ١ؾب طذس ع١ٍّب

ا١ٌّّض...(
(3)

اْ سفغ ِٕؼ ، ٚرز٘ت فٟ إٌض ػ١ٍٙب فٟ اإلؽىبَ اٌؾذ٠ضخ اٌٝ )...

بصح ٠ؼذ لشاساً اداس٠ب ٠ّىٓ اٌطؼٓ ف١ٗ ٌذٜ ِؾىّخ اٌمؼبء اإلداسٞ ثّٛعت اإلع

ً ِٓ لبْٔٛ ِغٍظ شٛسٜ اٌذٌٚخ اٌّشلُ 2أؽىبَ اٌّبدح   626ٌٔغٕخ  ٘ٙ/صب١ٔب

...(اٌّؼذي
ٚ)ػذَ ؽظٛي اٌّذػ١خ ػٍٝ اعبصح ثٕبء اٌذاس ٚؽظٌٛٙب ػٍٝ  (4)

(...ٌىٙشثبئ١خِم١بط اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ ٌفشع عجب٠خ أعٛس رغ١ٙض اٌطبلخ ا
(5)

. 

                                                      

حدشي اشارة لو د. 8/1/1981في  1919قع حكع محكسة القزاء االداري في القزية ر  ((1
دروير عبجالحسيج: نياية القخار االداري عغ غيخ شخيق القزاء، مغ دون اسع مصبعة، 

 .586دار الفكخ العخبي، القاىخة، مغ دون سشة نذخ، ص
، مجسػعة السبادئ 8/13/3117ي ( ف51لدشة )  5182حكسيا في الصعغ رقع  ((3

 213ص ،1اإلدارية العميا الدشة الثالثة والخسدػن، ج السحكسةالقانػنية التي قخرتيا 
  New.aspxPrint/WWW.laweg.net :مشذػر عمى السػقع االلكتخوني

 .9/2/3131تاريخ الديارة      
ان التجويغ يػ ، مشذػر في مجمة د19/13/1959حقػقية في / 817قخارىا السخقع  ((2

 .192، ص1،1999ع  ،القانػني
، سعج جخيان التسيسي: 38/9/3119في / الييئة االستئشافية 1578قخارىا السخقع  ((6

لألعػام  –القدع السجني  -السبادئ القانػنية في قزاء محكسة التسييد االتحادية 
 .22، ص3118 ،، دار الدشيػري، مغ دون تحجيج شبعة، بغجاد3119-3117

، قاسع فخخي الخبيعي: 38/11/3119/ الييئة االستئشافية في 2178ارىا السخقع قخ  ((5
، 3118 ، مغ دون دار نذخ،1القدع السجني،ط -مبادئ محكسة التسييد االتحادية

 .21ص
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 لفشع الثالثا
 تؼشيف إجاصة البناء يف الفقه

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌظؼٛثبد اٌزٟ رٛاعٗ رؾذ٠ذ ِفَٙٛ اعبصح اٌجٕبء أٚ سخظخ       

 ً ففٟ اٌفمٗ اٌفشٔغٟ ر٘ت اٌجؼغ  ،اال أْ اٌفمٗ ٌُ ٠ؾغُ ػٓ رٌه ،اٌجٕبء رشش٠ؼ١ب

طخ اداس٠خ ِخزظخ فٟ رؼش٠فٗ ٌشخظخ اٌجٕبء ثؤٔٙب )اٌشخظخ اٌزٟ رّٕؾٙب عٍ

إللبِخ ثٕبء عذ٠ذ أٚ رغ١١ش ثٕبء لبئُ لجً رٕف١ز أػّبي اٌجٕبء(
(1)

، ِٚٓ اٌّالؽظبد 

اٌزٟ ٠ّىٓ اثذاإ٘ب اصاء ٘زا اٌزؼش٠ف ػذَ رؾذ٠ذ اٌغٙخ اٌزٟ رّٕؼ ٌٙب سخظخ 

 اٌجٕبء .

ٚػشفذ أ٠ؼب ثؤٔٙب )اٌمشاس اإلداسٞ اٌزٞ رّٕؼ اإلداسح ثّمزؼبٖ اٌؾك      

ثؼذ اٌزؤوذ ِٓ رٛافش اٌششٚؽ اٌزٟ ٠زطٍجٙب لبْٔٛ اٌزٕظ١ُ فٟ ٌٍشخض ثبٌجٕبء 

اٌّىبْ اٌّشاد اٌجٕبء ف١ٗ(
(2)

، ِٚٓ االٔزمبداد اٌزٟ رٛعٗ  اٌٝ ٘زا اٌزؼش٠ف ٘ٛ 

رؼ١مٗ ٌذائشح ِٕؼ اعبصح اٌجٕبء ثبلزظبس٘ب ػٍٝ ؽك اٌجٕبء فمؾ ٚوبْ األٌٚٝ ثٗ 

 ػبفخ أٚ رغ١١ش عٕغٗ. أْ ٠شًّ اٌجٕبء أٚ اٌزغ١١ش اٌزٞ ٠ىْٛ ػٍٝ اٌجٕبء ثبإل

أِب ِٛلف اٌفمٗ اٌؼشثٟ ِٓ رؾذ٠ذ ِفَٙٛ سخظخ اٌجٕبء فز٘ت سأٞ اٌٝ أٔٙب      

:ل١ذ رفشػٗ اإلداسح ػٍٝ ؽك اٌٍّى١خ ٌزؾم١ك غب٠بد إٌظبَ اٌؼبَ اٌزٟ رُٙ اٌغىبْ 

ثىفبٌخ إُِٔٙ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ طؾزُٙ ثشلبثزٙب ٌشعُ اٌجٕبء اٌّشاد البِزٗ
(3)

، ِّٚب 

٘زا اٌشأٞ أٔٗ ٌُ ٠ؾذد اٌظ١غخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍم١ذ اٌزٟ رفشػٗ اإلداسح ٠الؽع ػٍٝ 

ػٍٝ ؽك اٌٍّى١خ، ٚػشفٗ آخش ثؤٔٗ )لشاس ٠ؾذ ِٓ عٍطخ اٌّبٌه اٌفشد ػٍٝ ٍِىٗ 

ٚرظجؼ ف١ٗ اٌذٌٚخ ػبِٕخ ٌّزطٍجبد اٌؾبعخ اٌغّبػ١خ ٌٍغىٕٝ(
(4)

 ِٓٚ ،

رغزط١غ اإلداسح االٔزمبداد اٌزٟ ٚعٙذ اٌٝ ٘زا اٌزؼش٠ف ػذٖ سخظخ اٌجٕبء ل١ذ 

ثّٛعجٗ رٍج١خ اٌؾبعبد اٌغّبػ١خ ٌٍغىٓ، اػبفخ اٌٝ رٌه ال ٠ٛػؼ ِب ٌشخظخ 

اٌجٕبء ِٓ اصش فٟ اؽزشاَ اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍزخط١ؾ اٌؼّشأٟ
(5) . 

                                                      

(1) Edition 1998, P, 547  Henir Jacquot, Francois Ppriet, Droit 
Iurbanisme , Dalloz, 3e 

(2) Robert Savy,Droit L,urbanisme, P.U.F,P,519 
)دراسة  د. دمحم الصيب عبج المصيف: نطام التخخيز واإلخصار في القانػن السرخي  ((2

 .73، ص1957 ،مرخمقارنة(، مصبعة التأليف، مغ دون تحجيج شبعة، 
د. دمحم ماىخ أبػ العيشيغ: التخاخيز اإلدارية والقخارات السختبصة والستعمقة بيا في قزاء  ((6

، 3119، دار أبػ السجج لمصباعة، مرخ،3، ط3مجمذ الجولة دراسة تحميمية، ك وافتاء
 .9ص

نػر اليجى جسيل: سمصة اإلدارة في مجال التخصيط العسخاني في العخاق )دراسة  ((5
 .95، ص3117مقارنة(،رسالة ماجدتيخ، كمية القانػن والدياسة، جامعة البرخة،
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اإلداسح  اٌجٕبء ثؤٔٙب :اٌمشاس اٌظبدس ِٓ ٚفٟ اٌفمٗ اٌؼشالٟ ػشفذ اعبصح    

 لبِخ اٌجٕبءاؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ فٟ ج١ػّٓ عٍطزٙب اٌمب١ٔٛٔخ رؼطٟ اٌؾك ٌشخض ؽ

ثّب ال ٠زؼبسع ِغ اٌزظ١ُّ األعبعٟ ٌٍّٕطمخ ٚفك اٌزؼ١ٍّبد ٚاألٔظّخ 

إٌبفزح
(1)

. 

 ،ٚٔئ٠ذ ٘زا اٌزؼش٠ف ٌىٛٔٗ ٠غّغ وبفخ اٌؼٕبطش اٌزٟ رزىْٛ ِٕٙب اعبصح اٌجٕبء    

 .ا ٔغذٖ ٠ز١ّض ثبٌش١ٌّٛخ ٚاٌزشاثؾٌٚز

ح اٌجٕبء ثؤٔٙب)لشاس اداسٞ طبدس ِٓ ِٚٓ خالي ِب رمذَ ٠ّىٕٕب أْ ٔؼشف اعبص    

اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ رّٕؼ ف١ٗ اإلرْ ٌٍشخض ثبلبِخ اٌجٕبء أٚ رغ١ش عٕغٗ أٚ 

ثبإلػبفخ ا١ٌٗ ػّٓ اٌؼٛاثؾ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رزطٍجٙب اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ 

 ٚاٌزؼ١ٍّبد إٌبفزح(.

 يسؤونُح انشخص انًخانف نضىاتظ إجاسج انثُاء

اٌشاغت ثبٌجٕبء االٌزضاَ ثبٌؼٛاثؾ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّؾذدح عٍفبً  ٠غت ػٍٝ اٌشخض     

ِٓ لجً اٌزشش٠ؼبد إٌّظّخ ٌٍؼّشاْ ٚاٌّزؼٍمخ ثبعبصح اٌجٕبء ِٓ ؽ١ش ششٚؽ 

مخ ثطٍت اإلعبصح اٌؾظٛي ػٍٝ اعبصح اٌجٕبء عٛاء وبٔذ ٘زٖ اٌششٚؽ ِزؼٍ

ح ِٓ ؽ١ش أ١ٌٚب ٚػشٚس٠بً ٠غت ارجبػٗ ِٓ لجً اٌّؼٕٟ ثبإلعبص ٚاٌزٞ ٠ؼذ اعشاءً 

رمذ٠ّٗ ٌطٍت اإلعبصح ٚاإلعشاءاد اٌزٟ ٠ّش ثٙب ٘زا  اٌطٍت  أَ اٌششٚؽ اٌّزؼٍمخ 

ثّٛػٛع اإلعبصح أٞ أػّبي اٌجٕبء اٌخبػؼخ ٌٙزٖ اإلعبصح فبرا خبٌف رٍه 

ٚثبٌزبٌٟ ٠ؾك ٌٙب  ،اٌؼٛاثؾ أطجؼ ػشػخ ٌٍّغبئٍخ اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ لجً اإلداسح

 ٌّذٟٔ إٌّبعت. رٛل١غ اٌغضاء اإلداسٞ أٚ اٌغٕبئٟ أٚ ا

ٚثٕبًء ػٍٝ ِب رمذَ عٕمغُ ٘زا اٌّٛػٛع ػٍٝ ِجؾض١ٓ ٔخظض األٚي اٌٝ      

 ٚٔىشط اٌّطٍت اٌضبٟٔ اٌٝ اٌغضاءاد غ١ش اإلداس٠خ. ،اٌغضاءاد اإلداس٠خ

 املبحث األول
 اجلضاءاث اإلداسيت

٠ؼشف اٌغضاء اإلداسٞ ثؤٔٗ اٌغضاء راد اٌظفخ اٌؼمبث١خ اٌزٟ رٛلؼٗ عٍطبد     

س٠خ ثٛاعطخ اعشاءاد اداس٠خ ِؾذدح ٟٚ٘ ثظذد ِّبسعزٙب ٌغٍطبرٙب رغبٖ ادا

األفشاد ثٙذف سدع ثؼغ األفؼبي اٌّخبٌفخ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ
(2)

. 

                                                      

ياسيغ: السدؤولية السجنية عغ تعدف البمجية في د. عامخ عاشػر عبج هللا، عػاد حديغ  ((1
(، الدشة 5مشح إجازة البشاء، بحث مشذػر في مجمة جامعة تكخيت لمحقػق، السجمج )

 .211، ص3119(،31(،العجد )8)
د. دمحم سعج فػدة: الشطخية العامة لمعقػبات اإلدارية دراسة فقيية قزائية مقارنة، مغ  ((3

 .97-99ص ،3111الججيجة، اإلسكشجرية، دون اسع مصبعة، دار الجامعة
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٠ٚزخز اٌغضاء اإلداسٞ اٌزٞ رفشػٗ ا١ٌٙئبد اإلداس٠خ أشىبالً ِزؼذدح ٌٚىٓ 

س٠خ غ١ش ٠ّىٓ رمغ١ّٗ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ فٙٛ أِب عضاءاد اداس٠خ ِب١ٌخ أٚ عضاءاد ادا

ِب١ٌخ
(1)

، ٌٚج١بْ ٘زٖ اٌغضاءاد عٕمغُ ٘زا اٌّجؾش ػٍٝ ِطٍج١ٓ ٔخظض األٚي 

ٚٔزطشق فٟ اٌضبٟٔ اٌٝ اٌغضاءاد اإلداس٠خ غ١ش  ،ٌٍغضاءاد اإلداس٠خ اٌّب١ٌخ

 اٌّب١ٌخ.

 املطلب األول
 اجلضاءاث اإلداسيت املاليت

ٟ٘ اٌغضاءاد اٌزٟ رفشػٙب ا١ٌٙئبد اإلداس٠خ ػٍٝ اٌشخض اٌّخبٌف 

ٛاثؾ اعبصح اٌجٕبء ٚرظ١جٗ فٟ رِزٗ اٌّب١ٌخ ِجبششحٌؼ
(2)

ٚرؼذ اٌغشاِخ ِٓ أوضش  

ٚرؼشف ثؤٔٙب اٌغضاءاد اإلداس٠خ اعزخذاِب ٌٍؾذ ِٓ ِخبٌفخ ػٛاثؾ اعبصح اٌجٕبء، 

ػجبسح ػٓ ِجٍغ ِٓ إٌمٛد رفشػٗ اإلداسح ػٍٝ اٌّخبٌف ثذالً ِٓ ِزبثؼزٗ عٕبئ١بً 

ػٓ اٌفؼً
(3)

. 

ٓ اٌغشاِخ اٌغٕبئ١خ ثبٌشغُ ِٓ والّ٘ب ٠غزٕذ اٌٝ ٔض ٚرخزٍف ٘زٖ اٌغشاِخ ػ  

اٌمبْٔٛ  فٟ اٌغٙخ اٌزٟ رٛلؼٙب فبٌغشاِخ اإلداس٠خ رظذس ِٓ عٙخ اإلداسح ثمشاس 

اػبفخ  ،اداسٞ ػٍٝ خالف اٌغشاِخ اٌغٕبئ١خ فزظذس ِٓ اٌمؼبء ثؾىُ لؼبئٟ

ض اٌٝ رٌه فبْ اٌغشاِخ اإلداس٠خ ال ٠ّىٓ اؽالي اٌؾجظ ِؾٍٙب ارا ػغض اٌشخ

اٌّخبٌف ػٓ دفؼٙب وّٙب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌغشاِخ اٌغٕبئ١خ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٕفز ػٓ 

ؽش٠ك اإلوشاٖ اٌجذٟٔ فٟ ؽبٌخ ػذَ اعزطبػخ اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ دفؼٙب ٠ٚزّضً اإلوشاٖ 

اٌجذٟٔ ٕ٘ب فٟ اٌؾجظ اٌجغ١ؾ
(4)

. 

                                                      

السخكد 1د. سجى دمحم عباس: دور الزبط اإلداري البيئي في حساية جسال السجن، ط ((1
 .216، ص3117العخبي لمشذخ والتػزيع، مرخ،

د. دسو نكو رداود دمحم: الزبط اإلداري لحساية البيئة دراسة تحميمية مقارنة، مصابع  ((3
 .155، ص3113ة، دار الكتب القانػنية، مرخ،شتات، مغ دون تحجيج شبع

د. دمحم سعج فػدة: الشطخية العامة لمعقػبات اإلدارية دراسة فقيية قزائية مقارنة، مرجر  ((2
، نديغة فيرل: الخقابة عمى الجداءات اإلدارية العامة في الشطام القانػني 119سابق،ص

 اسية، جامعة دمحم خزيخ بدكخة،الجدائخي، أشخوحة دكتػراه، كمية الحقػق والعمػم الدي
 .93، ص 3111الجدائخ،

د. احسج خػرشيج حسيجي/ رائجة ياسيغ خزخ: األساليب القانػنية لمحساية مغ الزػضاء  ((6
في مجمة كمية القانػن لمعمػم القانػنية والدياسية، جامعة  مشذػردراسة مقارنة، بحث  -

 .98-97، ص3119(15(، العجد)5تكخيت، السجمج)
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ففٟ فشٔغب ٔض لبْٔٛ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ ثخظٛص اٌغشاِخ اإلداس٠خ      

أداء األػّبي اٌّزوٛسح فٟ اٌّٛاد بٌفخ لٛاػذ اٌزشخ١ض ػٍٝ أْ )وغضاء ػٍٝ ِخ

 ِٓL. 421-1 ٌٝا: 

 L. 421-3   ً٘لجً اٌّبٌه أٚ اٌّمب١ٌٚٓ أٚ إٌّٙذع١ٓ اٌّؼّبس١٠ٓ فٟ رغب ِٓ

٠ٛسٚ ِٚجٍغ ال  ٌٕٓٓٔالٌزضاِبد اٌزٟ رفشػٙب ....٠ؼبلت ثغشاِخ رزشاٚػ ث١ٓ 

 ٓٓٓٙأٞ ِب ٠ؼبدي  ،ػ١خ٠ّىٓ أْ ٠زغبٚص فٟ أٞ ؽبٌخ ثٕبء عطؼ األس

٠ٛسٚ...(
(1)

٠غت أْ ٠غجك ٚثبٌؼٛدح اٌٝ ٘زٖ اٌّٛاد ٔغذ٘ب رٕض ػٍٝ  ) ،

(اطذاس سخظخ ثٕبء ،ؽزٝ ثذْٚ أعظ ،اٌّجبٟٔ
٠غت أْ رغجك األػّبي ٚ) (2)

ٚاٌزشو١جبد ٚاٌزخط١طبد اٌزٟ رئصش ػٍٝ اعزخذاَ األساػٟ ٚاٌظٙٛس فٟ لبئّخ 

(زشش٠ؼٟ اطذاس ارْ اٌزخط١ؾ.رُ اػذاد٘ب ثّٛعت ِشعَٛ ِٓ اٌّغٍظ اٌ
(3)

،  ٚ

(٠غت أْ ٠غجك ٘ذَ اٌّجبٟٔ اٌؾب١ٌخ اطذاس رظش٠ؼ ثبٌٙذَ...)
(4)

، ٠زؼؼ ٌٕب ِّب 

رمذَ أْ اٌّششع اٌفشٔغٟ ِٕؼ اٌغٙخ اإلداس٠خ عٍطخ رمذ٠ش٠خ فٟ فشع اٌغشاِخ 

 ٠ٛسٚ. ٓٓٓٙٚ  ٕٓٓٔاإلداس٠خ ػٕذ ِخبٌفخ لٛاػذ اٌزشخ١ض ث١ٓ ؽذٚد 

غذ أْ اٌّششع اٌّظشٞ ال ٠غزٕذ اٌٝ اٌغشاِخ اإلداس٠خ أِب فٟ ِظش فٕ      

٠ؼبلت ثبٌؾجظ وغضاء اداسٞ ٚأّب وغضاء عٕبئٟ  ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ:) 

ال رمً ػٓ ِضٍٝ ل١ّخ األػّبي  ِذح ال رض٠ذ ػٍٝ خّظ عٕٛاد أٚ اٌغشاِخ اٌذ

لبِخ لبَ ثبٔشبء ِجبْ أٚ ا اٌّخبٌفخ ٚال رغبٚص صالصخ أِضبي ٘زٖ اٌم١ّخ، وً ِٓ

رش١ِّٙب أٚ ٘ذِٙب ثذْٚ  أػّبي أٚ رٛع١ؼٙب أٚ رؼ١ٍزٙب أٚ رؼذ٠ٍٙب أٚ رذػ١ّٙب أٚ

اٌؼمٛثخ وً ِٓ ٠خبٌف  وّب ٠ؼبلت ثزاد رشخ١ض ِٓ اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ،

اٌؾجظ اٌّشبس ا١ٌٙب فٟ  ٠ٚؼبلت ثؼمٛثخ أؽىبَ اٌّبدح اٌضب١ٔخ ِٓ لبْٔٛ اإلطذاس،

اٌّخبٌفخ ثّب ال ٠غبٚص  ِضٍٝ ل١ّخ األػّبيٚثغشاِخ ال رمً ػٓ  ،اٌفمشح األٌٚٝ

ثبٌطش٠ك اإلداسٞ  وً ِٓ لبَ ثبعزئٕبف أػّبي عجك ٚلفٙب ،خّغّبئخ أٌف ع١ٕٗ

(5)(...ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اػالٔٗ ثزٌه
. 

أِب فٟ اٌؼشاق فمذ عٍه اٌّششع ِٕٙغبً ِغب٠شاً ٌض١ٍِٗ اٌّظشٞ ار دأة لبْٔٛ     

دسح رغ١ٙال ٌزٕف١زٖ ػٍٝ رٕظ١ُ اٌغشاِخ اداسح اٌجٍذ٠بد ٚاألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌظب

 –أ  – ٔففٟ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد ٔض ػٍٝ أْ ) ،اإلداس٠خ ٚػجؾ ِمذاس٘ب

ٌّذ٠ش ػبَ دائشح اٌجٍذ٠خ اٌزبثؼخ ألِبٔخ ثغذاد ِٚذ٠ش اٌجٍذ٠خ اٌّخزض فشع غشاِخ 

 خّغخ ٚػششْٚ أٌف د٠ٕبس ػٍٝ وً ِٓ:  ِٕٓٓٓ٘مذاس٘ب 

                                                      

(1) Article (L 480-4)De Code  de l,urbanisme 

(2) Article (L. 421-1)De Code  de l,urbanisme 

)3) Article (L. 421-2)De Code  de l,urbanisme 

)4) Article (L. 421-3)De Code  de l,urbanisme 
 السعجل. 3118لدشة  119( مغ قانػن البشاء السرخي رقع 113( السادة )(5
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١ٕخ ثذْٚ اعبصح أط١ٌٛخ أٚ خالفب ٌٙب طبدسح ػٓ د عىآألبَ ثٕبء أٚ ِٕش – أوال

أِبٔخ ثغذاد أٚ اٌجٍذ٠خ اٌّخزظخ، ٠ٚىْٛ وً ِٓ طبؽت اٌٍّه ٚاٌمبئُ ثؼ١ٍّخ 

اعزؼًّ األسع أٚ اٌجٕبء أٚ  –صب١ٔب  اٌجٕبء أٚ اإلششاف ػ١ٍٙب ِغئٚال ػٓ رٌه .

أٚ د خالفب ٌالعزؼّبالد اٌزٟ ٠غّؼ ثٙب اٌزظ١ُّ األعبط ٌّذ٠ٕخ ثغذاد آإٌّش

د أٚ االعزؼّبالد إٌّظٛص آارا وبٔذ األث١ٕخ أٚ إٌّش –ة  .اٌجٍذ٠خ اٌّؼ١ٕخ 

ػ١ٍٙب فٟ أٚال ٚصب١ٔب ِٓ اٌجٕذ ا ِٓ ٘زٖ اٌفمشح رغزؼًّ ألغشاع رغبس٠خ رىْٛ 

...(خّغ١ٓ أٌف د٠ٕبس. ٓٓٓٓ٘اٌغشاِخ 
(1)

، ٚلذ رىشس راد إٌض فٟ رؼ١ٍّبد 

ٕٔٓٓ( ٌغٕخ ٕسلُ )
(2)

ٌٕٔٓٓغٕخ ( ٓٔ، ٚرؼ١ٍّبد سلُ )
(3)

اٌظبدسح رغ١ٙالً  

، ٚلذ أوذد ِؾىّخ ثذاءح 6ٙٗٔ( ٌغٕخ ٌ٘ٙٔزٕف١ز لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ )

اٌؾٍخ ػٍٝ ٘زٖ اٌغشاِخ فٟ أؽذ أؽىبِٙب ٚرٌه ثمٌٛٙب)...ِٓ خالي اعزمشاء ٔض 

 6ٌٙٗٔغٕخ  ٘ٙٔاٌّبدح اٌخبِغخ ٚاٌزغؼْٛ ِٓ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ 

ثؤؽم١خ دائشح اٌّذػٝ ػ١ٍٗ اػبفخ  ٕٔٓٓ/ٔ/ٔفٟ  ٖٔاٌّؼذي ثبٌمبْٔٛ سلُ 

ٌٛظ١فزٗ ثّؼبسػخ اٌّذػٟ ِغ فشع غشاِخ ِب١ٌخ لذس٘ب خّغخ ٚػششْٚ أٌف 

د٠ٕبس ػٍٝ وً ِٓ ألبَ ثٕبء أٚ ِٕشئبد عى١ٕخ ثذْٚ اعبصح أط١ٌٛخ أٚ خالفبً ٌٙب 

)...
(4)

أْ ، ٚثزاد االرغبٖ ر٘جذ ِؾىّخ اٌز١١ّض االرؾبد٠خ فٟ أؽذ لشاسارٙب اٌٝ 

ً ٌّٕطٛق اعبصح اٌجٕبء فبْ رٌه ٠ىْٛ  )...اْ ل١بَ اٌّذػٟ ػ١ٍٙب ثبٌجٕبء خالفب

                                                      

السعجل أضيفت  ،1996لدشة  195مغ قانػن إدارة البمجيات رقع  ،( مكخرة95)السادة  ((1
السعجل لقانػن إدارة  3111( لدشة 12( مغ القانػن رقع )3ىحه السادة بسػجب السادة )

 .19/3/3111في  2899البمجيات، والسشذػر في الػقائع العخاقية بالعجد 
 .15/11/3111في  2911عجد نذخت ىحه التعميسات في الجخيجة الخسسية بال ((3
، أضف إلى 9/7/3111في  2889نذخت ىحه التعميسات في الجخيجة الخسسية بالعجد   ((2

السمغى والسشذػر  1987( لدشة 27ذلظ فقج أشار قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل رقع )
الميغ -1-أوال) إلى الغخامة بقػلو 39/1/1987في  2126في الػقائع العخاقية بالعجد 

 =  :ديشار عمى عذخيغ ألف  (31111لعاصسة أن يقخر فخض غخامة ال تديج عمى )ا
مغ أقام بشاء بجون إجازة صادرة عغ أمانة العاصسة أو خالفا ليا، ويكػن كل مغ  -أ =

ميغ العاصسة اإلشخاف عميو مدؤوال عغ ذلظ، وأل صاحب السمظ والقائع بعسمية البشاء أو
ن البشاء السقام مسشػعا بسقتزى قػاعج البشاء التي تقخرىا أن يقخر مزاعفة الغخامة إذا كا

مغ استعسل األرض أو البشاء خالفا  -القػانيغ واألنطسة والتعميسات السخعية، ب 
لالستعساالت التي يدسح بيا الترسيع األساسي لسجيشة بغجاد أو التي تجيدىا أمانة 

 .األنطسة والتعميسات السخعية(العاصسة وفقا لمرالحيات السخػلة ليا بسػجب القػانيغ و 
 غيخ مشذػر. 19/13/3112في  3112/ب/6663( قخاراىا السخقع (6
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( ٌغٕخ ٘ٙٔ( ِىشس ِٓ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ )6ِ٘شّٛالً ثؤؽىبَ اٌّبدح )

اٌزٟ خٌٛذ ِذ٠ش  ٕٔٓٓ( ٌغٕخ ٖٔاٌّؼبفخ ثّٛعت اٌمبْٔٛ سلُ ) 6ٙٗٔ

وً ِٓ  ف د٠ٕبس ػٓاٌجٍذ٠خ اٌّخزض ثفشع غشاِخ ِمذاس٘ب خّغخ ٚػششْٚ أٌ

د عى١ٕخ ثذْٚ اعبصح أط١ٌٛخ أٚ خالفبً ٌٙب ...(آ( ألبَ ثٕبء أٚ ِٕشٔ)
(1)

. 

ً آخش ِٓ اٌغشاِخ ٟٚ٘       فؼالً ػٓ ٘زٖ اٌغشاِخ أٚعذ اٌّششع اٌؼشالٟ ٔٛػب

اٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ ٚاٌزٟ رؼشف ثؤٔٙب ٚع١ٍخ اعجبس أٚ لٙش ػٍٝ اٌزٕف١ز رشد ػٍٝ 

ػٍٝ رٕف١ز ِب اٌزضَ ثٗ أِٛاي اٌّذ٠ٓ ِٓ أعً ؽٍّٗ
(2)

، ٚلذ رّذ اإلشبسح اٌٝ ٘زٖ 

اٌغشاِخ فٟ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد ثّٛعت إٌض ا٢رٟ:)رٕفز اٌمشاساد اٌظبدسح 

ٚفك أؽىبَ ٘زٖ اٌّبدح اٌزٟ اوزغجذ دسعخ اٌجزبد ِٓ طبؽت اٌٍّه أٚ شبغٍٗ 

ػٓ رٌه خالي اٌّذح اٌزٟ رؾذد٘ب أِبٔخ ثغذاد أٚ اٌجٍذ٠خ اٌّخزظخ ٚارا اِزٕغ 

فٍّذ٠ش ػبَ اٌذائشح أٚ ِذ٠ش اٌجٍذ٠خ فشع غشاِخ رٙذ٠ذ٠خ ػ١ٍٗ ِمذاس٘ب 

( صالص١ٓ ٠ِٛبً( ٖٓ( خّغخ ٚػششْٚ أٌف د٠ٕبس ػٓ وً) ٕٓٓٓ٘)
(3)

. 

ِٚٓ خالي رؾ١ًٍ إٌظٛص اٌّزوٛسح فٟ أػالٖ ٠ّىٓ اٌمٛي أٗ ٠ؾغت      

ً ػٍٝ دٚي اٌّمبسٔخ ٚثبٌزؾذ٠ذ ا ً ِزمذِب ٌّششع اٌّظشٞ ٌٍّششع اٌؼشالٟ ِٛلفب

فٟ ِغبي رٕظ١ّٗ ٌٍغشاِخ ثٕٛػ١ٙب اإلداس٠خ ٚاٌزٙذ٠ذ٠خ ٌىٓ وبْ األٌٚٝ ثٗ أْ 

٠شفغ عمف ٘زٖ اٌغشاِخ وٛٔٙب ػئ١ٍخ عذاً ِّب رفزؼ اٌّغبي ٌألفشاد فٟ اٌجٕبء 

ً ٌٙب ٌزٌه ٔذػٛ اٌّششع اٌؼشالٟ اٌٝ  ،ثذْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ اإلعبصح أٚ خالفب

اِبد ٌىٟ رؾمك غب٠خ اٌغضاء اإلداسٞ فٟ رؼذ٠ً ٘زٖ إٌغت اٌؼئ١ٍخ ِٓ اٌغش

 سدع اٌّخبٌف ٌؼٛاثؾ اٌجٕبء ٚصعش غ١شٖ . 

 املطلب الثاني
 اجلضاءاث اإلداسيت غري املاليت

                                                      

دمحم حسجي سمسان: صالحية اإلدارة ومدؤوليتيا في أشار لو  15/8/3119( قخاراىا في (1
، 3118، بيخوت،1ط،مكافحة التجاوزات دراسة في ضػء الشطام القانػني العخاقي

 .198-197ص،
دمحم بخيت عمي: الغخامة التيجيجية أمام القزاء السجني الجػانب السػضػعية  د. بخيت ((3

، 19، ص3118اإلسكشجرية،  ،واإلجخائية، مغ دون اسع مصبعة، دار الجامعة الججيجة
 =د. دمحم باىي أبػ يػنذ: الغخامة التيجيجية كػسيمة إلجبار اإلدارة عمى تشفيح األحكام

، 3111دار الجامعة الججيجة لمشذخ،اإلسكشجرية،اإلدارية، مغ دون اسع مصبعة، =
 .121، دمحم حسجي سمسان: السرجر نفدو أعاله، ص93ص

 1996لدشة  195مغ قانػن إدارة البمجيات رقع  ،( مكخرة95( مغ السادة ) 7الفقخة ) أ/ ((2
 السعجل.
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٠مظذ ثبٌغضاءاد اإلداس٠خ غ١ش اٌّب١ٌخ ٟ٘ رٍه اٌغضاءاد اٌزٟ ال رظ١ت 

ثً أْ رؤص١ش٘ب ٠جذٚا ٚاػؾب ٚثظٛسح غ١ش  ،اٌزِخ اٌّب١ٌخ ٌٍّخبٌف ثشىً ِجبشش

وّب أٔٙب ال رمً شؤٕٔب ػٓ اٌغضاءاد اإلداس٠خ اٌّب١ٌخ ،ِجبششح
(1)

ٚرؤخز اٌغضاءاد  

اإلداس٠خ غ١ش اٌّب١ٌخ أؽذ األشىبي ا٢ر١خ: اإلٔزاس ٚا٠مبف اإلػّبي ٚاإلصاٌخ 

ٚعؾت اعبصح اٌجٕبء ٚاٌغبئٙب، ٌٚذساعخ ٘زٖ اٌغضاءاد ثشىً ِفظً عٕمغُ ٘زا 

 ،اس ٚا٠مبف األػّبي ٚاصاٌزٙباٌّطٍت ػٍٝ فشػ١ٓ ٔخظض األٚي اٌٝ اإلٔز

 ٚٔىشط اٌضبٟٔ اٌٝ عؾت اعبصح اٌجٕبء ٚاٌغبئٙب.

 الفشع األول
 إنزاس املخالف وإيقاف أػواله وإصالتها

ارا ٌُ ٠ّضً اٌشخض اٌشاغت فٟ اٌجٕبء اٌٝ ػٛاثؾ اعبصح اٌجٕبء اٌّؾذدح 

ٚا٠مبف  عٍفبً ِٓ لجً ٚاٌزشش٠ؼبد ٚاألٔظّخ إٌّظّخ ٌٍجٕبء فٍإلداسح  عٍطخ أزاسٖ

أػّبٌٗ ٚاصاٌزٙب، ٌٚذساعخ ٘زٖ اٌغضاءاد ثشىً دل١ك عٕمغُ ٘زا اٌفشع اٌٝ صالصخ 

ثٕٛد ٔخظض األٚي اٌٝ اإلٔزاس، ٚٔىشط اٌضبٟٔ اٌٝ ا٠مبف األػّبي، ٚٔخظض 

 اٌضبٌش ٚاألخ١ش اٌٝ اإلصاٌخ.

 اإلَذار: -أٚال

ٌٝ وً ِٓ لذ ٠زخز اٌغضاء اإلداسٞ غ١ش اٌّبٌٟ طٛسح اإلٔزاس اٌزٞ ٠ٛعٗ ا      

ٚثظٛسح وزبة رؾش٠شٞ ٠زؼّٓ  ٌُ ٠ّزضً ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ إٌّظّخ ٌٍؼّشاْ،

رٕج١ٗ طبؽت اٌشؤْ ٌخطٛسح اٌّخبٌفخ ٚعغبِخ اٌغضاء اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ٛلغ فٟ 

ؽبٌخ االعزّشاس فٟ اٌّخبٌفخ
(2)

. 

                                                      

( د. احسج خػرشيج حسيجي /رائجة ياسيغ خزخ: األساليب القانػنية لمحساية مغ (1
،عالء نافع كصافة: دور الجداءات 75سابق،ص مرجردراسة مقارنة، -زػضاءال

الكػفة لمعمػم القانػنية  ،اإلدارية في حساية البيئة، دراسة مقارنة، بحث مشذػر في مجمة
، 3112(، الدشة 15(، العجد )1والدياسية، كمية القانػن، جامعة الكػفة، السجمج )

 .331ص
لزبط اإلداري لحساية البيئة دراسة تحميمية مقارنة، مرجر د. دسو نكو رداود دمحم: ا ((3

 .159سابق، ص
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ٚثزٌه ٠ىْٛ اإلٔزاس اثغؾ اٌغضاءاد اإلداس٠خ غ١ش اٌّب١ٌخ اٌٛاسدح فٟ اٌمٛا١ٔٓ  

ظّخ ٌٍؼّشاْ وٛٔٗ ٠مزظش ػٍٝ ث١بْ خطٛسح اٌّخبٌفخ ِٚذٜ عغبِخ اٌغضاء إٌّ

اٌّزشرت ػ١ٍٙب
(1)

. 

ِٚٓ اٌزشش٠ؼبد اٌزٟ ٔظذ ػٍٝ اإلٔزاس وغضاء اداسٞ ٌؾّب٠خ إٌظبَ      

)...ارا اٌؼّشأٟ لبْٔٛ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ اٌفشٔغٟ ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ: 

ٚاٌّزطٍجبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ  ٌُ ٠زُ اؽزشاَ ِزطٍجبد اٌغالِخ ٚاٌظؾخ

رظش٠ؼ اٌزخط١ؾ، ف١غٛص ٌٍّؾبفع رمذ٠ُ اشؼبس اٌٝ اٌّبٌه، ػٓ ؽش٠ك لشاس 

ٚفٟ ؽبٌخ اٌشفغ أٚ  ....ِغجت، إلعشاء اٌزؼذ٠الد أٚ اإلطالؽبد اٌالصِخ

اٌظّذ ِٓ اٌّبٌه ٌّذح شٙش ٚاؽذ ِٓ ربس٠خ اعزالَ اإلشؼبس، ٌٍّؾبفع أْ ٠ؤِش 

..(.٠زُ اعشاء اٌزؼذ٠الد أٚ اإلطالؽبد اٌالصِخثبغالق ِئلذ ٌألث١ٕخ ؽزٝ 
(2)

. 

وزٌه ٔظذ اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ اٌجٕبء اٌّظشٞ ػٍٝ ٘زا اٌغضاء ٚرٌه     

)...ٚفٟ ؽبٌخ ٚعٛد ِخبٌفبد ػٍٝ ِٕٙذط اٌغٙخ اإلداس٠خ ارخبر  ثمٌٛٙب

اٌزٕج١ٗ وزبثخ ٌٍّخبٌف ثٛعٛد ِخبٌفبد ٚاػطبإٖ ٍِٙخ  -ٔاإلعشاءاد اٌزب١ٌخ:

٠ِٛبً...( ٘ٔزظؾ١ؼ األػّبي فٟ خالي ٌ
(3)

. 

ٌُٚ ٠خزٍف اٌؾبي فٟ اٌؼشاق ػٓ دٚي اٌّمبسٔخ ار أشبس لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد      

.. ٠ّٕغ ِذ٠ش ػبَ اٌذائشح أٚ ِذ٠ش ) اٌٝ عضاء اإلٔزاس ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ:

١ُ اٌجٍذ٠خ اعزّشاس اٌؼًّ فٟ اٌجٕبء إٌّّٛع أٚ االعزؼّبي اٌّخبٌف ٌٍزظبِ

األعبع١خ ٠ٕٚزس اٌّغئٚي ػّٕٙب ثٍضَٚ ِؼبٌغخ ٚرظؾ١ؼ أٚ اصاٌخ األعجبة 

اٌجٍذ٠خ خالي اٌّذح اٌزٟ  اٌذاػ١خ ٌٍّٕغ ثبٌى١ف١خ اٌزٟ رمشس٘ب أِبٔخ ثغذاد أٚ

  .رؾذد٘ب

ٌّذ٠ش ػبَ اٌذائشح ٌّٚذ٠ش اٌجٍذ٠خ أزاس اٌّغئٚي ػٓ أٞ ثٕبء أٚ اعزؼّبي رُ  -ٕ

لبْٔٛ  لجً طذٚس ٘زا اٌمبْٔٛ ٚثؼذ ٔفبر ثذْٚ اعبصح أٚ ِٛافمبد أط١ٌٛخ 

ٚآخش رظ١ُّ ٌىً  62ٌٔٔغٕخ  ٙ٘ٔاٌزظ١ُّ األعبط ٌّذ٠ٕخ ثغذاد اٌّشلُ ثـ 

ثٍذ٠خ لجً ربس٠خ طذٚس ٘زا اٌمبْٔٛ ارا وبْ اٌجٕبء أٚ االعزؼّبي ِّٕٛػب أٚ 

بٌفب ثّمزؼٝ اٌزشش٠ؼبد إٌبفزح ٚلذ ؽذٚس اٌجٕبء اٌّخبٌف أٚ االعزؼّبي ِخ

إٌّّٛع ٌُٚ ٠ظذس ِب ٠غ١ضٖ ِٓ رشش٠غ الؽك ٚرٌه ثٍضَٚ ِؼبٌغخ ٚرظؾ١ؼ أٚ 

اصاٌخ األعجبة اٌذاػ١خ ٌٍّٕغ أٚ اٌّخبٌفخ ثبٌى١ف١خ اٌزٟ رمشس٘ب أِبٔخ ثغذاد أٚ 

زٟ الزشٔذ ثمشاس لؼبئٟ ِىزغت اٌجٍذ٠خ خالي اٌّذح اٌزٟ رؾذد٘ب ػذا اٌمؼب٠ب اٌ

                                                      

د. إسساعيل صعراع البجيخي/حػراء حيجر ادىع :األساليب القانػنية لحساية البيئة مغ  ((1
التمػث، دراسة مقارنة، بحث مشذػر في مجمة السحقق الحمي لمعمػم القانػنية والدياسية، 

 .95، ص3116(، 9(، الدشة )3لعجد)كمية القانػن، جامعة بابل، ا
)2) Article (R - 480-7)De Code  de l,urbanis. 

 .3119لدشة  166( مغ الالئحة التشفيحية لقانػن البشاء الرادرة بالقخار رقع 125السادة ) ((2

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=051220059843090
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=051220059843090
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=051220059843090
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اٌذسعخ اٌمطؼ١خ...(
(1)

ٚلذ أوذ ٔظبَ اعبصاد اٌجٕبء ػٕذ طذٚسٖ ػٍٝ ٘زا  ،

رزٌٛٝ اٌغٙخ اٌزٟ أطذسد اعبصح -أ-أٚالاٌغضاء ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ:)

 ،اٌجٕبء ِزبثؼخ طبؽت اإلعبصح ثّٕطٛلٙب ٚؽش٠مخ رٕف١ز اٌجٕبء ٚاٌزؤوذ ِٓ ِطبثمزٙب

فخ إلعبصح اٌجٕبء رٕزس طبؽت اٌؼمبس ٚرجٍغٗ ثب٠مبف اٌؼًّ ٚفٟ ؽبي ؽذٚس ِخبٌ

( خّغخ ػشش ٘ٔثظٛسح سع١ّخ ؽزٝ ٠زُ سفغ أٚ رظؾ١ؼ اٌّخبٌفبد خالي )

ً ِٓ ربس٠خ اٌزج١ٍغ ثبإلٔزاس، ( صالص١ٓ ٌٖٓظبؽت اٌؼمبس اٌزظٍُ خالي )-ة ٠ِٛب

٠ِٛب ِٓ ربس٠خ اٌزج١ٍغ ثبإلٔزاس ٌذٜ ِذ٠ش اٌجٍذ٠خ اٌّخزض(
(2)

. 

 :رىقف عٍ انعًمان-شاَُا

٠مظذ ثبٌٛلف ػٓ اٌؼًّ ا٠مبف أٞ ػًّ ثٕبئٟ ِخبٌف ٌششٚؽ اعبصح اٌجٕبء        

ٚلطؼٗ ثبٌطش٠ك اإلداسٞ
(3)

، ٚلذ ألشد اٌزشش٠ؼبد إٌّظّخ ٌٍؼّشاْ ػٍٝ ٘زا 

ْْ )...رٛلف األػّبي  اٌغضاء ففٟ فشٔغب ر٘ت لبْٔٛ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ اٌٝ أ

اٌّغجك أٚ ارخبر اعشاءاد  ٌٍؾظٛي ػٍٝ رظش٠ؼ أٚ ػٍٝ اإلػالْ

لؼبئ١خ...(
(4)

. 

أِب فٟ ِظش فمذ ٔض لبْٔٛ اٌجٕبء ػٍٝ عضاء اٌٛلف ٚرٌه ثّٛعت إٌض      

لشاس  ٠ٚظذس ثبإل٠مبف ،رٛلف األػّبي اٌّخبٌفخ ثبٌطش٠ك اإلداسٞ) ا٢رٟ:

 ِغجت ِٓ اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ ثشئْٛ اٌزخط١ؾ ٚاٌزٕظ١ُ ٠زؼّٓ ث١بٔب ثٙزٖ

ؼٍٓ ٘زا اٌمشاس ثبٌطش٠ك اإلداسٞ اٌٝ شخض اٌّبٌه أٚ ِٓ ٠ّضٍٗ ٠ٚ ،األػّبي

فبرا رؼزس اػالْ  ،اٌّمبٚي اٌمبئُ ثبٌزٕف١ز ٚإٌّٙذط اٌّششف ػٍٝ اٌزٕف١ز اٚ لبْٔٛ

ثشخظٗ ٠زُ اخطبسٖ ثىزبة ِٛطٝ ػ١ٍٗ ِظؾٛة ثؼٍُ اٌٛطٛي ػٍٝ  أ٠ُٙ

اٌزخط١ؾ ٚاٌّذْٚ ٌذٜ اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ ثشئْٛ  ِؾً البِزٗ اٌّخزبس

ٚاٌزٕظ١ُ...(
(5)

ٌٚذػُ فؼب١ٌخ اٌٛلف اإلداسٞ وٛع١ٍخ ٚلبئ١خ رشِٟ اٌٝ أ٘ذاف  ،

الزظبد٠خ رزّضً فٟ اٌزٛف١ش ػٍٝ اٌذٌٚخ ٔفمبد اٌّٛاد اٌّخزٍفخ اٌزٟ رغزخذَ فٟ 

أشبء األث١ٕخ اٌّخبٌفخ ٌٍمبْٔٛ  ٔغذ أْ اٌّششع اٌّظشٞ ِىٓ اٌغٙخ اإلداس٠خ ِٓ 

                                                      

 السعجل. 1996لدشة  195مغ قانػن إدارة البمجيات رقع  ،( مكخرة95السادة ) ((1
لدشة  3( مغ نطام إجازات البشاء رقع 5مغ البشج )أوال( مغ السادة ) ب (-الفقخات ) أ ((3

3119. 
( د. دمحم ماىخ أبػ العيشيغ، د. عاشف دمحم عبج المصيف: تصػر التخاخيز اإلدارية في (2

الجولة الخقابة القزائية عمى القخارات الستعمقة بتخاخيز البشاء،  مجمذقزاء وإفتاء 
د. ، 765،ص3118صجارات القانػنية، مرخ،ػمي لإلالسخكد الق، 3(، ط6السجمج )

صعب ناجي عبػد: محاضخات في سمصة اإلدارة في حساية السحسيات الصبيعية، ممقاة 
 .128، ص3118عمى شمبة الجكتػراه في كمية القانػن، جامعة كخبالء، 

)4) Article (A 424-3)De Code  de l,urbanisme 

 السعجل. 3118لدشة  119لسرخي رقع ( مغ قانػن البشاء ا59( السادة )(5
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ّٕغ االٔزفبع ثبألعضاء اٌّخبٌفخ أٚ البِخ أٞ أػّبي ارخبر ِب رشاٖ ِٓ اعشاءاد ٌ

ِٚٓ عبٔت آخش ِىٕٙب ِٓ اٌزؾفع خالي ِذح ِؾذدح ػٍٝ  ،ثٕبء عذ٠ذح ف١ٙب

األدٚاد ٚاٌّّٙبد اٌّغزخذِخ ٚرٌه ٌٍؾ١ٌٍٛخ ث١ٓ اٌّخبٌف ٚاإلِىب١ٔبد اٌزٟ 

رؼ١ٕٗ ػٍٝ اٌزّبدٞ أٚ االعزّشاس فٟ اٌّخبٌفخ
(1)

 ...٠ٚىْٛ ٌٍغٙخٚرٌه ثمٌٛٗ ) 

اإلداس٠خ اٌّخزظخ ثشئْٛ اٌزخط١ؾ ٚاٌزٕظ١ُ ارخبر ِب رشاٖ ِٓ اعشاءاد رىفً 

 وّب ٠ىْٛ ٌٙب ،االٔزفبع ثبألعضاء اٌّخبٌفخ أٚ البِخ أٞ أػّبي ثٕبء عذ٠ذح ف١ٙب ِٕغ

اٌزؾفع ػٍٝ األدٚاد ٚاٌّّٙبد اٌّغزخذِخ فٟ اسرىبة اٌّخبٌفخ ٌّٚذح ال رض٠ذ 

ِخ ثخالف رٌه ثششؽ ػذَ اإلػشاس ثؾمٛق أعجٛػ١ٓ ِب ٌُ رؤِش ا١ٌٕبثخ اٌؼب ػٍٝ

...(ا١ٌٕخ اٌغ١ش ؽغٓ
(2)

٠زؼؼ ٌٕب ِّب رمذَ أْ ِٛلف اٌّششع اٌّظشٞ عبء ، 

ْْ عضاء ٚلف األػّبي أفؼً ِٓ عبثمٗ اٌفشٔغٟ ٚرٌه ألٔٗ أٚعت  ،رٕظ١ّٗ ثشؤ

َٓ رٚٚ اٌشؤْ اٌٝ  ،رغج١ت لشاس اإل٠مبف ِٓ اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ ٌىٟ ٠َطّئِ

ً ٚال ٠ٛعذ رؼغف فٟ اعزؼّبٌٙب  طؾخ اإلعشاء اد اٌّزخزح ٚاْ ٌٙب عٕذاً لب١ٔٛٔب

أٚ اطذاس٘ب
(3)

، ٚرؤو١ذا ٌزٌه ٔغذ أْ اٌّؾىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب ر٘جذ فٟ أؽذ 

أؽىبِٙب اٌٝ أْ )...ػٍٝ اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ ثشئْٚ اٌزٕظ١ُ أْ رٕٙغ 

٘زا اٌشؤْ لشاساً ٌٛلف أػّبي اٌجٕبء اٌّخبٌفخ ثبٌطش٠ك اإلداسٞ ٚاْ رظذس فٟ 

ً ٚرٌه ؽفب ً ػٍٝ األسٚاػ ٚاٌّّزٍىبد ٚدسءً اداس٠ب ِغججب العزفؾبي اٌّخبٌفخ  ظب

ٚرؼزس رذاسوٙب ثؼذ أْ ٠ىزًّ اٌجٕبء...(
(4)

. 

أِب فٟ اٌؼشاق فمذ أشبس لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد اٌٝ ٘زا اٌغضاء ٚرٌه ثمٌٛٗ      

اٌؼًّ فٟ اٌجٕبء إٌّّٛع أٚ  ٠ّٕغ ِذ٠ش ػبَ اٌذائشح أٚ ِذ٠ش اٌجٍذ٠خ اعزّشاس)...

االعزؼّبي اٌّخبٌف ٌٍزظب١ُِ األعبع١خ ٠ٕٚزس اٌّغئٚي ػّٕٙب ثٍضَٚ ِؼبٌغخ 

ٚرظؾ١ؼ أٚ اصاٌخ األعجبة اٌذاػ١خ ٌٍّٕغ ثبٌى١ف١خ اٌزٟ رمشس٘ب أِبٔخ ثغذاد أٚ 

(اٌجٍذ٠خ خالي اٌّذح اٌزٟ رؾذد٘ب 
(5)

( ٌغٕخ ٕوزٌه أوذد ػ١ٍٗ اٌزؼ١ٍّبد سلُ )، 

                                                      

، دار الشيزة 3د. دمحم احسج فتح الباب: الشطام القانػني ألحكام البشاء في مرخ، ط ((1
 .319، ص3111-1999القاىخة،  ،العخبية

 السعجل. 3118لدشة  119( مغ قانػن البشاء السرخي رقع 59( السادة )(3
عبج المصيف: تصػر التخاخيز اإلدارية في ( د. دمحم ماىخ أبػ العيشيغ، د. عاشف دمحم (2

الخقابة القزائية عمى القخارات الستعمقة بتخاخيز البشاء،  الجولة مجمذقزاء وإفتاء 
 .769ص ،مرجر سابق

أشار لو د. دمحم ماىخ أبػ ،26/13/3115( في 69الدشة ) 5959( حكسيا في الصعغ (6
 .769اله، صعبج المصيف: السرجر نفدو اع دمحمالعيشيغ، د. عاشف 

لدشة  195مغ قانػن إدارة البمجيات رقع  ،( مكخرة95مغ السادة )( مغ السادة 3( الفقخة )(5
 السعجل. 1996
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ِٓ ٘زٖ  ٔثّٛعت إٌض ا٢رٟ:)ِغ ػذَ اإلخالي ثّب عبء فٟ اٌّبدحٚرٌه  ٕٔٓٓ

اٌزؼ١ٍّبد ٠ّٕغ ِذ٠ش ػبَ اٌذائشح اٌجٍذ٠خ اعزّشاس اٌؼًّ فٟ اٌجٕبء إٌّّٛع أٚ 

االعزؼّبي اٌّخبٌف ٌٍزظ١ُّ األعبعٟ ٌّذ٠ٕخ ثغذاد(
ٚػٕذ طذٚس رؼ١ٍّبد  (1)

ب ػٍٝ ِذ٠ش ػبَ ٚعغ طالؽ١خ ا٠مبف اٌؼًّ ار ٌُ ٠مظش٘ ٕٔٓٓ( ٌغٕخ ٓٔسلُ )

 ٕٔٓٓ( ٌغٕخ ٕدائشح اٌجٍذ٠خ فٟ ِذ٠ٕخ ثغذاد وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌزؼ١ٍّبد سلُ )

ٚرٌه ِٓ خالي إٌض  عبٌفخ اٌزوش ثً ِٕؾٙب ٌغ١ّغ ِذساء اٌجٍذ٠بد فٟ اٌؼشاق

( ِٓ ٘زٖ اٌزؼ١ٍّبد رزخز اإلعشاءاد ٔا٢رٟ: )ِغ ػذَ اإلخالي ثّب عبء ثّبدح )

اٌجٍذ٠خ اٌّخزض لشاساً ثب٠مبف اٌؼًّ فٟ اٌجٕبء ٠ّٕٚغ  ٠ظذس ِذ٠ش –أٚال - ا٢ر١خ:

 ً ٠ّٕغ االعزّشاس فٟ االعزؼّبي اٌّخبٌف  –صب١ٔبً . اعزّشاسٖ ارا وبْ اٌجٕبء ِّٕٛػب

ٌٍزظب١ُِ األعبع١خ ٌٍجٍذ٠خ اٌّؼ١ٕخ(
(2)

، ٚػٕذ طذٚس ٔظبَ اعبصاد اٌجٕبء ٔغذٖ لذ 

غٙخ اٌزٟ أطذسد اعبصح أشبس اٌٝ ٚلف األػّبي اٌّخبٌفخ ٚرٌه ثمٌٛٗ )رزٌٛٝ اٌ

اٌجٕبء ِزبثؼخ طبؽت اإلعبصح ثّٕطٛلٙب ٚؽش٠مخ رٕف١ز اٌجٕبء ٚاٌزؤوذ ِٓ ِطبثمزٙب، 

ٚفٟ ؽبي ؽذٚس ِخبٌفخ إلعبصح اٌجٕبء رٕزس طبؽت اٌؼمبس ٚرجٍغٗ ثب٠مبف اٌؼًّ 

( خّغخ ػشش ٘ٔثظٛسح سع١ّخ ؽزٝ ٠زُ سفغ أٚ رظؾ١ؼ اٌّخبٌفبد خالي )

إلٔزاس(٠ِٛبً ِٓ ربس٠خ اٌزج١ٍغ ثب
(3)

. 

٠زؼؼ ٌٕب ِّب رمذَ أْ رٕظ١ُ اٌّششع اٌؼشالٟ ٌٛلف اإلػّبي اٌّخبٌفخ عبء      

ثطش٠مخ غ١ش ِىزٍّخ وّب ػ١ٍٗ اٌؾبي فٟ اٌزشش٠غ اٌّظشٞ ار ٌُ ٠ّٕؼ اٌغٙخ 

اإلداس٠خ اٌّخزظخ أ٠خ ٚع١ٍخ لب١ٔٛٔخ ٌذػُ ٚلف األػّبي اٌّخبٌفخ ٌزٌه ٔذػٛ 

داس٠خ اٌّخزظخ ارخبر ِب رشاٖ ِٓ اعشاءاد اٌّششع اٌؼشالٟ اٌٝ ِٕؼ اٌغٙخ اإل

ٌّٕغ االٔزفبع ثبألعضاء اٌّخبٌفخ أٚ البِخ أٞ أػّبي ثٕبء عذ٠ذح ف١ٙب ٘زا ِٓ 

ِٚٓ عبٔت آخش رّى١ٕٙب ِٓ اٌزؾفع خالي ِذح ِؾذدح ػٍٝ األدٚاد  ،عبٔت

ٚاٌّّٙبد اٌّغزخذِخ ٚرٌه ٌٍؾ١ٌٍٛخ ث١ٓ اٌّخبٌف ٚاإلِىب١ٔبد اٌزٟ رؼ١ٕٗ ػٍٝ 

 أٚ االعزّشاس فٟ اٌّخبٌفخ أعٛح ثض١ٍِٗ اٌّششع اٌّظشٞ.اٌزّبدٞ 

 اإلسانح:-شانصا

رؼشف اإلصاٌخ ثؤٔٙب عضاء ٠ظذس ثمشاس اداسٞ ِٓ اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ      

اٌغشع ِٕٙب اصاٌخ أػّبي اٌجٕبء ثؤوٍّٙب أٚ عضء ِٕٙب ٌّخبٌفزٙب ػٛاثؾ اعبصح 

ٌه ارا ٌُ ٠مُ ِشرىت اٌّخبٌفخ اٌجٕبء ثؾ١ش ٠زُ سفغ أعجبة اٌّخبٌفخ ثبٌىبًِ ٚر

ثبصاٌزٙب خالي اٌّذح اٌّؾذدح
(4)

. 

                                                      

 . 3111( لدشة 3( مغ التعميسات رقع )3( السادة )(1
 . 3111( لدشة 11( مغ التعميسات رقع )3( السادة )(3
 .3119لدشة  3م إجازات البشاء رقع ( مغ نطا5الفقخة )أ( مغ البشج )أوال( مغ السادة ) ((2
د. صعب ناجي عبػد: محاضخات في سمصة اإلدارة في حساية السحسيات الصبيعية،  ((6

 .128مرجر سابق، ص
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ّْ اإلصاٌخ ِب ٟ٘ اال عضاء رٍّىٗ اإلداسح إللشاس إٌظبَ اٌؼبَ ٚؽّب٠خ     ٚثزٌه فب

ٌٍّظٍؾخ اٌؼبِخ ٚأِٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚأْ أِش٘ب ِغزمش فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٚرغذ 

رطج١مبً ٌٙب فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي
(1)

. 

ً فٟ لبْٔٛ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ ففٟ فشٔغب    اال أْ ِؾىّخ  ،ٌُ ٔغذ ٌٙب رٕظ١ّب

إٌمغ اٌفشٔغ١خ لذ ػذّد اإلصاٌخ فٟ ِٛاد اٌجٕبء ِٓ لج١ً اٌزذاث١ش اٌزٟ رٍّىٙب 

اإلداسح ٚاٌزٟ رشِٟ اٌٝ اصاٌخ ِخبٌفخ ٚلؼذ ٌٍمبْٔٛ
(2)

. 

 أِب فٟ ِظش فمذ أٔبؽ اٌّششع ٌٍّؾبفع اٌّخزض ٚؽذٖ أٚ ِٓ ١ٕ٠جٗ عٍطخ     

اٌّؾبفع اٌّخزض أٚ ِٓ ١ٕ٠جٗ  ٠ٚظذس)... اطذاس لشاس اإلصاٌخ ٚرٌه ثمٌٛٗ

ا٠مبف األػّبي لشاسا  خالي خّغخ ػشش ٠ِٛب ػٍٝ األوضش ِٓ ربس٠خ اػالْ لشاس

ئصش ػٍٝ ِمزؼ١بد ر ِغججب ثبصاٌخ األػّبي اٌزٟ رُ ا٠مبفٙب أٚ رظؾ١ؾٙب ارا وبْ

االشزشاؽبد  اْ ثّب ال ٠خبٌفاٌظؾخ اٌؼبِخ أٚ أِٓ اٌغىبْ أٚ اٌّبسح أٚ اٌغ١ش

اٌزٕف١ز٠خ ٌٙزا  اٌزخط١ط١خ ٚاٌجٕبئ١خ اٌّؼزّذح ٚرٌه فٟ اٌؾذٚد اٌزٟ رج١ٕٙب اٌالئؾخ

اٌٝ رٜٚ  ٠ٚؼٍٓ اٌمشاس ،ٚرٌه ِغ ػذَ اإلخالي ثبٌّغئ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ ،اٌمبْٔٛ

(اٌشؤْ
(3)

، أِب ثخظٛص ِؼّْٛ األػّبي اٌّخبٌفخ اٌزٟ رضاي ثبٌطشق اإلداسٞ 

رضاي ثبٌطش٠ك اإلداسٞ ػٍٝ ٔفمخ اٌّبٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ )فمذ ؽذد٘ب 

-ٕ،اٌّجبٟٔ ٚإٌّشآد ٚاألػّبي اٌزٟ رمبَ ثذْٚ رشخ١ض-ٔ ا٢ر١خ: اٌّخبٌفبد

اٌّخبٌفخ ٌم١ٛد االسرفبع اٌّمشسح لبٔٛٔب ٚاٌظبدس ثٙب لشاس اٌّغٍظ  األػّبي

ُ ِٕٚبؽك اٌزؼذ٠بد ػٍٝ خطٛؽ اٌزٕظ١-ٖ ،ٚاٌز١ّٕخ اٌؼّشا١ٔخ األػٍٝ ٌٍزخط١ؾ

األػّبي اٌّخبٌفخ ٌزٛف١ش األِبوٓ اٌزٟ -ٗ ثبالشزشاؽبد، اٌشدٚد اٌّمشسح

اٌزؼذ٠بد ػٍٝ األساػٟ اٌخبػؼخ ٌمبْٔٛ ؽّب٠خ -٘،رخظض إل٠ٛاء اٌغ١بساد

ٚإٌّشآد ٚاألػّبي اٌزٟ رمبَ خبسط اٌؾ١ض اٌؼّشأٟ اٌّؼزّذ  اٌّجبٟٔ-ٙ ،ا٢صبس

(...ٌٍّذ٠ٕخ أٚ اٌمش٠خ
شؤْ رٕف١ز لشاس اإلصاٌخ فمذ خٛي فبرا سفغ طبؽت اٌ (4)

 اٌّششع اٌغٙخ اإلداس٠خ رٕف١ز لشاس اإلصاٌخ ػٍٝ ٔفمزٗ ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ:

اٌشؤْ اٌّجبدسح اٌٝ رٕف١ز اٌمشاس اٌظبدس ثبصاٌخ أٚ رظؾ١ؼ األػّبي  ػٍٝ رٜٚ)

خالي اٌّذح إٌّبعجخ اٌزٟ رؾذد٘ب اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ  ٚرٌه ،اٌّخبٌفخ

٠ٚخطش رٚٚ اٌشؤْ ثبٌمشاس ٚثبٌّذح اٌّؾذدح ٌٍزٕف١ز  خط١ؾ ٚاٌزٕظ١ُ،ثشئْٛ اٌز

اٌٛطٛي، فبرا اِزٕغ ػٓ اٌزٕف١ز أٚ  ثّٛعت وزبة ِٛطٝ ػ١ٍٗ ِظؾٛة ثؼٍُ

اإلداس٠خ اٌّخزظخ ثشئْٛ اٌزخط١ؾ  أمؼذ اٌّذح دْٚ ارّبِٗ رزٌٛٝ اٌغٙخ

                                                      

د. حامج الذخيف مرصفى: الصعغ في القخارات اإلدارية في السباني أمام محاكع مجمذ  ((1
 .35ص ،3119الجولة، مغ دون اسع مصبعة، مرخ،

)2) Crim.14 nov,1989 .B.C.on 410 

 السعجل. 3118لدشة  119( مغ قانػن البشاء السرخي رقع 59( السادة )(2
 السعجل. 3118لدشة  119( مغ قانػن البشاء السرخي رقع 91( السادة )(6
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بٌف ع١ّغ ٚاٌزٕظ١ُ اٌزٕف١ز ثٕفغٙب أٚ ثٛاعطخ ِٓ رؼٙذ ا١ٌٗ ثٗ، ٠ٚزؾًّ اٌّخ

...(ٚرؾظً ِٕٗ ثطش٠ك اٌؾغض اإلداسٞ ،إٌفمبد
(1)

. 

ً فٟ رٕظ١ّٗ ٌمشاس        ٠ٚزؼؼ ٌٕب ِّب رمذَ أْ اٌّششع اٌّظشٞ وبْ ِٛفمب

اإلصاٌخ فٟ اٌظٛسح عبٌفخ اٌزوش ٌى١ال ٠ذع اٌفشطخ ألؽذ األفشاد فٟ اٌخشٚط 

ٚاٌجٕبء دْٚ رشخ١ض ػٍٝ أؽىبَ اٌمبْٔٛ
(2)

. 

زوش أْ اٌفمٗ اٌّظشٞ لذ ١ِض ثٓ لشاس اإلصاٌخ ٚرظؾ١ؼ ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌ       

األػّبي ٚرٌه ثمٌُٛٙ اْ اإلصاٌخ رؼٕٟ ِؾٛ األػّبي اٌّخبٌفخ ٚسفغ آصبس٘ب ِٓ 

اٌٛعٛد ِؾٛاً و١ٍبً أ٠ب وبٔذ اصاٌخ و١ٍخ ٌٍؼمبس اٌّخبٌف ثؤوٍّٗ أَ ٌغضء ِٕٗ فمؾ أَ 

ثخالف  ،بًِِغشد دٚس ٚاؽذ أٚ أوضش ثؾ١ش ٠زُ سفغ أعجبة اٌّخبٌفخ ثبٌى

اٌزظؾ١ؼ اٌزٞ ٠ؤخز ِؼٕٝ ِغب٠شاً ٌإلصاٌخ وٛٔٗ ٠ٕظشف اٌٝ رظؾ١ؼ اٌؼًّ 

إلثمبء ػٍٝ اٌؼًّ اٌغ١ٍُ ِغ ا ،اٌّخبٌف ٌظؾ١ؼ ؽىُ اٌمبْٔٛ ِٚطبثمزٗ ٌٗ

َّْ اٌزظؾ١ؼ ٘ٛ ِغشد اصاٌخ عضئ١خ فمؾ ٌىبفخ  ،ٌؾىُ اٌمبْٔٛ اٌّٛافك ٚثزٌه فب

األػّبي اٌّخبٌفخ فٟ اٌّجٕٝ
(3)

. 

 ار عبء فٟ ،اٌؼشاق ٔض لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد ػٍٝ اصاٌخ اٌّخبٌفبدٚفٟ      

٠ّٕغ ِذ٠ش ػبَ اٌذائشح أٚ ِذ٠ش اٌجٍذ٠خ اعزّشاس اٌؼًّ فٟ اٌجٕبء إٌّّٛع أٚ )...

االعزؼّبي اٌّخبٌف ٌٍزظب١ُِ األعبع١خ ٠ٕٚزس اٌّغئٚي ػّٕٙب ثٍضَٚ ِؼبٌغخ 

ٌزٟ رمشس٘ب أِبٔخ ثغذاد أٚ ٚرظؾ١ؼ أٚ اصاٌخ األعجبة اٌذاػ١خ ٌٍّٕغ ثبٌى١ف١خ ا

(اٌجٍذ٠خ خالي اٌّذح اٌزٟ رؾذد٘ب 
ٌّذ٠ش ػبَ اٌذائشح ٌّٚذ٠ش اٌجٍذ٠خ أزاس  ٚ) (4)

اٌّغئٚي ػٓ أٞ ثٕبء أٚ اعزؼّبي رُ ثذْٚ اعبصح أٚ ِٛافمبد أط١ٌٛخ لجً 

لبْٔٛ اٌزظ١ُّ األعبط ٌّذ٠ٕخ ثغذاد اٌّشلُ ثـ  طذٚس ٘زا اٌمبْٔٛ ٚثؼذ ٔفبر 

ٚآخش رظ١ُّ ٌىً ثٍذ٠خ لجً ربس٠خ طذٚس ٘زا اٌمبْٔٛ ارا وبْ  62ٌٔٔغٕخ  ٙ٘ٔ

اٌجٕبء أٚ االعزؼّبي ِّٕٛػب أٚ ِخبٌفب ثّمزؼٝ اٌزشش٠ؼبد إٌبفزح ٚلذ ؽذٚس 

                                                      

 السعجل. 3118لدشة  119( مغ قانػن البشاء السرخي رقع 91( السادة )(1
 عبج المصيف: تصػر التخاخيز اإلدارية في ( د. دمحم ماىخ أبػ العيشيغ، د. عاشف دمحم(3

الجولة الخقابة القزائية عمى القخارات الستعمقة بتخاخيز البشاء،  مجمذقزاء وإفتاء 
 .727مرجر سابق، ص

د. حامج الذخيف مرصفى: الصعغ في القخارات اإلدارية في السباني أمام محاكع مجمذ  ((2
بػ العيشيغ، د. عاشف دمحم عبج المصيف، د. دمحم ماىخ أ ،12الجولة، مرجر سابق، ص

تصػر التخاخيز اإلدارية في قزاء وإفتاء مجمذ الجولة الخقابة القزائية عمى القخارات 
 .753-751الستعمقة بتخاخيز البشاء، مرجر سابق، ص

 1996لدشة  195مغ قانػن إدارة البمجيات رقع  ،( مكخرة95)( مغ السادة 3( الفقخة )(6
 السعجل.

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=051220059843090
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=051220059843090
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=051220059843090
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ضٖ ِٓ رشش٠غ الؽك اٌجٕبء اٌّخبٌف أٚ االعزؼّبي إٌّّٛع ٌُٚ ٠ظذس ِب ٠غ١

ٚرٌه ثٍضَٚ ِؼبٌغخ ٚرظؾ١ؼ أٚ اصاٌخ األعجبة اٌذاػ١خ ٌٍّٕغ أٚ اٌّخبٌفخ ثبٌى١ف١خ 

اٌزٟ رمشس٘ب أِبٔخ ثغذاد أٚ اٌجٍذ٠خ خالي اٌّذح اٌزٟ رؾذد٘ب ػذا اٌمؼب٠ب اٌزٟ 

( الزشٔذ ثمشاس لؼبئٟ ِىزغت اٌذسعخ اٌمطؼ١خ
ارا صادد ِذح االِزٕبع ػٍٝ ) (1)

ٓ ٠ِٛب ٠مشس أ١ِٓ ثغذاد أٚ اٌّؾبفع اٌّخزض اصاٌخ اٌّخبٌفخ ِبئخ ٚصّب١ٔ 8ٓٔ

لبْٔٛ رؾظ١ً اٌذ٠ْٛ  ثبٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ؾذد٘ب ٚرغزؾظً ٔفمبد اإلصاٌخ ٚفك 

(622ٌٔغٕخ  ٙ٘ثـ  اٌّشلُ اٌؾى١ِٛخ
(2)

وذد اٌزؼ١ٍّبد ثبإلػبفخ اٌٝ رٌه أ ،

( ٓٔفمذ ٔظذ رؼ١ٍّبد سلُ ) ،اٌظبدسح رغ١ٙال ٌزٕف١ز ٘زا اٌمبْٔٛ ػٍٝ اإلصاٌخ 

رؼزّذ اٌجٍذ٠خ اٌّخزظخ اإلٔزاساد أٚ اٌىزت اٌشع١ّخ )ػٍٝ أْ ٌٕٔٓٓغٕخ 

ب خالي اٌّذح اٌّؾذدح فٟ اٌجٕذ اٌّٛعٙخ اٌٝ   أطؾبة اٌّخبٌفبد اٌزٟ صجذ ؽذٚصٙ

ٌغخ ٚرظؾ١ؼ أٚ اصاٌخ األعجبة اٌذاػ١خ ٌٍّٕغ أٚ ( ِٓ ٘زٖ ِبدح، ثٍضَٚ ِؼب)أٚال

اٌّخبٌفخ  ٚثبٌطش٠مخ اٌزٟ رمشس٘ب اٌجٍذ٠خ خالي اٌّذح اٌزٟ رؾذد٘ب ػذا اٌمؼب٠ب 

اٌزٟ الزشٔذ ثمشاس لؼبئٟ ِىزغت اٌذسعخ اٌمطؼ١خ(
ٚأل١ّ٘خ ٘زا اٌغضاء ٔغذ  ،(3)

                                                      

 1996لدشة  195مغ قانػن إدارة البمجيات رقع  ،( مكخرة95)( مغ السادة 2فقخة )( ال(1
 السعجل.

 1996لدشة  195مغ قانػن إدارة البمجيات رقع  ،( مكخرة95( مغ السادة )7الفقخة )ب/ ((3
 السعجل.

كحلظ نز قخار  ،3111( لدشة 11( مغ التعميسات رقع )2البشج )ثانيا( مغ السادة ) ((2
مع  -ثانياعمى اإلزالة بقػلو ) السمغى  1987( لدشة 27دة الثػرة السشحل رقع )مجمذ قيا

عجم اإلخالل بأحكام الفقخة )أوال( مغ ىحا القخار، يسشع أميغ العاصسة استسخار العسل في 
البشاء السسشػع أو االستعسال السخالف لمترسيع األساسي لسجيشة بغجاد وإنحار السدؤول 

 =ترحيح أو إزالة األسباب الجاعية لمسشع أو السخالفة بالكيفية التيعشيسا بمدوم معالجة و 
الميغ العاصسة إنحار السدؤول  -تقخرىا أمانة العاصسة خالل السجة التي تحجدىا، ثالثا=

ع بجون إجازة أو إذن مغ أمانة العاصسة قبل ت عغ أي بشاء أو استعسال لألرض أو البشاء
( لدشة 159قانػن الترسيع األساسي لسجيشة بغجاد السخقع ) صجور ىحا القخار وبعج نفاذ

( إذا كان ذلظ البشاء أو االستعسال مسشػعا أو مخالفا 18/6/1973في ) 1971
ر ما يجيده في بسقتزى التذخيعات الشافحة وقت حجوث البشاء أو االستعسال ولع يرج

تذخيع الحق، وذلظ بمدوم معالجة وترحيح أو إزالة األسباب الجاعية لمسشع أو السخالفة 
بالكيفية التي تقخرىا أمانة العاصسة خالل السجة التي تحجدىا، عجا القزايا التي اقتخنت 

 بقخار إداري أو قزائي مكتدب الجرجة القصعية(.

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=141220052754285
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=141220052754285
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=141220052754285
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=051220059843090
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=051220059843090
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ؽبٌخ أْ ٔظبَ اعبصاد اٌجٕبء أوذد ػ١ٍٗ أ٠ؼب ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ:)فٟ 

ػذَ اصاٌخ اٌّخبٌفخ خالي اٌّذح اٌّؾذدح ثبإلٔزاس رزُ اصاٌزٙب ٚفمبً ٌٍمبْٔٛ(
(1)

. 

 الفشع الثاني
 سحب إجاصة البناء وإلغائها

عٕمغُ ٘زا اٌفشع اٌٝ فمشر١ٓ ٔخظض األٌٚٝ اٌٝ عؾت اعبصح اٌجٕبء،      

 ٚٔىشط اٌضب١ٔخ اٌٝ اٌغبئٙب ٚػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

 سحة إجاسج انثُاء:-أوال

رمَٛ فٍغفخ عؾت اٌمشاساد اإلداس٠خ ػٍٝ اٌّٛاصٔخ ث١ٓ ِجذأ٠ٓ اؽزشاَ     

ٚثّؼٕٝ آخش ٚعٛة  ،اٌّششٚػ١خ ٚاعزمشاس ؽمٛق اإلفشاد ِٚشاوضُ٘ اٌمب١ٔٛٔخ

اٌزٛف١ك ث١ٓ ِب ٠غت أْ ٠ىْٛ ٌإلداسح ِٓ ؽك فٟ اطالػ ِب ٠ٕطٛٞ ػ١ٍٗ 

١ٔٛخ اٌّزشرجخ لشاسا٘ب ِٓ ِخبٌفخ لب١ٔٛٔخ ٚث١ٓ ٚعٛة اعزمشاس األٚػبع اٌمبٔ

سػٍٝ ٘زا اٌمشا
(2)

، ٌزا فمذ اعزٙذ فمٙبء اٌمبْٔٛ فٟ اػطبء رؼش٠ف ِؾذد ٌغؾت 

فؼشفٗ ثؼغ اٌفمٗ اٌفشٔغٟ ثؤٔٗ )ِؾٛ اٌمشاساد اإلداس٠خ  ،اٌمشاس اإلداسٞ

اٌفشد٠خ اٌّؼ١جخ ثؤصش سعؼٟ اٌٝ رؤس٠خ طذٚس٘ب ثٛاعطخ اإلداسح اٌّخزظخ(
(3)

 ،

ٌّؼ١جخ ثؤصش سعؼٟ ػٓ ؽش٠ك ٌفشد٠خ اِؾٛ اٌمشاساد ا) :ٚػشف أ٠ؼب ثؤٔٗ

(ِظذس٘ب
(4)

٠ٚئخز ػٍٝ ٘زا اٌزؼش٠ف أٗ ٠ٕىش ِب ٌٍغٍطخ اٌشئبع١خ ِٓ ؽك فٟ  ،

ٝعؾت اٌمشاساد اٌّؼ١جخ اٌزٟ رظذس ِٓ اٌغٍطخ األدٔ
(5)

. 

                                                      

 .3119لدشة  3( مغ نطام إجازات البشاء رقع 5لسادة )الفقخة )ج( مغ البشج )أوال( مغ ا ((1
د. ماىخ أبػ العيشيغ: تصػر قزاء اإللغاء ودور القزاء اإلداري في حساية الحقػق  ((3

والحخيات العامة وحقػق اإلندان دراسة تصبيقية لجور القاضي اإلداري في مرخ، مغ 
القخار اإلداري بيغ ، د. دمحم سعيج حديغ: سحب 687دون اسع مصبعة ودار نذخ، ص

الدمصة التقجيخية والدمصة السقيجة، مغ دون اسع مصبعة، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 
 .35-36، ص3115

)3) G. vedel P. delvolve: droit administratif.T1. P.U.F. ed 8.themis. 

Paris. 1982. p272. 

)4) Cyr Cambier : droit administratf . bruxellesmainson Ferdinand 

larcier . s. a39 . rue des minims . 1968 . p253 
، دار 1( د. أحسج دمحم فارس الشػايدة: مبجأ عجم رجعية القخارات اإلدارية دراسة مقارنة، ط(5

 .98، ص3113الحامج لمشذخ والتػزيع، عسان، األردن،
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أِب ِٛلف اٌفمٗ اٌّظشٞ ِٓ رؾذ٠ذ عؾت اٌمشاس اإلداسٞ فز٘ت سأٞ اٌٝ      

بػ١خ ٚاػزجبسٖ وبْ ٌُ ٠ظذس لؾ (أٔٗ)اصاٌخ اٌمشاس ثىبفخ آصبسٖ اٌّ
(1)

، ٚػشف 

أ٠ؼب ثؤٔٗ )رغش٠ذ اٌمشاس اإلداسٞ ِٓ لٛرٗ اٌمب١ٔٛٔخ ثبٌٕغجخ ٌٍّبػٟ ٚاٌّغزمجً 

فزضٚي وً آصبسٖ ٠ٚؼزجش وبْ ٌُ ٠ىٓ(
(2)

. 

ٚر٘ت ثؼغ اٌفمٗ اٌؼشالٟ فٟ رؼش٠فٗ ٌغؾت اٌمشاس اإلداسٞ ثؤٔٗ )أٙبء     

آصبسٖ ثبٌٕغجخ ٌٍّغزمجً ٚاٌّبػٟ(
(3)

، ٚػشف أ٠ؼب ثؤٔٗ )اظٙبس اإلداسح اٌزٟ 

أطذسد اٌمشاس أٚ اإلداسح األػٍٝ ِٕٙب اسادرٙب ثّؾٛ اٌمشاس ِٓ ربس٠خ 

طذٚسٖ(
(4)

، ٚٔئ٠ذ ٘زا اٌزؼش٠ف ثغجت رؾذ٠ذٖ  ٌٍغٙخ اٌّخزظخ ثغؾت اٌمشاس 

 اإلداسٞ ثشىً دل١ك.

ً ػٍٝ عؾت       ِٚٓ خالي ِب رمذَ ٠ّىٓ أْ ٔؼشف عؾت اعبصح اٌجٕبء ل١بعب

لشاس رٍغؤ ا١ٌٗ اٌغٙخ اٌّخزظخ ثبطذاس٘ب ٌزذاسن خطؤ  اٌمشاساد اإلداس٠خ ثؤٔٗ:

 ِٕؾٙب ٚرٌه ثبٔٙبئٙب ِٓ ربس٠خ طذٚس٘ب.

ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ عؾت اٌمشاس اإلداسٞ لذ ٠ىْٛ عضئ١بً أٚ شبِال ؽغجّب     

رزغٗ ا١ٌٗ ١ٔخ اإلداسح ففذ ٠ىْٛ شبِال ٌّؼّْٛ اٌمشاس ػٍٝ ٔؾٛ  ٠ؼذِٗ ِٓ 

وّب لذ ٠ىْٛ ػٍٝ عضء ِٓ اٌمشاس ٕٚ٘ب ٠ىْٛ اٌغؾت ثظٛسح  ،٠خ طذٚسٖربس

عضئ١خ ار ال ٠غشٞ أصش٘ب االّ ػٍٝ اٌغضء اٌّغؾٛة ِٓ اٌمشاس
(5)

 . 

ٟ٘ فٟ           ٚثّب أْ اعبصح اٌجٕبء فٟ اٌؼشاق أٚ رشاخ١ض اٌجٕبء فٟ دٚي اٌّمبسٔخ      

ذ ٚاٌششٚؽ اٌّزؼٍمخ ثغؾت ؽم١مزٙب لشاساد اداس٠خ ٌزٌه ٠ٕطجك فٟ شؤٔٙب اٌمٛاػ

اٌمشاساد اإلداس٠خ، ففٟ فشٔغب ٔض لبْٔٛ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ ػٍٝ عؾت 

)...٠غٛص ٌٍغٍطخ اٌّخزظخ أْ رغؾت رشخ١ض اٌجٕبء ارا اٌزشخ١ض ٚرٌه ثمٌٛٗ 

                                                      

الذعبة  ،عمػم اإلداريةبحث مشذػر في مجمة ال د. محسػد حمسي: نياية القخار اإلداري، ((1
 .369، ص 1996،(9( الدشة )1لمعمػم اإلدارية، العجد ) الجوليالسرخية لمسعيج 

( د. ماجج راغب الحمػ: القانػن اإلداري، دار السصبػعات الجامعية، مغ دون تحجيج (3
 .565، ص1998شبعة، اإلسكشجرية، 

، دار العخاق لمشذخ، بغجاد، 1ط ( د. شاب تػما مشرػر: القانػن اإلداري، الكتاب الثاني،(2
 .627، ص 1981

( د. ماىخ صالح عالوي الجبػري: الػسيط في القانػن اإلداري، دار ابغ األثيخ لمصباعة، (6
 .612، ص3119، جامعة السػصل،شبعةمغ دون تحجيج 

ار سحب وإلغاء القخ –د. عبج العديد عبج السشعع خميفة: اإلنياء اإلداري لمقخارات اإلدارية  ((5
، دمحم 67-69، ص3115، السكتب الجامعي الحجيث، اإلسكشجرية، 1ار اإلداري، طالقخ 

دمحم متػلي: مجى سمصة اإلدارة في سحب قخاراتيا اإلدارية، بحث مشذػر في مجمة إدارة 
 .113، ص1973(، 19(، الدشة )1مرخ، العجد ) ،قزايا الحكػمة
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سأد أٔٗ غ١ش لبٟٔٛٔ...(
(1)

ٚرؤو١ذاً ٌزٌه ر٘ت ِغٍظ اٌذٌٚخ اٌفشٔغٟ اٌٝ )أْ  ،

ٌجٕبء اٌؼ١ّٕخ اٌزٟ شبثٙب ػ١ت ِخبٌفخ ٌغٙخ اإلداسح ؽك عؾت رشاخ١ض ا

اٌمبْٔٛ ػٓ ؽش٠ك ِظذس٘ب، أٚ ِٓ اٌغٍطخ اٌشئبع١خ فٟ خالي ِذد اٌطؼٓ 

اٌمؼبئٟ...(
(2)

ٚر٘ت أ٠ؼب اٌٝ أْ )...رغؾت سخظخ اٌجٕبء ثؼذ ارجبع اٌؾىُ  ،

اٌٛاسد فٟ اإلعشاءاد اٌشئ١غ١خ شش٠طخ أْ ٠ىْٛ ٌٍغؾت عٕذا لب١ٔٛٔب...(
(3)

. 

ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ  8ٌٕٓٓغٕخ  6ٔٔفٍُ ٠ٕض لبْٔٛ اٌجٕبء سلُ  أِب فٟ ِظش      

ػٍٝ عؾت رشاخ١ض اٌجٕبء اال أْ اٌمؼبء اإلداسٞ ألش رٌه فمذ ر٘جذ اٌّؾىّخ 

اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌٝ أٔٗ )٠غٛص عؾت سخظخ اٌجٕبء اٌزٟ رزؼبسع ِغ خؾ اٌزٕظ١ُ 

)...
(4)

اإلداسح فٟ ، ٚفٟ لشاس آخش لؼذ ثؤْ )..ادخبي اٌغش ٚاٌزذ١ٌظ ػٍٝ 

خظٛص األسع ِؾً اٌجٕبء ؽ١ش أٔٙب ِّش ِزشٚن ٌالٔزفبع ث١ٓ عبئش اٌّالن 

َّْ ٘زا اٌزشخ١ض ٠ىْٛ ِٕؼذَ ٚغ١ش عذ٠ش  ،ٚال ٠غٛص اٌجٕبء ػ١ٍٙب ٚثبٌزبٌٟ فب

                                                      

)1) Article (A - 424-8)De Code  de l,urbanisme 

والسشذػر في الجخيجة الخسسية بالعجد  3113( لدشة 19نز قانػن البشاء اليسشي  رقع )كحلظ 
)يجب  ( عمى سحب التخاخيز وذلظ بسػجب الشز اآلتي:39في السادة ) 3113( لدشة 11)

-1-عمى السكتب السختز سحب التخاخيز وإلغائيا ووقف أعسال البشاء في األحػال اآلتية:
القانػن أو شخوط التخخيز أو السخصصات السعتسجة أو ثبت أن  إذا ثبت مخالفة أحكام ىحا

إذا استخجم السخخز لو أن الخخرة -3الػثائق التي صجر التخخيز بشاء عمييا مدورة .
استخجامًا غيخ مذخوع في أغخاض أخخى غيخ الغخض الحي صجرت مغ اجمو أو قام بالبشاء 

 سختز أن يقػم بإزالة السباني ...(.ولمسكتب ال ،في ارض غيخ األرض السحجدة في التخخيز
)2) C.E.6 juin 1973 R.D. 1973 ,p.518,cour de cassation(ch. criminelle) 

2. juin juin.1976,Cottri Leon. GazaGazapala 1976.p.608. 

 حدشي دروير عبج الحسيج: نياية القخار اإلداري عغ غيخ شخيق القزاء،د.أشار لو    
 .589-585مرجر سابق، ص

)3) C. E. Section. October 7.2016 Municipality of BORDEAUX.NO, 

395211,A 

 .11/2/3131تاريخ الديارة  Accuil conseil-etat.fr :نذػر عمى السػقع االلكتخوني     
، مجسػعة السبادئ القانػنية 16/3/1987( في 37لدشة ) 373( حكسيا في الصعغ رقع (6

مشذػر عمى  817، ص 1ة الثالثة والثالثػن، جارية العميا الدشالتي قخرتيا السحكسة اإلد
 السػقع االلكتخوني:

     New.aspx  Print/WWW.laweg.net  11/2/3131تاريخ الديارة. 



 -دراسة مقارنة–مسؤولية الشخص الطخالف لضوابط إجازة البظاء 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

253 

ثبٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ِّب ٠ؾك ٌغٙخ اإلداسح عؾجٗ فٟ أٞ ٚلذ...(
(1)

ٚر٘ت أ٠ؼب  ،

ٕٝ ٔفغٗ ٚرٌه ثمٌٛٗ )...ارا صجذ ٌٍغٙخ ِغٍظ اٌذٌٚخ فٟ اؽذٜ فزبٚاٖ اٌٝ اٌّؼ

اإلداس٠خ اٌّخزظخ ثشئْٚ اٌزٕظ١ُ أْ اٌظبدس ٌظبٌؾٙب رشخ١ض اٌجٕبء ١ٌغذ 

اٌّبٌىخ ٌألسع ِؾً اٌزشخ١ض فبٔٗ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌغٙخ اإلداس٠خ عؾت ٘زا 

الْ فٟ ثمبئٗ اػزذاء ػٍٝ ؽك ِمشس ٌّبٌىٟ ٘زٖ األسع...( ،اٌزشخ١ض
(2)

. 

ػٛء رزجغ اٌزشش٠ؼبد إٌّظّخ ٌٍجٕبء لجً طذٚس ٔظبَ  أِب فٟ اٌؼشاق ٚفٟ     

ً ٠ّٕؼ اإلداسح عٍطخ عؾت اعبصح  ً طش٠ؾب ً لب١ٔٛٔب اعبصاد اٌجٕبء، فٍُ ٔغذ ٔظب

غ١ش أْ ِؾىّخ اٌز١١ّض االرؾبد٠خ ػٍٝ ِب ٠جذٚ ؽبٌٚذ عذ ٘زا إٌمض  ،اٌجٕبء

َّْ أؽذ األفشاد رمذَ ثطٍت اعبصح ث ٕبء اٌٝ ٚرٌه ثّٛعت لؼ١خ رزٍخض ٚلبئؼٙب ثؤ

ثٍذ٠خ اٌّٛطً ٚلبِذ اٌجٍذ٠خ ثٕبء ػٍٝ رٌه ثّٕؾٗ اإلعبصح فمبَ ٘زا اٌشخض 

ثٙذَ األث١ٕخ اٌمذ٠ّخ اٌزٟ وبٔذ لبئّخ فٟ ٘زا اٌّىبْ ٚارفك ِغ اؽذ إٌّٙذع١ٓ 

ػٍٝ اٌجٕبء ِٚٓ صُ ٚػغ اٌزظ١ّّبد ٚأثشَ ػمذا ِغ أؽذ اٌّمب١ٌٚٓ ٌٍم١بَ ثبٌجٕبء 

ِٕٗ اٌجٍذ٠خ اٌزٛلف ػٓ اٌؼًّ ٚعؾجذ اعبصح ٚثؼذ ل١بِٗ ثؾفش األعبعبد ؽٍجذ 

اٌجٕبء ثذاػٟ ٚػغ رظ١ُّ عذ٠ذ ٌٍّذ٠ٕخ
(3)

، ٚػٕذ طذٚس ٔظبَ اعبصاد اٌجٕبء 

ٚدِظ ِؼٙب ؽبٌخ عؾجٙب ٚرٌه ثّٛعت إٌض )رٍغٝ  ،ٔغذٖ لذ ٔظُ اٌغبء اإلعبصح

ارا -أٚال-اعبصح اٌجٕبء ِٓ اٌغٙخ اٌزٟ أطذسرٙب فٟ اؽذٜ اٌؾبٌز١ٓ ا٢ر١ز١ٓ:

ارا ٌُ ٠جبشش -صب١ٔب إلعبصح ثٕبء ػٍٝ ِؼٍِٛبد أٚ ث١بٔبد غ١ش طؾ١ؾخ.طذسد ا

ارا ٌُ ٠مُ -صبٌضبٓطبؽت اإلعبصح ثبٌجٕبء خالي عٕخ ٚاؽذح ِٓ ربس٠خ ِٕؾٙب

طبؽت اعبصح اٌجٕبء ثبصاٌخ اٌّخبٌفخ أٚ لبَ ثزىشاس٘ب ثؼذ اصاٌزٙب ِٓ اٌغٙخ 

اٌّظذسح ٌإلعبصح(
(4)

ٌجٕبء ٚرٌه ثؤْ ٠غؼً ، ٌزا ٔذػٛ اٌٝ رؼذ٠ً ٔظبَ اعبصاد ا

رٕظ١ّٗ ٌؾبٌخ اإلٌغبء ثشىً ِغزمً ٚأْ ٠ٕظُ اٌٝ عبٔجٙب ؽبٌخ اٌغؾت وْٛ أْ 

ض اٌجٕذ أٚال فٟ إٌض عبٌف اٌزوش ٠خّض ؽبٌخ اٌغؾت ١ٌٚظ اإلٌغبء فبٌشخ

                                                      

أشار لو د. دمحم ماىخ أبػ ،19/5/3113( في 65لدشة ) 8856حكسيا في الصعغ رقع  ((1
ة والستعمقة بيا في قزاء وإفتاء مجمذ اإلدارية والقخارات السختبص التخاخيزالعيشيغ: 

 .1179-1178، مرجر سابق، ص3الجولة دراسة تحميمية، ك
أشار إليو د. دمحم ماىخ أبػ العيشيغ،  ،6/6/3116( في 211( فتػاه في القزية رقع )(3

 =د.عاشف دمحم عبج المصيف: تصػر التخاخيز اإلدارية في قزاء وإفتاء مجمذ الجولة
السخكد  ،3(، ط3والقزائي لتخاخيز البشاء والتعمية واليجم، السجمج )اإلشار التذخيعي =

 .358-357، ص3118القػمي لإلصجارات القانػنية، مرخ، 
مشذػر في مجمة الجيػان  ،19/13/1995، في 1995حقػقية/  817قخاراىا السخقع  ((2

 .192، ص 1999التجويغ القانػني، العجد األول، 
 .3119لدشة  3ازات البشاء رقع  ( مغ نطام إج9السادة ) ((6
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ػٍٝ غشٗ ٠ىْٛ غ١ش عذ٠ش ثبٌؾّب٠خ وٛٔٗ  اٌزٞ ٠ؾظً ػٍٝ اعبصح ثٕبء ثٕبءً 

عؾجٙب ِٕٗ، فؼالً ػٓ رٌه ٌىٟ رىْٛ ط١بغخ فبلذاً ألعبعٙب اٌمبٟٔٛٔ ٌزٌه ٠غت 

( ِٓ ٔظبَ اعبصاد اٌجٕبء أوضش دلخ ٚأعٍُ ٌغخ ألْ اٌّزّؼٓ ف١ٙب ٠غذ أٔٙب 6اٌّبدح )

 رٛعت اٌغبء اعبصح اٌجٕبء فٟ ؽبٌز١ٓ اال أٔٙب أٚسدد صالس ؽبالد. 

 إنغاء إجاسج انثُاء:-شاَُا
ٌٛذ ٠ٚؼ١ش ٚثؼذ٘ب ٠ٕزٟٙ لشاس ِٕؼ اعبصح اٌجٕبء وجبلٟ اٌمشاساد اإلداس٠خ ٠    

ٚرزٛلف فؼب١ٌزٗ ٚرٕزٟٙ آصبسٖ اٌمب١ٔٛٔخ ػٓ ؽش٠ك اٌغبئٗ
(1)

، ٚاإلٌغبء فٟ ؽم١مزٗ 

٠ؼٕٟ اٌغضاء اٌّزشرت ػٍٝ ِخبٌفخ اٌمشاس اإلداسٞ ٌّجذأ اٌّششٚػ١خ أٞ ػذَ 

رطبثمٗ ِغ اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ
(2)

، ٚلذ ٚػغ اٌفمٗ ػذح رؼش٠فبد إلٌغبء اٌمشاس 

ّٙب ؽٛي ِؾٛس أعبعٟ أال ٚ٘ٛ ا٠مبف أصش اٌمشاس اإلداسٞ رذٚس ِؼظ اإلداسٞ

ثبٌٕغجخ ٌٍّغزمجً ِغ ثمبء آصبسٖ اٌزٟ أٔزغٙب لجً اٌغبئٗ لبئّخ
(3)

، ففٟ اٌفمٗ اٌفشٔغٟ 

ػشف ثؤٔٗ ٚػغ ؽذ ٢صبس اٌمشاس اإلداسٞ اٌزٕف١زٞ ٌٍّغزمجً
(4)

، ٚػشف أ٠ؼب 

اٌزشى١ه فٟ ا٢صبس  رٛلف اٌمشاس اإلداسٞ ػٓ آصبسٖ فٟ اٌّغزمجً فمؾ دْٚثؤٔٗ 

اٌغبثمخ
(5)

. 

ٚفٟ اٌفمٗ اٌّظشٞ ػشف ثؤٔٗ )أٙبء آصبس اٌمشاس اإلداسٞ ثبٌٕغجخ اٌٝ       

اٌّغزمجً ِغ رشن آصبسٖ فٟ اٌّبػٟ ع١ٍّخ(
(6)

، ٚػشف أ٠ؼب ثؤٔٗ: اثطبي اٌمشاس 

                                                      

( د. ىاني عمي الصيخاني: قػاعج وآثار سحب القخار اإلداري مع التخكيد عمى قزاء (1
مجمذ الشذخ العمسي، جامعة  ،محكسة العجل العميا، بحث مشذػر في مجمة الحقػق 

.، د. عالء إبخاىيع محسػد: حساية 95ص  ،3116 ،38( الدشة 3، العجد )الكػيت
لسكتدبة الشاشئة عغ القخار اإلداري دراسة مقارنة، دار الجامعة الججيجة، مغ الحقػق ا

 .189، ص3118دون تحجيج شبعة، اإلسكشجرية، 
سمسى شالل عبج الحسيج: القخارات التي يجػز سحبيا وإلغائيا دون التقيج بسيعاد الصعغ  ((3

 .9، ص3111، جامعة الشيخيغ، الحقػق أشخوحة دكتػراه، كمية 
 .8سى شالل عبج الحسيج: السرجر نفدو اعاله، صسم ((2

)4) Maurice Bourjol : droit administratif le action administratif. 

masson et cie .editions. paris . 1972 . p246 

)5) Rolland Louis Prcis de droit Adm.1957 .P.52 
ي، مغ دون اسع مصبعة، دار الفكخ ( د. سميسان دمحم الصساوي : الػجيد في القانػن اإلدار (9

 .931، ص1979 ،العخبي، القاىخة
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اٌمشاس اإلداسٞ ثبٌٕغجخ ٌٍّغزمجً فمؾ اػزجبساً ِٓ ربس٠خ اإلٌغبء ِغ رشن آصبسٖ 

ٟلبئّخ فٟ اٌّبػ
(1)

. 

أِب فٟ اٌفمٗ اٌؼشالٟ فمذ ػشف اٌغبء اٌمشاس اإلداسٞ ثؤٔٗ ا٠مبف اٌمشاس ػٓ      

أزبط آصبسٖ  ثبٌٕغجخ ٌٍّغزمجً أطاللبً ِٓ اٌٍؾظخ اٌّمشسح ٌزٌه
(2)

، ٚػشف أ٠ؼب 

ً أٙبء اصش اٌمشاس اإلداسٞ ثبٌٕغجخ  ثؤٔٗ ػًّ لبٟٔٛٔ ٠ظذس ِٓ اإلداسح ِزؼّٕب

ٟ سرجٙب ِٕز ٌؾظخ طذٚسٖ ٚؽزٝ اٌغبئٌٍّٗغزمجً ِغ رشن آصبسٖ اٌز
(3)

. 

ثؤٔٗ لشاس رزخزٖ  ِٚٓ خالي ِب رمذَ ٠ّىٓ أْ ٔؼشف اٌغبء اعبصح اٌجٕبء:     

اٌغٍطخ اٌّخزظخ ثّٕؾٙب إلٔٙبء آصبس٘ب فٟ اٌّغزمجً ارا خبٌف ؽبٌت اإلعبصح 

 ششٚؽٙب اٌّؾذدح ثّٛعت اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد إٌبفزح . 

ٌإلٌغبء اٌمؼبئٟ ف١زُ ػٕذِب ٠طؼٓ فٟ اٌمشاس اإلداسٞ أؽذ األفشاد  أِب ثبٌٕغجخ    

أِبَ اٌمؼبء اٌّخزض ثطش٠ك دػٜٛ اإلٌغبء ثغجت ػذَ ِششٚػ١زٗ فبٌمؼبء 

ع١ؾىُ ثبٌغبئٗ
(4)

ٚارا وبْ اإلٌغبء اإلداسٞ ٚاإلٌغبء اٌمؼبئٟ والّ٘ب عضاء ػٍٝ  ،

ٌغبء اإلداسٞ اال أّٙب ٠خزٍفبْ ِٓ ؽ١ش أْ اإل ،ػٍٝ ِخبٌفخ ِجذأ اٌّششٚػ١خ

٠غشٞ ثبٌٕغجخ ٌٍّغزمجً فمؾ  ثخالف اإلٌغبء اٌمؼبئٟ فبٔٗ ٠غشٞ ثؤصش سعؼٟ 

اػزجبساً ِٓ ربس٠خ طذٚسٖ
(5)

. 

ٚاألطً فٟ اٌغبء اعبصح اٌجٕبء أْ رىْٛ ثؾىُ لؼبئٟ ال ثبٌطش٠ك اإلداسٞ     

ٚرٌه ألٔٙب ٚاسدح ػٍٝ ِّبسعخ ؽش٠خ اٌٍّى١خ اٌفشد٠خ ِٚٓ شؤْ ٘زٖ اٌؾش٠خ 

جخ أال ٠ىْٛ اٌغبإ٘ب أٚ اٌّغبط ثٙب ػٍٝ أٞ ٚعٗ ثٛاعطخ اإلداسح اٌّىزغ

ِٗ ؽبسط اٌؾمٛق  ً أْ ٠ىْٛ ثٛاعطخ اٌمؼبء ثٛطِف ً ٌزمذ٠ش٘ب ِٕٚطم١ب ٚخبػؼب

ٚاٌؾش٠بد
(6)

. 

                                                      

، دار السصبػعات الجامعية، مغ دون 3ج،( د. سامي جسال الجيغ: أصػل القانػن اإلداري (1
 .736، ص 1999تحجيج شبعة،اإلسكشجرية،

( د. ماىخ صالح عالوي: القخار اإلداري، دار الحكسة لمصباعة والشذخ، مغ دون تحجيج (3
 .369،ص1991بعة، بغجاد، ش

د. مازن ليمػ راضي: الشطخية العامة لمقخارات والعقػد اإلدارية، مصبعة األخػة، مغ دون  ((2
 .98ص  ،3113،اإلسكشجرية،السعارفتحجيج شبعة، مشذأة 

( د. عالء إبخاىيع محسػد: حساية الحقػق السكتدبة الشاشئة عغ القخار اإلداري دراسة (6
 .329، ص مقارنة، مرجر سابق

مغ دون تحجيج شبعة، مصابع ، 1د. ذنػن سميسان يػنذ: سقػط القخارات اإلدارية، ك ((5
 .131، ص3115شتات، دار الكتب القانػنية، مرخ، 

د. دمحم الصيب عبج المصيف: نطام التخخيز واإلخصار في القانػن السرخي )دراسة  ((9
 .656مقارنة(، مرجر سابق، ص



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

256 

ٚثٕبًء ػٍٝ ٘زا األطً فبٔٗ ارا ٌُ ٠ٕض اٌّششع ػٍٝ عٛاص اٌغبء اعبصح       

خش ٠غ١ض ٘زا اإلٌغبء اإلداسٞ فبٔٗ ٌُٚ ٠ٛعذ ِجذأ أٚ عجت لبٟٔٛٔ آ ،اٌجٕبء اداس٠ب

 ،ال ٠ىْٛ ٌإلداسح عٜٛ رؾش٠ش ِؾؼش ثّخبٌفخ اٌّغبص ٌٗ ثششٚؽ اإلعبصح

ٚرمذ٠ّٗ ٌٍّؾبوّخ ٌٍٕظش فٟ أِشٖ
(1)

 . 

ففٟ فشٔغب ٔض لبْٔٛ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ ػٍٝ اإلٌغبء اإلداسٞ ٌشخظخ       

أٚ رظش٠ؼ ر١ّٕخ أٚ ال ٠ُمجً أٞ اعشاء إلٌغبء رظش٠ؼ ثٕبء اٌجٕبء ٚرٌه ثمٌٛٗ )

لشاس ثؼذَ ِؼبسػخ اػالْ ِغجك فٟ ٔٙب٠خ فزشح عٕخ ٚاؽذح ِٓ االٔزٙبء ِٓ 

(...اٌجٕبء أٚ اٌزط٠ٛش
(2)

فٟ إٌض عبٌف اٌزوش اٌٝ عزخ  ، ٚلذ رُ أمبص ِذح عٕخ

ال ٠ُمجً أٞ اعشاء ػٍٝ ٚفك إٌض ا٢رٟ )( 2ٔٙأشٙش ثّٛعت اٌّشعَٛ سلُ )

١خ أٚ لشاس ثؼذَ ِؼبسػخ اإلػالْ اٌّغجك ثؼذ إلٌغبء رظش٠ؼ ثٕبء أٚ رظش٠ؼ رّٕ

(3)(.أمؼبء عزخ أشٙش ِٓ ربس٠خ االٔزٙبء ِٓ اٌجٕبء أٚ اٌزط٠ٛش
، ٚوزٌه ٔض 

ػٍٝ اإلٌغبء اإلداسٞ ٚرٌه ثّٛعت إٌض لبْٔٛ اٌجٕبءاٌّششع اٌّظشٞ فٟ 

...ٚارا طذس لشاس ثزؼذ٠ً خطٛؽ اٌزٕظ١ُ أٚ فٟ ؽبٌخ اػبدح رخط١ؾ ا٢رٟ )

ٌٍٛؽذح اٌّؾ١ٍخ اٌّخزظخ ثمشاس ِغجت اٌغبء اٌزشاخ١ض اٌغبثك عبص  إٌّطمخ

٠زفك ِغ خؾ اٌزٕظ١ُ اٌغذ٠ذ عٛاء وبْ اٌّشخض ٌٗ لذ ششع  ِٕؾٙب أٚ رؼذ٠ٍٙب ثّب

ٚرٌه ثششؽ رؼ٠ٛؼٗ رؼ٠ٛؼب  ،ثٙب أٚ ٌُ ٠ششع فٟ اٌم١بَ ثبألػّبي اٌّشخض

(ػبدال
(4)

َّْ ششؽ  زٕظ١ُ أٚ طذٚس لشاس ثزؼذ٠ً خطٛؽ اٌ، فجؾغِت ٘زا إٌض فب

٠ؼذ إٌمطخ اٌّشوض٠خ ٌزّزغ اإلداسح ثغٍطخ اٌغبء  فٟ ؽبٌخ اػبدح رخط١ؾ إٌّطمخ

  اٌزشخ١ض اٌغبثك ِٕؾٗ أٚ رؼذ٠ٍٗ ٌىٟ ٠زفك ِغ خؾ اٌزٕظ١ُ اٌغذ٠ذ.

أِب ِٛلف اٌّششع اٌؼشالٟ ِٓ ؽبٌخ اٌغبء اعبصح اٌجٕبء فمذ أشبس ٔظبَ اٌطشق      

ػٍٝ طبؽت اٌٍّه أْ ٠جبشش ض ا٢رٟ:) ٚاألث١ٕخ اٌٝ اٌغبئٙب ٚرٌه ثّٛعت إٌ

ْْ ٌُ ٠جبشش خالٌٙب أٚ ثبشش  ثبٌجٕبء خالي عٕخ ِٓ ربس٠خ طذٚس اعبصح اٌجٕبء فب

ِٚؼذ صالس عٕٛاد ػٍٝ اٌزبس٠خ اٌّزوٛس فؼ١ٍٗ أْ ٠طٍت رؤ١٠ذ ِٕذسعبرٙب 

خالي اٌشٙش اٌالؽك ٚاال فزؼزجش ٍِغبح..(
(5)

ٚػٕذ طذٚس ٔظبَ اعبصح اٌجٕبء سلُ  ،

                                                      

المصيف: نطام التخخيز واإلخصار في القانػن السرخي )دراسة د. دمحم الصيب عبج  ((1
 .656، صسابقمقارنة(، مرجر 

)2) Article (R 600-3)De Code  de l,urbanisme 

السعجل لقانػن  3118( آذار سشة 17( الرادر في )917( مغ السخسػم رقع )7السادة ) ((2
ة التذخيعات الفخندية مشذػرة عمى السػقع االلكتخوني لقاعج التخصيط العسخاني

http://www.legifrance.gouv.fr  12/2/3131تاريخ الديارة. 
 السعجل. 3118لدشة  119( مغ قانػن البشاء السرخي رقع 113( السادة )(6
 السعجل. 1925لدشة  66نطام الصخق واألبشية رقع  (28( السادة )(5
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ٔغذٖ لذ ٔظُ ؽبٌخ اٌغبء اعبصح اٌجٕبء ثشىً أوضش رفظ١الً ِٓ   ٌٕٙٔٓغٕخ  ٕسلُ 

ٔظبَ اٌطشق ٚاألث١ٕخ عبٌف اٌزوش ٚرٌه ثمٌٛٗ )رٍغٝ اعبصح اٌجٕبء ِٓ اٌغٙخ اٌزٟ 

ارا طذسد اإلعبصح ثٕبء ػٍٝ -أٚال-أطذسرٙب فٟ اؽذٜ اٌؾبٌز١ٓ ا٢ر١ز١ٓ:

اإلعبصح ثبٌجٕبء ارا ٌُ ٠جبشش طبؽت -صب١ٔب ِؼٍِٛبد أٚ ث١بٔبد غ١ش طؾ١ؾخ.

ارا ٌُ ٠مُ طبؽت اعبصح اٌجٕبء ثبصاٌخ -صبٌضبٓخالي عٕخ ٚاؽذح ِٓ ربس٠خ ِٕؾٙب

اٌّخبٌفخ أٚ لبَ ثزىشاس٘ب ثؼذ اصاٌزٙب ِٓ اٌغٙخ اٌّظذسح ٌإلعبصح(
(1)

ٚثٙزا  ،

ً فٟ رٕظ١ّٗ ٌؾبٌخ اٌغبء اعبصح اٌجٕبء   ٠ؾغت اٌٝ اٌّششع اٌؼشالٟ ِغٍىب ِٛفمب

بء ِزشٚوخ ٌّؾغ اسادح اإلداسح ٌّب فٟ رٌه ِٓ ٌىٟ ال ٠غؼً عٍطخ اإلٌغ

أزمبص ٌؾش٠خ اٌٍّى١خ اٌخبطخ ٚثزٌه ٠ئشش ِٛلف اٌّششع اٌؼشالٟ رمذِبً ػٍٝ 

ِٛلف ثؼغ اٌزشش٠ؼبد اٌّمبسٔخ ٚرؾذ٠ذاً اٌزشش٠غ اٌفشٔغٟ، اال اْ ِّب ٠ئخز 

 ػٍٝ ٘زا اٌزٕظ١ُ ٘ٛ دِغٗ ٌؾبٌخ اٌغؾت ِؼٙب وّب سأ٠ٕب فٟ اٌفمشح اٌغبثمخ.

 بحث الثانيامل
 اجلضاءاث غري اإلداسيت

فؼالً ػٓ اٌغضاءاد اإلداس٠خ ٕ٘بن عضاءاد لب١ٔٛٔخ أخشٜ رزشرت ػٍٝ      

اٌّخبٌف ٌؼٛاثؾ اعبصح اٌجٕبء ٚرّضً ٘زٖ اٌغضاءاد ثبٌغضاءاد اٌغٕبئ١خ 

ٚاٌّذ١ٔخ، ٌٚإلؽبؽخ ثٙزٖ اٌغضاءاد عٕمغُ ٘زا اٌّجؾش ػٍٝ ِطٍج١ٓ ٔخظض 

 ئ١خ ٚٔىشط اٌضبٟٔ اٌٝ اٌغضاءاد اٌّذ١ٔخ.األٚي اٌٝ اٌغضاءاد اٌغٕب

 املطلب األول
 اجلضاءاث اجلنائيت

ً ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ ؽ١بح األفشاد ٚعالِزُٙ         ٠ؼذ اٌزشخ١ض ثبٌجٕبء ػشٚس٠ب

َّْ اٌخشٚط ػٍٝ أػّبي اٌجٕبء ٚفك ِب سعّٗ اٌّششع ٠شىً عش٠ّخ ِٓ  ٚثبٌزبٌٟ فب

ء إٌّبعت الع١ّب فٟ ؽبٌخ ل١بَ اٌغشائُ اٌزٟ رخٛي اٌمبػٟ اٌغٕبئٟ رٛل١غ اٌغضا

األفشاد ثبٌجٕبء دْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ اعبصح أٚ ِخبٌفخ ششٚؽٙب
(2)

، ٚثٕبء ػٍٝ ِب 

رمذَ عٕمغُ ٘زا اٌّطٍت ػٍٝ فشػ١ٓ ٔخظض األٚي ٌظٛس اٌغشائُ فٟ ِغبي 

 اعبصاد اٌجٕبء، ٚٔىشط اٌفشع اٌضبٟٔ اٌٝ ٔٛع اٌغضاء.

 الفشع األول
 بناءطىس اجلشائن يف جمال إجاصاث ال

                                                      

 .3119لدشة  3( مغ نطام إجازات البشاء رقع 9السادة ) ((1
، دار 3د. كسال دمحم األميغ: الخقابة القزائية عمى تخاخيز أعسال البشاء والتعسيخ، ط ((3

 .188، ص3118، عسان، األردن، والتػزيعاأليام لمشذخ 
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رزّضً طٛس اٌغشائُ فٟ ِغبي اعبصاد اٌجٕبء فٟ طٛسر١ٓ األٌٚٝ عش٠ّخ       

ٚاٌضب١ٔخ عش٠ّخ اٌجٕبء اٌّخبٌف ٌششٚؽ اإلعبصح، ٚعٕفشد  ،اٌجٕبء ِٓ دْٚ  اعبصح

 ٌىً طٛسح فمشح ٚػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

 جزًَح انثُاء يٍ دوٌ إجاسج:-اوال

ٌٕشبؽ  اٌزٞ ٠ظذس ِٓ اٌغبٟٔ ا رؼشف عش٠ّخ اٌجٕبء ِٓ دْٚ اعبصح ثؤٔٙب:     

عٛاء وبْ ِبٌه اٌؼمبس أَ ِّضٍٗ اٌمبٟٔٛٔ ِزّضالً ثبٔشبء اٌّجبٟٔ اٌغذ٠ذح أٚ البِخ 

أػّبي ِضً رٛع١غ أٚ رؼذ٠ً أٚ رؼ١ٍخ دْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ اعبصح ثزٌه ِٓ اٌغٙخ 

اإلداس٠خ اٌّخزظخ
(1)

٘زا ٚرؼذ عش٠ّخ اٌجٕبء ِٓ دْٚ اعبصح ِٓ اٌغشائُ اٌٛلز١خ  ،

خ األفؼبي ألٔٙب رزىْٛ ِٓ ٔشبؽ اعشاِٟ ٚاؽذ ٌٚىٕٙب رز١ّض ثزىشاس األفؼبي ِزؼبلج

اٌزٕف١ز٠خ ٌٗ ٚرمغ رٕف١زا ٌؼمذ اعشاِٟ ٚاؽذ
(2)

، ٚرؤو١ذاً ٌزٌه ر٘جذ اٌّؾىّخ 

اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب فٟ ِظش اٌٝ أْ )...عش٠ّخ اٌجٕبء ثذْٚ رشخ١ض ٟ٘ عش٠ّخ 

فؼبي ٚاٌؾىُ فٟ أٞ ِٕٙب ٠ىْٛ ٚلز١خ ارا رؼذدد اػزجشد عش٠ّخ ٚلز١خ ِززبثؼخ األ

٠ٕىشف أِش٘ب اال ثؼذ  عضاء ٌىً األفؼبي اٌزٟ ٚلؼذ فٟ رٍه اٌفزشح ؽزٝ ٌٚٛ

....(طذٚس اٌؾىُ
(3)

، ٌٚم١بَ ٘زٖ اٌغش٠ّخ ٠غت أْ ٠زٛافش ف١ٙب سوٕبْ ّ٘ب اٌشوٓ 

عٍٛن اعشاِٟ ثبسرىبة اٌّبدٞ ٚاٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ، ٚاٌشوٓ اٌّبدٞ وّب ٘ٛ ِؼٍَٛ 

ْ أٚ االِزٕبع ػٓ فؼً أِش ثٗ اٌمبْٔٛفؼً عشِٗ اٌمبٔٛ
(4)

٠ٚزّضً اٌشوٓ اٌّبدٞ  ،

فٟ عش٠ّخ اٌجٕبء ِٓ دْٚ اعبصح ثغٍٛو١١ٓ األٚي ا٠غبثٟ ٘ٛ اٌجٕبء ٚاٌضبٟٔ عٍجٟ 

٘ٛ االِزٕبع ػٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اعبصح ثبٌجٕبء ٚثزٌه فبْ اٌغٍٛو١١ٓ ٠ىّالْ 

                                                      

د. عبج الحميع بغ بادة: مخالفات رخرة البشاء في التذخيع الجدائخي بيغ التجخيع  ((1
ات التعسيخ والبشاء، جامعة ابغ خمجون، في مجمة تذخيع مشذػروالستابعة الجدائية، بحث 

 .6ص ،3118،(7الجدائخ، العجد )
 ،1997، مشذأة السعارف، اإلسكشجرية، 5تذخيعات البمجية، ط :د. عبج الحسيج الذػاربي ((3

 .115ص
، مجسػعة السبادئ القانػنية 35/1/1996( في 26لدشة ) 3796( حكسيا في الصعغ رقع (2

مشذػر   722ص  ،1رية العميا الدشة التاسعة والثالثػن، جالتي قخرتيا السحكسة اإلدا
  =New.aspxPrint/WWW.laweg.netعمى السػقع االلكتخوني: 

 .12/2/3131تاريخ الديارة =     
السعجل، السشذػر  1999لدشة  111رقع  قانػن العقػبات العخاقي( مغ 38( السادة )(6

 .15/9/1999في  1778بالػقائع العخاقية بالعجد 
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ثؼؼّٙب فال ٠ّىٓ ٚلؼٛ٘ب ارا رؾمك اؽذ اٌغٍٛو١١ٓ دْٚ ا٢خش
(1)

،  َّْ ٚثزٌه فب

ِغشد اٌششٚع فٟ ٚػغ أعبعبد اٌّجٕٝ اٌّضِغ البِزٗ ألٚي ِشح ٠ٛعت 

اعزخشاط اعبصح ثٕبء، ٚال ٠غٛص ألٞ شخض أْ ٠مَٛ ثبٔشبء ِجبْ ِٓ دْٚ 

اٌؾظٛي ػٍٝ اعبصح ثٕبء ِٓ اٌغٙخ اٌّخزظخ
(2)

فٟ ٘زٖ ، أِب اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ 

اسادرٗ اٌٝ اسرىبة اٌفؼً  اٌغش٠ّخ ٚوجبلٟ اٌغشائُ اٌؼّذ٠خ ٘ٛ رٛع١ٗ اٌفبػً

اٌّىْٛ ٌٍغش٠ّخ ٘بدفب اٌٝ ٔز١غخ اٌغش٠ّخ اٌزٟ ٚلؼذ أٚ أ٠خ ٔز١غخ عش٠ّخ 

أخشٜ
(3)

، ٚثزٌه ٠زؾمك اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ٕ٘ب ثّغشد أظشاف اسادح اٌغبٟٔ اٌٝ 

اٌم١بَ ثٕشبؽ ٠ذخً ػّٓ ِغّٛػخ أػّبي اٌجٕبء اٌزٟ رغزٍضَ اٌؾظٛي ػٍٝ 

اعبصح ٌٍم١بَ ثٙب
(4)

. 

 زًَح انثُاء انًخانف نشزوط اإلجاسج:ج -شاَُا

اْ اعبصح اٌجٕبء رزؼّٓ عٍّخ ِٓ اٌششٚؽ ٌٍؾظٛي ػ١ٍٙب عٛاء وبٔذ ٘زٖ     

اٌششٚؽ ِزؼٍمخ ثطٍت اإلعبصح أَ اٌششٚؽ اٌّزؼٍمخ ثّٛػٛع اإلعبصح ٚػٍٝ 

ؽبٌت اإلعبصح اْ ٠ٍزضَ ثٙزٖ اٌششٚؽ
(5)

ٚثخالفٗ رزؾمك ِغئ١ٌٚزٗ اٌغٕبئ١خ ػٓ  

ٚؽ اعبصح اٌجٕبءعش٠ّخ ِخبٌفخ شش
(6)

ٚرزىْٛ ٘زٖ اٌغش٠ّخ وغبثمزٙب ِٓ  ،

اٌشو١ٕٓ  اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ، ٠ٚزّضً اٌشوٓ اٌّبدٞ فٟ ِخبٌفخ ششٚؽ اعبصح اٌجٕبء 

ٕٚ٘ب اٌّخبٌفخ ٌششٚؽ اإلعبصح ١ٌغذ ٚالؼخ ِغزمٍخ ِٕٚفظٍخ ػٓ البِخ اٌجٕبء ثً 

ٌغبٟٔ ٠ىْٛ ٕ٘ب عٍٛن ا ،ّ٘ب ٚالؼزبْ ِزذاخٍزبْ ِٚزالصِزبْ ٌجؼؼّٙب اٌجؼغ

عٍٛوبً عٍج١بً ار ٠زؾمك ِٓ خالي ؽظٌٛٗ ػٍٝ اعبصح ثٕبء ٌٚىٓ ال ٠ٍزضَ ثبٌششٚؽ 

اٌّؼذح ِغجمب ِٓ   لجً اإلداسح
(7)

، ٌزٌه ٔغذ أْ اٌّششع عشَ ٘زٖ اٌؾبٌخ وّب ٘ٛ 

ٌّذ٠ش ػبَ دائشح اٌجٍذ٠خ اٌزبثؼخ اٌؾبي فٟ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد ار ٔض ػٍٝ أْ )

                                                      

د. اوزدن حديغ دزه يى/ د. عساد فتاح إسساعيل: السدؤولية الجشائية عغ تجاوزات البشاء  ((1
دراسة مقارنة، بحث مشذػر في مجمة جامعة تكخيت لمحقػق، الدشة  -في القانػن العخاقي

 .85، ص3118(، 3(، العجد )3)
 .89صد. اوزدن حديغ دزه يى/د. عساد فتاح إسساعيل: السرجر نفدو أعاله، ((3
 .السعجل 1999لدشة  111رقع  قانػن العقػبات العخاقي( مغ 22( السادة )(2
عبج الشاصخ عبج العديد عمي: السدؤولية الجشائية لمقائسيغ بأعسال البشاء، أشخوحة  ((6

 .77، ص3111مرخ، ،السشرػرة جامعةدكتػراه، كمية الحقػق، 
دراسة –التشطيع القانػني إلجازة البشاء لالستدادة مغ ىحه الذخوط راجع أميغ رحيع حسيج:  ((5

 .73-53، ص3131، كمية القانػن، جامعة بابل،دكتػراه ، أشخوحة -مقارنة
د. اوزدن حديغ دزه يى/ د. عساد فتاح إسساعيل: السدؤولية الجشائية عغ تجاوزات البشاء  ((9

 .89دراسة مقارنة، مرجر سابق، ص -العخاقيالبشاء في القانػن 
 .87ص ،زه يى/د. عساد فتاح إسساعيل: السرجر نفدو أعالهد. اوزدن حديغ د ((7
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خّغخ  ٌٕٓٓٓ٘جٍذ٠خ اٌّخزض فشع غشاِخ ِمذاس٘ب ألِبٔخ ثغذاد ِٚذ٠ش ا

د عى١ٕخ ثذْٚ آألبَ ثٕبء أٚ ِٕش –أٚال  -ً ِٓ: ٚػششْٚ أٌف د٠ٕبس ػٍٝ و

اعبصح أط١ٌٛخ أٚ خالفب ٌٙب طبدسح ػٓ أِبٔخ ثغذاد أٚ اٌجٍذ٠خ اٌّخزظخ، ٠ٚىْٛ 

وً ِٓ طبؽت اٌٍّه ٚاٌمبئُ ثؼ١ٍّخ اٌجٕبء أٚ اإلششاف ػ١ٍٙب ِغئٚال ػٓ 

رٌه(
(1)

، أِب اٌشوٓ اٌّؼٕٛٞ ف١ىْٛ ٕ٘ب ػٕذ رٛع١ٗ اٌغبٟٔ اسادرٗ اٌٝ اٌم١بَ 

ثؤػّبي اٌجٕبء ِغ ػٍّٗ ثؤٔٙب ِخبٌفخ ٌششٚؽ اإلعبصح ِّٙب وبْ اٌجبػش ػٍٝ ٘زٖ 

ال فشق فٟ رٌهاألػّبي عٛاء وبْ ٌٍغىٓ أَ الرخبرٖ ِؾالً ٌٍزغبسح 
(2)

  . 

 الفشع الثاني
 نىع اجلضاء

ي اٌغشائُ إٌبشئخ ػٓ اعبصح اٌجٕبء اٌٝ عضاءاد رٕمغُ اٌغضاءاد فٟ ِغب     

 )اٌغغٓ ٚاٌؾجظ( ٚغشاِبد ٚػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ: عبٌجخ ٌٍؾش٠خ

 انجشاءاخ انسانثح نهحزَح:-أوال

رؼشف اٌغضاءاد اٌغبٌجخ ٌٍؾش٠خ ثؤٔٙب ؽشِبْ اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ ِٓ ؽش٠زٗ       

ثٙب ٚ٘ٛ ػٍٝ  اٌشخظ١خ عٛاء الزشْ ٘زا اٌؾشِبْ ثبألشغبي اٌشبلخ أَ ٌُ ٠مزشْ

ٔٛػ١ٓ اٌؾجظ أٚ اٌغغٓ
(3)

، ففٟ فشٔغب ٔغذ أْ لبْٔٛ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ ٔض 

فٟ ) :ػٍٝ اٌغغٓ وؼمٛثخ رشرت ػٍٝ اٌشخض اٌّخبٌف ٌمٛاػذٖ ٚرٌه ثمٌٛٗ

ؽبٌخ اعزّشاس اٌؼًّ ثظشف إٌظش ػٓ اطذاس أِش ثبٌزٛلف ػٓ أػّبي اٌجٕبء، 

ذرٙب صالصخ أشٙش ِٓ ٠ٛسٚ ٚػمٛثخ ِ ٠2٘ٓٓٓزؾًّ اٌشخض غشاِخ لذس٘ب 

اٌغغٓ...(
٠ّىٓ  ،ثبإلػبفخ اٌٝ غشاِخ اٌؼمٛثخ اٌّؾذدح ،ٚ).... فٟ ؽبٌخ اٌؼٛد (4)

٠ّىٓ اٌؾىُ ثبٌغغٓ ٌّذح عزخ أشٙش...(
(5)

ٚثزٌه ٠ّىٓ اٌمٛي اْ فٟ ؽبٌخ  ،

اعزّشاس اٌشخض فٟ اٌجٕبء ثبٌشغُ ِٓ اطذاس أِش ثبٌزٛلف ػٓ أػّبي اٌجٕبء 

ػٍٝ رشخ١ض أٚ وبْ اٌجٕبء ِخبٌفبً ٌششٚؽ  ثغجت أْ اٌجٕبء وبْ ثذْٚ اٌؾظٛي

 ٘زا اٌزشخ١ض فبْ اٌشخض ٠زؾًّ اٌؼمٛثبد عبٌفخ اٌزوش. 

ِٓ  أِب فٟ ِظش فمذ شذد اٌّششع ػمٛثخ اٌؾجظ ػٍٝ اٌمبئ١ّٓ ثؤػّبي اٌجٕبء    

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ال رض٠ذ ) :دْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ رشخ١ض ٚثّٛعت إٌض ا٢رٟ

١ال رمً ػٓ ِضٍٝ ل١ّخ األػّبي اٌّخبٌفخ ٚال ػٍٝ خّظ عٕٛاد أٚ اٌغشاِخ اٌز

لبَ ثبٔشبء ِجبْ أٚ البِخ أػّبي أٚ  وً ِٓ ،رغبٚص صالصخ أِضبي ٘زٖ اٌم١ّخ

                                                      

 السعجل. 1996لدشة  195مغ قانػن إدارة البمجيات رقع  ،( مكخرة95السادة ) ((1
 .87د. اوزدن حديغ دزه يى/د. عساد فتاح إسساعيل: السرجر نفدو أعاله، ص ((3
، 2عام، السجمج الثاني، ط( د. محسػد نجيب حدشي: شخح قانػن العقػبات المبشاني القدع ال(2

 .989، ص1998، مشذػرات الحمبي الحقػقية، بيخوت، 2ط
)4) Article (L480-3)De Code  de l,urbanisme 

)5) Article (L 480-4)De Code  de l,urbanisme 
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رش١ِّٙب أٚ ٘ذِٙب ثذْٚ رشخ١ض  رٛع١ؼٙب أٚ رؼ١ٍزٙب أٚ رؼذ٠ٍٙب أٚ رذػ١ّٙب أٚ

اٌؼمٛثخ وً ِٓ ٠خبٌف أؽىبَ  وّب ٠ؼبلت ثزاد ِٓ اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ،

اٌؾجظ اٌّشبس ا١ٌٙب فٟ اٌفمشح  ٠ٚؼبلت ثؼمٛثخ دح اٌضب١ٔخ ِٓ لبْٔٛ اإلطذاس،اٌّب

اٌّخبٌفخ ثّب ال ٠غبٚص خّغّبئخ  ٚثغشاِخ ال رمً ػٓ ِضٍٝ ل١ّخ األػّبي ،األٌٚٝ

ثبٌطش٠ك اإلداسٞ ػٍٝ اٌشغُ  وً ِٓ لبَ ثبعزئٕبف أػّبي عجك ٚلفٙب ،أٌف ع١ٕٗ

(1)(...ِٓ اػالٔٗ ثزٌه
ٓ ٌششٚؽ ففخ ػٍٝ اٌّخبٌف١ٚلذ فشع ػمٛثخ ِخ ،

 ،٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ال رمً ػٓ عزخ أشٙش) رٟ:اٌزشخ١ض ِٓ خالي إٌض ا٢

اٌّخبٌفخ ثؾذ أدٔٝ خّغ١ٓ أٌف ع١ٕٗ ٚال  ٚثغشاِخ ال رمً ػٓ ِضٍٝ ل١ّخ األػّبي

وً ِٓ ألبَ  ،ثبؽذٜ ٘بر١ٓ اٌؼمٛثز١ٓ رغبٚص صالصخ أِضبي ل١ّخ األػّبي اٌّخبٌفخ أٚ

لبٔٛٔب فٟ رظ١ُّ أػّبي اٌجٕبء أٚ  ح األطٛي اٌف١ٕخ اٌّمشسحأػّبال دْٚ ِشاػب

ػذَ ِطبثمخ اٌزٕف١ز ٌٍشعِٛبد  رٕف١ز٘ب أٚ اإلششاف ػٍٝ اٌزٕف١ز أٚ فٟ ِزبثؼزٗ أٚ

أٚ اٌغش فٟ اعزخذاَ  ٚاٌج١بٔبد أٚ اٌّغزٕذاد اٌزٟ ِٕؼ اٌزشخ١ض ػٍٝ أعبعٙب

فبرا ٔزظ ػٓ رٌه  سح،ِٛاد اٌجٕبء أٚ اعزخذاَ ِٛاد غ١ش ِطبثمخ ٌٍّٛاطفبد اٌّمش

اٌؾجظ ِذح ال  عمٛؽ اٌجٕبء و١ٍب أٚ عضئ١ب أٚ ط١شٚسرٗ أ٠ال ٌٍغمٛؽ وبٔذ اٌؼمٛثخ

رض٠ذ  ٚغشاِخ ال رمً ػٓ ِضٍٝ ل١ّخ األػّبي اٌّخبٌفخ ٚال ،رمً ػٓ عزخ أشٙش

ػٍٝ صالصخ أِضبي ل١ّخ األػّبي اٌّخبٌفخ . فبرا ٔشؤ ػٓ اٌفؼً ٚفبح شخض أٚ 

ص ثبطبثخ ٔشؤد ػٕٙب ػب٘خ ٓ صالصخ أشخبأوضش، أٚ اطبثخ أوضش ِ

...(ِغزذ٠ّخ
(2)

. 

أِب فٟ اٌؼشاق فمذ لشس اٌّششع فٟ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد اثذاي ػمٛثخ        

اٌغشاِخ ثبٌؾجظ ارا اِزٕغ اٌّخبٌف ػٓ دفؼٙب ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ )ارا 

بي اٌٝ اِزٕغ ِٓ فشػذ ػ١ٍٗ اٌغشاِخ     ثّٛعت أؽىبَ ٘زٖ ِبدح ػٓ دفؼٙب ٠ؾ

اٌّؾىّخ اٌّخزظخ إلثذاي اٌغشاِخ ثبٌؾجظ ٚفك اٌمبْٔٛ(
(3)

.  
 عقىتح انغزايح:-شاَُا

ثٛطفٙب ػمٛثخ عٕبئ١خ أشبسد ٌٙب ثؼغ اٌزشش٠ؼبد اٌؼمبث١خ دْٚ  اٌغشاِخ

 ػبَ ٚإٌبفز 66ٕٔػبَ روش رؼش٠فٙب ِضً لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفشٔغٟ  اٌظبدس  

اٌّطجمخ ػٍٝ األشخبص ٌغٕؾ١خ اٌؼمٛثبد ا) ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ 66ٗٔ

                                                      

 السعجل. 3118لدشة  119( مغ قانػن البشاء السرخي رقع 113( السادة )(1
 السعجل. 3118لدشة  119السرخي رقع ( مغ قانػن البشاء 116( السادة )(3
 1996لدشة  195مغ قانػن إدارة البمجيات رقع  ،( مكخرة95السادة )ج ( مغ -7( الفقخة ) (2

 السعجل.
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...()أ٠بَ اٌغشاِخ( .ـ غشاِخ ا١ٌَٛ ٖـ اٌغشاِخ.  ٕـ اٌؾجظ.  ٔاٌطج١ؼ١خ ٟ٘: 
(1)

 ،

...ػٕذِب رىْٛ اٌغٕؾخ ِؼبلت ) :٠ٚمظذ ثغشاِخ األ٠بَ ؽغت ٘زا اٌمبْٔٛ ثؤٔٙب

ػ١ٍٙب ثبٌؾجظ، ٠غٛص ٌٍمؼبء اٌؾىُ ثؼمٛثخ غشاِخ األ٠بَ ٚرشًّ ا٠ذاع اٌّزُٙ فٟ 

ٌذٌٚخ ِجٍغ ٠ؾذدٖ اٌمبػٟ، ٌٍؾظخ ا١ِٛ١ٌخ خالي ػذد ِٓ األ٠بَ، ِجٍغ خض٠ٕخ ا

٠ٛسٚ،  ٓٓٓٔغشاِخ وً ٠َٛ ِؾذد ػٍٝ اػزجبس دخً ٚرّٙخ اٌّزُٙ ٚال ٠زؼذٜ 

ػذد أ٠بَ غشاِخ األ٠بَ ِؾذد ػٍٝ اػزجبس ظشٚف اٌغش٠ّخ ػٍٝ أْ ال رزؼذٜ 

ٖٙٓ َٛ٠)
ثً ػّذد اٌٝ أِب اٌزشش٠ؼبد األخشٜ فٍُ رىزفٟ ثزوش رفظ١الرٙب  (2)

ٚػغ رؼش٠ف ِؾذد ٌٙب ومبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌّظشٞ ٚرٌه ثمٌٛٗ أْ اٌغشاِخ ٟ٘ 

...اٌضاَ اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ ثؤْ ٠ذفغ اٌٝ خض٠ٕخ اٌؾىِٛخ اٌّجٍغ اٌّمذس فٟ )

اٌؾىُ...(
(3)

ثزؼش٠ف ِشبثٗ ٚعبس ػٍٝ ٘زا إٌٙظ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ  ٚ ،

ٟ٘ اٌضاَ اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ ثبْ ٠ذفغ اٌٝ ٌض١ٍِٗ اٌّظشٞ ٚرٌه ثمٌٛٗ اٌغشاِخ )...

اٌخض٠ٕخ اٌؼبِخ اٌّجٍغ اٌّؼ١ٓ فٟ اٌؾىُ...(
(4)

. 

ٚثزٌه فبْ اٌغشاِخ اٌغٕبئ١خ ٠غت أال رٛلغ اال ثٕبء ػٍٝ ٔض لبٟٔٛٔ ٠ج١ٓ      

اٌفؼً اٌّغزٛعت ٌٙب ٠ٚؾذد ٔٛػٙب ٚلذس٘ب، ار اْ اٌّششع ٠ٕفشد ثزؾذ٠ذ ٔٛع 

أَ ٔغج١خ، ٚال ٠ٍّه اٌمبػٟ عٜٛ رطج١ك اٌغشاِخ ِٚمذاس٘ب عٛاء وبٔذ صبثزخ 

اٌغشاِخ اٌزٟ ٔض ػ١ٍٙب اٌّششع
(5)

. 

ٚفٟ ِغبي ثؾضٕب ٔغذ أْ لبْٔٛ اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ اٌفشٔغٟ ٌُ ٠ٕض ثظٛسح      

طش٠ؾخ ػٍٝ ػمٛثخ اٌغشاِخ اٌغٕبئ١خ ٌغش٠ّخ اٌجٕبء ثذْٚ رشخ١ض ٚعش٠ّخ 

ٌٍّخبٌف ٌمٛاػذٖ اٌجٕبء اٌّخبٌف ٌششٚؽ اٌزشخ١ض ٚأّب أشبس ثظٛسح ػبِخ 

فٟ ؽبٌخ اعزّشاس اٌؼًّ ثظشف إٌظش ػٓ اطذاس )ٚرٌه ثؼذح ٔظٛص ٟ٘ 

                                                      

السعجلة 1996والشافح عام  1993( مغ قانػن العقػبات الفخندي عام 2- 121( السادة )(1
لقاعجة التذخيعات  مشذػرة عمى السػقع االلكتخوني 3117 في 397بالقانػن رقع 

 الفخندية:
    http://www.legifrance.gouv.fr  12/2/3131تاريخ الديارة . 
السعجلة  1996والشافح عام  1993( مغ قانػن العقػبات الفخندي عام 5ـ-121( السادة )(3

مشذػرة عمى السػقع االلكتخوني لقاعجة التذخيعات  3116في  316بالقانػن رقع 
 الفخندية:

    http://www.legifrance.gouv.fr  12/2/3131تاريخ الديارة. 
 السعجل. 1927( لدشة 58( مغ قانػن العقػبات السرخي رقع )33السادة ) ((2
 السعجل. 1999لدشة  111رقع  قانػن العقػبات العخاقي( مغ 91( السادة )(6
 ن اسع مصبعة،أيجن خالج قادر: عقػبة الغخامة في القانػن العخاقي والسقارن، مغ دو  ((5

 .65، ص1986
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٠ٛسٚ  2٘ٓٓٓأِش ثبٌزٛلف ػٓ أػّبي اٌجٕبء، ٠زؾًّ اٌشخض غشاِخ لذس٘ب 

ٚػمٛثخ ِذرٙب صالصخ أشٙش ِٓ اٌغغٓ...(
ثبإلػبفخ اٌٝ  ،ٚ).... فٟ ؽبٌخ اٌؼٛد (1)

ٌّذح عزخ أشٙش...( ٠ّىٓ اٌؾىُ ثبٌغغٓ ،غشاِخ اٌؼمٛثخ اٌّؾذدح
(2)

، 

ٚفمبً  ،اٌغشاِخ -)...اٌؼمٛثبد اٌزٟ ٠زىجذ٘ب األشخبص االػزجبس٠ْٛ ٟ٘ وّب ٠ٍٟ: ٚ

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ...( ٌٍٖٔٔطٛائف إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبدح 
(3)

. 

ً أْ اٌّششع فٟ لبْٔٛ اٌجٕبء       ال ٠غزٕذ اٌٝ أِب فٟ ِظش فمذ روشٔب عبثمب

اداسٞ ٚأّب وغضاء عٕبئٟ ٌٍجٕبء ثذْٚ رشخ١ض  اٌغشاِخ اإلداس٠خ وغضاء

٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ِٚخبٌفخ ششٚؽ ٘زا اٌزشخ١ض ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ:) 

ال رمً ػٓ ِضٍٝ ل١ّخ األػّبي  ال رض٠ذ ػٍٝ خّظ عٕٛاد أٚ اٌغشاِخ اٌزٟ

لبَ ثبٔشبء ِجبْ أٚ البِخ  وً ِٓ ،اٌّخبٌفخ ٚال رغبٚص صالصخ أِضبي ٘زٖ اٌم١ّخ

رش١ِّٙب أٚ ٘ذِٙب ثذْٚ  ٚ رٛع١ؼٙب أٚ رؼ١ٍزٙب أٚ رؼذ٠ٍٙب أٚ رذػ١ّٙب أٚأػّبي أ

اٌؼمٛثخ وً ِٓ ٠خبٌف  وّب ٠ؼبلت ثزاد رشخ١ض ِٓ اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ،

اٌؾجظ اٌّشبس ا١ٌٙب فٟ  ٠ٚؼبلت ثؼمٛثخ أؽىبَ اٌّبدح اٌضب١ٔخ ِٓ لبْٔٛ اإلطذاس،

اٌّخبٌفخ ثّب ال ٠غبٚص  ػّبيٚثغشاِخ ال رمً ػٓ ِضٍٝ ل١ّخ األ ،اٌفمشح األٌٚٝ

ثبٌطش٠ك اإلداسٞ  وً ِٓ لبَ ثبعزئٕبف أػّبي عجك ٚلفٙب ،خّغّبئخ أٌف ع١ٕٗ

(4)(...ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اػالٔٗ ثزٌه
٠ٚز٘ت ثؼغ اٌفمٗ اٌّظشٞ ٚٔئ٠ذٖ أْ  ،

 ثٕغجخ ال رمً ػٓ ِضٍٟ ل١ّخ األػّبيِغٍه اٌّششع فٟ عؼً اٌغشاِخ اٌّؼبدٌخ 

ٚرٌه ٌّالؽظزٗ اٌزٕبعت ث١ٓ اٌغشَ ٚاٌؼمٛثخ فّٓ ألبَ ٘ٛ ِغٍه ِؾّٛد اٌّخبٌفخ 

ً ِؼّبس٠بً  ً ٌٓ ٠ؼبلت اال ثّمذاس رىب١ٌف ٘زا اٌغٛس، ِٚٓ ألبَ ِجٕب عٛساً ثغ١طب

شبِخبً ٠ىٍف آالف اٌغ١ٕٙبد عٛف ٠ؼبلت ثّمذاس رىب١ٌفٗ أ٠ؼب
(5)

 . 

أِب فٟ اٌؼشاق ٚفٟ اٌزشش٠ؼبد ٚاألٔظّخ إٌّظّخ ٌٍجٕبء)ٔظبَ اٌطشق        

ٌغٕخ  ٘ٙٔاٌّؼذي، ٚلبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ  6ٌٖ٘ٔغٕخ  ٗٗٚاألث١ٕخ سلُ 

ً ٠ش١ش  ( ٌٕٙٔٓغٕخ  ٕٚٔظبَ اعبصاد اٌجٕبء سلُ  اٌّؼذي، 6ٙٗٔ ٌُ ٔغذ ٔظب

فمؾ أشبس اٌٝ ٘زٖ اٌؼمٛثخ لبْٔٛ اٌطشق اٌؼبِخ  ،اٌٝ ػمٛثخ اٌغشاِخ اٌغٕبئ١خ

( صالصخ أشٙش ٚال ٖػٓ ) ٠ؼبلت ثبٌؾجظ ِذح ال رمً ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ:)

( خّغّئخ أٌف د٠ٕبس ٓٓٓٓٓ٘( عٕخ ٚاؽذح ٚثغشاِخ ال رمً ػٓ )ٔرض٠ذ ػٍٝ )

( ١ٍِْٛ ٚخّغّئخ أٌف د٠ٕبس أٚ ثبؽذٜ ٘بر١ٓ ٔسٓٓٓٓٓ٘ٚال رض٠ذ ػٍٝ)

أٚال: رغبٚص ػٍٝ ِؾشِبد اٌطشق اٌؼبِخ ثبٌؾفش ٚاٌزظشف  اٌؼمٛثز١ٓ وً ِٓ:

                                                      

)1) Article (L480-3)De Code  de l,urbanisme 

)2) Article (L 480-4)De Code  de l,urbanisme 

)3) Article (L - 480-4-2)De Code  de l,urbanisme 
 السعجل. 3118لدشة  119( مغ قانػن البشاء السرخي رقع 113( السادة )(6
، دار السصبػعات الجامعية، 1يات السباني، طد. حامج الذخيف مرصفى: جش ((5

 .35، ص1995اإلسكشجرية، 
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ّئلذ أٚ اٌذائّٟ أٚ عٛء اعزخذاَ ٌٍّٕشآد أٚ االعزخذاَ ثذْٚ اعبصح أٚ اٌجٕبء اٌ

(اٌّغبصح اػبفخ اٌٝ رؾ١ٍّٗ ٔفمبد اصاٌخ اٌزغبٚص
(1)

. 

 املطلب الثاني
 اجلضاءاث املذنيت

٠ؼشف اٌغضاء اٌّذٟٔ ثؤٔٗ اٌغضاء اٌزٞ ٠زمشس ػٕذ االػزذاء ػٍٝ ؽك خبص       

ٚرزىفً لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ثزمش٠شٖ ،أٚ أىبسٖ أٚ إٌّبصػخ ف١ٗ
(2)

. 

َّْ اٌغضاء اٌّذٟٔ اٌّزشرت ػٓ ِخبٌفخ ششٚؽ اعبصح اٌجٕبء      ٚفٟ ِغبي ثؾضٕب فب

ً ػ١ٍٗ فٟ طٍت اٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٍجٕبء فؼالً ػٓ اٌغضاء  لذ ٠ىْٛ ِٕظٛطب

اٌّذٟٔ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌّذ١ٔخ ٌٚذساعخ ٘زا اٌغضاء ثشىً دل١ك 

اٌغضاءاد اٌّذ١ٔخ إٌّظٛص عٕمغُ ٘زا اٌّطٍت ػٍٝ فشػ١ٓ ٔٛػؼ فٟ األٚي 

ػ١ٍٙب فٟ اٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌٍجٕبء، ٚٔخظض اٌضبٟٔ اٌٝ اٌغضاء اٌّذٟٔ 

 إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌزشش٠ؼبد اٌّذ١ٔخ.

 الفشع األول
 اجلضاءاث املذنيت املنظىص ػليها يف القىانني املنظوت للبناء

ف اٌمبٟٔٛٔ ٠زّضً ٘زا اٌغضاء فٟ اٌجطالْ اٌزٞ ٠ؼذ عضاًء ٌؼ١ت فٟ اٌزظش     

٠ؾٛي دْٚ ل١بِٗ
(3)

ٚثّؼٕٝ آخش ٘ٛ عضاء ٌزخٍف األٚػبع اٌزٟ ٠زطٍجٙب  

اٌمبْٔٛ
(4)

ٚفٟ ِٛػٛػٕب اٌجطالْ ٘ٛ عضاء ٌّخبٌفخ ششٚؽ ِٕؼ اعبصح اٌجٕبء،  

ٚلذ ألشد ثؼغ اٌزشش٠ؼبد ٘زا اٌغضاء ِٕٙب فشٔغب ار لشس لبْٔٛ اٌزخط١ؾ 

اٌّخبٌفخ ٌؼٛاثؾ سخظخ اٌؼّشأٟ ثطالْ اٌزظشفبد اٌٛاسدح ػٍٝ اٌؼمبساد 

اٌجٕبء
(5)

. 

                                                      

( لدشة 25قانػن الصخق العامة رقع ) ( مغ13البشج )أوال( مغ الفقخة )أ( مغ السادة ) ((1
 السعجل. 3113

الشطخية  -د. شسذ الجيغ الػكيل: السػجد في السجخل لجراسة القانػن القاعجة القانػنية  ((3
 .36، مشذأة السعارف، اإلسكشجرية، مغ دون سشة نذخ، ص1ط العامة لمحق،

( د. جسيل الذخقاوي: نطخية بصالن الترخف القانػني في القانػن السجني السرخي، مغ (2
، 5، د. حدغ كيخه: السجخل إلى القانػن، ط57، ص1959دون اسع مصبعة، القاىخة، 

 .61، ص1976مشذأة السعارف، اإلسكشجرية، 
كع فػده: البصالن في القانػن السجني والقػانيغ الخاصة، دار السصبػعات ( د. عبج الح(6

 .19، ص1992الجامعية، مغ دون تحجيج شبعة، اإلسكشجرية، 
)5) Jean Cathelineau et autres:Technique du droit de l,urbanisme 

,OP.Cit,alines 322 et suiv ,p,261 et suiv.= 
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أِب فٟ ِظش  فمذ ؽذد لبْٔٛ اٌجٕبء ثشىً دل١ك ثؼغ اٌزظشفبد اٌّخبٌفخ  

٠ىْٛ  ٠مغ ثبؽال وً رظشف ٌمٛاػذ اٌزشخ١ض ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢رٟ:)

  : ِؾٍٗ ِب ٠ؤرٟ
االسرفبع اٌّظشػ ثٗ  أ٠خ ٚؽذح ِٓ ٚؽذاد اٌّجٕٝ أل١ّذ ثبٌّخبٌفخ ٌم١ٛد -ٔ

  . لبٔٛٔب
ثبٌزظشف رغ١١ش اٌغشع  أٞ ِىبْ ِشخض ثٗ وّؤٜٚ ٌٍغ١بساد ارا لظذ -ٕ

 .اٌّشخض ثٗ  اٌّىبْ
ٚرٌه  ،ٚؽذارٙب ٌغ١ش اٌغشع اٌّشخض ثٗ رغ١١ش اعزخذاَ اٌّجبٟٔ أٚ أٞ ِٓ -ٖ

...(اٌّخزظخ لجً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛافمخ اٌالصِخ ِٓ اٌغٙخ
(1)

. 

ضاء اٌّٛعٛد فٟ دٚي أِب فٟ اٌزشش٠غ اٌؼشالٟ فال ٠ٛعذ ِض١ً ٌٙزا اٌغ     

اٌّمبسٔخ
(2)

، ٌزٌه ٔذػٛ اٌّششع اٌؼشالٟ اٌٝ إٌض ػٍٝ ثطالْ اٌزظشفبد 

اٌٛاسدح ػٍٝ األث١ٕخ اٌّخبٌفخ ٌششٚؽ ِٕؼ اعبصح اٌجٕبء اػبفخ اٌٝ اٌغضاءاد 

 أعٛح ثض١ٍِخ اٌّششع اٌّظشٞ. ،اإلداس٠خ ٚاٌغٕبئ١خ

 الفشع الثاني
 املذنيتاجلضاء املذني املنظىص ػليه يف التششيؼاث 

اْ عضاء اٌّغئ١ٌٚخ عٛاء وبٔذ اداس٠خ أَ ِذ١ٔخ ٘ٛ اٌزؼ٠ٛغ ٚاٌزؼ٠ٛغ      

اٌٙذف ِٕٗ ٘ٛ عجش اٌؼشس اٌزٞ ٌؾك اٌشخض اٌّؼشٚس ٚلذ ٠ىْٛ ٔمذاً أٚ 

ٚلذ أوذد ػٍٝ ٘زا اٌغضاء   ،اػبدح اٌؾبي اٌٝ ِب وبْ ػ١ٍٗ ارا وبْ ِّىٕب

ػٍٝ أْ )وً ػًّ ِٓ اؽذ ففٟ فشٔغب ٔض اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ  ،اٌزشش٠ؼبد اٌّذ١ٔخ

...(خش، ٠ٍزضَ ثغجت خطئٗ فٟ اطالؽ٢ٗإٌبط ٠غجت ػشساً 
(3)

. 

                                                                                                                              

: تخاخيز أعسال البشاء واليجم بيغ تذخيعات البشاء واألوامخ نقال عغ د. الديج أحسج مخجان=
العدكخية والقخارات الػزارية وأحجاث أحكام القزاء، مغ دون اسع مصبعة، دار الشيزة 

 .639، ص3113العخبية، القاىخة، 
 السعجل. 3118لدشة  119( مغ قانػن البشاء السرخي رقع 99( السادة )(1
إلدارة في مجال التخصيط العسخاني في العخاق )دراسة مقارنة(، نػر اليجى جسيل: سمصة ا ((3

 .193مرجر سابق، ص
السعجل لمقانػن السجني  11/3/3119في  1-121( مغ السخسػم رقع 1361( السادة )(2

تاريخ  http://www.legifrance.gouv.frالفخندي السشذػر عمى السػقع االلكتخوني 
 =( مغ القانػن السجني1283دة بجال السادة )وقج حمت ىحه السا16/2/3131الديارة 

كل عسل مغ احج الشاس يشجع عشو والتي كانت تشز عمى ان ) 1816الفخندي رقع =



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

266 

أِب فٟ ِظش فمذ ٔض اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ػٍٝ أْ )...٠ٚمذس اٌزؼ٠ٛغ ثبٌٕمذ ػٍٝ    

ً ٌٍظشٚف ٚثٕبًء ػٍٝ ؽٍت اٌّؼشٚس ،أٗ ٠غٛص ٌٍمبػٟ أْ ٠ؤِش ثبػبدح  ،رجؼب

...( ،اٌؾبٌخ اٌٝ ِب وبٔذ    ػ١ٍٗ
(1)

. 

أِب فٟ اٌؼشاق فمذ ٔض اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ػٍٝ أْ )...٠ٚمذس اٌزؼ٠ٛغ ثبٌٕمذ      

ػٍٝ أٗ ٠غٛص ٌٍّؾىّخ رجؼب ٌٍظشٚف ٚثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّزؼشس أْ رؤِش ثبػبدح 

...(ػ١ٍٗ اٌؾبٌخ اٌٝ ِب وبٔذ
(2)

، ٚارا وبٔذ ٘زٖ إٌظٛص رخض عضاء 

ٔٗ ثبإلػبفخ اٌٝ رٌه ٠زؾًّ اٌّغئ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ثشم١ٙب اٌزؼبلذ٠خ  ٚاٌزمظ١ش٠خ، فب

اٌشخض اٌّغئٚي عضاًء ِذ١ٔبً ػٓ ِؼبس اٌغٛاس غ١ش اٌّؤٌٛفخ، فٍٛ ؽظً ِبٌه 

األسع ػٍٝ اعبصح ثٕبء ٚثشغُ ِشاػبرٗ ٌششٚؽ اإلعبصح عٛاء ِٓ ؽ١ش 

اٌّغبفبد أٚ االسرفبػبد ال ٠ؼٕٟ أٗ ٠ىْٛ فٟ ِٕغٝ ِٓ اٌّغئ١ٌٚخ ػٓ 

ثغجت ػ١ٍّبد اٌجٕبء ثً ػٍٝ اٌؼىظ اٌّؼب٠مبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رزشرت أصٕبء ٚ

رّبِبً فبْ ٘زٖ اٌّؼب٠مبد ٠ّىٓ أْ ٠ؼفٟ ػ١ٍٙب طفخ ػذَ اٌؼبد٠خ ٔظشاً أل١ّ٘زٙب 

ً ِٓ اٌخطٛسح ِّب ٠غٛص ِؼٗ اٌزؼ٠ٛغ ٚرغبٚص٘ب ؽذاً ِؼ١ٕب
(3)

، ٠ٚئعظ فمٙبء 

 وٛٔٙب  ،اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌّغئ١ٌٚخ ػٓ ِؼبس اٌغٛاس ػٍٝ اٌّغئ١ٌٚخ اٌّٛػٛػ١خ

ّخ ػٍٝ اٌؼشس فؾغت ِغزجؼذح ِٓ أعبعٙب ػٕظش اٌخطؤلبئ     
(4)

ٚ٘زا  ،

رغّغ ث١ٓ  ،األعبط اٌّٛػٛػٟ ِجٕٟ ػٍٝ اػزجبساد لب١ٔٛٔخ ٚأخالل١خ ٚد١ٕ٠خ

                                                                                                                              

(، د. فايد الحاج شاىيغ: القانػن ضخر لمغيخ، يجبخ مغ حرل بخصئو عمى التعػيس
لع العخبي، السجني الفخندي بالعخبية، شبعة دالػز الفخندية، مخكد الجراسات الحقػقية لمعا

 .1695، ص3119لبشان،
 السعجل. 1968لدشة  121( مغ القانػن السجني السرخي رقع 171( السادة )(1
 السعجل. 1951لدشة  61( مغ القانػن السجني رقع 319السادة ) ((3
( دمحم عثسان جبخيل: التخخيز اإلداري، دراسة مقارنة، أشخوحة دكتػراه، كمية الحقػق، (2

 .379، ص1993جامعة عيغ شسذ،
دراسة  –د. عبج الخحسغ عمي حسدة :مزار الجػار غيخ السألػفة والسدؤولية عشيا  ((6

والقانػن الػضعي، مغ دون اسع مصبعة، دار الشيزة  اإلسالميمقارنة بيغ الفقو 
، د. مشحر عبج الحديغ الفزل: الػضيفة االجتساعية لمسمكية 251، ص3119العخبية،

 =مية والقانػن العخاقي، مغ دون اسع مصبعة، ومكان وسشةالخاصة في الذخيعة اإلسال
، د. احسج محسػد سعج: استقخاء لقػاعج السدؤولية السجنية في مشازعات 399نذخ، ص=

، د. عمي دمحم 396-391، ص1996، دار الشيزة العخبية، القاىخة،1التمػث البيئي، ط
كأساس قانػني لسدؤولية  خمف الفتالوي: فكخة مزار الجػار غيخ السألػفة أو الفاحذة



 -دراسة مقارنة–مسؤولية الشخص الطخالف لضوابط إجازة البظاء 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

262 

لٛاػذ اٌؼذاٌخ ٚاؽزشاَ اٌؾمٛق ٚلٛاػذ ؽغٓ اٌغبس
(1)

ِٚٓ اٌزشش٠ؼبد اٌزٟ رجٕذ  

ػٍٝ -ٔ) ٟ:٘زٖ اٌّغئ١ٌٚخ ٘ٛ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌّظشٞ ٚرٌه ثّٛعت إٌض ا٢ر

١ٌٚظ ٌٍغبس أْ  -ٕاٌّبٌه أال ٠غٍٛ فٟ اعزؼّبي ؽمٗ اٌٝ ؽذ ٠ؼش ثٍّه اٌغبس،

ٚأّب ٌٗ أْ  ،٠شعغ ػٍٝ عبسٖ فٟ ِؼبس اٌغٛاس اٌّؤٌٛفخ اٌزٟ ال ٠ّىٓ رغٕجٙب

٠طٍت اصاٌخ ٘زٖ اٌّؼبس ارا رغبٚصد اٌؾذ اٌّؤٌٛف، ػٍٝ أْ ٠شاػٟ فٟ رٌه 

ٚاٌغشع اٌزٞ  ،ٌٕغجخ اٌٝ األخشاٌؼشف ٚؽج١ؼخ اٌؼمبساد ِٚٛلغ وً ِٕٙب ثب

ٚال ٠ؾٛي اٌزشخ١ض اٌظبدس ِٓ اٌغٙبد اٌّخزظخ دْٚ اعزؼّبي  ،خظظذ ٌٗ

٘زا اٌؾك(
(2)

ٚعبس ػٍٝ إٌّٛاي ٔفغٗ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ ٚرٌه ثمٌٛٗ )ال  ،

٠غٛص ٌٍّبٌه أْ ٠زظشف فٟ ٍِىٗ رظشفب ِؼشا ثبٌغبس ػشسا فبؽشب، 

صب أٚ لذ٠ّب(ٚاٌؼشس اٌفبؽش ٠ضاي عٛاء وبْ ؽبد
(3)

، ثخالف اٌزشش٠غ اٌفشٔغٟ 

ٚاٌؼشس غ١ش اٌّؤٌٛف ػٍٝ ؽذ  فبٔٗ ٌُ ٠ٕض ػٍٝ ِؼبس اٌغٛاس  غ١ش اٌّؤٌٛفخ،

رؼج١ش اٌّششع اٌّظشٞ ٚاٌؼشس اٌفبؽش ؽغت اٌّششع اٌؼشالٟ ٘ٛ )وً ِب 

٠ّٕغ اٌؾٛائظ األط١ٍخ ٠ؼٕٟ إٌّفؼخ األط١ٍخ اٌّمظٛدح ِٓ اٌجٕبء وبٌغىٕٝ أٚ 

ٞ ٠غٍت ٌٗ ٕٕٚ٘بً ٠ٚىْٛ عجت أٙذاِٗ(٠ؼش ثبٌجٕبء أ
(4)

. 

ٔخٍض ِّب رمذَ أْ اٌغضاء اٌّذٟٔ لذ ٠زشرت ػٍٝ اٌشخض عٛاء أخبٌف     

ششٚؽ اعبصح اٌجٕبء ٚرٌه فٟ ٔطبق اٌّغئ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خ، أَ ٌُ ٠خبٌفٙب فٟ 

ؽذٚد اٌّغئ١ٌٚخ اٌّٛػٛػ١خ اٌمبئّخ ػٍٝ ػٕظش اٌؼشس فمؾ ارا اػش ثغبسٖ 

 غ١ش ِؤٌٛف.ػشساً فبؽشبً أٚ 

 تـاخلامت
-فٟ خزبَ ثؾضٕب ٌّٛػٛع ِغئ١ٌٚخ اٌشخض اٌّخبٌف ٌؼٛاثؾ اعبصح اٌجٕبء     

ٚاٌزٛط١بد اٌزٟ رّضً صّشح  االعزٕزبعبدرٛطٍٕب اٌٝ عٍّخ ِٓ دساعخ ِمبسٔخ، 

ٚاٌّمزشؽبد ارّبِب ٌٍفبئذح اٌؼ١ٍّخ  االعزٕزبعبد٘زٖ اٌذساعخ، ٚعٕٛسد أُ٘ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ ٟٚ٘:

                                                                                                                              

دراسة تحميمية بيغ القانػنيغ العخاقي والسرخي، بحث مشذػر  –محجث الزخر البيئي 
 .167(، ص27(، العجد)3في مجمة الكمية اإلسالمية الجامعة، السجمج )

( د. شخوق عباس فاضل/ د. أسساء صبخ عمػان :السدؤولية السجنية عغ مزار الجػار (1
 .99، ص3119لسخكد العخبي لمشذخ والتػزيع، مرخ، ، ا1غيخ السألػفة، ط

 السعجل. 1968لدشة  121( مغ القانػن السجني السرخي رقع 817( السادة )(3
 السعجل. 1951لدشة  61( مغ القانػن السجني رقع 1151( مغ السادة )1الفقخة ) ((2
ػن شو: الحقػق د. غشي حد ( مغ مجمة األحكام العجلية، دمحم شو البذيخ/1199السادة ) ((6

 .73اسع مصبعة، القاىخة، مغ دون سشة نذخ، ص دون ، مغ 1ج،العيشية
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 جاخ:االسرُرا -أوال

ٔبي رؼش٠ف اعبصح اٌجٕبء ػٕب٠خ ثؼغ فمٙبء اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٚشغً ؽ١ضاً  -1

ً فٟ اٌذساعبد اإلداس٠خ ٌٛػغ ػٛاثؾ ِٚؾذداد ٌٙزٖ اإلعبصح ِٚٓ  ،ِّٙب

 عبصح اٌجٕبء:اخالي اِؼبْ إٌظش فٟ ِغًّ ٘زٖ اٌزؼش٠فبد خٍظٕب اٌٝ أْ 

إلرْ ٟ٘ لشاس اداسٞ طبدس ِٓ اٌغٙخ اإلداس٠خ اٌّخزظخ رّٕؼ ف١ٗ ا

ٌٍشخض ثبلبِخ اٌجٕبء أٚ رغ١ش عٕغٗ أٚ ثبإلػبفخ ا١ٌٗ ػّٓ اٌؼٛاثؾ 

 اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رزطٍجٙب اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد.

ً ػٍٝ عؾت اٌمشاساد اإلداس٠خ  -3 ٠ّىٓ أْ ٔؼشف عؾت اعبصح اٌجٕبء ل١بعب

ثؤٔٗ: لشاس رٍغؤ ا١ٌٗ اٌغٙخ اٌّخزظخ ثبطذاس٘ب ٌزذاسن خطؤ ِٕؾٙب ٚرٌه 

 ب ِٓ ربس٠خ طذٚس٘ب.ثبٔٙبئٙ

٘ٛ لشاس رزخزٖ اٌغٍطخ  ارؼؼ ٌٕب ِٓ خالي اٌجؾش أْ اٌغبء اعبصح اٌجٕبء: -2

اٌّخزظخ ثّٕؾٙب إلٔٙبء آصبس٘ب فٟ اٌّغزمجً ارا خبٌف ؽبٌت اإلعبصح 

 ششٚؽٙب اٌّؾذدح ثّٛعت اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد. 
٠ظجؼ اٌشخض اٌّخبٌف ٌؼٛاثؾ اعبصح اٌجٕبء صجذ ِٓ خالي اٌجؾش أْ  -6

ٚثبٌزبٌٟ ٠ؾك ٌٙب رٛل١غ اٌغضاء  ،ػشػخ ٌٍّغبَءٌخ اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ لجً اإلداسح

 اإلداسٞ أٚ اٌغٕبئٟ أٚ اٌّذٟٔ إٌّبعت.

 انرىصُاخ: –شاَُا

ٌغٕخ  ٕ( ِٓ ٔظبَ اعبصاد اٌجٕبء سلُ  6اٌٝ رؼذ٠ً ٔض اٌّبدح ) ٔذػٛ -2

فٟ اٌزٟ رٕض ػٍٝ أْ )رٍغٝ اعبصح اٌجٕبء ِٓ اٌغٙخ اٌزٟ أطذسرٙب  ٕٙٔٓ

ارا طذسد اإلعبصح ثٕبء ػٍٝ ِؼٍِٛبد أٚ -أٚال -اؽذٜ اٌؾبٌز١ٓ ا٢ر١ز١ٓ:

  ث١بٔبد غ١ش طؾ١ؾخ.
ارا ٌُ ٠جبشش طبؽت اإلعبصح ثبٌجٕبء خالي عٕخ ٚاؽذح ِٓ ربس٠خ  -:صب١ٔب

  ِٕٓؾٙب
ارا ٌُ ٠مُ طبؽت اعبصح اٌجٕبء ثبصاٌخ اٌّخبٌفخ أٚ لبَ ثزىشاس٘ب ثؼذ  -شانصا

رٍغٝ اعبصح -)أٚال: ذسح ٌإلعبصح( اٌٝ إٌض االرٟ:ّظاصاٌزٙب ِٓ اٌغٙخ اٌ

ارا ٌُ ٠جبشش  -ٔاٌجٕبء ِٓ اٌغٙخ اٌزٟ أطذسرٙب فٟ اؽذٜ اٌؾبٌز١ٓ ا٢ر١ز١ٓ: 

طبؽت اإلعبصح ثبٌجٕبء خالي عٕخ ٚاؽذح ِٓ ربس٠خ ِٕؾٙب ٌُٚ ٠طٍت 

ارا ٌُ ٠مُ طبؽت اعبصح اٌجٕبء ثبصاٌخ اٌّخبٌفخ أٚ لبَ ثزىشاس٘ب -ٕ رغذ٠ذ٘ب.

رغؾت اعبصح اٌجٕبء ارا  -صاٌزٙب ِٓ اٌغٙخ اٌّظذسح ٌإلعبصح، صب١ٔب:ثؼذ ا

( ثغجت أْ ػٍٝ ِؼٍِٛبد أٚ ث١بٔبد غ١ش طؾ١ؾخطذسد اإلعبصح ثٕبء 
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ٚدِظ ِؼٙب ؽبٌخ  ،( عبٌفخ اٌزوش اٌغبء اإلعبصح6اٌّششع ٔظُ فٟ اٌّبدح )

عؾجٙب ٚوبْ االٌٚٝ أْ ٠غؼً رٕظ١ّٗ ٌؾبٌخ اإلٌغبء ثشىً ِغزمً ٚأْ ٠ٕظُ 

اٌٝ عبٔجٙب ؽبٌخ اٌغؾت وْٛ أْ اٌجٕذ أٚال فٟ إٌض عبٌف اٌزوش ٟ٘ رخض 

ؽبٌخ اٌغؾت ١ٌٚظ اإلٌغبء فبٌشخض اٌزٞ ٠ؾظً ػٍٝ اعبصح ثٕبًء ػٍٝ 

غشٗ ٠ىْٛ غ١ش عذ٠ش ثبٌؾّب٠خ وٛٔٗ فبلذا ألعبعٙب اٌمبٟٔٛٔ ٌزٌه ٠غت 

 ( ِٓ ٔظبَ اعبصاد6عؾجٙب ِٕٗ، اػبفخ اٌٝ رٌه ٌىٟ رىْٛ ط١بغخ اٌّبدح )

ألْ اٌّزّؼٓ ف١ٙب ٠غذ أٔٙب رٛعت اٌغبء اعبصح أوضش دلخ ٚأعٍُ ٌغخ اٌجٕبء 

 اٌجٕبء فٟ ؽبٌز١ٓ اال أٔٙب أٚسدد صالس ؽبالد.

( ِىشس ِٓ لبْٔٛ اداسح 6٘ٔذػٛ اٌّششع اٌؼشالٟ اٌٝ رؼذ٠ً اٌّبدح ) -2

ذ٠ش ٌّ –أ  – ٔاٌّؼذي ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ اْ )6ٌٙٗٔغٕخ  ٘ٙٔاٌجٍذ٠بد سلُ 

ِبٔخ ثغذاد ِٚذ٠ش اٌجٍذ٠خ اٌّخزض فشع غشاِخ ٠خ اٌزبثؼخ ألػبَ دائشح اٌجٍذ

البَ  –اٚال  -ً ِٓ: خّغخ ٚػششْٚ اٌف د٠ٕبس ػٍٝ و ِٕٓٓٓ٘مذاس٘ب 

د عى١ٕخ ثذْٚ اعبصح اط١ٌٛخ أٚ خالفب ٌٙب طبدسح ػٓ اِبٔخ آثٕبء اٚ ِٕش

ثغذاد اٚ اٌجٍذ٠خ اٌّخزظخ، ٠ٚىْٛ وً ِٓ طبؽت اٌٍّه ٚاٌمبئُ ثؼ١ٍّخ اٌجٕبء 

اعزؼًّ االسع أٚ اٌجٕبء أٚ  –صب١ٔب  االششاف ػ١ٍٙب ِغئٚال ػٓ رٌه .اٚ 

ٌّذ٠ٕخ ثغذاد أٚ د خالفب ٌالعزؼّبالد اٌزٟ ٠غّؼ ثٙب اٌزظ١ُّ االعبط آإٌّش

د اٚ االعزؼّبالد آارا وبٔذ االث١ٕخ اٚ إٌّش –ة  .اٌجٍذ٠خ اٌّؼ١ٕخ

غشاع ؼًّ ألاٌجٕذ ا ِٓ ٘زٖ اٌفمشح رغز إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٚال ٚصب١ٔب ِٓ

 ٔ) خّغ١ٓ اٌف د٠ٕبس..( اٌٝ إٌض االرٟ: ٓٓٓٓ٘رغبس٠خ رىْٛ اٌغشاِخ 

ِبٔخ ثغذاد ِٚذ٠ش اٌجٍذ٠خ اٌّخزض ذ٠ش ػبَ دائشح اٌجٍذ٠خ اٌزبثؼخ ألٌّ –أ  –

 –اٚال  -   ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ػٍٝ وً ِٓ: ٓٓٓٓٓٓٔفشع غشاِخ ِمذاس٘ب )

خالفب ٌٙب طبدسح ػٓ د عى١ٕخ ثذْٚ اعبصح اط١ٌٛخ اٚ آاٚ ِٕشالبَ ثٕبء 

اِبٔخ ثغذاد اٚ اٌجٍذ٠خ اٌّخزظخ، ٠ٚىْٛ وً ِٓ طبؽت اٌٍّه ٚاٌمبئُ ثؼ١ٍّخ 

اعزؼًّ االسع أٚ اٌجٕبء  –صب١ٔب  اٌجٕبء اٚ االششاف ػ١ٍٙب ِغئٚال ػٓ رٌه .

ذ٠ٕخ ثغذاد د خالفب ٌالعزؼّبالد اٌزٟ ٠غّؼ ثٙب اٌزظ١ُّ االعبط ٌّآأٚ إٌّش

  .أٚ اٌجٍذ٠خ اٌّؼ١ٕخ

د اٚ االعزؼّبالد إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٚال آارا وبٔذ االث١ٕخ اٚ إٌّش –ة 

غشاع رغبس٠خ رىْٛ اٌغشاِخ اٌجٕذ ا ِٓ ٘زٖ اٌفمشح رغزؼًّ أل ٚصب١ٔب ِٓ

ٌىٟ رؾمك اٌغشاِخ غب٠خ اٌغضاء اإلداسٞ فٟ  ( ١ٍِٟٛٔ د٠ٕبس..(.ٕٓٓٓٓٓٓ)

 .  جٕبء ٚصعش غ١شٖسدع اٌّخبٌف ٌؼٛاثؾ اٌ
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 اٌٝ اػبفخ إٌض ا٢رٟ اٌٝ ٔظبَ اعبصاد اٌجٕبء :) ٔذػٛ اٌّششع اٌؼشالٟ -3

 اإلداس٠خ اٌزٟ اطذسد االعبصح ارخبر ِب رشاٖ ِٓ اعشاءاد رىفً ِٕؼب ٌٍغٙخ

 وّب ٠ىْٛ ٌٙب ،أػّبي ثٕبء عذ٠ذح ف١ٙب ٞبع ثبألعضاء اٌّخبٌفخ أٚ البِخ أالٔزف

 اسرىبة اٌّخبٌفخ ٌّٚذح ال ٟد اٌّغزخذِخ فاٌزؾفع ػٍٝ األدٚاد ٚاٌّّٙب

 ( خّغخ ػشش ٠ِٛبً ثششؽ ػذَ اإلػشاس ثؾمٛق اٌغ١ش ؽغٓ٘ٔرض٠ذ ػٍٝ)

( ٚرٌه ٌٍؾ١ٌٍٛخ ث١ٓ اٌّخبٌف ٚاإلِىب١ٔبد اٌزٟ رؼ١ٕٗ ػٍٝ اٌزّبدٞ أٚ ا١ٌٕخ 

 االعزّشاس فٟ اٌّخبٌفخ أعٛح ثٕظ١شٖ اٌّششع اٌّظشٞ.

ٔذػٛ اٌّششع اٌؼشالٟ اٌٝ إٌض ػٍٝ ثطالْ اٌزظشفبد اٌٛاسدح ػٍٝ  -4

ٌفخ ٌششٚؽ ِٕؼ اعبصح اٌجٕبء اػبفخ اٌٝ اٌغضاءاد اإلداس٠خ األث١ٕخ اٌّخب

 ٚاٌغٕبئ١خ، أعٛح ثٕظ١شٖ اٌّششع اٌّظشٞ.

 املظـادس
 انًعاجى انهغىَح:-أوال

ثٓ ِىشَ )اثٓ ِٕظٛس(: ٌغبْ اإلِبَ اٌؼالِخ أثٟ اٌفؼً عّبي اٌذ٠ٓ دمحم  .1

 ،اٌّغٍذ اٌضبٌش، ِٓ دْٚ اعُ ِطجؼخ، داس اٌؾذ٠ش ،ثبة اٌغ١ُ  ،اٌؼشة

 .ٖٕٓٓ،ٌمب٘شحا

 .6ٙٓٔ اٌمب٘شح، ِٓ دْٚ اعُ ِطجؼخ، ٔشٛاْ ثٓ عؼ١ذ :اٌّؼغُ اٌٛع١ؾ، .2

 انًزاجع انقاَىَُح:-شاَُا

ِجذأ ػذَ سعؼ١خ اٌمشاساد اإلداس٠خ دساعخ  أؽّذ دمحم فبسط إٌٛا٠غخ:د. -ٔ

 .ٕٕٔٓ،داس اٌؾبِذ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،ػّبْ،األسدْ،ِٔمبسٔخ،ؽ
ٌّغئ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ فٟ ِٕبصػبد اعزمشاء ٌمٛاػذ ا اؽّذ ِؾّٛد عؼذ: د. -ٕ

 .66ٗٔ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ،اٌمب٘شح،ٔاٌزٍٛس اٌج١ئٟ،ؽ

اٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ أِبَ اٌمؼبء اٌّذٟٔ اٌغٛأت  ثخ١ذ دمحم ثخ١ذ ػٍٟ: د. -ٖ

 ،داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ِٓ دْٚ اعُ ِطجؼخ، اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلعشائ١خ،

 .8ٕٓٓاإلعىٕذس٠خ،

زظشف اٌمبٟٔٛٔ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٔظش٠خ ثطالْ اٌ ع١ًّ اٌششلبٚٞ: د. -ٗ

 . 6ِ٘ٙٔٓ دْٚ اعُ ِطجؼخ،اٌمب٘شح، ،اٌّظشٞ
اٌطؼٓ فٟ اٌمشاساد اإلداس٠خ فٟ اٌّجبٟٔ أِبَ  ؽبِذ اٌشش٠ف ِظطفٝ:د. -٘

 .ِٕٙٓٓٓ دْٚ اعُ ِطجؼخ،ِظش، ِؾبوُ ِغٍظ اٌذٌٚخ،
 داس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، ،ٔؽ ع١ٕبد اٌّجبٟٔ، ؽبِذ اٌشش٠ف ِظطفٝ: د. -ٙ

 .66٘ٔ خ،اإلعىٕذس٠
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 ،اإلعىٕذس٠خ ،ِٕشؤح اٌّؼبسف ،٘ؽ ،: اٌّذخً اٌٝ اٌمبْٔٛؽغٓ و١شٖ د. -2

ٔ62ٗ. 
ٔٙب٠خ اٌمشاس اإلداسٞ ػٓ غ١ش ؽش٠ك اٌمؼبء،  ؽغٕٟ دس٠ٚش ػجذ اٌؾ١ّذ: -8

 ِٓ دْٚ عٕخ ٔشش. ،اٌمب٘شح داس اٌفىش اٌؼشثٟ، ،ِٓ دْٚ اعُ ِطجؼخ
 ساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ،اٌؼجؾ اإلداسٞ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ د دعٗ ٔىٗ سداٚد دمحم: د. -6

 .ٕٕٔٓداس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ،ِظش، ِٓ دْٚ رؾذ٠ذ ؽجؼخ، ِطبثغ شزبد،

ِٓ دْٚ رؾذ٠ذ ، ٔرْٔٛ ع١ٍّبْ ٠ٛٔظ :عمٛؽ اٌمشاساد اإلداس٠خ،ن د.  -ٓٔ

 .ِٕ٘ٔٓظش،  ،داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ ،ِطبثغ شزبد ،ؽجؼخ
، داس اٌّطجٛػبد ٕط،عبِٟ عّبي اٌذ٠ٓ: أطٛي اٌمبْٔٛ اإلداسٞ د.  -ٔٔ

 .66ٙٔ اإلعىٕذس٠خ، ِٓ دْٚ رؾذ٠ذ ؽجؼخ، غبِؼ١خ،اٌ
ِٓ دْٚ اعُ  ،اٌٛع١ض فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ :ع١ٍّبْ دمحم اٌطّبٚٞ د.  -ٕٔ

 .626ٔ ،اٌمب٘شح داس اٌفىش اٌؼشثٟ، ،ِطجؼخ
، ،عغٝ دمحم ػجبط: دٚس اٌؼجؾ اإلداسٞ اٌج١ئٟ فٟ ؽّب٠خ عّبي اٌّذْ د. -ٖٔ

 .2ٕٔٓ ِظش، اٌّشوض اٌؼشثٟ  ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ٔؽ
اٌّجبدة اٌمب١ٔٛٔخ فٟ لؼبء ِؾىّخ اٌز١١ّض االرؾبد٠خ  عؼذ عش٠بْ اٌز١ّّٟ:  -ٗٔ

ِٓ دْٚ رؾذ٠ذ  ،داس اٌغٕٙٛسٞ ،2ٕٔٓ-ٌٕٙٔٓألػٛاَ –اٌمغُ اٌّذٟٔ -

 .8ٕٔٓ ،ثغذاد ؽجؼخ،

اٌغ١ذ أؽّذ ِشعبْ: رشاخ١ض أػّبي اٌجٕبء ٚاٌٙذَ ث١ٓ رشش٠ؼبد اٌجٕبء  د.  -٘ٔ

ِٓ دْٚ  ٚأؽذاس أؽىبَ اٌمؼبء، ٚاألٚاِش اٌؼغىش٠خ ٚاٌمشاساد اٌٛصاس٠خ

 .ٕٕٓٓ داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، اعُ ِطجؼخ،
داس اٌؼشاق  ،ٔؽ ،اٌىزبة اٌضبٟٔ ،شبة رِٛب ِٕظٛس :اٌمبْٔٛ اإلداسٞ د. -ٙٔ

 .68ٓٔثغذاد،  ،ٌٍٕشش
أعّبء طجش ػٍٛاْ :اٌّغئ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ػٓ  د. ششٚق ػجبط فبػً/ د. -2ٔ

 ِظش، ض اٌؼشثٟ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ،اٌّشو ،ٔؽ ِؼبس اٌغٛاس غ١ش اٌّؤٌٛفخ،

ٕٓٔٙ. 
-اٌّٛعض فٟ اٌّذخً ٌذساعخ اٌمبْٔٛ اٌمبػذح اٌمب١ٔٛٔخ شّظ اٌذ٠ٓ اٌٛو١ً:د. -8ٔ

ِٓ دْٚ عٕخ  ،اإلعىٕذس٠خ ،، ِٕشؤح اٌّؼبسفٔؽ إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍؾك،

 ٔشش.
اٌمغُ  -لبعُ فخشٞ اٌشث١ؼٟ : ِجبدة ِؾىّخ اٌز١١ّض االرؾبد٠خ  -6ٔ

 .8ٕٔٓ ،،ِٓ دْٚ داس ٔششٔاٌّذٟٔ،ؽ
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داس  اٌجطالْ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌخبطخ، ػجذ اٌؾىُ فٛدٖ: د.  -ٕٓ

 .66ٖٔاإلعىٕذس٠خ، اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، ِٓ دْٚ رؾذ٠ذ ؽجؼخ،
 ،ِٕشؤح اٌّؼبسف ،٘رشش٠ؼبد اٌجٍذ٠خ، ؽ :ػجذ اٌؾ١ّذ اٌشٛاسثٟ د.  -ٕٔ

 .662ٔ اإلعىٕذس٠خ،
–فخ ٚاٌّغئ١ٌٚخ ػٕٙب ػجذ اٌشؽّٓ ػٍٟ ؽّضح :ِؼبس اٌغٛاس غ١ش اٌّؤٌٛد. -ٕٕ

 ِٓ دْٚ اعُ ِطجؼخ، ،دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌٛػؼٟ

 .ٕٙٓٓ داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ،
عؾت –اإلٔٙبء اإلداسٞ ٌٍمشاساد اإلداس٠خ  جذ اٌؼض٠ض ػجذ إٌّؼُ خ١ٍفخ:د.ػ -ٖٕ

 اإلعىٕذس٠خ، ،اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾذ٠ش ،ٔؽ ٚاٌغبء اٌمشاس اإلداسٞ،

ٕٓٔ٘. 
ؽّب٠خ اٌؾمٛق اٌّىزغجخ إٌبشئخ ػٓ اٌمشاس  الء اثشا١ُ٘ ِؾّٛد:ػ د.  -ٕٗ

 داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح، ِٓ دْٚ رؾذ٠ذ ؽجؼخ، اإلداسٞ دساعخ ِمبسٔخ،

 .8ٕٔٓ اإلعىٕذس٠خ،
ؽجؼخ داٌٛص  اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ ثبٌؼشث١خ، فب٠ض اٌؾبط شب١٘ٓ: د. -ٕ٘

 .6ٕٓٓ ْ،ٌجٕب ِشوض اٌذساعبد اٌؾمٛل١خ ٌٍؼبٌُ اٌؼشثٟ، اٌفشٔغ١خ،
اٌشلبثخ اٌمؼبئ١خ ػٍٝ رشاخ١ض أػّبي اٌجٕبء  وّبي دمحم األ١ِٓ: د. -ٕٙ

 .8ٕٔٓ األسدْ، ،ػّبْ داس األ٠بَ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ،ٕٚاٌزؼ١ّش، ؽ
ِٓ  ِبعذ ساغت اٌؾٍٛ :اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، داس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، د. -2ٕ

 .668ٔ ،اإلعىٕذس٠خ ،دْٚ رؾذ٠ذ ؽجؼخ
اٌؼبِخ ٌٍمشاساد ٚاٌؼمٛد اإلداس٠خ، ِطجؼخ  إٌظش٠خ ِبصْ ١ٌٍٛ ساػٟ: د. -8ٕ

 .ٕٕٔٓ اإلعىٕذس٠خ، ِٓ دْٚ رؾذ٠ذ ؽجؼخ، ِٕشؤح اٌّؼبسف، األخٛح،
رطٛس لؼبء اإلٌغبء ٚدٚس اٌمؼبء اإلداسٞ فٟ ؽّب٠خ  ِب٘ش أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ: د. -6ٕ

اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد اٌؼبِخ ٚؽمٛق اإلٔغبْ دساعخ رطج١م١خ ٌذٚس اٌمبػٟ 

 عُ ِطجؼخ ٚداس ٔشش.ِٓ دْٚ ا ،اإلداسٞ فٟ ِظش
داس اثٓ  ،فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ب٘ش طبٌؼ ػالٚٞ اٌغجٛسٞ: اٌٛع١ؾِ د.  -ٖٓ

 .6ٕٓٓ ،ِٓ دْٚ رؾذ٠ذ ؽجؼخ، عبِؼخ اٌّٛطً ،األص١ش ٌٍطجبػخ
اٌمشاس اإلداسٞ، داس اٌؾىّخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ِٓ  ِب٘ش طبٌؼ ػالٚٞ: د. -ٖٔ

 .66ٔٔدْٚ رؾذ٠ذ ؽجؼخ، ثغذاد، 
داس  ،ٕإٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ألؽىبَ اٌجٕبء فٟ ِظش، ؽ دمحم اؽّذ فزؼ اٌجبة: د. -ٕٖ

 .ٕٓٓٓ-666ٔ اٌمب٘شح، ،إٌٙؼخ اٌؼشث١خ
عؾت اٌمشاس اإلداسٞ ث١ٓ اٌغٍطخ اٌزمذ٠ش٠خ ٚاٌغٍطخ   عؼ١ذ ؽغ١ٓ:دمحم د. -ٖٖ

 .ٕ٘ٓٓ اٌمب٘شح، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، ِٓ دْٚ اعُ ِطجؼخ، اٌّم١ذح،
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ِٓ دْٚ اعُ  ،ٔط ،١خاٌؾمٛق اٌؼ١ٕ غٕٟ ؽغْٛ ؽٗ: د.  ؽٗ اٌجش١ش/دمحم -ٖٗ

 اٌمب٘شح، ِٓ دْٚ عٕخ ٔشش. ِطجؼخ،
رطٛس اٌزشاخ١ض  ػبؽف دمحم ػجذ اٌٍط١ف: د. دمحم ِب٘ش أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ، د. -ٖ٘

اإلداس٠خ فٟ لؼبء ٚافزبء ِغٍظ اٌذٌٚخ  اٌشلبثخ اٌمؼبئ١خ ػٍٝ اٌمشاساد 

طذاساد ،اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌإلٕ(، ؽٗاٌّغٍذ )اٌّزؼٍمخ ثزشاخ١ض اٌجٕبء، 

 .8ٕٔٓ،ِظش،اٌمب١ٔٛٔخ
رطٛس اٌزشاخ١ض  ػبؽف دمحم ػجذ اٌٍط١ف: د. دمحم ِب٘ش أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ، د. -ٖٙ

اإلداس٠خ فٟ لؼبء ٚافزبء ِغٍظ اٌذٌٚخ  اإلؽبس اٌزشش٠ؼٟ ٚاٌمؼبئٟ 

،اٌّشوض اٌمِٟٛ ٕ(، ؽٕاٌّغٍذ ) ٌزشاخ١ض اٌجٕبء ٚاٌزؼ١ٍخ ٚاٌٙذَ،

 .8ٕٔٓ ِظش، ٌإلطذاساد اٌمب١ٔٛٔخ،
اٌّغٍذ  ،بْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌٍجٕبٟٔ اٌمغُ اٌؼبَششػ ل ِؾّٛد ٔغ١ت ؽغٕٟ: د. -2ٖ

 .668ٔ ث١شٚد، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ،ٖؽ اٌضبٟٔ،
اٌٛظ١فخ االعزّبػ١خ ٌٍٍّى١خ اٌخبطخ فٟ  ِٕزس ػجذ اٌؾغ١ٓ اٌفؼً: د. -8ٖ

ِٓ دْٚ اعُ ِطجؼخ، ِٚىبْ ٚعٕخ  ،اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ

 ٔشش.
 اٌزشخ١ض ٚاإلخطبس فٟ اٌمبْٔٛ اٌّظشٞ ٔظبَ دمحم اٌط١ت ػجذ اٌٍط١ف: د. -6ٖ

 . 6٘2ٔ،ِٓ دْٚ رؾذ٠ذ ؽجؼخ،ِظش ِطجؼخ اٌزؤ١ٌف، )دساعخ ِمبسٔخ(،
اٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ وٛع١ٍخ إلعجبس اإلداسح ػٍٝ رٕف١ز  دمحم ثبٟ٘ أثٛ ٠ٛٔظ: د.  -ٓٗ

 داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ٌٍٕشش، ِٓ دْٚ اعُ ِطجؼخ، األؽىبَ اإلداس٠خ،

 .ٕٔٓٓ اإلعىٕذس٠خ،
طالؽ١خ اإلداسح ِٚغئ١ٌٚزٙب فٟ ِىبفؾخ اٌزغبٚصاد  ؽّذٞ عٍّبْ: دمحم  -ٔٗ

 .8ٕٔٓ ث١شٚد، ،ٔؽ ،دساعخ فٟ ػٛء إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌؼشالٟ

إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍؼمٛثبد اإلداس٠خ دساعخ فم١ٙخ لؼبئ١خ  دمحم عؼذ فٛدح: د.  -ٕٗ

 .ٕٓٔٓ داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح، اإلعىٕذس٠خ، ِٓ دْٚ اعُ ِطجؼخ، ِمبسٔخ،
اٌزشاخ١ض اإلداس٠خ ٚاٌمشاساد اٌّشرجطخ  ّذ ِب٘ش أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ:ؽ د..َ -ٖٗ

داس  ،ٕؽ ،ٕن ٚاٌّزؼٍمخ ثٙب فٟ لؼبء ٚافزبء ِغٍظ اٌذٌٚخ دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ،

 .ٕٙٓٓ ِظش، ،أثٛ اٌّغذ ٌٍطجبػخ
 انزسائم واألطارَح:-شانصا

أؽشٚؽخ  دساعخ ِمبسٔخ،-اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ إلعبصح اٌجٕبء أ١ِٓ سؽ١ُ ؽ١ّذ: -ٔ

 .ٕٕٓٓ عبِؼخ ثبثً، ،و١ٍخ اٌمبْٔٛ ،دوزٛساٖ
عٍّٝ ؽالي ػجذ اٌؾ١ّذ: اٌمشاساد اٌزٟ ٠غٛص عؾجٙب ٚاٌغبئٙب دْٚ اٌزم١ذ  -2

 .ٕٓٔٓ عبِؼخ إٌٙش٠ٓ، و١ٍخ اٌؾمٛق، ث١ّؼبد اٌطؼٓ أؽشٚؽخ دوزٛساٖ،
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 اٌّغئ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ ٌٍمبئ١ّٓ ثؤػّبي اٌجٕبء، ػجذ إٌبطش ػجذ اٌؼض٠ض ػٍٟ: -3

 .ٕٔٔٓ ِظش، ،عبِؼخ إٌّظٛسح ٌؾمٛق،و١ٍخ ا أؽشٚؽخ دوزٛساٖ،

 ،دساعخ ِمبسٔخ، أؽشٚؽخ دوزٛساٖ ،اٌزشخ١ض اإلداسٞ دمحم ػضّبْ عجش٠ً: -ٗ

 .66ٕٔ عبِؼخ ػ١ٓ شّظ، و١ٍخ اٌؾمٛق،
اٌشلبثخ ػٍٝ اٌغضاءاد اإلداس٠خ اٌؼبِخ فٟ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ  ٔغ١غخ ف١ظً: -٘

عبِؼخ دمحم  و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ، أؽشٚؽخ دوزٛساٖ، اٌغضائشٞ،

 .ٕٔٔٓ اٌغضائش، خؼ١ش ثغىشح،

عٍطخ اإلداسح فٟ ِغبي اٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ فٟ اٌؼشاق  ٔٛس اٌٙذٜ ع١ًّ: -6

 عبِؼخ اٌجظشح، و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌغ١بعخ، )دساعخ ِمبسٔخ(،سعبٌخ ِبعغز١ش،

ٕٓٔ2. 
 انثحىز:-راتعا

األعب١ٌت اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؾّب٠خ  سائذح ٠بع١ٓ خؼش: اؽّذ خٛسش١ذ ؽ١ّذٞ/ د. -ٔ

ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٌٍؼٍَٛ  ،-دساعخ ِمبسٔخ- ِٓ اٌؼٛػبء

 .ٕٙٔٓ (٘ٔاٌؼذد) (،٘اٌّغٍذ) عبِؼخ رىش٠ذ، اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ،

ؽٛساء ؽ١ذس ادُ٘ :األعب١ٌت اٌمب١ٔٛٔخ  اعّبػ١ً طؼظبع اٌجذ٠شٞ/ د. -ٕ

ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌّؾمك  دساعخ ِمبسٔخ، ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس،

اٌؼذد  عبِؼخ ثبثً، و١ٍخ اٌمبْٔٛ، ٟ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ،اٌؾٍ

 .ٕٗٔٓ(،ٙ(،اٌغٕخ )ٕ)

اٌّغئ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ ػٓ  ػّبد فزبػ اعّبػ١ً: د. اٚصدْ ؽغ١ٓ دصٖ ٠ٝ/ د. -ٖ

ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ  ،-دساعخ ِمبسٔخ- رغبٚصاد اٌجٕبء فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ

 .8ٕٔٓ (،ٕاٌؼذد ) (،ٕاٌغٕخ ) عبِؼخ رىش٠ذ  ٌٍؾمٛق،

إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌشخظخ اٌجٕبء فٟ ػٛء اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ  د٠ت فبؽٕخ: -ٗ

عبِؼخ اثٓ  ،ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ رشش٠ؼبد اٌزؼ١ّش ٚاٌجٕبء ،6ٔ/٘ٔسلُ

 .2ٕٔٓ ،(ٖاٌغضائش، اٌؼذد ) ،خٍذْٚ

طؼت ٔبعٟ ػجٛد: ِؾبػشاد فٟ عٍطخ اإلداسح فٟ ؽّب٠خ اٌّؾ١ّبد  د. -٘

 عبِؼخ وشثالء، ذوزٛساٖ فٟ و١ٍخ اٌمبْٔٛ،ٍِمبح ػٍٝ ؽٍجخ اٌ اٌطج١ؼ١خ،

ٕٓٔ8. 

ػٛاد ؽغ١ٓ ٠بع١ٓ :اٌّغئ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ػٓ رؼغف  ػبِش ػبشٛس ػجذ هللا، د. -ٙ

ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ عبِؼخ رىش٠ذ ٌٍؾمٛق،  اٌجٍذ٠خ فٟ ِٕؼ اعبصح اٌجٕبء،

 .ٕٙٔٓ (،ٕٓاٌؼذد ) (،8اٌغٕخ ) (،٘اٌّغٍذ )
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اٌجٕبء فٟ اٌزشش٠غ اٌغضائشٞ ث١ٓ ِخبٌفبد سخظخ  ػجذ اٌؾ١ٍُ ثٓ ثبدح: د. -2

اٌزغش٠ُ ٚاٌّزبثؼخ اٌغضائ١خ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ رشش٠ؼبد اٌزؼ١ّش 

 .8ٕٔٓ ،(2اٌغضائش، اٌؼذد ) ،عبِؼخ اثٓ خٍذْٚ ،ٚاٌجٕبء

 ،إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌشخظخ اٌجٕبء فٟ اٌزشش٠غ اٌغضائشٞ :ػضسٞ اٌض٠ٓ د. -8

 ،خ١ؼش ثغىشح، اٌغضائش عبِؼخ دمحم ،ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ

 .ٕ٘ٓٓ ،اٌؼذد اٌضبِٓ
 دساعخ ِمبسٔخ، ،دٚس اٌغضاءاد اإلداس٠خ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ :ػالء ٔبفغ وطبفخ -6

 و١ٍخ اٌمبْٔٛ، اٌىٛفخ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ، ،ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ

 .ٖٕٔٓ ،اٌغٕخ (،٘ٔاٌؼذد ) (،ٔاٌّغٍذ ) عبِؼخ اٌىٛفخ،
فىشح ِؼبس اٌغٛاس غ١ش اٌّؤٌٛفخ أٚ  ػٍٟ دمحم خٍف اٌفزالٚٞ: د. -ٓٔ

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ث١ٓ –اٌفبؽشخ وؤعبط لبٟٔٛٔ ٌّغئ١ٌٚخ ِؾذس اٌؼشس اٌج١ئٟ 

ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌى١ٍخ اإلعال١ِخ  ،اٌمب١ٔٛٔٓ اٌؼشالٟ ٚاٌّظشٞ

 (.2ٖ(،اٌؼذد)ٕاٌّغٍذ ) اٌغبِؼخ،
ِٕٙذط -اٌّغئ١ٌٚخ اٌغٕبئ١خ ٌّش١ذٞ اٌجٕبء )اٌّمبٚي غٕبَ دمحم غٕبَ: د.  -ٔٔ

 ِغٍظ إٌشش اٌؼٍّٟ، ،ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌؾمٛق ثؾش،طبؽت اٌجٕبء(-اٌجٕبء

  66٘ٔ ،6ٔ( اٌغٕخ ٗ، اٌؼذد )عبِؼخ اٌى٠ٛذ
ثؾش  ،ِذٜ عٍطخ اإلداسح فٟ عؾت لشاسارٙب اإلداس٠خ دمحم دمحم ِزٌٟٛ: -ٕٔ

اٌغٕخ ،(ٔاٌؼذد ) ِظش، ،ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اداسح لؼب٠ب اٌؾىِٛخ

(ٔٙ)،ٔ62ٕ. 
ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌؼٍَٛ  ٔٙب٠خ اٌمشاس اإلداسٞ، ِؾّٛد ؽٍّٟ: د. -ٖٔ

( اٌغٕخ ٔاٌشؼجخ اٌّظش٠خ ٌٍّؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍؼٍَٛ اإلداس٠خ، اٌؼذد ) ،اإلداس٠خ

(ٙ ،)ٔ6ٙٗ. 
إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌشخظخ اٌجٕبء دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ  ِظٍؼ اٌظشا٠شح: د.  -14

ِغٍظ  ،ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌؾمٛق ،اٌمبْٔٛ اٌفشٔغٟ ٚاٌمبْٔٛ األسدٟٔ

 .ٕٔٓٓ ،(ٕ٘اٌغٕخ ) ،(ٗعبِؼخ اٌى٠ٛذ، اٌؼذد ) إٌشش اٌؼٍّٟ،

لٛاػذ ٚآصبس عؾت اٌمشاس اإلداسٞ ِغ اٌزشو١ض  ٘بٟٔ ػٍٟ اٌطٙشأٟ: د.  -٘ٔ

ِغٍظ  ،ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌؾمٛق ،ػٍٝ لؼبء ِؾىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب

  .ٕٗٓٓ ،8ٕ( اٌغٕخ ٕ، اٌؼذد )عبِؼخ اٌى٠ٛذ إٌشش اٌؼٍّٟ،
 انقضائُح:األحكاو -خايسا

 فٍ انعزاق  - أ
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 ،6٘ٙٔ/ٕٔ/6ٔ/ؽمٛل١خ فٟ 8ٓ2لشاس ِؾىّخ اٌز١١ّض االرؾبد٠خ اٌّشلُ  -1

 .6ٙٙٔ ،ٔع  ،ِٕشٛس فٟ ِغٍخ د٠ٛاْ اٌزذ٠ٚٓ اٌمبٟٔٛٔ

، فٟ 6ٙ٘ٔؽمٛل١خ/  8ٓ2لشاس ِؾىّخ اٌز١١ّض االرؾبد٠خ اٌّشلُ  -2

ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌذ٠ٛاْ اٌزذ٠ٚٓ اٌمبٟٔٛٔ، اٌؼذد األٚي،  ،6ٙ٘ٔ/ٕٔ/6ٔ

ٔ6ٙٙ. 

فٟ  /ا١ٌٙئخ االعزئٕبف١خ28٘ٔلشاس ِؾىّخ اٌز١١ّض االرؾبد٠خ اٌؼشال١خ اٌّشلُ  -ٖ

اٌّجبدة اٌمب١ٔٛٔخ فٟ لؼبء ِؾىّخ  عؼذ عش٠بْ اٌز١ّّٟ: ،ٕٙٔٓ/8/6ٕ

 ،،داس اٌغٕٙٛس2ٕٞٔٓ-ٌٕٙٔٓألػٛاَ –اٌمغُ اٌّذٟٔ -اٌز١١ّض االرؾبد٠خ 

 .8ٕٔٓ،ِٓ دْٚ رؾذ٠ذ ؽجؼخ،ثغذاد
فٟ  /ا١ٌٙئخ االعزئٕبف١خ28ٖٔاٌّشلُ  ؾبد٠خ اٌؼشال١خلشاس ِؾىّخ اٌز١١ّض االر -4

 -، لبعُ فخشٞ اٌشث١ؼٟ : ِجبدة ِؾىّخ اٌز١١ّض االرؾبد٠خٕٙٔٓ/ٔٔ/8ٕ

 .8ٕٔٓ،ِٓ دْٚ داس ٔشش،ٔاٌمغُ اٌّذٟٔ،ؽ

غ١ش  ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٙٔفٟ  ٖٕٔٓ/ة/ٕٗٗٗاٌّشلُ  لشاس ِؾىّخ ثذاءح اٌؾٍخ -5

 ِٕشٛس.

 فٍ دول انًقارَح: - ب
( فٟ 2ٌٕغٕخ ) 2ٕٕؼ١ٍب فٟ اٌطؼٓ سلُ ؽىُ اٌّؾىّخ اإلداس٠خ اٌ -1

، ِغّٛػخ اٌّجبدة اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ لشسرٙب اٌّؾىّخ اإلداس٠خ 682ٔ/ٕ/ٗٔ

ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ   8ٓ2،ص ٔط،اٌؼ١ٍب اٌغٕخ اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛ

 :االٌىزشٟٚٔ
 New.aspx  Print/WWW.laweg.net  ٔٔربس٠خ اٌض٠بسح/ٖ/ٕٕٓٓ. 

( فٟ ٌٖٗغٕخ ) 2ٕٙٗاٌطؼٓ سلُ  ؽىُ اٌّؾىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب فٟ -3

، ِغّٛػخ اٌّجبدة اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ لشسرٙب اٌّؾىّخ اإلداس٠خ 66ٗٔ/ٔ/ٕ٘

ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ   2ٖٖ،ص ٔط،اٌؼ١ٍب اٌغٕخ اٌزبعؼخ ٚاٌضالصْٛ

 :االٌىزشٟٚٔ
 New.aspx  Print/WWW.laweg.net  ٖٔربس٠خ اٌض٠بسح/ٖ/ٕٕٓٓ. 

( ٌٔ٘غٕخ )  8ٖٟٓ٘ اٌطؼٓ سلُ ؽىُ اٌّؾىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب فٟ ِظش ف -2

، ِغّٛػخ اٌّجبدة اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ لشسرٙب اٌّؾىّخ اإلداس٠خ 2ٕٓٓ/ٕٔ/8فٟ 

ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ   ٕٖٓ،ص ٔط،اٌؼ١ٍب اٌغٕخ اٌضبٌضخ ٚاٌخّغْٛ

ربس٠خ اٌض٠بسح  New.aspxPrint/WWW.laweg.net :االٌىزشٟٚٔ

6/ٖ/ٕٕٓٓ. 
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   ICTOBER  20 /201 /11 CE 40878ؽىُ ِغٍظ اٌذٌٚخ اٌفشٔغٟ -6

  Accuil conseil-etat.fr :ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ
 ٕٕٓٓ/ٖ/6ربس٠خ اٌض٠بسح 

 ؽىُ ِغٍظ اٌذٌٚخ اٌفشٔغٟ -5
C. E. Section. October 7.2016 Municipality of 

BORDEAUX.NO, 395211, A       

 Accuil conseil-etat.frِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  
 تانهغح األجُثُح: انًصادر-سادسا

1- G . vedel P . delvolve : droit administratif . T1 . P.U.F. ed 

8 .themis . Paris. 1982  

2- Cyr Cambier : droit administratf . bruxellesmainson 

Ferdinand larcier . s. a39 . rue des minims . 1968  

3- Maurice Bourjol: droit administratif le action 

administratif. masson et cie . editions . paris . 1972 

4- CourrierJuridique des  Affaires socialsSociales et des 

Sports.No 86 MarsAvril 

 انرشزَعاخ واألَظًح وانرعهًُاخ:-ساتعا
 انرشزَعاخ انعزاقُح: -*

 اٌٍّغٝ 6ٌٖٔٔغٕخ  8ٖلبْٔٛ اٌجٍذ٠بد سلُ . ٔ

 اٌّؼذي. 6ٌ٘ٔٔغٕخ  ٓٗ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ سلُ. ٕ

 اٌّؼذي.  6ٌٙٗٔغٕخ  ٘ٙٔلبْٔٛ اٌجٍذ٠بد سلُ لبْٔٛ اداسح . ٖ
 .ياٌّؼذ 6ٙ6ٔ ( ٌغٕخ ٔٔٔ)  لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ. ٖ

   .ٕٕٓٓ( ٌغٕخ ٖ٘لبْٔٛ اٌطشق اٌؼبِخ سلُ ). ٗ

 انرشزَعاخ األخزي: -*
 .8ٓٗٔاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ سلُ   -ٔ

 اٌّؼذي. 6ٖ2ٔ( ٌغٕخ 8٘سلُ )لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌّظشٞ  -ٕ

 اٌّؼذي  6ٗ8ٌٔغٕخ  ٖٔٔاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌّظشٞ سلُ  -ٖ

إٌّشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ  ،اٌّؼذي 622ٔلبْٔٛ اٌجٕبء ٚاإلعىبْ اٌفشٔغٟ ٌغٕخ  -ٗ

  االٌىزشٟٚٔ
                                       rance.gouv.frhttps://www.legif 

 .اٌّؼذي66ٗٔ ػبَ ٚإٌبفز 66ٕٔاٌؼمٛثبد اٌفشٔغٟ ػبَ  -٘

https://www.legifrance.gouv.fr/
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اٌّؼذي ٌمبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفشٔغٟ ٚإٌّشٛس  ٕٗٓٓفٟ  ٕٗٓاٌمبْٔٛ سلُ   -ٙ

 ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌمبػذح اٌزشش٠ؼبد اٌفشٔغ١خ 
http://www.legifrance.gouv.fr  

اٌّؼذي ٌمبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفشٔغٟ ٚإٌّشٛس  2ٕٓٓفٟ  62ٕاٌمبْٔٛ سلُ  -2

 ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌمبػذح اٌزشش٠ؼبد اٌفشٔغ١خ 
http://www.legifrance.gouv.fr 

 انًعذل. 2008نسُح   119قاَىٌ انثُاء انًصزٌ رقى  -8

إٌّشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌمبػذح اٌزشش٠ؼبد ٔغٟ لبْٔٛ اٌزخط١ؾ اٌفش -9

 http://www.legifrance.gouv.fr                            اٌفشٔغ١خ

 :األَظًح وانرعهًُاخ -*

 اٌّؼذي.  6ٌٖ٘ٔغٕخ ٗٗٔظبَ اٌطشق ٚاألث١ٕخ سلُ   .ٔ

 . ٕٔٓٓ( ٌغٕخ ٕسح اٌجٍذ٠بد سلُ )رؼ١ٍّبد رغ١ًٙ لبْٔٛ ادا .ٕ

 . ٕٔٓٓ( ٌغٕخ ٓٔرؼ١ٍّبد رغ١ًٙ لبْٔٛ اداسح اٌجٍذ٠بد سلُ ) .ٖ
  6ٌٕٓٓغٕخ  ٗٗٔاٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ اٌجٕبء اٌظبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ  .ٗ

اٌّؼذي ٌٍمبْٔٛ اٌفشٔغٟ  ٕٙٔٓ/ٕ/ٓٔفٟ  ٔ-ٖٔٔاٌّشعَٛ اٌفشٔغٟ سلُ  .٘

                         إٌّشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ

http://www.legifrance.gouv.fr. 

اٌّؼذي ٌمبْٔٛ  8ٕٔٓ( آراس عٕخ 2ٔ( اٌظبدس فٟ )2ٔٙاٌّشعَٛ سلُ )  .ٙ

  :اٌفشٔغٟ إٌّشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔاٌزخط١ؾ اٌؼّشأٟ 
http://www.legifrance.gouv.fr. 

 .ٕٙٔٓ( ٌغٕخ ٕٔظبَ اعبصاد اٌجٕبء سلُ ) .2

 :انًىاقع عهً شثكح االَرزَد -شايُا

1. https://www.legifrance.gouv.fr 

2.  New.aspxPrint/WWW.laweg.net 

3. Accuil conseil-etat.fr 
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