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 انضبط اإلداري يف جمال اسحخذايات األرض احلضرٌة

 شًٍاء سعذٌٔ عسٌس .و.و                   عهٍاء غازي يٕسى .د     

 يذرش انقإٌَ اإلداري ادلساعذ              ادلساعذ اإلداريأسحار انقإٌَ 
             جكرٌثاحلقٕق/ جايعة كهٍة                  جكرٌثاحلقٕق/ جايعة كهٍة  

                                 ادلسحخهص

٣ؼذ حُؼزؾ حالدحس١ ٖٓ حْٛ حُٞظخثق ك٢ حُذُٝش ٝحُظ٢ طغظٜذف كٔخ٣ش 

حر طشَٔ  ،ش ػ٤ِٚ ٝٓ٘غ حٗظٜخًٚ ٝحالخالٍ رٚحُ٘ظخّ حُؼخّ ك٢ حُٔـظٔغ ٝحُٔلخكظ

٘ش حالٖٓ حُؼخّ ٝحُظلش حُؼخٓش ٝحُغ٤ٌ) ش ػ٘خطش حُ٘ظخّ حُؼخّ حُظو٤ِذ٣شٛزٙ حُلٔخ٣

حُؼخٓش ٝح٥دحد حُؼخٓش( ًٝزُي ػ٘خطشٙ حُلذ٣ؼش )حُللخظ ػ٠ِ حُز٤جش ٝط٘غ٤ن 

ؿٔخ٤ُش حُٔذٕ( ٝحُظ٢ طغؼ٠ حالدحسس ك٢ حُللخظ ػ٤ِٜخ ػٖ ؽش٣ن كشع حؿشحءحص 

ٝػٞحرؾ ٖٓ خالٍ حُظشخ٤ض حُٔغزن ك٢ حُز٘خء ٝػذّ حُظـخٝص ػ٠ِ حسحػ٢ 

حُ٘ظخّ حُؼخّ  حُذُٝش ،ٝطخطؾ العظخذحٓخص حالسع ٝػٖٔ ٝحؿزٜخ ك٢ كٔخ٣ش

 ٝرذأص حُذُٝش ٝٓ٘ز حُؼٞسس حُظ٘خػ٤ش طؼغ طظخ٤ْٓ حعخع٤ش ٝٓخططخص ُِٔذٕ.

طؼذ طشحخ٤ض حُز٘خء حكذ حالدٝحص حُوخ٤ٗٞٗش ُِشهخرش ػ٠ِ حٗشخء حُٔزخ٢ٗ ار 

 .حس٣ش حُٔخظظش سهخرظٜخ ػ٠ِ حُز٘خءرٞحعطظٜخ طزغؾ حُغِطخص حالد

ٝحُٔـظٔغ ٝعالٓظٜٔخ ٝطٌٖٔ ح٤ٔٛش حُزلغ حٗٚ ٝػ٤ن حُظِش رل٤خس حالكشحد 

،٣ٝؼذ طذخَ حالدحسس ٛ٘خ إل٣ـخد ٗٞع ٖٓ حُظٞحصٕ ر٤ٖ كش٣ش حالكشحد ك٢ حُز٘خء 

ٝحكظشحّ هٞحػذ حُظخط٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ ٖٓ ؿٜش ٝعِطش حالدحسس حُؼزط٤ش ٝحُظ٢ طظٔؼَ 

رـِٔش ٖٓ حُو٤ٞد حُٔلشٝػش ػ٠ِ ؽخُذ حُظشخ٤ض ٖٓ خالٍ كشع هٞحػذ 

ٝششٝؽ حُغالٓش ٝهٞحػذ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٝحُؼٞحرؾ حُل٤٘ش حُخخطش رخُز٘خء ٝ 

ً ُِؼشٞحث٤خص حُظ٢ ظٜشص رشٌَ  ً ُِظطٞس حُؼٔشح٢ٗ ٝطـ٘زخ حُ٘ظخّ حُؼخّ ػٔخٗخ

 .3002ٓظغخسع رظٞسس حُظـخٝص ػ٠ِ حسحػ٢ حُذُٝش ك٢ ػّٔٞ حُؼشحم رؼذ 

 ًٝٔخ ٣غظٜذف حُزلغ حُوخء حُؼٞء ػ٠ِ حُوٞح٤ٖٗ رحص حُظِش  رخُز٘خء

 حُٔؼذٍ 5321ُغ٘ش 44حُؼشحم سهْ  ٜٓ٘خ ٗظخّ حُطشم ٝحالر٤٘ش ك٢

 .3005ُغ٘ش  52هخٕٗٞ حُزِذ٣خص سهْ 

ٝحٕ ٓشٌِش حُزلغ طٌٖٔ ك٢ ػذّ ٝؿٞد ٗظخّ هخ٢ٗٞٗ ٓظٌخَٓ ُظشحخ٤ض 

كؼالً ػٖ حصد٣خد كخُش حُؼشٞحث٤خص رغزذ ػؼق سهخرش  حُز٘خء ك٢ حُؼشحم،

 حالؿٜضس حالدحس٣ش حُٔخظظش.
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٢ حُٔزلغ حالٍٝ ٓخ٤ٛش حُؼزؾ ٝألؿَ ٛزح هغٔ٘خ حُزلغ ػ٠ِ ٓزلؼ٤ٖ ٗظ٘خٍٝ ك

حالدحس١ ك٢ ٓـخٍ حُز٘خء ٝحُٔزلغ حُؼخ٢ٗ حُشهخرش حالدحس٣ش ك٢ ٓـخٍ حعظخذحٓخص 

 حالسع حُلؼش٣ش ٝك٢ حُخخطٔش حُزلغ ط٘خُٝ٘خ حْٛ حالعظ٘ظخؿخص ٝحُظٞط٤خص.

 انكهًاخ انًفتاحُح: انضثظ اإلدارٌ، إجاسج انثُاء، انتجاوس ػهً أراضٍ انذونح.

Abstract 

The administrative control system in Iraq is 

considered one of the most important jobs in the state that 

aims to protect the public system in society and maintain it 

and prevent its violation and breach of it, as this protection 

includes the elements of the traditional public order (public 

security, public health, public tranquility and public morals) 

as well as its modern elements (preserving the environment 

And coordinating the aesthetic of cities) which the 

administration seeks to preserve by imposing procedures and 

controls through prior licensing in construction and not to 

overtake the state,s lands. 

    Building permits are one of the legal tools for controlling 

the construction of buildings, because through them the 

relevant administrative authorities simplify their control over 

the construction. 

   The importance of the research lies in that it is closely 

related to the life and safety of individuals and society, and 

the intervention of the administration here is to find a kind of 

balance between the freedom of individuals in building and 

respect for the rules of urban planning on the one hand and 

the authority of the administrative authority, which is 

represented by a set of restrictions imposed on the applicant 

for licensing through the imposition of rules and technical 

controls for construction And safety conditions and rules for 

maintaining public order in order to ensure urban 

development and to avoid random settlements that have 
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emerged rapidly in the form of overtaking on state lands in 

all of Iraq after 2003. 

   The research also aims to shed light on the building related 

laws, the Municipalities Law No. 13 of 2001, and the 

Environmental Protection and Improvement Law No. 27 of 

2007. 

   The research problem lies in the lack of an integrated legal 

system for building permits in Iraq, as well as an increase in 

informal settlements due to the poor control of the 

specialized administrative agencies. 

    For this reason, we divided the research into two topics. In 

the first topic, we deal with administrative control in the 

field of construction, and the second topic is the general 

provisions for building permits and penalties for breaching 

building permits. In the conclusion, we discussed the most 

important results and proposals. 

Key words: administrative control, building permit, 

trespassing on state lands. 

 

 ةـادلقذي
٣ؼذ ٓٞػٞع طشحخ٤ض حُز٘خء أْٛ حُٔٞحػ٤غ حُظ٢ كشػض ٗلغٜخ ك٢ 

حُ٘وخشخص حُٔل٤ِـش ٝحإله٤ٔ٤ِش ٝحُؼخ٤ُٔش، ار رخطض حُٔشخًَ حُز٘خء حُؼشٞحث٢ 

حُلٞػ١ٞ حُٔظؼذدس ٝٓـخ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ٖٓ طٜذ٣ذحص كو٤و٤ش ُإلٗغخٕ ٓذػخس ُِوِن ُذٟ 

 حُـ٤ٔغ. 

٘غزش ُِلشد، ًٝزُي رخُ٘غزش حُؼشٝس طٔؼَ حُٔزخ٢ٗ ه٤ٔش حهظظخد٣ش ًز٤شس رخُ

حُو٤ٓٞش ُزح ػِٔض حُغِطخص حُؼزؾ حالدحس١ ك٢ ٓؼظْ دٍٝ حُؼخُْ ٜٝٓ٘خ كشٗغخ 

ٝٓظش ٝحُؼشحم ػ٠ِ حُلذ ٖٓ حُز٘خء حُؼشٞحث٢ ،ٝهذ ٝػؼض ُزُي ٖٓ طشش٣ؼخص 

حُٔ٘ظٔش ُؼزؾ ح٤ُش ٓ٘ق حؿخصس حُز٘خء ُزُي ٣٘زـ٢ حٕ طغ٤٤ش كشًش حُز٘خء ٝكن 

ٔخٕ طالك٤ظٜخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُل٤٘ش ٝحُظل٤ش ٝعالٓظٜخ ٖٓ هٞحػذ ٓشعٞٓش ُؼ

 حُ٘خك٤ش حُٜ٘ذع٤ش.



 الضبط اإلداري في مجال استخدامات األرض الحضرية

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

752 

ٝعِطخص حُؼزؾ حإلدحس١ ٢ٛ حُظ٢ طؼطِغ رٜٔٔش ط٘ل٤ز حُوٞح٤ٖٗ 

ٝحُظشش٣ـؼخص ٝرُي ًخخظظخص أعخع٢ ٖٓ حخظظخطخطٜخ ٖٓ خالٍ كشع 

ؿخصس بطشحخ٤ض حالدحس٣ش طلظشّ هٞحػذ حُظخط٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ حُوشحسحص حُٔظؼِوش ر

 خء. حُز٘

ٝٛ٘خ ٣ـذ إٔ ٣وش ك٢ حألرٛخٕ رؤٕ حُظشش٣ؼخص ٝحُوٞح٤ٖٗ ٝحالٗظٔش 

ٝحُِٞحثق ٝحُظؼ٤ِٔخص حُٔظؼِوش طشخ٤ض حُز٘خء ًٝزُي حُؼٞحرؾ حُذحخ٤ِش حُخخطش 

رٌَ ٓلخكظش، طشطزؾ رزؼؼٜخ ًٝزُي روٞح٤ٖٗ حخشٟ ًخُوخٕٗٞ حُؼوٞرخص ٝحُوخٕٗٞ 

ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ حُٔذ٢ٗ ٝحُِٞحثق حُظخط٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ ٝطوغ٤ْ حالسحػ٢ 

 حُز٘خء. إلؿخصسؿ٤ٔؼٜخ طشٌَ ٗظخّ هخ٢ٗٞٗ 

 أوالً: اهًُح انثحج:

طٌٖٔ أ٤ٔٛش ٛزح حُزلغ ك٢ أٜٗخ ٓلخُٝش ُٔؼخُـش ظخٛشس حُز٘خء ؿ٤ش 

حُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ حألسحػ٢ حُذُٝش حُز٘خء حُؼشٞحث٢ حُظ٢ طؼذ ٖٓ حخطش حُظٞحٛش حُظ٢ 

ش حُٔظـخٝص٣ٖ ػ٠ِ حألسحػ٢ حُذُٝش طٜذد ك٤خس حالكشحد ٝحُٔـظٔغ ٝٗظشحً ألٕ أؿِز٤

حألسع ُز٘خء حُٔغخًٖ اال ٢ٛٝ ك٢  حعظؼٔخٍٖٓ ر١ٝ حُذخَ حُٔلذٝد ال ٣ٌْٜٔ٘ 

 أعٞأ كخٍ، كؼالً ػٖ حُ٘خك٤ش حُؼٔشح٤ٗش ٝحُـٔخ٤ُش ُِٔذٕ .

ٝحٕ طذخَ عِطخص حُؼزؾ حالدحس١ حُٔخظظش ك٢ ٓ٘ق طشحخ٤ض حُز٘خء 

و٤ٞد حُٔلشٝػش ػ٠ِ ؽخُذ ُطخُزٚ ٖٓ ػذّ ٓ٘لٚ ُٚ، ٣ٝظٔؼَ رـِٔش ٖٓ حُ

ًٝٔخ طظٔؼَ ٛزٙ  ،حُشخظش ُِلذ ٖٓ كش٣ظٚ ك٢ ٓٔخسعش ٤ٌِٓظٚ حُؼوخس٣ش

حُز٘خء حُظ٢ حٝؿذ  إلؿخصسحال٤ٔٛش ٖٓ خالٍ طلذ٣ذ حُوٞحػذ حُوخ٤ٗٞٗش 

 حُٔششع حكظشحٜٓخ ػ٘ذ حطذحس حؿخصس حُز٘خء.

 حاَُاً: انهذف يٍ انثحج:

حُظِش رخُز٘خء طٜذف حُذسحعش حُوخء حُؼٞء ػ٠ِ حُوٞح٤ٖٗ رحص 

حُٔؼذٍ  5321ُغ٘ش 44ً٘ظخّ حُطشم ٝحالر٤٘ش ك٢ حُؼشحم سهْ 

 52حُٔؼذٍ ٝهخٕٗٞ سهْ  5361ُغ٘ش  561ٝهخٕٗٞ حُزِذ٣خص سهْ 

 561هخٕٗٞ طؼذ٣َ هخٕٗٞ حدحسس حُزِذ٣خص ك٢ حُؼشحم سهْ 3005ُغ٘ش 

،ٝحُوٞح٤ٖٗ حُٔوخسٗش هخٕٗٞ حُؼٔشحٕ حُلشٗغ٢ ٝهخٕٗٞ 5364ُغ٘ش 

 .3002حُغ٘ش  553هْ حُز٘خء حُٔظش١ س

   حانخاً: يشكهح انثحج:

طٌٖٔ ٓشٌِش حُزلغ ك٢ طلخهْ ظخٛشس حُز٘خء حُؼشٞحث٢ ٝحُظـخٝصحص ػ٠ِ 

حسحػ٢ حُذُٝش، ٝػؼق حُٔؼخُـش حُـذ٣ش ٝرُي رغزذ هظٞس حُظشش٣ؼخص 

حُؼشحه٤ش حُٔ٘ظٔش ك٢ ٓـخٍ حُظخط٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ ٝٛزح حُوظٞس رغزذ طؼذد 
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ًزظٜخ حُظـ٤٤شحص حُغٌخ٤ٗش ٝحُظطٞسحص حُؼٔشح٤ٗش حُظشش٣ؼخص ٝطذحخِٜخ ٝػذّ ٓٞح

ؿخصس حُز٘خء ك٢ حُؼشحم حُلذ٣ؼش ك٢ حُؼشحم، كؼالً ػٖ ػذّ ٝؿٞد هخٕٗٞ ٓٞكذ إل

٣ظؼٖٔ حُوٞحػذ حُوخ٤ٗٞٗش حُؼخٓش حُٔ٘ظٔش ُٚ ًٝزُي حُوٞحػذ حُخخطش رلشع 

حُؼوٞرخص حُـ٘خث٤ش ٝحالدحس٣ش ػ٘ذ حالخالٍ رظِي حُوٞحػذ ٖٓ هزَ حُٔخخُل٤ٖ 

حُٔ٘ظ٤ٌٜٖ ُِوٞحٗــ٤ٖ حؿخصس حُز٘خء ،ٝطزخؽئ ٝطشحخ٢ عِطخص حُؼزؾ حإلدحس١ ٝ

 حُٔخظظش ك٢ حُشهخرش ٝطلظ٤ش.

 خايساً: يُهجُح انثحج:

عظخذٓ٘خ ك٢ رلؼ٘خ ٛزح ٝكغذ ؽز٤ؼش ٓشٌِش حُزلغ ٝأٛذحكٚ حُٜٔ٘ؾ ح

حُظل٢ِ٤ِ ٝحُٔوخسٕ ُِٔؼخُـش حُظشش٣ؼ٤ش ٝحإلدحس٣ش ٝحُوؼخث٤ش ر٤خٕ دٝس حُؼزؾ 

١ ك٢ ٓـخٍ حعظخذحٓخص حالسع حُلؼش٣ش، ٝٓذٟ كؼخ٤ُش ٛزٙ حُٔؼخُـخص حإلدحس

 ٝطشؿٔظٜخ ح٠ُ أسع حُٞحهغ ٝحألعزخد حٌُخٓ٘ش ٝسحء رُي.
 سادساً: خطح انثحج:

ر٘خًء ػ٠ِ ًَ ٓخ طوذّ رًشٙ هغٔ٘خ حُزلغ ػ٠ِ ٓزلؼ٤ٖ ،خظظ٘خ حالٍٝ 

حُشهخرش خ٢ٗ ٓخ٤ٛش حُؼزؾ حالدحس١ ك٢ ٓـخٍ حُز٘خء ،ر٤٘ٔخ ط٘خُٝ٘خ ك٢ حُٔزلغ حُؼ

 .حالدحس٣ش ك٢ ٓـخٍ حعظخذحٓخص حالسع حُلؼش٣ش

 ادلبحث األٔل
 ياٍْة انضبط اإلداري يف جمال انبُاء

حٕ حُذُٝش طوّٞ رٞظخثق ػالع ٢ٛٝ طشش٣ـؼ٤ش ٝحُظ٘ل٤ز٣ش ٝحُوؼخث٤ش 

ٝطزخشش ٛزٙ حُٞظخثق ػالع عِطخص ٢ٛ حُغِطش حُظشش٣ؼ٤ش ٝحُغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش 

س حُٞظ٤لش حُظ٘ل٤ز٣ش طٔخسط حُذُٝش ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ٝحُغِطش حُوؼخث٤ش، ٝك٢ حؽخ

حُ٘شخؽ، ٣ظٔؼَ حألٍٝ ك٢ اٗشـخء حُٔشحكن حُؼخٓش ٝحُؼخ٢ٗ ٣ظٜش ك٢ حُؼـزؾ 

 حإلدحس١.

حٕ أػٔـخٍ حُؼزؾ حإلدحس١ ك٢ ٓـخٍ حُزـ٘خء ٢ٛ حؿشحءحص طو٤ِذ٣ـش طٜذف 

ش ا٠ُ حُللخظ ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼخّ، رؼ٘خطشٙ حُظو٤ِذ٣ش )حالٖٓ حُؼخّ ٝحُظلش حُؼخٓ

ٝحُغ٤ٌ٘ش حُؼخٓش ٝح٥دحد حُؼخٓش( ٝػذّ حالخالٍ رٜخ، ٖٝٓ حُٔظؼخسف ػ٤ِٚ حٕ 

 حُؼـزؾ حإلدحس١ حػ٤لض ُٚ ػ٘خطـش حخشٟ ٜٓ٘خ ؿٔخٍ حُزـ٤جش ٝسٝٗوٜخ.

ٝطظـخز آ٤ُخص حُؼزؾ حإلدحس١، شٌَ حُوشحسحص حُظـ٘ظ٤ٔ٤ش حٝ حُوشحسحص 

 ف.حعظخذحّ حُوٞس حٝ حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ك٢ رؼـغ حُظشٝ حُلشد٣ش حٝ
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ُٝٔض٣ذ ٖٓ حُظلظـ٤َ ع٘ظ٘خٍٝ ٛزح حُٔزلغ ك٢ ػالع ٓطخُذ حألٍٝ 

ٓلّٜٞ حُؼـزؾ حإلدحس١ ٝطٔـ٤٤ضٙ ػٔخ ٣شظزٚ رٚ ٝحُؼخ٢ٗ طٞس ٝٝعخثَ حُؼزؾ 

 حإلدحس١ ك٢ ٓــخٍ حُز٘خء، ٝحُؼخُغ عِطخص حُؼـزؾ حإلدحس١ ك٢ ٓـخٍ حُز٘خء.

 ادلطهب األٔل
 يفاٍْى جعرٌف انضبط اإلداري ٔمتٍٍسِ عًا ٌـشحبّ بّ يٍ

٣ؼذ حُؼزؾ حإلدحس١ ػـشٝسس حؿظٔخػ٤ش الرذ ٓ٘ٚ ٌَُ حُٔـظٔؼخص ٝرُي 

 ألٕ حُـلش٣خص طٔخسط رو٤ٞد ُظلو٤ن حُظخُق حُؼخّ ُِٔـظٔغ.

ٝحٕ ه٤خّ عـِطش حُؼزؾ حإلدحس١ رؼِٜٔخ ُـ٤ظ ٓؼ٘خٙ حٜٗخ طظٔظغ رغـِطخص 

خخر ح١ ٓطِوش حطـخٙ حالكشحد، رَ ٛ٘خُي كذٝد ُٜزٙ حُغِـطش طٔ٘غ حالدحسس ٖٓ حط

حؿـشحء طؼغل٢ حطــخٙ حالكشحد، ألٗٚ حٕ ٣ٌٕٞ طوـ٤٤ذ ٛزٙ حُلش٣خص رخُوـذس حُالصّ 

ُللخظ ػ٠ِ حُ٘ـظخّ حُؼخّ، كظ٘ظ٤ْ حُلش٣خص ال ٣ـٌٕٞ ػٖ ؽش٣ن حُؼزؾ حإلدحس١ 

ً ار ٗض دعظٞس  كـلغذ رَ ٗــذ ٓظذسٛخ ٝعزَ طـ٘ظ٤ٜٔخ ك٢ حُذعظـٞس ح٣ؼخ

٤ٌِش حُخخطش ٓظٞٗش ٣ٝـلن ُِٔخُي ػ٠ِ ))حُٔـ 3001ؿٔـٜٞس٣ش حُؼشحم ُغـ٘ش 

((حالٗظلخع رٜخ ٝحعظـالُٜخ ٝحُظـظشف رٜخ ك٢ كذٝد حُوخٕٗٞ
(5)

. 

ً ٓغ عـ٤خم ٛزح حُٔطِذ، ع٘وغٔٚ ػ٠ِ كشػ٤ٖ، حألٍٝ طـؼش٣ق  ٝطٔخش٤خ

 حُؼزؾ حإلدحس١ ٝحُؼـخ٢ٗ ط٤٤ٔض حُؼزؾ حإلدحس١ ػٔخ ٣شظزٚ رٚ ٖٓ ٓلخ٤ْٛ.

 انفرع األٔل
 جعـرٌف انضبط اإلداري 

ظلن كوٜخء حُـوخٕٗٞ حإلدحس١ ك٢ ًَ ٖٓ كشٗغـخ ٝحُؼشحم ػ٠ِ طؼش٣ق ُْ ٣

حُؼزؾ حإلدحس١، ٝرُي رغزذ ػـذّ ػزٞص كٌشس حُ٘ظخّ حُؼخّ ٝحخظـالكٜخ ٖٓ ٗظخّ 

ُٝوذ ًخٕ ُٜزح حالخـظالف دٝسحً رخسصحً ا٠ُ حالخـظالف ك٢  هخٗـ٢ٗٞ ا٠ُ حخش،

 ٝؿٜخص ٗظـش حُلوٜخء كٍٞ طؼـش٣لْٜ ُِؼزؾ حإلدحس١.

رظـؼش٣ق حُؼزؾ حإلدحس١ ُــش ٝحططالكخً، ٝع٘ز٤ٖ حُظؼش٣لخص  ع٘وّٞ

حُٔـخظِلش رخُظلظ٤َ، طؼز٤شحً ػٖ ٝؿـٜش ٗظش هخثِٜخ، ٝعـ٘ز٤ٖ طؼش٣ق حُؼزؾ 

 حإلدحس١ ُــش ك٢ حٝالً ٝطؼش٣ق حُؼزؾ حإلدحس١ حطـطالكخً ك٢ ػخ٤ٗخً.

 أوالً: تؼزَف انضـثظ اإلدارٌ نغحً:
ُٔظذس ػزـؾ ،٣ؼزؾ ،ػزطـخً، رٔؼ٠٘ ُضٓٚ طغظٔذ ًِٔش حُـؼزؾ ُـش ٖٓ ح       

، كٜٞ ٣ؼـ٢٘ حٝالً دهش  ٍٕ ٝهـٜشٙ ٝه١ٞ ػ٤ِٚ ٝكزغٚ، ُِٝـؼزؾ ُـش ػذس ٓؼخ

حُظلذ٣ـذ ك٤وخٍ ػزؾ حالٓـش ،رٔؼ٠٘ حٗٚ كـذدٙ ػ٠ِ ٝؿٚ حُذهش ، ًٔخ ٣ؼ٢٘ ٝهـٞع 

حُؼ٤٘٤ٖ ػْ حُوخء ح٤ُذ٣ٖ ػ٠ِ شـخض ًخٕ خخك٤خً، ٣ٝـش١ حُزلغ ػ٘ٚ كـ٤وخٍ حٗٚ هذ 

ً حُظذ٣ٖٝ حٌُـظخر٢ حُٔشظَٔ ػ٠ِ  رُي حُشخـض حٝ حُش٢ء، ػزؾ ٣ٝـؼ٢٘ ح٣ؼخ

                                                      

 .2005/ الفقخة االولى/ من دستهر جسيهرية العخاق لدشة 23السادة  (1)
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٣ٝضٍٝ حػشٛخ  ٓؼخُْ ٣خش٠ ُٞ طـشى حٓشٛخ دٕٝ طغــ٤َ ُٜخ حٕ طظـزذد ٓؼخُٜٔخ،

ُٝـزح ٣وخٍ هخٗٞٗخً حٕ ػـزؾ حُٞحهؼش ٣ؼ٢٘ طلـش٣ش  ٖٓ رحًـشس ٖٓ ػخ٣ٜ٘خ ٝشخٛذٛخ،

 هٚ ٝػزؾ حُش٢ء كلـظٚ،ٓلؼش ُٜخ ،ًٔخ ٣ؼ٢٘ حُـؼزؾ ُضّٝ حُشـ٢ء ال ٣لخس

ٝحُشؿَ ػخرـؾ ح١ كخصّ
(5)

. 

ً ػخرطشٌ ح١ ِكلظُٚ رخُلضّ(( ٓؼ٠٘ ))ػـزطٚ ػزطخ
(3)

ٝٓؼ٠٘ آخش  

))حطو٘ـٚ ٝحكٌٔٚ أٝ ُضٓٚ ٝكـزغُٚ((
(2)

. 

 حاَُاً: تؼزَف انضـثظ اإلدارٌ اطـطالحاً:
حٕ ٓؼظْ حُظشش٣ؼخص كـ٢ دٍٝ حُؼخُْ ٜٝٓ٘خ كشٗـغخ ٝٓظش ٝحُؼشحم ُْ 

٣ٝشؿغ  ق حُؼزؾ حالدحس١ ٝحٗٔخ حًظلض رظلذ٣ذ حٛذحكٚ طخسًخً ُِلوٚ،طظطشم ُـظؼش٣

كـوٜخء حُوخٕٗٞ حُؼخّ رُي ح٠ُ ٓخ طظـغْ رٚ كٌشس حُ٘ـظخّ حُؼخّ ًٜذف ُِؼـزؾ 

حالدحس١ ٖٓ ٓشٝٗش، الٕ ٓؼـٜٔٞٗخ ؿ٤ش ػخرض رظٞسس دحثـٔش، ٝحٗٔخ طــ٤٤ش 

٣ؼغ حُٔـششع رظـ٤ش حُـظشٝف عٞحء ٖٓ ٗخك٤ش حُضٓخٕ حٝ حٌُٔخٕ ُٜٝـزح ُْ 

طؼش٣ق ؿخٓؼخً ٓخٗـؼخً ُِؼزؾ حالدحس١ ُـٌَ ػ٘خطش حُ٘ظـخّ حُؼخّ
(4)

. 

ً ُِؼزؾ حإلدحس١ رـؤٗٚ  ًٝٔخ حٝسد ؿخٗـذ ٖٓ حُلوٚ حُلشٗـغ٢ طؼش٣لخ

))ٓـٔٞػش حالؿشحءحص ٝحالٝحـٔش حُظ٢ طظخزٛخ حُغِطـش حُٔخظظش ُِٔلخكظش ػ٠ِ 

حُ٘ـظخّ حُؼخّ((
(1)

. 

ٗٚ كـن حإلدحس١ ؤْ ك٢ طؼش٣لٚ رُزؼغ ٜٓ٘ـحٓخ حُلوٚ حُؼشر٢ ـلوذ حطـٚ ح

ك٢ حٕ طلشع ػ٠ِ حالكشحد ه٤ٞدحً طلذ رٜـخ ٖٓ كش٣خطْٜ روظـذ كٔخ٣ش حُـ٘ظخّ 

حُؼخّ
(6)

. 

ك٢ ك٤ٖ ػشكٚ ؿخٗـذ ٖٓ حُلوٚ حُؼشحه٢ ))حٕ ُِؼـزؾ حإلدحس١ ٓؼ٤ٖ٘ 

حألٍٝ ػـؼ١ٞ ٣ٝوظذ رٚ ح٤ُٜـجخص ٝحالؿٜضس حإلدحس٣ش حُظ٢ طظـ٠ُٞ حُو٤خّ 

                                                      

دار السعارف، بال سشة  ،28ج ،ابن مشظهر دمحم بن مكخم : قامهس لدان العخب( 1)
 .2549نذخ،ص

ز آبادي، إعجاد وتقجيم دمحم عبجالخحسن السخعذمي: مجج الجين دمحم بن يعقهب الفيخو ( 2)
 .622، ص 2003، بيخوت، 3القامهس السحيط، دار احياء التخاث العخبي، ط

 .445، ص2007، بيخوت، 42السشجج في المغة واالعالم، دار السذخق العخبي، ط( 3)
 عسان، ،لتهزيعول، دار الققافة لمشذخ واالكتاب اال -نهاف كشعان: القانهن اإلداري  د. (4)

 .265، ص2010
(5) Andre de laubadere: drait administrative,1984, p. 505. 

د. سميسان دمحم الطساوي: الهجيد في القانهن اإلداري، دار الفكخ العخبي، القاىخة،  (6)
 .569، ص 1984
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حُظ٢ طٜذف ُِٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼخّ، ٝأٓخ ٓــٔٞػش حإلؿشحءحص  رخإلؿشحءحص

حُظ٢ طـوّٞ حالؿـٜضس حإلدحس٣ش حُٔؼ٘ـ٤ش ُلٔخ٣ش حُ٘ظخّ حُؼخّ((
(5)

. 

ٖٝٓ خالٍ حعظـؼشحػ٘خ ٥سحء ٓخظِـق حُلوٜخء حُوخٗـ٢ٗٞ حإلدحس١ ٣ٌٖٔ 

ُظ٢ حػطخء طؼش٣ق ُِؼـزؾ حإلدحس١ ٛٞ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼـٞحرؾ ٝحُو٤ٞد حُٞهخث٤ش ح

طلـشػٜخ حُغِطش حُٔخظظـش ك٢ حُذُٝش ُظ٘ظ٤ْ كش٣خص ٝٗشخؽ حالكشحد روـظذ 

 كٔخ٣ش حُ٘ظخّ حُؼـخّ ك٢ حُٔـظٔغ.

 انفرع انثاًَ
 متٍٍس انضبط اإلداري عًا ٌشحبّ بّ يٍ يفاٍْى

أًخالً ُٔلّٜٞ حُؼـزـؾ حإلدحس١ الـزـذ ٖٓ ط٤٤ٔضٙ ٖٓ حُظظـشكخص 

ؾ حإلدحس١ ً٘شـخؽ طوّٞ رٚ حُذُٝش ٣ظشـخرٚ حُوخ٤ٗٞٗش حالخشٟ، ػ٠ِ حػظزخس حٕ حُؼز

ً ٓـغ رؼغ طظشكخص حُوخ٤ٗٞٗش ٝحالعـخ٤ُذ حالخشٟ حُٔـشخرٜش ُٚ،  ٣ٝخظِق هخٗٞٗخ

ٝرُي رغزذ حُظذحخَ حُـوخثْ ر٤ٖ ٛزٙ حالٗظٔش حُـوخ٤ٗٞٗش ك٢ ؿٞحٗذ ػذ٣ذس، ُزُي 

 ع٘ـلخٍٝ ك٢ ٛزح حُلشع طٞػـ٤ق حُظذحخَ ربرشحص أٝؿـٚ حُظشخرٚ ٝحالخظالف ر٤ٖ

حُؼزـؾ حإلدحس١ ٝحُؼزؾ حُظـشش٣ؼ٢ ك٢ أٝالً ٝػْ طٔـ٤٤ض حُؼزـؾ حإلدحس١ 

 ٝحُؼـزؾ حُوؼخث٢.

 

 وانضثـظ انتشزَؼٍ –أوالً: تـًُُش انضثظ اإلدارٌ 
٣ظـلن ًَ ٖٓ حُؼزـؾ حإلدحس١ ٝحُؼزؾ حُظشـش٣ؼ٢ ك٢ حٜٗـٔخ ٣٘ظشكخٕ 

ػ٠ِ حُشؿـْ ا٠ُ ط٘ـظ٤ْ حُلوٞم ٝحُلش٣خص، رٜذف حُٔـلخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼخّ، 

ٖٓ حخظالف ٝعخـجَ ًَ ٜٓ٘ٔخ، كل٢ حُؼـزؾ حُظشش٣ؼ٢ ٣ظٔؼَ حطـذحس حُوٞح٤ٖٗ 

حُظ٢ طوـ٤ذ ٖٓ كش٣خص حالكـشحد ح١ ٝػغ حُـظذحر٤ش حُٞهخث٤ش ٛذكٜخ ٓ٘ـغ كذٝع 

حخالٍ ك٢ حُ٘ـظخّ حُؼخّ، ٝحُز١ ٣ـٌٕٞ ٓظـذسٙ حُذعظٞس ٝطغ٠ٔ ٛزٙ حُظشش٣ؼخص 

١ كبٗـٚ ٣ظٔؼَ رخُـوشحسحص حُظ٢ طظـذس ٖٓ رخُؼزؾ حُظشـش٣ؼ٢، حٓخ حُؼزؾ حإلدحس

ؿخٗذ حالدحسس ٝحُظ٢ ٣ظـشطذ ػ٤ِٜخ طوـ٤٤ذ حُلش٣خص حُلشد٣ش، ٝحٕ عِطش حُؼـزؾ 

حإلدحس١ ال ط٘لـشد ُٞكذٛخ ك٢ ط٘ظ٤ْ كٔخ٣ش حُزـ٤جش رَ طشخسًٜخ ك٢ رُي عـِطش 

حُؼزؾ حُظشش٣ؼ٢ ٝطـطز٤وخً ُزُي طذسص حُـؼذ٣ذ ٖٓ حُظشش٣ؼخص حُٔظؼِوش رلٔـخ٣ش 

حُز٤جش
(3)

. 

                                                      

خ ، دار ابن االثي2د. ماىخ صالح عالوي الجبهري: الهسيط في القانهن اإلداري، ط (1)
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 تًُُش انضـثظ اإلدارٌ وانضثظ انمضـائٍ -حاَُاً:
الرذ حٕ ٗؼـشف حٕ ٛ٘خى حخظالف رـ٤ٖ ًَ ٖٓ حُـؼـزؾ حإلدحس١ 

ٝحُؼـزؾ حُوـؼخث٢، ٣شؿغ ا٠ُ حخظالف ٓـظذس ًَ ٜٓ٘ٔخ حر حٕ حُغِطـش حُوخثٔش 

خ رخُؼزؾ حإلدحس١ ٢ٛ حُغـِطش حُظ٘ل٤ز٣ش حُٔظٔؼـِش ك٢ ٤ٛجخطٜخ حإلدحس٣ش، رـ٤٘ٔ

 حُؼزؾ حُوؼخث٢ طظـٞالٙ حُغِطش حُوؼخث٤ش ك٢ حُـٔلخًْ.

٣ٝخظـِق ًزُي ٖٓ ك٤غ حُــشع حر حٕ ٓـٜٔش حُؼزؾ حُوؼخث٢ حُز١ 

طـوّٞ رٚ حُـٜخص حُؼزطـ٤ش حُوؼخث٤ش رؼذ ٝهـٞع حُـش٣ٔش ٝحُظلـش١ ػٖ كـخػِٜخ 

 ٝحطخخر حالؿـشحءحص حُوخ٤ٗٞٗش ُـظوذ٣ٔٚ ُِٔلخًٔش كخٍ ػزٞص حسطـٌخرٚ ُِلؼَ  ك٢

ك٤ٖ ٓـٜٔش حُؼزؾ حإلدحس١ ٓـ٘غ ٝهٞع حالػطشحد ٖٓ خـالٍ حالؿشحءحص 

ٝحُـو٤ٞد حُظ٢ طلشػٜخ ػ٠ِ كـش٣خص حالكشحد ًٝـَ ٓخ ٣ئد١ ا٠ُ حالخـالٍ رخُ٘ظخّ 

حُؼخّ، ٣ٝظؼق حٕ ٜٓٔش حُـؼزؾ حُوؼخث٢ ػالؿ٢ ٝحٓخ حُـؼزؾ حإلدحس١ ٛٞ 

٠ حالخـالٍ رخُ٘ظخّ حؿشحء ٝهخث٢ ُـِل٤ُِٞش دٕٝ ٝهـٞع ًَ ٓخ ٖٓ شـؤٗٚ ٣ئد١ اُ

حُـؼخّ
(5)

 ٢ٛٝ حؿشحءحص طغـزن كذٝع ح١ حٗظٜـخى حٝ ٓؼخطـشس ٝح٣ؼخً الكوش. ،

 ادلطهب انثاًَ
 صٕر ٔٔسائم انضـبط اإلداري يف جمال انبُاء

٣٘وغْ حُؼزؾ حإلدحس١ اُـ٠ ػزؾ حدحس١ ػخّ ٝػـزؾ حدحس١ خخص، 

ُؼخّ رؼ٘ـخطشٙ ٣ٝزذٝ حٕ حُٔوظٞد رخُؼـزؾ حإلدحس١ حُؼخٓش ٛٞ كلع حُـ٘ظخّ ح

)حالٖٓ حُؼخٓش ٝحُظـلش حُؼخٓش ٝحُغ٤ٌ٘ش حُؼخٓـش ٝح٥دحد حُؼخٓش( ػ٠ِ ٓغـظٟٞ 

خٗش ػ٘ظش ٖٓ ػ٘خطـش حُذُٝش حٓخ حُؼزؾ حإلدحس١ حُـخخص ٛٞ ٣وظذ رـٚ ط٤

 .حُ٘ظخّ حُؼخّ

حٕ حُٜذف حُز١ طـش٢ٓ ٤ٛجخص حُؼزـؾ حإلدحس١ ا٠ُ طلوـ٤وٚ ٛٞ كٔخ٣ش 

ٚ ٝحػخدس حُلخٍ ا٠ُ ٝػـؼٚ حُطز٤ؼ٢ ٝرُي ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ ٝٓ٘غ حالخـالٍ ر

خـالٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حالؿـشحءحص ٝح٤ُخص حٓخ طـٌٕٞ ػ٠ِ شٌَ حالٗظٔش ػـزط٤ش 

حٝ هشحسحص حُلـشد٣ش حٝ حعظـخذحّ ٝعخثَ حُظـ٘ل٤ز حُـزش١ ٝحُٔزخشش ُِلـلخظ ػ٠ِ 

حُ٘ظخّ حُؼخّ
(3)

. 

ٍ طٞس ُزح ع٘وّٞ رذسحعـش ًَ رُي ٖٓ خـالٍ كشػ٤ٖ، ع٘ظـ٘خٍٝ ك٢ حألٝ

 حُؼزؾ حإلدحس١، ٝحُؼخ٢ٗ حعخ٤ُـذ حُؼزؾ حإلدحس١ ك٢ ٓــخٍ حُز٘خء.

                                                      

بط اإلداري، جامعة القاىخة، كمية الحقهق، د. محسهد عاطف البشا: حجود سمطة الز (1)
؛ د. سامي جسال الجين: اصهل القانهن اإلداري، مشذأة السعارف، 10، ص1980

 .159؛ د. ماىخ صالح عالوي: مرجر سابق، ص498، ص2004االسكشجرية، 
شاميخ محسهد صبخي: الزبط اإلداري لحساية االمن العام دراسة مقارنة، السخكد العخبي  (2)

 .31، ص2018، 1خ والتهزيع، طلمشذ
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 انفرع األٔل
 صٕر انضـبط اإلداري

ً ادحس٣خً  ً ادحس٣خً ػخٓخً، ٝهذ ٣ٌٕٞ ػـزطخ حُؼزؾ حإلدحس١ هذ ٣ـٌٕٞ ػزطخ

خخطخً، ٝر٘خًء ػ٠ِ رُي كبٕ حُٜـ٤جخص حُوخثٔش ػ٠ِ حُؼزؾ حإلدحس١ حُؼخّ طخـظِق 

 ثـٔش ػ٠ِ حُؼزؾ حإلدحس١ حُخخص.ػٖ ح٤ُٜجخص حُوخ

ٝع٘ـظ٘خٍٝ طٞس حُؼزؾ حإلدحس١ كـ٢ حٝالً حُؼـزؾ حإلدحس١ حُؼخّ، ٝك٢ 

 ػخ٤ٗخً حُؼـزؾ حإلدحس١ حُخخص.

 أوالً: انضثظ اإلدارٌ انؼاو
حُؼزؾ حإلدحس١ حُؼـخّ ٝٛٞ ٓـٔٞع عِـطخص ٓٔ٘ٞكش ٤ُٜجـخص حُؼزؾ 

شٙ )حالٖٓ حُـؼخٓش ٝحُغ٤ٌ٘ش حإلدحس٣ش رٜذف حُٔلخكظش ػ٠ِ حُـ٘ظخّ حُؼخّ رؼ٘ـخط

حُؼخٓش ٝحُظـلش حُؼخٓش ٝح٥دحد حُـؼخٓش(
(5)

ًٝزُي ػ٘خطـشٙ حُلذ٣ؼش )كٔخ٣ش  ،

حُ٘ظخّ حالهظظـخد١ حُؼخّ ٝحُز٤جش ٝحُٔلخكظش ػـ٠ِ ؿٔخٍ حُٔذٕ ٝسٝٗوـٜخ 

ٝسٝحثٜخ(
(3)

. 

ٝػ٤ِٚ كبٕ حُؼـزؾ حإلدحس١ حُؼخّ ٣ٜذف ا٠ُ حُٔلـخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼخّ 

ٝهخ٣ظٚ ٖٓ حالٗظـٜخًخص ٝحالخطخء هزـَ ٝهٞػٜخ حٝ ٝهلٜـخ ٝٓ٘غ ُِٔــظٔغ ٝ

حعظٔـشحسٛخ حر ٝهؼض
(2)

. 

 حاَُاً: انضـثظ اإلدارٌ انخاص
٣وظذ رٚ كٔخ٣ش ػ٘ـظش ٖٓ ػ٘خطش حُ٘ظخّ حُؼخّ، كـ٢ حٓخًٖ ٓؼ٤٘ش، حٝ 

حعـظٜذحف ؿشع حخـش ؿ٤ش حٛذحف حُؼـزؾ حإلدحس١ حُؼخّ )حُظو٤ِذ٣ش(، ٓؼَ 

حُٔلخكـظش ػ٠ِ حٗٞحع ٖٓ حُلـ٤ٞحٗخص ًٝٔخ ٣غظٜذف حٛـذحكخً كـٔخ٣ش حالػخس حٝ 

حخشٟ ٓؼَ حُٔـلخكظش ػ٠ِ ط٘غـ٤ن حُٔذٕ ٝحُطخرغ ح٤ُٔٔض ُـٜخ
(4)

. 

ٝحٕ حُؼزؾ حإلدحس١ حُـخخص حٗٚ ٗٞع ٣ـظغْ رخُخظٞط٤ش ٝط٘ظٔٚ 

ٗظـٞص هخ٤ٗٞٗش خخطش، ٓؼَ حُؼزؾ حإلدحس١ حُخخص رخُغـٌي حُلذ٣ذ حُز١ 

٘وَ ٝحُٔٞحطالص حٝ ٓـٖ خالٍ طشش٣ؼخص خخـظش ٓغظوِش ٣ظ٠ُٞ ط٘ـظ٤ٔٚ ٝص٣ش حُ

                                                      

د. عبج الخؤوف ىاشم بديهني: نظخية الزبط اإلداري في الشظم الهضعية السعاصخة  (1)
 .38، ص2007والذخيعة االسالمية، دار الفكخ الجامعي، االسكشجرية، 

د. عجنان زنكشة: سمطة الزبط اإلداري في السحافظة عمى جسال السجن وروائيا،  (2)
 .21، ص2011القانهنية، بيخوت، مشذهرات الحمبي 

دمحم محسهد الخوبي دمحم: الزبط اإلداري ودوره في حساية البيئة دراسة مقارنة، ط،  د. (3)
 .34، ص2014مكتبة القانهن واالقتراد، الخياض، 

؛ د. سجى دمحم عباس، التمهث 83د. عبجالخؤوف ىاشم بديهني، مرجر سابق، ص (4)
 .118، ص2016ث العمسية، الدسعي، السخكد العخبي والبحه 



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

 

 

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

622 

ػٖ طشـش٣ؼخص حُؼزؾ حإلدحس١ حُؼخّ، ٖٝٓ حٓؼِـظٜخ ٓ٘ق عِطش حُؼـزؾ حإلدحس١ 

رظ٘ـظ٤ْ حُٔشٝس ػٖ ؽـش٣ن هخٕٗٞ حُٔشٝس
(5)

. 

٣ٝظـ٤ٔض حُؼزؾ حإلدحس١ حُخـخص حٗٚ ٣شد ػ٠ِ ػ٘ظش ٝحكـذ ٖٓ ػ٘خطش حُ٘ظـخّ 

ر٘ـظخّ هخ٢ٗٞٗ خـخص ٝرٜذف ٓـلذد ٣غـظٜذف حُؼخّ، ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ـٌٕٞ ٓو٤ذحً 

كٔخ٣ظٚ دٕٝ حٕ ٣غـظٜذف ؿٔـ٤غ ػ٘خطش حُ٘ظخّ حُؼخّ ك٢ ٝهـض ٝحكذ ٖٝٓ 

حٓـؼِظٜخ كٔخ٣ش حُز٤جـش ٖٓ حُظِٞع ار ٣ٌٖٔ حٕ ٗطـِن ػ٤ِٚ حُؼـزؾ حإلدحس١ 

حُز٤ج٢
(3)

. 

 انفرع انثاًَ
 ٔسائم انضبط اإلداري يف جمال انبُاء

حُٞـغخثَ حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُٔخد٣ش حُٔظـخكش ُإلدحسس  طؼ٠٘ ح٤ُخص حُؼزؾ حإلدحس١

ُٔزخششس حخظظـخطخطٜخ ٝكٔخ٣ش حٛذحف حُؼـزؾ حإلدحس١ ك٢ حُٔلـخكظش ػ٠ِ 

 حُ٘ظخّ حُؼخّ. 

ٝك٢ عز٤َ طلو٤ن حٛـذحف حُؼزؾ حإلدحس١ الرـذ ُإلدحسس حٕ طزخشش 

حخظـظخطخطٜخ رٔخ طٌِٔٚ ٖٓ كـن حطذحس حُـوشحسحص حإلدحس٣ش ك٢ شٌَ حٗـظٔش 

 ش ٝحخـشٟ هشحسحص كشد٣ش، كـؼالً ػٖ عِطش حُظ٘لـ٤ز حُـزش١ حُٔزخشش.ػخٓ

ٝػ٤ِٚ ع٤ظْ ط٘ـخٍٝ ٛزح حُلشع ك٢ ػالػش كوشحص، حٝالً حُوشحسحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش 

 حإلدحس١، ٝػخ٤ٗخً حُـوشحسحص حُلشد٣ش، ٝػخُؼخً حُظ٘ل٤ز حُــزش١ حُٔزخشش.

 أوالً: انمزاراخ انتُظًُُح اإلدارٌ 
حطـذحس حالٗظٔش )حُـوشحسحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حٝ  ُغِطخص حُؼزؾ حإلدحس١

حُـِٞحثق( ٢ٛٝ ػزخسس ػٖ هٞحػذ ػخٓش ٓٞػٞػـ٤ش ٓـشدس طظذسٛخ حُغـِطش 

حُظ٘ل٤ز٣ش حُٔخظظش رٜذف كلـع حُ٘ظخّ حُؼخّ ٝٓؼخُٜخ حٗظٔش حُٔـشٝس ٝحُوشحسحص 

حُٔظؼِوش رلٔخ٣ش حُظـلش حُؼخٓش ٝحُز٤جش ٖٓ حُظِٞع ٝحُـؼٞػخء
(2)

. 

حٗظٔش حُؼـزؾ حٜٗخ حًؼش حعخ٤ُـذ حُؼزؾ حإلدحس١ هذسس ٝحٕ حٛـْ ٓخ ٤ٔ٣ض 

ػـ٠ِ حُللخظ ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼـخّ، كؼٖ ؽش٣وٜخ طؼغ عـِطش حُؼزؾ هٞحػذ ػـخّ 

                                                      

د. دمحم انذ جعفخ: الهسيط في القانهن اإلداري اسذ واصهل القانهن اإلداري، دار  (1)
؛ د. سجى دمحم عباس: مرجر سابق، 163، ص1984الشيزة العخبية، القاىخة، 

 .118ص
د. نهاف كشعان: دور الزبط اإلداري في مجال حساية البيئة دراسة تطبيقية في دولة  (2)

، بتاريخ 1مارات العخبية الستحجة، مجمة الذارقة لمعمهم الذخعية واالندانية،  اال
 .10، ص2006/فبخايخ/ 1

 .166د. ماىخ صالح عالوي: مرجر سابق، ص (3)



 الضبط اإلداري في مجال استخدامات األرض الحضرية

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

762 

ٓـشدس ُظوـ٤٤ذ كش٣خص حالكشحد ٝكـ٢ حُـخُذ طوشس ػـوٞرخص ػ٠ِ حُٔخخُل٤ٖ 

ألكٌخٜٓخ
(5)

. 

عظـوش حُلوٚ ٝطـؼذ حٗظٔش حُؼزؾ حإلدحس١ ػشٝسس ٣ٌظـَٔ رٜخ حُظشش٣غ ُٝوذ ح

ٝحُوؼخء ػ٠ِ ٝؿٞد طٞحكش ػالع ششٝؽ رخالػـظشحف رٔششٝػ٤ظٜخ ٝحال طٌـٕٞ 

ً طـشش٣ؼ٤خً  ٓلالً ُِطؼٖ أٓخّ حُوؼـخء حُٔخظض، ٢ٛٝ ػـذّ ٓخخُلش حالٗظٔش ٗظخ

ٖٓ ٗخك٤ش حُٔٞػـٞػ٤ش ٝحُش٤ٌِش، ٝحٕ طظذس ٛزٙ حالٗظـٔش ك٢ طٞسس هـٞحػذ 

حالكشحد ٝٓؼخُٜخ حُِٞحثق حُظـخدسس ػخٓش ٓـشدس ح١ حٕ ٣ـخخؽذ رٜخ ٓــٔٞػش ٖٓ 

ُلٔخ٣ش حُز٤جش، ًٝزُي ٝؿـٞد ططز٤وٜخ ػ٠ِ هذّ حُٔـغخٝحس )حُٔخخؽز٤ٖ رٜخ حٓخ 

ً ُٔـزخدة  ٗظخّ حُؼزؾ حإلدحس١، رـٔؼ٠٘ ٓغخٝحطْٜ حٓخّ حٝحٓشٙ ٝٗٞح٤ٛٚ( ؽزوخ

حُٔغخٝحس ٝحُؼذٍ ٝحالٗظخف
(3)

. 

٘شخؽ حالكـشحد ٝطظخز حٗظـٔش حُؼزؾ حإلدحس١ ػذس ٓظخٛـش ك٢ طو٤٤ذٛخ حُ

حُلؼش حٝ حُٔ٘غ ًٝزُي ششؽ حُلـظٍٞ ػ٠ِ حرٕ حٝ طشخـ٤ض ٓغزن ٖٓ 

ٝحُظشخ٤ـض ٣ٌٕٞ  حُغِطـخص حإلدحس٣ش حُٔخظظـش هزَ ٓٔخسعش ٗشـخؽ ٓؼ٤ٖ،

ُٔـٔخسعش ٗشخؽ ؿ٤ش ٓلظٞس ُٝـٌٖ ٓوظؼ٤خص حُٔظِلش حُؼخٓش طـلشع رُي 

رؤػٔخٍ حُزـ٘خء، كؼالً ٓؼخُٜخ حُظشخ٤ـض ك٢ ٓـخٍ حُزـ٘خء، ٖٓ ك٤غ حٌٓخٗـ٤ش حُزذء 

ػٖ حٕ حالٗظٔش حُؼـزؾ هذ طؼٖٔ حشـظشحؽ حالخـزخس حُٔغزن رٔضحُٝش ٗشـخؽ 

ٓؼ٤ٖ ٖٓ هزَ حالكشحد حٕ ٓضحُٝش حُ٘ـشخؽ ؿخثض ٌُٖ ٣شظشؽ حخزخس حُـٜش 

حُٔخظظش، ٝحخـ٤شحً هذ طٌظل٢ ٛزٙ حالٗظٔش رظ٘ظ٤ْ حُ٘شـخؽ ار ط٘ظْ ٗشخؽ كشد١ 

عظٚ ٝٓؼخُٜخ حالٗـظٔش حُظ٢ طظؼٖٔ حُوٞحػذ ٓؼـ٤ٖ ٖٓ ك٤غ ٤ًل٤ش ٝكـذٝد ٓٔخس

حُخخطـش رظ٘ظ٤ْ أػـٔخٍ حُز٘خء ٝكن ٓوظؼ٤خص حُٔظِلش حُؼخٓش ًٝـزُي طؼ٤ِٔخص 

ٝصحسس حُظلـش رٔخ ٣ؼٖٔ طٞك٤ش حُظـلش حُؼخٓش رخألكـشحد ٝٓ٘غ حعزخد حٗظـشخس 

حالٓشحع
(2)

. 

  انمـزاراخ اإلدارَح انفزدَح -حاَُاً:

ش حُظخدسس ٖٓ عـِطش حُؼزؾ حإلدحس١ طظٔؼَ ك٢ حُوشحسحص حُـلشد٣

ُِٔـلخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼخّ عٞحء ًـخٗض ٛزٙ حُوشحسحص رلن كـشد ٓؼ٤ٖ رـزحص حٝ 

ٓـٔٞػش حكـشحد ٓؼ٤٘٤ٖ، ٝطظذس هشحسحص حُؼزـؾ حُـلشد٣ش ك٢ طٞسط٤ٖ، حٓخ 

                                                      

د. خالج خميل الظاىخ: القانهن االداري، دار السديخة لمشذخ والتهزيع والطباعة، عسان،  (1)
 .83، ص1997

، 1لزبط اإلداري في فكخة القانهن الهضعي والذخيعة االسالمية، طد. ياسين بن بخيح: ا (2)
؛ د. عبج الخؤوف ىاشم 67-65، ص2007مكتبة الهفاء القانهنية، االسكشجرية، 

 .122بديهني، مرجر سابق، ص
؛ د. عجنان زنكشة: مرجر 167د. ماىخ صالح عالوي الجبهري: مرجر سابق، ص (3)

 .115سابق، ص
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حُوــ٤خّ رؼَٔ ٖٝٓ حٓـؼِش ٛذّ ٓـ٘ضٍ آ٣َ ُِغوٞؽ، حٝ طٌٕٞ رـظٞسس ٗٞح٢ٛ 

ٔخٍ ٖٓ شؤٜٗخ حٕ طـؼشع حُ٘ظخّ حُؼخّ ُالٗظـٜخى ًخألٓش حُـظخدس حالٓظ٘خع ػٖ حػـ

رٔ٘غ ػوذ حؿظٔخع حٝ حُـظظخٛش ك٢ حُطشم حُؼخٓش حٝ اؿـخصس حُز٘خء
(5)

. 

ً ُـوشحس ط٘ظ٤ـ٢ٔ ٝرششؽ حٕ ال  ٣ٝظـششؽ ك٢ حُوـشحسحص حُلشد٣ش حٕ طـٌٕٞ ططز٤وخ

٣خـخُق حُوخٕٗٞ ٝحُوشحسحص حُظ٘ظـ٤ٔ٤ش
(3)

. 

 جـثزٌ انًثاشزحانخاً: انتُفُذ ان
طؼذ ٛزٙ حُٞع٤ِش ٓـٖ حشذ ٝحخطش ٝـغخثَ حُؼزؾ حإلدحس١ ٝأًؼـشٛخ 

خطٞسس، ٝرُي رغزذ ٓخ طلِٔٚ ٖٓٔ حعـخ٤ُذ حُوٞس ٝحُوٜش، ُزح ك٢ٜ طٔـؼَ طٜذ٣ذحً 

طوّٞ عـِطش حُؼزؾ  ٓزخششحً ُلوٞم حالكـشحد ٝكش٣خطْٜ، كل٢ ٛزٙ حُٞع٤ِش ال

ٗـظٔش حُؼزؾ ٝطذحر٤ش كشد٣ش، دحثٔخً ٓخ حإلدحس١ رؼـَٔ هخ٢ٗٞٗ كٔـخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ح

ٗوـّٞ رٚ ٛٞ حعظخذحّ حُـوٞس حُٔخد٣ش ٖٓ هزَ حُغِـطش حإلدحس٣ش ك٢ حسؿـخّ حالكشحد 

ػ٠ِ حالٗظ٤خع ُوـشحسحص حالدحسس حُؼزط٤ش ٖٓ حؿَ حُٔـلخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخّ 

حُؼخّ
(2)

. 

ح٤ُٚ  ٝحٕ حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ٛٞ حؿشحء حعظؼـ٘خث٢ ال ٣ـٞص ٤ُٜجش حُؼـزؾ حٕ طِـؤ

 حال كـ٢ كخُظ٤ٖ ٛٔخ:

حُلـخُش حال٠ُٝ: ٝؿٞد ٗض هخٕٗٞ طـش٣ق ٣ز٤ق ٤ُٜجش حُؼزؾ حُظ٘ـل٤ز حُـزش١  -5

حٓؼخُٜخ حصحُش )ٛذّ( حُزـ٘خء ؿ٤ش ٓشخض حٝ حؿـالم حُٔلَ حُؼـخّ ؿ٤ش 

سخض
(4)

، ٣ٌٕٝٞ حصحُـش حالشـخٍ ٖٓ هزَ حُغِطش حُٔخظـظش ٝػ٠ِ ٗلـوش 

حُٔخخُق
(1)

. 
ً ٣ٜذد حُلخُش حُؼـخ٤ٗش: كخُش  -3 حُؼشٝسس طــذ حالدحسس ٗلغٜخ حٓخّ خـطشحً ؿغ٤ٔخ

حُ٘ظخّ ٣ٝوظـؼ٢ ٜٓ٘خ حُظذخَ كٞسحً ُِٔـلخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼخّ، ٣ٝظـؼزس 

حعظخذحّ حُٞعخثَ حُوخ٤ٗٞٗش حُؼـخد٣ش ٝحعظلظخٍ حالرٕ حُٔـغزن ٖٓ حُوؼخء، 

ُٔـٞحؿٜش حالخطخس حُـغ٤ٔش  ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣ــٞص ُإلدحسس حُِـٞء ا٠ُ 

                                                      

، 2006، دار الققافة لمشذخ والتهزيع، عسان، 1، ط1لقانهن اإلداري، جد. نهاف كشعان: ا (1)
 .297-296ص

 .167د. ماىخ صالح عالوي الجبهري: مرجر سابق، ص (2)
، دار الفكخ 3د. سميسان دمحم الطساوي: الشظخية العامة لمقخارات اإلدارية، دراسة مقارنة، ط (3)

 .615، ص1966العخبي، القاىخة، 
 .85يل الظاىخ: مرجر سابق، صد. خالج خم (4)
د. نهاف كشعان: مبادئ القانهن اإلداري وتطبيقاتو في دولة االمارات العخبية الستحجة،  (5)

 .146، ص2001مكتبة دار الققافة لمشذخ والتهزيع، عسان، 
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عظـخذحّ حُوٞس حُـزش٣ش كـظ٠ ُٝٞ ًخٕ حُٔشـشع ٣ٔ٘غ حُِـٞء ح٤ُٜـخ طشحكش ح

حرح حُوخػذس حُـؼشٝسحص طز٤ق حُٔلظٞسحص
(5)

. 
 ادلطهب انثانث

 سهطات انضبط اإلداري فـً جمال انبُاء
طز٤ٖ ُ٘خ حٕ حُؼـزؾ حإلدحس١ حؿشحء ٣وظذ ٓ٘ـٚ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘ـظخّ 

الطظخُٚ رخُـلش٣خص حُؼخٓش، ٝطؤػ٤شٙ ػ٤ِٜـخ حُؼخّ، حال حٗٚ ٣لَٔ خطـٞسس ٓؼ٤٘ش 

ُٝزُي ٝكغذ طلذ٣ذ ٛـ٤جخص حُؼزؾ حإلدحس١ حُز٣ـٖ ُْٜ حُلن رخعظـخذحّ 

حالعخ٤ُذ ٝحُٞعخثَ حُٔظؼـِوش رخُؼزؾ حإلدحس١، ٝحُظوِـ٤ض ٜٓ٘خ هذس حالٓـٌخٕ 

كظ٠ ال ٣ظـزق طـو٤٤ذ حُلش٣خص ٛٞ حالـظَ ٝحُظٔظغ رخُلش٣خص حالعـظؼ٘خء، ألٕ 

ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ حٕ ٤ٛجخص  جخص حُؼـزؾ ٣ٔ٘غ حُظ٘خصع كـ٢ حالخظظخص،طلذ٣ذ ٤ٛ

حُؼزؾ حإلدحس١ ك٢ ٓـخٍ حُز٘خء ٢ٛ عِطش ٓشًض٣ش طـٔخسط حالخظظخص ػ٠ِ 

ٓغظٟٞ حُذُٝش ٝحخشٟ عِطش حُالٓـشًض٣ش ٓل٤ِش ك٢ كذٝد ؿــشحك٤ش حه٤ٔ٤ِش 

 ٓلذدس.

ٝحٕ عِطش حُؼزؾ كـ٢ ٓـخٍ حُز٘خء ٢ٛ حُظـ٢ طظٌلَ ربػخدس سعْ 

خـش٣طش حُؼٔشح٤ٗش رٔخ ٣لـون كَ حُٔشخًَ ٝطـؼخْ حُٔذٕ حُلؼش١ ٝٓؼخُــش حُ

حخظالٍ ح٤ُٜخًَ حُؼٔشح٤ٗش ٝكـٔخ٣ش حالسحػ٢ حُضسحػ٤ش ٖٓ حُظؼـذ١ ػ٤ِٜخ رؤػٔخٍ 

حُز٘خء ٝحُ٘ـٔٞ حُؼٔشح٢ٗ ؿ٤ش حُلـؼش١، ٝػشٝسس ٝؿٞد ٛزٙ ح٤ُٜـجخص ُو٤خّ 

سع حُلؼش٣ش ُِٔذٕ رؤػٔخٍ حُشهخرـش ٝحالششحف ،ًٝزُي حٕ حعظخذحٓخص حال

ٝػذّ حُز٘خء حال ك٢ حالٓخًٖ حُٔلذدس رلخؿش ا٠ُ عِطش طظٞالٙ ٝطل٤ٔٚ ٖٓ 

حُظـخٝصحص ٝػ٠ِ ٛزح ع٘وغْ ٛزح حُٔطِذ ػ٠ِ كشػ٤ٖ حألٍٝ دٝس حُغـِطش 

حُٔشًض٣ش ك٢ ٓــخٍ حُز٘خء، ٗخظض حُؼخ٢ٗ دٝس حُغِطـش حُالٓشًض٣ش ك٢ ٓـخٍ 

 حُز٘خء.

 انفرع األٔل
 ٌة يف جمـال انبُاءدٔر انسهـطة ادلركس

٣وظذ رخُٔـشًض٣ش ٛٞ حٕ حُ٘شخؽ حإلدحس١ ك٢ ٣ـذ حُذُٝش ك٢ حُؼخطٔش 

ٝخـالٍ حٗشخثٜخ ك٢ ًَ حالخظـظخطخص حُظ٢ طخُٞـٜخ حُٞظ٤لش حإلدحس٣ش ػٖ ؽش٣ن 

ٓـٞظل٤ٜخ ك٢ حُؼخطٔش حٝ ٓـٔؼ٤ِٜخ ك٢ حُٔلخكظش
(3)

. 

                                                      

 .619د. سميسان دمحم الطساوي: الشظخية العامة لمقخارات اإلدارية، مرجر سابق، ص (1)
هفيق حسهدة: الالمخكدية السحمية ورقابة الدمطة السخكدية في ليبيا، دار د. صبخي ت (2)

 .14، ص1972السعارف، القاىخة، 



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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ً ك٢ ٓـخٍ حُز٘خء ٝحُظخط ٤ؾ طِؼذ حُٞصحسحص حُٔخـظظش دٝسحً ٜٓٔخ

حُؼـٔشح٢ٗ ٝرُي ٖٓ خالٍ ططزـ٤ن حُوٞح٤ٖٗ ٝحالٗظٔش حُظـ٢ طظذسٛخ حُغِطش 

حُظـشش٣ؼ٤ش ك٢ حُذُٝش طٜذف ٓـٖ ٝسحء رُي ططز٤ن حالؿـشحءحص حُخخطش رخُـز٘خء 

ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حُظخـط٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ ُِٔـذٕ ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حُز٤جش ٝؿٔخُٜخ 

ٕٞ ا٠ُ طشؿ٤ق ٓظخُلـْٜ ٝسٝٗوـٜخ ٝػذّ طشى رُي ر٤ـذ حالكشحد حُز٣ٖ ٣شٓـ

حُخخطش ػ٠ِ حُٔظِلش حُـؼخٓش رٔخ ٣خَ رخُظـٞحصٕ ٣ٝئد١ ا٠ُ حُلٞػـ٠ 

 ٝحُؼشٞحث٤ـش ك٢ ٓـخٍ حُز٘خء.

ٝحٕ حُــٜش حُٔخظظش ك٢ ط٘ـظ٤ْ ٝطخط٤ؾ حُٔذٕ ٝحُوشٟ ٝحالعـٌخٕ 

ٝطظ٤ٜٔٔخ ٝكن حُؼـٞحرؾ ٝحُٔؼخ٤٣ش حُؼـٔشح٤ٗش طظٔؼَ ك٢ ٝصحسس حُزـِذ٣خص 

ٝحالؿـٜضس حُٔشًض٣ش حُظخرؼش ُٜخ حُظ٢ ٣٘ـظْ حخظظخطخطٜخ هخٕٗٞ ٝحالشـخٍ حُؼخٓش 

حُٔؼذٍ، ٛٞ حُز١ ٣ظ٠ُٞ ٜٓٔش حُظـخط٤ؾ  5364( ُغـ٘ش 561حُـزِذ٣خص سهْ )

ٝحُظ٘ل٤ز ٓـششٝػخص حُظش٤٤ذ ٝحُزـ٘خء ٝطٞؿ٤ٜـٜخ رٔخـظِق حٗٞحػٜخ ٝٓغـظ٣ٞخطٜخ، 

عـٌخٕ حُخخص كؼالً ػٖ ٝػغ حُؼـٞحرؾ ٝحُٔؼخ٤٣ش ٝحؿزش حالطزـخع ٖٓ هزَ حال

)حُوـطخع حُخخص( ار حًَٝ ح٤ُٜخ حُوـ٤خّ رخُٞحؿزخص ٝحُـخذٓخص حُؼخٓش ٝكـوخً ألكٌخّ 

ٛزح حُـوخٕٗٞ
(5)

. 

ٝطؼذ ٝصحسس حُزِذ٣خص ٝحالـشـخٍ حُؼخٓش ك٢ حُؼـشحم ٢ٛ حُغِطش حُٔشًض٣ش 

حُٔخظظش ك٤ٔخ ٣ظؼِـن ك٢ ٓـخٍ حُز٘خء ك٢ٜ طـظلَٔ ًَ ٓخ ٣ظؼِن كـ٢ ٓ٘ق 

طش رخُزـ٘خء ٝٓظخرؼش ٓـذٟ حُظضحّ ؽـخُذ سخظش رخُـٔٞحطلخص حُظشحخـ٤ض حُخخ

 حُل٤٘ش حُٔطـِٞرش حُظ٢ طـغخْٛ ك٢ ططـ٣ٞش حُٔذٕ ٝحُظوذّ حُؼـٔشح٢ٗ.

( 30ٝهذ طذس هخٕٗٞ كي حسطـزخؽ دٝحثش ٝصحسس حُزِـذ٣خص ٝحالشــخٍ حُؼخٓش سهْ )

ك٢ حر ٗض ك٤ٚ ))طشٌَ ٓذ٣ش٣ش ػخٓش ك٢ ًَ ٓلخكظش ؿ٤ش ٓ٘ظظٔش  3050ُغـ٘ش 

حه٤ِْ طغ٠ٔ حُٔذ٣ش٣ش حُؼخٓش ُِشئٕٝ حُزِذ٣ش طشطزؾ رخُٔلخكظش ٣ٝذ٣شٛخ ٓٞظق 

رذسؿش ٓذ٣ش ػخّ كخطَ ػ٠ِ شٜخدس ؿخٓؼ٤ش ح٤ُٝش ػ٠ِ حالهَ ك٢ حُٜ٘ذعش حُٔذ٤ٗش 

ٖٝٓ ر١ حُخزشس....ػخ٤ٗخً: طظذس ٓـخُظ حُٔلخكظخص ؿ٤ش حُٔ٘ظظٔش ك٢ حه٤ِْ 

ً ٣٘ظْ ٤ٌِ٤ٛش حُٔذ٣ش٣ش حُؼخٓش ُِشئٕٝ حُزِذ٣ش ٜٝٓخٜٓخ(( طشش٣ؼخ
(3)

، ٝرؼذ ط٘ـل٤ز 

حكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ٣ظْ حُـخء ٝصحسس حُزـِذ٣خص ٝحالشـخٍ حُؼـخٓش ػ٘ذ طشـ٤ٌَ 

حُلٌٞٓش حُـذ٣ذس
(2 )

٣ٝ٘لز ٛزح حالٓش ٖٓ طـخس٣خ ٗششٙ كـ٢ حُـش٣ذس حُشع٤ٔش
(5)

، 

                                                      

 السعجل. 1964لدشة  165( من قانهن ادارة البمجيات رقم 2السادة ) (1)
 20السادة )االولى /اواًل( من قانهن فك ارتباط دوائخ وزارة البمجيات واالشغال العامة رقم  (2)

، الدشة 15/3/2010في  4148الرادر في جخيجة الهقائع العخاقية العجد  2010 لدشة
 .17-16الحادية والخسدهن، ص 

لدشة  20السادة الدادسة من قانهن فك ارتباط دوائخ وزارة البمجيات واالشغال العامة رقم (3)
2010. 
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ٌُٝـٖ سؿْ طذٝس ٛـزح حُوخٕٗٞ ال طضحٍ حُـٞصحسس رخه٤ش طلض ٗلـظ حُظغ٤ٔش، 

طؼـٖٔ ٛزح حُوخٕٗٞ ٛٞ طـش٤ٌَ ٓذ٣ش٣ش ػخٓش ُِشـئٕٝ حُزِذ٣ش  ػٖ حرشص ٓخكؼالً 

ك٢ ًَ ٓلخكظش ؿ٤ش ٓ٘ـظظٔش ك٢ حه٤ِْ طشطـزؾ رخُٔلخكع ٣ٝشطزـؾ رٜزٙ حُٔذ٣ش٣ش، 

ٓـذ٣ش٣خص: حُزِذ٣خص ٝحُٔخء ٝحُٔـخس١، ٝحُظخطـ٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ ٝطوّٞ ٛزٙ 

ً ُوخٕٗٞ حُ ٔلـخكظخص ؿ٤ش حُٔـذ٣ش٣خص رٔٔخسعش ؿٔـ٤غ حخظظخطخطٜخ ٝكوخ

حُٔؼذٍ 3002ُغـ٘ش  35حُٔ٘ـظظٔش ك٢ حه٤ِْ سهْ 
(3)

. 

ُٝوذ ٝؿٜـض ُٜزح حُوخٕٗٞ حٗـظوخدحص ٝحُطؼٖ ك٤ٚ ُؼـذّ دعظٞس٣ظٚ ٖٓ هـزَ 

سث٤ظ ٓـِظ حُـٞصسحء حٓخّ حُٔلٌٔش حالطلـخد٣ش حُؼ٤ِخ، ٝرُي ألٕ ٛـزح حُوخٕٗٞ 

حُـ٘خكز 3001ؼشحم حٝالً ٝػخُؼخً( ٖٓ دعـظٞس حُ – ٣33ـخخُق حكٌخّ حُٔـخدس )
(2)

. 

 

 انفرع انثاًَ
 دٔر انـسهطة اناليركـسٌة يف جمال انبُاء

حٕ حُالٓشًض٣ش حإلدحس٣ش ٛٞ حعـِٞد ٖٓ حعخ٤ُذ حُظ٘ظ٤ْ حإلدحس١ حر 

٣ظـؼٖٔ طٞص٣غ حُٞظ٤لش حإلدحس٣ش ر٤ٖ حُغِطش حُٔشًض٣ش، ٤ٛٝـجخص ٓغظوِش 

ٝحششحف حُغِطش  ٝٓ٘ـظخزش، طٔخسط ٓخ ٣ؼـٜذ ح٤ُٜخ ٖٓ حخظظخطخص طلض سهـخرش

حُٔشًض٣ش
(4)

. 

ارح ًخٕ حُٔزذأ حُؼـخّ حٕ حُزِذ٣ش ٢ٛ حُـٜش حُٔخـظظش رٔ٘ق حؿخصس حُز٘خء حال 

حٕ رؼغ حُظـشش٣ؼخص طوؼ٢ رٔ٘ق ؿـٜخص حخشٟ، كـل٢ كشٗغخ ٣خظض حُؼٔـذس 

رٔ٘ق حؿخصس حُز٘خء ٝحػـطخء حالرٕ حُـٔغزن رخُ٘غزش ُِـٔشخس٣غ حُخخػؼش ُٚ 

ذ٣ش ك٢ حُٔ٘خؽـن حُظ٢ طِٔي خطش ٓل٤ِش ُِظخـط٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ رخػـظزخسٙ ٓـٔؼالً ُِزِ

عٌخٕ ٝحُظـذ٣ذ ن رخإلحُٔظؼِـ 3054ُغ٘ش  266رؼذ طخس٣خ ٗشش حُوخٕٗٞ سهْ 

حُؼٔشح٢ٗ، حٓـخ حُٔ٘خؽن حُظ٢ ال طِٔـي خش٣طش ٓلـ٤ِش كخٕ حُؼٔذس ٣ٌـٕٞ ٓخظظخً 

حُزِذ١  ح٣ؼخ رـٔ٘لٜخ رخعْ حُزِذ٣ش ُٝـٌٖ رؼذ حُلظٍٞ ػ٠ِ ٓـٞحكوش حُٔـِظ

 3052/ًخٕٗٞ حُؼخ5/٢ُِٗٔ٘طوش، ٝكـ٤ٔخ ٣ٌٕٞ حُؼٔذس ٛٞ حُٔخظض رؼذ طخس٣خ 

                                                                                                                              

لدشة  18عامة رقم السادة الدابعة من قانهن فك ارتباط دوائخ وزارة العسل واالشغال ال (1)
2010. 

لدشة  20السادة القانية من قانهن فك ارتباط دوائخ وزارة البمجيات واالشغال العامة رقم  (2)
2010. 

تطبيقية مقارنة، دار  –د. عرست عبجالسجيج بكخ: مذكالت التذخيع دراسة نظخية  (3)
 .40الكتب العمسية، بيخوت، ص

 .86سابق، صد. ماىخ صالح عالوي الجبهري: مرجر  (4)
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ػ٘ذٓخ ٣ظْ ٗوَ حُظالك٤خص ُٚ رشٌَ ٜٗخث٢
(5)

حٓخ حُزِذ٣خص حالخشٟ حُظ٢ ال طِٔـي  ،

)حُٔلخكع( كٜـٞ حُٔخظض رٔ٘ـق حؿخصس حُز٘خء حٝ ٓ٘ـق حالرٕ  حُٞػخثن كخٕ حُؼٔذس

ُٔشًض٣ش ،ػ٠ِ حٕ طزو٠ ؽـِزخص حؿخصس حُزـ٘خء حالدحس١ رخػظزخسٙ ٓـٔؼَ ُغِطش ح

ٝحُلظٍٞ ػ٠ِ حالرٕ حُٔغزن حُظ٢ ُْ ٣ـلظَ رٜخ هزَ ػ٤ِٔش ٗوَ حُـظالك٤خص 

خخػؼش ُـوٞحػذ حالخظظخص ٝهـض طوذ٣ْ حُطِذ
(3)

. 

٣ظز٤ٖ ُـ٘خ حٕ طالك٤ش ٓ٘ق حؿخصس حُز٘خء ك٢ كشٗغخ ،طظؤػش ر٘ظخّ 

 ذ٣ش رظلظٚ ٓٔؼالً ُإلدحسس حُٔل٤ِش،حُالٓشًض٣ش حالدحس٣ش كـظٔ٘ق ٓشس ُشث٤ظ حُزـِ

ٓشس طٔ٘ق رظلظٚ ٓـٔؼالً ُِغِطش حُٔشًض٣ش، ٝرُي الٕ حُٔلخكـع ك٢ كشٗغخ ٣ؼـذ 

حُٔغئٍٝ حالٍٝ ك٢ حُٔلخكظش ٣ٝٔؼَ حُٞص٣ش حالٍٝ ٝحُـٞصسحء ك٢ حُٔلخكظش ٣ٝؼذ 

ٓـٔؼال ُغِطش حُٔشًض٣ش ػ٠ِ ٓـغظٟٞ حُٔلخكظش ٣ٝؼـزش ػٖ ٝؿٜش ٗـظشٛخ حٓخّ 

)ٓـِظ حُٔلخكظش(، كؼال ػٖ حٗٚ ٣ٔؼَ حُغِـطش حُٔل٤ِش  ُؼخّحُٔــِظ ح

ًلؼٞسٙ ؿِغـخص حُٔـِظ حُؼخّ
(2)

. 

ٝحٓخ ك٢ ٓظش كـخُـٜش حُٔخظظش رٔ٘ق حؿخصس حُز٘ـخء ٢ٛ حُـٜش 

حُٔخظـظش رشئٕٝ حُظخط٤ؾ ٝحُظ٘ـظ٤ْ ٝٛزٙ حُـٜش حٓخ طٌـٕٞ ٤ٛجش حُٔـظٔـؼخص 

ش حُــذ٣ذس ،حٝ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِـظ٤ٔ٘ش حُؼٔشح٤ٗش حُـذ٣ـذس رخُ٘غزش ُِٔـٔؼخص حُؼٔشح٤ٗ

حُغ٤خك٤ش رخُ٘ـغزش ُِٔ٘خؽن حُغ٤خكـ٤ش ،حٝ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُـِظ٤ٔ٘ش حُظ٘خػ٤ش رخُ٘ـغزش 

ُِٔ٘خؽن حُظ٘خػ٤ش
(4)

. 

كـل٢ حُؼشحم الرذ ٖٓ حُظ٤ٔـ٤ض ر٤ٖ ؽِذ حؿخصس حُز٘خء حرح ًخٕ دحخـَ كذٝد          

حؿخصس حُز٘خء دحخـَ كذٝد حُزِذ٣خص حُزِذ٣خص حٝ خخسؿٜخ، ك٤ٔخ حرح ًـخٕ ؽِذ 

حٓخ حرح ًـخٕ  كخُــٜش حُٔخظظش ٢ٛ حُزِذ٣ش حٝ حُذٝحثش حُزِذ٣ش حُظخرـؼش ألٓخٗش رـذحد،

ٝخخسؽ  ؽِذ حؿخصس حُز٘خء خـخسؽ كذٝد حُزِذ٣خص ٝحُظظخ٤ْٓ حالعـخع٤ش  ُِٔذٕ،

كذٝد حُوـظزخص ٝحُوشٟ ك٤ـظْ ٓ٘ق حؿخصس حُـز٘خء ٖٓ هزَ سث٤ظ حُـٞكذس 

س٣شحالدح
(1)

، كؼال ػٖ رُي ٗــذ حٕ حُٔـششع هذ ٗظْ حخظظـخطخص حُٞكذحص 

حُـٔؼذٍ ٝحُز١  5364ُغ٘ش  561حإلدحس٣ش رٔٞؿذ هـخٕٗٞ حدحسس حُزِـذ٣خص سهْ 

٣٘ـض ك٤ٚ ))حٕ حُـخ٣ش ٖٓ حُزِذ٣ش حُٔٞؿٞدس ػ٘ذ ٗلخر ٛزح حُوخٕٗٞ حٝ حُظ٢ طلذع 
                                                      

(1) Code de l'urbanisme Article (L.422-1) et al., (L.422-3). 

(2) Code de l'urbanisme Article (L.422-2) et al., (L.422-5)et(R.422-1-

R422-2). 
د. دمحم عمي الخاليمة: االدارة السحمية وتطبيقاتيا في كل من االردن بخيطانيا وفخندا  (3)

 .81ص ،2009 عسان، ،،دار الققافة لمشذخ والتهزيع1،ط مقارنةومرخ  دراسة تحميمية 
 .2008لدشة  119( من قانهن البشاء السرخي رقم 4السادة ) (4)
وحدب السعشى  ،2016لدشة  2/اواًل( من نظام اجازات البشاء العخاقي رقم 3السادة ) (5)

السعجل في  2008لدشة 21الهارد في قانهن السحافظات غيخ السشتظسة في اقميم رقم 
 .سحافظ، والقائسسام ،مجيخ الشاحية(، رئيذ الهحج االدارية يقرج بو ال1/7نص السادة)
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حكغٖ ٝؿٚ ك٢ ٓ٘طوش رؼذ ٗلخرٙ ٢ٛ حُو٤خّ رخُٞحؿزخص ٝحُخذٓخص حُؼخٓش ػ٠ِ 

ٓؼ٤٘ش ٝٓلذدس ٖٓ حُزِذس ٝكوخً ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ((
(5)

. 

( كبٕ ُِٞكذحص حُٔلِـ٤ش حُٔظٔؼِش رخُزِذ٣ش 52ٝرٔٞؿذ حُٔـخدس )

طالكـ٤ظ٤ٖ، حال٠ُٝ طالك٤ش حُظـوش٣ش ٝحُٔشحهزش ٣ٝظ٠ُٞ حُٔــِظ حُزِذ١ ٝكوخً 

ح٤ٖٓ حُؼخطـٔش حٝ سث٤ظ ألكـٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ ٝحُؼخـ٤٘ش طالك٤ش حُظ٘ل٤ز ٣ٝظـ٠ُٞ 

 حُزِذ٣ش حٝ حُِــ٘ش حُظ٘ل٤ز٣ش رخُظؼخٕٝ ٓغ حُٔـٞظل٤ٖ ٝحُٔغظخذ٤ٖٓ.

حُٔؼذٍ ))٣وّٞ حُٔـِظ  5364ُغـ٘ش  561ًٝزُي ٗض هخٗـٕٞ حُزِذ٣خص سهْ 

طلؼ٤ش طظ٤ْٔ حعخع٢ – 5رٞطلٚ رح طالك٤ش طوش٣ش ٝٓشحهزش رخُٞظخثق حُظخ٤ُش: 

٤ْٔ ٓلظَ ٌَُ هطخع ٣وغ ػٖٔ حُظظ٤ْٔ ٝط٤ٜجش طظ -3ُٔ٘طوش حُزِذ٣ش رٞؿٚ ػخّ 

طوغ٤ْ ٓ٘طوش حُزِذ٣ش ا٠ُ ٓ٘خؽن ػٔشح٤ٗش ع٤ٌ٘ش  -2حالعخع٢ ٣ظ٘خٍٝ ًال حٝ رؼؼخً 

ٝػٔشح٤ٗش رخُ٘ظش ا٠ُ ٝػؼٜخ حُؼٔشح٢ٗ...حُخ((
(3)

. 

ٝٛزح ٣ؼـ٢٘ حٕ ُٜخ حُلن رظوغ٤ْ حالسحـؼ٢ ٝحُٔزخ٢ٗ ػ٠ِ حخـظالف 

ٔـغظشل٤خص ًٝزُي حُـخء حُٔ٘خؽـن حٗٞحػٜخ رٔخ كـ٢ رُي حُشٞحسع ٝحُلذحثن ٝحُ

حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٖٓ ًؼـخكش عٌخ٤ٗش ٝحػخدس حٗشخثـٜخ ٝكن ششٝؽ ٝػـٞحرؾ خخطش ٖٓ 

خـالٍ ٓ٘ق سخظـش حُز٘خء ك٢ طِي حُٔ٘خؽـن، ٝطؼ٤٤ٖ ٓٞحهغ ُألر٘ـ٤ش ًٝزُي طلذ٣ذ 

 حسطـلخػٜخ ٝػذد حُطـٞحرن ٝشٌِٜخ حُٔؼـٔخس١ ٝٓظٜشٛخ حُخخسؿ٢.

٣ٔ٘ـق طـالك٤ش طظ٠ُٞ حُٔـلخكظش ك٢  ٝٗٞط٢ حُٔششع  حُؼشحه٢ حٕ

ٓـخٍ حالعٌـخٕ حهظشحف ٓششٝػخص حُظخط٤ؾ حُؼـٔشح٢ٗ ك٢ دحثشطٜخ ٝحُٔٞحكوـش 

ػ٠ِ حُخطؾ ُِٔششٝػخص حُؼـخٓش حُٔظؼِوش رخإلعٌخٕ ٝحُظش٤٤ذ، كؼـالً ػٖ رُي 

طوّٞ حُٔلخكظش رظٔـ٣َٞ ٝاٗشخء ٓـششٝػخص حالعٌخٕ ٝحُظـظشف ك٢ حالسحػـ٢ 

 ُٔـًِٔٞش ُِذُٝش.حُٔؼذس ُِز٘خء ٝح

هذ حطزغ ٜٗؾ ٓوخسد ُٔششع ٝحُـذ٣ش رخُزًش حٕ حُٔششع حُؼشحه٢ 

حال حٗٚ ُْ ٤ٔ٣ض ر٤ٖ حالر٤٘ش حُٔوخٓش ُظخُق حُذُٝش ٝحالر٤٘ش حُٔوخٓش ُظخُق  ،حُلشٗغ٢

حالكشحد ٖٓ ك٤غ طالك٤ش ٓ٘ق طِي حُشخظش ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ ح٤ٔٛش حُٔٞػٞع 

ٝح٤ٔٛظٜخ طخظِق ػٖ طِي حُظخرؼش ُألكشحد ،ار حٕ ؽز٤ؼش حالر٤٘ش حُظخرؼش ُِذُٝش  

حُـٜخص حُظ٢ طٔؼَ حُغِطش  إلكذٟ،ًٝخٕ حالؿذس رخُٔششع ُٞ ٓ٘ق طِي حُظالك٤ش 

حُٔشًض٣ش دحخَ حُٔلخكظخص، ًظؼ٤٤ٖ ٓٔؼَ ُغِطش حُٔشًض٣ش دحخَ حُٞكذس 

 حالدحس٣ش ُٜزح حُـشع.

                                                      

 السعجل. 1964لدشة  165من قانهن ادارة البمجيات رقم  2السادة  (1)
 السعجل. 1964لدشة  165( من قانهن البمجيات رقم 43السادة ) (2)
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 ادلبحث انثاًَ
 ةانرقابة االدارٌة يف جمال اسحخذايات االرض احلضرٌ

رـ٤ش ه٤خّ حالدحسس رـلٔخ٣ش حُظخط٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ ٝحعظخذحّ حالسع 

حُلؼش٣ش، حُز١ هخٓض ربػذحدٙ ٝحُٔـظخدهش ػ٤ِٚ كوذ ٓ٘لض حُظشـش٣ؼخص ُإلدحسس 

حُطز٤ؼ٤ش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش( عٞحء ) ٖٓ خالُٜخ طو٤٤ذ حسحدس حالشخخص عِطخص طغـظط٤غ

خسعش ُألٗـشطش ًخٗض ػخٓش حٝ خخطش، ٝحُضحْٜٓ رخطزخع حؿشحءحص ٓؼ٤٘ش ػ٘ذ ٓٔ

حُؼٔشح٤ٗش، ٝطظٔؼَ طِي حُغِطخص رـلشع حالدحسس حالؿشحءحص حُغخروش ٝهخثـ٤ش ٝطـؼذ 

ٛزٙ حالؿشحءحص ٖٓ حًـؼش حُٞعخثَ حُوـخ٤ٗٞٗش كؼخ٤ُش ك٢ سهخرش حُـ٘شخؽ حُلشد١ 

ار ٖٓ خالُٜخ طـ٘ظْ حُذُٝش حُلشًش  ٝحُظـلٌْ ك٤ٚ ٖٝٓ حٜٛٔخ حُظشحخ٤ض حُزـ٘خء،

، حال حٕ ٛزٙ حالؿشحءحص  هذ ؼٞحرؾ حُٔشعـٞٓش ٖٓ هزَ حُٔـششعِحُؼٔشحٗـ٤ش ٝكوخً ُ

ال طلون حُـخ٣ش حُٔ٘شٞدس ٓخُْ طوظـشٕ رلشع حُــضحءحص حُوخ٤ٗٞٗش ػ٘ذ حُٔخخُلش 

حكٌخّ حُز٘خء ُزح ع٘وغْ ٛزح حُٔزلغ ػ٠ِ ٓطِز٤ٖ ،حالٍٝ حالؿشحءحص حالدحس٣ش 

 حءحص حُوخٗٞٗـ٤شحُغخروش ،ٝحُؼخ٢ٗ حالؿشحءحص حالدحس٣ش حُالكـوش رلشع حُـض

 ادلطهب األٔل 
 االجـراءات االدارٌة انسابقة 

طِـؤ حُغِطش حالدحس٣ش حُٔخظظش ُظ٘ظ٤ْ ٓٔخسعش حالكشحد ُلش٣خطْٜ 

ٝكوٞهْٜ حُؼخٓش ح٠ُ حُـؼذ٣ذ ٖٓ حالؿشحءحص حُٞهخث٤ش ُللع حُ٘ظخّ حُؼخّ رؼ٘خطشٙ 

حعـخ٤ُذ  حُظوـ٤ِذ٣ش ٝحُلذ٣ؼش ٝك٢ ٓـخٍ حُز٘خء حُلؼش١ رزحص طِـؤ ح٠ُ حطخخر

ٓلذدس ٖٝٓ حٜٛٔخ، سخظـش حُز٘خء ك٢ٜ ٖٓ حْٛ حُشخض حإلدحس٣ش حر رٞحعـطظٜخ 

طظذخَ حُذُٝش ك٢ رغؾ سهخرظٜخ ػ٠ِ ٗشخؽ حالكـشحد ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُز٘خء ٝحُؼٔشحٕ حر 

رذٜٝٗخ ال ٣ٔـٌٖ حٗشخء ٓذٕ كؼش٣ش رَ طزو٠ ٓـشد حكـ٤خء ػشٞحث٤ش كٞػ٣ٞش 

 ٓش ٝحالٖٓ حالؿظٔخػ٢.طؼٌش طلٞ هخؽـ٤ٜ٘خ ٝطٜذد حُظلش حُؼخ

ٝهذ هغٔ٘خ ٛزح حُٔطِذ ػ٠ِ كشػ٤ٖ ًٝخ٥ط٢ طؼش٣ق حُظشحخ٤ض حإلدحس٣ش 

ٝط٤٤ٔضٛخ ػٔخ ٣شظزٚ رٜخ ٖٓ ٓلخ٤ْٛ حخشٟ ك٢ حألٍٝ، ٝحالكٌخّ حُؼخٓش ُٔ٘ق 

 طشحخض حُز٘خء ك٢ حُلشع حُؼخ٢ٗ.

 انفرع األٔل
 اجعرٌف انرتاخٍـص اإلدارٌة يف جمال انبُاء ٔمتٍٍسْا عًا ٌشحبّ بٓ

حٕ طـالك٤ش حالدحسس رخظٞص حُظشحخ٤ض حإلدحس٣ش طـوّٞ ػ٠ِ كٌشط٢ 

حُ٘ـظخّ حُؼخّ ٝحُ٘لغ حُؼخّ، ار طـغظ٘ذ ػ٠ِ طلذ٣ذ ٓششٝػ٤ش طـظشكخص حالدحسس 

ٝٓذٟ ط٘خعـزٜخ ٓغ حُـخ٣ش ٜٓ٘خ، ٝطؼذ طشحخ٤ض حُز٘خء حعظؼ٘خًء ػ٠ِ حُـلش٣ش ٝه٤ذ 

 حعظـؼ٘خث٢ ػ٠ِ ٓٔخسعظٜخ.



 الضبط اإلداري في مجال استخدامات األرض الحضرية

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

725 

حُظشحخ٤ض حُز٘خء ٝر٤خٕ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُٜخ ٝػ٤ِٚ ع٘وّٞ رز٤خٕ طؼش٣ق 

ك٢ أٝالً، ٝطٔـ٤٤ض حُظشحخ٤ض حإلدحس٣ش ػٔخ ٣شظزٚ رٚ ٖٓ طظشكخص حخشٟ ك٢ 

 ػخ٤ٗخً.

 وتُاٌ انطثـُؼح انماَىَُح نها أوالً: تؼزَف رخظح انثُاء

حٕ سخـظش حُز٘خء ٖٓ حًؼش حُٞعخثَ حُٔغظـخذٓش ٖٓ هزَ حُغِطش 

ٝط٘ـظ٤ْ حُ٘شخؽ حُلشد١ ٝٓٔخسعش حُلـش٣خص حُؼخٓش  حإلدحس٣ـش ك٢ طٞؿ٤ٚ ٝٓشحهزش

ك٢ حُٔـظٔغ، ك٢ٜ رحص ؽزـ٤ؼش سهخر٤ش ٝٝهخث٤ش ك٢ ٗلظ حُٞهض ٝرخُـظخ٢ُ كبٕ 

ٓٔخسعش حُ٘شخؽ ٓشٕٛٞ رٔ٘ق حُظشخ٤ـض ح١ الرذ ٖٓ حُلظٍٞ ػ٠ِ حألرٕ 

حُٔـغزن ٖٓ هزَ حُغِطخص حُؼزط٤ش حُٔخظظش
(5)

. 

ء ٣ؼذ ٖٓ حُٔٞحػ٤غ حُٜٔٔش ٤ُظ ك٢ حٕ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُظشحخ٤ـض حُز٘خ

حُوخٕٗٞ حُؼخّ كلغذ رَ ك٢ حُوخٕٗٞ حإلدحس١، ٝطـؤط٢ ٛزٙ حال٤ٔٛش حٕ حؿـخصس حُز٘خء 

طؼذ ٝع٤ِش ٖٓ ٝعـخثَ طذخَ حُذُٝش ك٢ ٓٔخسعش حُ٘ـشخؽ حالكشحد ٖٓ حؿَ ط٤خٗش 

 ٝكٔـخ٣ش حُ٘ظخّ حُؼخّ ٝحُلـلخظ ػ٠ِ حُٔظخُق حُؼخٓش ُِذُٝش ٖٓ ح١ حػـظذحء ُٜٝزح

طؼذ حُظشحخ٤ض حإلدحس٣ش ٖٓ حالػـٔخٍ حُوخ٤ٗٞٗش ُإلسحدس طـ٘لشد رزؼغ ٖٓ 

حُظلخص
(3)

. 

حخظِق حُلوٚ ٝحُـوؼخء كٍٞ طـلذ٣ذ حُٔالٓق حُوخ٤ٗٞٗش حٝ حُطز٤ـؼش 

حُوخ٤ٗٞٗش ُإلؿـخصس حُز٘خء ٝػ٠ِ ٛزح حالـغخط ع٘ظ٘خٍٝ ٓٞهق حُوؼخء ٖٓ حُطـز٤ؼش 

ُلوٚ ٖٓ ؽز٤ؼش حُظشحخ٤ـض حإلدحس٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُِظشحخ٤ـض حإلدحس٣ش، ٝحُـٔٞهق ح

 ٜٓ٘خ.

 

 . يىلف انمضاء يٍ انطثُؼح انـماَىَُح نهتزاخُض اإلدارَح 1
طشدد حُوؼخء ك٢ كشٗغخ ٝٓـظش ُٞهض ؽ٣َٞ كـ٢ طظ٤٘ق حُظشحخـ٤ض 

حإلدحس٣ش ًؼَٔ ٖٓ حػٔخٍ حُؼـزؾ حإلدحس١ حٝ هـشحس حدحس١، حال حٗٚ كـذع ططٞس 

٢ٛ هشحس حدحس١ ٣ظـذس رٔوظؼ٠ طـالك٤خص حٗظـ٠ٜ ا٠ُ حٕ حُظشحخ٤ض حإلدحسس 

حإلدحسس ٤ُٝظ رٔوظـؼ٠ عِطش حُؼزؾ حإلدحس١
(2)

. 

ٝحٕ ٓـِظ حُذُٝش حُلشٗـغ٢ رٛذ ك٢ حكذ حكـٌخٓٚ ا٠ُ ))ار حػـظشك٘خ 

رلن ح٤ٌُِٔش ُألشـخخص حُؼخٓش حُٔخٍ حُؼخّ كبٕ حػـٔخٍ ٛئالء حالشخخص، طـؼذ 

ٍ ُْ ٣ؼذ ٣٘ـظش ح٤ُٜخ ًؤػٔخٍ ٖٓ هز٤َ حػٔخٍ حإلدحسس، ُٝزح كـبٕ ٛزٙ حالػٔخ

حُؼـزؾ حإلدحس١، ٌُٖٝ ًؤػٔخٍ حدحسس حُـٔخٍ حُؼخّ، ٣ٝوشس ٓلٞع حُلـٌٞٓش حٗٚ 

٣ٌٖٔ حُظٔـ٤٤ض ر٤ٖ حػٔخٍ حُؼـزؾ حإلدحس١ ٝحػٔـخٍ حإلدحسس رخٕ حؿشحءحص 

                                                      

داري دراسة مقارنة سأسذ ومبادئ القانهن د. عبج الغشي بديهني عبجهللا: القانهن اإل (1)
 .385، ص1991اإلداري وتطبيقاتيا في مرخ، مشذأة السعارف، االسكشجرية، 

 .385ص،د.  دمحم الطيب عبجالمطيف: مرجر سابق (2)
 .455د. محسهد عاطف البشا: مرجر سابق، ص (3)
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حُؼزـؾ حإلدحس١، طظشطذ ػ٤ِٜخ ٓخخُـلخص ػوٞرخص ؿ٘خث٤ش، حٓخ حؿـشحءحص حدحسس 

خخُـلظٜخ ػوٞرخص حدحس٣ش رحص طـزـش ٓخ٤ُش ٤ُغـض ُٜخ ح٣ش طـلش حُـٔخٍ حُؼخّ كبٕ ٓ

ؿ٘خث٤ش ُـزُي ال خـالف حٕ حُظشحخ٤ض طؼـذ هشحسحص حدحس٣ش ُـٌٕٞ ػوذ حالعـظـالٍ 

حُٔظشطزش ػِـ٤ٜخ ػوٞدحً حدحس٣ش((
(5)

٣ٝظزـ٤ٖ ُ٘خ ك٢ حُـلٌْ حػالٙ حٕ حُـوؼخء  

 حُلشٗغ٢ ٣ؼذ حُظشحخ٤ـض هشحسحً حدحس٣خً.

حُؼ٤ِخ ك٢ ٓـظش رٛزض ًزُي ا٠ُ حٕ حُظـشحخ٤ض حإلدحس٣ش حٓخ حُٔلٌٔش 

ٛٞ هشحس حدحس١ حال حٕ )حُغـلذ ٝحُظلظ٤ٖ حالُـخء( ال ططـزن ػ٠ِ حُظشخ٤ض 

حإلدحس١، ألٕ حإلدحسس طظـٔظغ رغِطش طوذ٣ـش٣ش ٝحعؼش ك٢ )حُغلـذ ٝحالُـخء( 

حعـظ٘خدحً ا٠ُ حُغِطش حُظ٢ ٓـ٘لٜخ ُٜخ حُٔششع
(3)

. 

ك٢ حُؼشحم ))حٕ حُوؼخء حإلدحس١ ك٢ حُؼـشحم  حٓخ حُوـؼخء حإلدحس١

٣ضخش رخألكٌخّ حُظ٢ حُــض هشحسحص حدحس٣ش ػـذ٣ذس إلطخرظٜخ رؼ٤ذ حالٗلـشحف 

حعظؼٔخٍ حُغـِطش حر ػذص ٓلـٌٔش حُوؼخء حإلدحس١ طـؤخ٤ش حٓخٗش رــذحد ك٢ ٓ٘ق 

حؿخصس رـ٘خء ع٘ٞحص ػذس ٓـٖ دٕٝ ٓـغٞؽ هخ٢ٗٞٗ ٖٓ هز٤َ حالٗلشحف ك٢ 

حُغِطش((حعـظؼٔخٍ 
(2)

. 

٣ش ك٢ رحص حالطــخٙ ٝهذ عخسص حُٔـلٌٔش حالطلخد٣ش حُؼـ٤ِخ رظلظٜخ حُظٔـ٤٤ض

ٕ هشحس ٓذ٣ش حُزِذ٣ش رشكـغ ٓ٘ق حالؿخصس ر٘خء رلــش شٍٔٞ ؤػ٘ذٓخ هؼـض ر

حُؼوخس رخالعـظٔالى ٓغظوزالً ٝٓـٖ دٕٝ حالعظـ٘خد ا٠ُ حعزخد هخ٤ٗٞٗش ٛٞ حٗلـشحف 

ك٢ حعظؼٔخٍ حُـغِطش
(4)

. 

 

 ف انفمه يٍ طثُؼح انتزاخُض اإلدارَح . يىل2

                                                      

ت القانهنية، القاىخة، ، دار القانهن لإلصجارا1حامج الذخيف: التخاخيص اإلدارية، ج د. (1)
 .20ص ،2001

 .68د. ماىخ ابه العيشين، مرجر سابق، د. دمحم جسال عقسان جبخيل، مرج سابق، ص (2)
، 2004، 1د. غازي  فيرل ميجي: تعميقات ومقاالت في نطاق القانهن العام، ط (3)

 .78ص
، 19/7/2006 ، في2006/ اتحادية/ تسييد/ 18حكم السحكسة االتحادية العميا: العجد  (4)

، ترجر عن 2007، 2006، 2005أحكام وقخارات السحكسة االتحادية لألعهام 
 .134السحكسة االتحادية العميا، ص
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حؿٔغ حُلوٜخء
(5)

ػ٘ذ كذ٣ؼـْٜ ػٖ ؽز٤ؼش طشحخ٤ض حإلدحس٣ـش ػ٠ِ حٜٗخ  

هشحسحص حدحس٣ش طـظذس ٖٓ هزَ حُغِطش حإلدحس٣ش حُٔـخظظش ٖٝٓ حُٔؼِّٞ حٕ 

حُوـشحس حإلدحس١ ٛٞ ))ػَٔ هخ٢ٗٞٗ ٣ظذس رخإلدحسس حُٔظلشدس ٝحُِٔضٓش إلكذٟ 

ُذُٝش إلكـذحع طـ٤٤ش ك٢ حُٔشحًض حُوخ٤ٗٞٗش حُوخثٔش حٓخ اٗشـخء حُـٜخص حإلدحس٣ش ك٢ ح

(ٓشًض هخ٢ٗٞٗ حٝ طؼذ٣َ ُٔشًض هخـ٢ٗٞ٘ هخثْ حٝ اُـخء ُٚ(
(3)

. 

ٝهذ رٛذ ؿخـ٘ذ ٖٓ حُلوٚ
(2)

ا٠ُ طلذ٣ذ حُطـز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ا٠ُ حُظ٤ٔـ٤ض  

ر٤ٖ ٗظخ٤ٖٓ ٗظخّ حُٞهخث٢ ٝحُــضحث٢، ٝهذ حدسؽ حُظشحخ٤ض حإلدحس١ طلـض 

خّ حُٞهخث٢ رخػظزـخسٙ ٖٓ حالػٔخٍ حُششؽ٤ش حُظ٢ ط٘ـذسؽ ػٖٔ حُوشحسحص حُ٘ظ

حُلشد٣ش
(4)

. 

ً حخش ٓـٖ حُلوٚ ك٢ طلـ٤ِِٚ ؽز٤ؼش حُظشحخ٤ض حإلدحس٣ـش حر  ٝٗـذ ؿخٗزخ

ط٘خٍٝ ٓذٟ عِطش حإلدحسس ك٢ طـوش٣ش حُظشحخ٤ض ٝٓذٟ عِطظـٜخ ك٢ ٓ٘لٜخ، حر حٕ 

حد ٝحعـظؼ٘خًء ٖٓ حالطَ حُؼخّ عِطـظٜخ ك٢ ٓ٘ق حُظشحخ٤ض ه٤ـذ ػ٠ِ ٗشخؽ حالكش

ٝٛـٞ حُلش٣ش، حال حٗـٚ ٣ؼذ حٕ ُِظشحخ٤ض ُٚ ؿخٗذ حخـش ك٢ طخُق حُلش٣ش، ٝرُي 

ػـ٘ذٓخ ٣ذخِٚ ٗظخّ حُلـظش حُٔطِن ُ٘شـخؽ ٓلذد ك٤ؼذٙ حعظؼـ٘خًء ٖٓ حُلظـش ال 

حالرخكش
(1)

. 

ٝٗشٟ ٓخ ه٤َ ك٢ حُطزـ٤ؼش حُظشحخ٤ض حإلدحس٣ش رـظٞسس ػخٓش ٣٘طـزن 

ار حٕ  –حُظ٢ ُْ طزـلغ ك٢ دسحعخص حُلوٜخء ًٔخ ٓـشَّ رًشٙ  –حُز٘خء  ػ٠ِ حؿخصس

حؿخصس حُـز٘خء ٛٞ حعِٞد ٖٓ حعخ٤ُذ طذخَ حُذُٝش، ك٢ ٓـٔخسعش ٝٓشحهزش ٗشخؽ 

حالكـشحد، كخإلدحسس طوـّٞ رٔ٘ق حالؿخصس ُٔخ طشحٙ ٓـ٘خعزخً ٝٓالثٔخً ٖٓ حؿـشحءحص حُظ٢ 

ش، ٝحٕ طــذخَ حُغِطش حُٔخظظش ٖٓ شؤٜٗخ حٕ طزـؼذ حالػـشحس رٔظخُق حُذُٝ

رٔ٘ق حؿـخصس حُز٘خء ر٘خًء ػ٠ِ ؽخُذ حالؿخصس حُٔوذّ ح٤ُـٜخ، ٝطٌٕٞ طٞسس حُظذخَ 

                                                      

دمحم جسال عقسان جبخيل: التخاخيص اإلدارية دراسة مقارنة، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  (1)
ستفخدة لمدمطة اإلدارية، ؛ اسعج بخىان: إنياء القخارات اإلدارية باإلرادة ال61، ص1993

 وما بعجىا. 156، ص1977رسالة ماجدتيخ، كمية الحقهق، جامعة بغجاد، 
نقاًل عن ندار عبج القادر احسج الجباري: عيب عجم االختراص الجديم في القخار  (2)

، السخكد العخبي لمشذخ 1دراسة تحميمية مقارنة، ط –اإلداري والخقابة القزائية عميو 
 .26، ص2018اىخة، والتهزيع، الق

 .375، ص1د. ماىخ ابه العيشين: در سابق، ج (3)
د. ماىخ صالح عالوي الجبهري: القخار اإلداري، دار الحكسة لمطباعة والشذخ، بغجاد،  (4)

 .38ص
نقاًل من عامخ السختار: تشظيم سمطة الزبط اإلداري في العخاق، رسالة ماجدتيخ، كمية  (5)

 .62، ص1975الحقهق، جامعة بغجاد، 
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ػـ٠ِ شٌَ طذٝس هـشحس حدحس١ كشد١ ٣٘ـشت كوٞم ٣ٝشطذ حُظـضحٓخص ػ٠ِ 

ػـخطن ؽخُذ حالؿخصس حُز٘خء ٝعـ٘ذٛخ ك٢ رُي ٗض حُوخٕٗٞ، ٝرـزُي ٣ؼذ )هشحس 

ـشحسحً ادحس٣خً كشد٣خً ٣خـؼغ ُوٞحػذ ٝحكـٌخّ حُوشحسحص حإلدحس٣ش ٓ٘ـق حؿخصس حُز٘خء( ه

٣ٝــذ حٕ ٣ٌٕٞ ك٢ حؽـخس حُوٞحػذ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔـ٘ظٔش ُظذٝسٙ ٝال ٣ـٞص 

ِٚ حال ك٢ كخالص حُظـ٢ كذدٛخ حُوخٕٗٞ ٖٓ علـذ حٝ طؼذ٣َ حٝ حُـخء  حُٔغـخط ر

شًض شخظ٢ ال هـشحس ٓ٘ق حؿخصس حُز٘خء ،ٝػ٤ِٚ كبٕ ؽـخُذ حالؿخصس ٣ٌٕٞ ك٢ ٓـ

 طـؼخهذ١ حٝ ط٘ظ٢ٔ٤.

 حاَُاً: تًُُش تزاخُض انثُاء ػًا َشتثه ته يٍ تظزفاخ اخزي
رخُ٘ظش أل٤ٔٛش حُظشحخ٤ض حالدحس٣ش ك٢ حُظشش٣غ حُؼشحه٢ الرذ ٖٓ ح٣ؼـخف 

رؼغ حُظلظ٤الص، ٝرُي رظ٤٤ٔضٙ ػٔخ ٣شظزٚ ٖٓ حالٗظٔش حالدحس٣ش حُٔظوخسرش ، ٓٔخ 

رؼؼٜخ، ٌُٜٝ٘خ طخظِق ك٢ ؽز٤ؼظٜخ ٝكٌٜٔخ ٣ئد١ ا٠ُ حُوٍٞ حٜٗخ طظشخرٚ ٓغ
(5)

 ،

ٖٝٓ حٓؼِش رُي حُظغخٓق حإلدحس١ ٝحػخكش ح٠ُ حالخطخس حُٔغزن حإلدحس١ ٝحخ٤شحً 

 حُظظش٣ق.

 

 تًُُش انتزخُض اإلدارٌ ػٍ انتسايح اإلدارٌ  -1

٣خظِق حُظشخ٤ض حإلدحس١ ػٖ حُظغخٓق حإلدحس١، ٛٞ حٕ حالخ٤شس ال 

َٔ ٝحٗٔخ طغخٓـق كوؾ ك٤ٚ آخ رــغٌٞطٜخ ػٖ طـظشخض ؿٜش حالدحسس ك٤ٚ رخُؼ

ٓطخُذ حطلخد حُـشؤٕ، ٝرُي ُِـلـظٍٞ ػ٠ِ حُظشخ٤ض حُز١ حٝؿـزٚ حُوخٕٗٞ 

حٝ حُظشٝف حُٔخظِلش حُغ٤خعـ٤ش ٝحالهظظخد٣ش ٢ٛ حُظ٢ دكـؼظٜخ رٜزح حُظغخٓق، 

٤ُٝـظ ك٢ ٛزح ح١ ٓـخخُلش ُِوخٕٗٞ حٝ حعخءس حعظــؼٔخٍ حُغِطش ٖٓ هزَ حُـــٜخص 

ظظش، حُظ٢ هشسص حُغـ٤ش رؤعِٞد حُظغخٓق حإلدحس١ ٓغ حطلخد حُـشؤٕ، حُٔخ

ٝإٔ حُغِطش حإلدحس٣ش ك٢ حعـظخذحٜٓخ ُِظغـخٓق حإلدحس١ ٤ُغض ٓطِوش رَ ٢ٛ ٓو٤ذس 

رـؼذّ ٓخخُلظٜخ ُلٌْ خخص ٓؼ٤ٖ، ًظغخٓـلٜخ ك٢ ٓضحُٝش ٗـشخؽ ٤ُظ ؿـ٤ش 

ٓؼ٤ٖ ٤ُظ ُـ٤ش  حُٔشخض ُٚ حٕ ٣ـوّٞ رٚ ًؤٕ طظغخٓق حالدحسس ك٢ ٓضحُٝش ٗشخؽ

حُٔـخص ُٚ حٕ ٣ٔخسعٚ، ٝهذ ؽزن حُوـؼخء حُلشٗغ٢ ٛزح حُـلٌْ ك٢ رؼغ حُٔ٘خؽن 

حُظ٢ ٓ٘غ حُٔـششع طشحكش ؿ٤ش حُٔـخص ُْٜ حُظـ٤ذ ك٤ٜخ
(3)

. 

 

 

                                                      

دمحم الطيب عبجالمطيف: نظام التخاخيص واالخطار في القانهن السرخي، مطبعة دار  د. (1)
 .166ص ،1960التأليف، القاىخة، 

د. زكي دمحم الشجار: الهجيد في القزاء اإلداري، الكتاب اإلداري، بجون دار نذخ،  (2)
يص او االجازة ، عبج االميخ عمى مهسى :الشظام القانهني لمتخخ33، ص1999-2000

 .90،ص1981كمية القانهن، ،في التذخيع العخاقي، رسالة ماجدتيخ جامعة بغجاد
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 تًُُش انتزخُـض اإلدارٌ ػٍ االخطار -2
حٕ ًال حُ٘ظخ٤ٖٓ ٣شـظشًخٕ ك٢ ًٜٞٗٔخ حٕ ٣ٌـٕٞ ٓٔخسعش حُ٘ـشخؽ 

دحسس حال حٜٗٔخ ٣خـظِلخٕ، حر حٕ حُظشخ٤ض ٛٞ كشع ُٔـشحهزش ٓششٝؽش رـظذخَ حال

حُ٘شخؽ ػٖ رؼذ، ر٤ـ٘ٔخ حالخطخس ٣شطزؾ رشهخرش طـخسٓش
(5)

. 

٣ؤخز ٗـظخّ حالخطخس حإلدحس١ حٗٚ ٣لـ٤َ ٌٓخٗخً ٝعطخً ر٤ٖ حُلـش٣ش حُٔطِوش 

ٖٓ ًَ ه٤ذ ٝٗظخّ حالؿـخصس ػ٠ِ ٓٔخسعش حُ٘ـشخؽ
(3)

. 

رـؤٗٚ ))حُظضحّ ٣وغ ػ٠ِ ػخطن ٣ٌٖٝٔ طؼـش٣ق حالخطخس حإلدحس١ 

ً حُغـِطش  حالشخخص حُشحؿز٤ٖ ك٢ ٓٔخسعش رؼـغ حالٗشطش رؤٕ ٣ؼِـٔٞح ٓوذٓخ

حُؼخٓش رٔٞػـٞع ٝطشط٤زخص حُ٘ـشخؽ حُٔضٓغ حُو٤خّ رٚ((
(2)

. 

 تًُُش انتزخُض اإلدارٌ ػٍ انتظزَح -3
طؼذ ًَ ٖٓ حُظشحخ٤ـض حإلدحس٣ش ٝحُظظش٣ق حعخ٤ُـذ حدحس٣ش طِـؤ ح٤ُٜخ 

س ُظ٘ـظ٤ْ ٓٔخسعش ٗشـخؽ كشد١ ٓؼ٤ٖ ،حال حٕ حالخـظالف ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٌـٖٔ ك٢ حالدحس

حٕ حُظشحخ٤ض طؼـغ ه٤ٞدحً ػ٠ِ ٓٔخسعش حُ٘ـشخؽ حُلشد١ ٜٓ٘خ حٌُشق ػ٠ِ ٓلَ 

ؽخُذ حالؿخصس حٝ خؼٞػٚ الخظزخس ٖٓ هزَ حُِـ٘ش حُٔخظظش رخُ٘غزش ُٔٔخسعش 

خـطٞسس ٓٔخسعش ٛزح رؼغ حُٜٖٔ، كال ٣ٔـٌٖ ٣وظذ رٜخ حال ٝهخ٣ـش حُٔـظٔغ ٖٓ 

حُ٘ـشخؽ حٝ طوـ٤٤ذ ٓضحُٝظٚ
(4)

. 

ٝحٓخ حُظظش٣ق حُٔوظـٞد ٓ٘ٚ اؽـالع حإلدحسس ػ٠ِ حالٗشـطش حالهظظخد٣ش 

حُظ٢ ٣ـوّٞ رٜخ حالكشحد
(1)

، ٖٝٓ حالٓؼِش ػ٠ِ حُظظـخس٣ق حإلدحس٣ش ٢ٛ حُظـظش٣ق 

رخُزٛذ ٝحُؼِٔش
(6)

. 

 

                                                      

، دار الشيزة العخبية، 1د. صبخي ابه عمم: القيهد اإلدارية السقخرة لمسرمحة العامة، ط (1)
 .271، ص2011القاىخة، 

لمشذخ والتهزيع،  ، دار الشيزة العخبية1د. ماىخ ابه العيشين: التخاخيص اإلدارية، ج (2)
 .57، ص2006القاىخة، 

 د. محسهد عاطف البشا: مرجر سابق. (3)
، عبج االميخ عمي مهسى، مرجر 450د. محسهد عاطف البشا: مرجر سابق، ص( 4)

 .101سابق، ص
 .57د. ماىخ ابه العيشين: مرجر سابق، ص (5)
يقيا، مطبعة الجاحظ، ياسين الجوري: محكسة تشظيم التجارة والقهانين التي تختص بتطب (6)

 .72، ص1986بغجاد، 
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 انفرع انثاًَ

 األحكاو انعاية دلُح نرتاخٍص انبُاء
ع٘ظ٘خٍٝ ك٢ ٛزح حُلشع حُوٞحػـذ حُظ٢ ٣ـذ ػ٠ِ حُغِـطش حُٔخظظش 

ٓشحػخطـٜخ الطخخر هشحس ٓ٘ق حالؿخصس، ار طٔـِي حإلدحسس )عِطش طوذ٣ش٣ش( ك٢ حطـخخر 

 هشحس ٓ٘ق حؿخصس حُزـ٘خء حٝ رشد حُـطِذ حُٔوذّ ٖٓ هزَ ؽخُذ حالؿـخصس.

ــخصٙ ٖٓ ٝحٕ ؽخُذ حالؿخصس حُز٘خء ٣ـوذّ ر٤خٕ طلظـ٢ِ٤ ػٔخ ٣ش٣ذ حٗ

حػٔخٍ ك٤ٔخ ٣ظؼِن ربٗشخء حُٔـزخ٢ٗ حٝ ٓغظِضٓخص حُز٘خء ٓؼَ حالعـٞحس ٝحُغالُْ 

حُخخسؿـ٤ش حٝ طٞع٤غ حُٔزخ٢ٗ )ص٣خدس حُٔغخكش حٝ كــْ حُز٘خء، حٝ حػخكش ر٘خء 

ؿذ٣ـذ ا٠ُ حُز٘خء حُوخثْ ػ٤ِٚ حُزـ٘خ٣ش ًض٣خدس ػذد حالدٝحس حٝ حُطٞحرن حُـٞحسدس 

رخُظشخ٤ض(
(5)

. 

، طلش ؽخُذ ٛزح حُلشع ٗطخم ططز٤ـن حؿخصس حُز٘خء ك٢ حٝالً  ع٘ظ٘خٍٝ ك٢

 حُظـشخض حُز٘خء ػخ٤ٗخً، ٝحُز٤خٗخص حُٔـطِٞرش ٖٓ ؽخُذ حُظشخـ٤ض حُز٘خء ك٢ ػخُؼخً.

 أوالً: َطاق تطثُك اجاسج انثُاء

الرذ ٖٓ طلذ٣ذ حالػٔخٍ حُخخػؼش ُظشخ٤ـض حُز٘خء ٝرُي ُظـ٘ذ حالػخس 

ذّ ٓؼشكظْٜ ُألػٔـخٍ حُخخػؼش ُظشخ٤ض حُز٘خء، حُ٘خؿـٔش ػٖ ٝهٞع حالكشحد ك٢ ػ

كؼال ػٖ حخظالف حُٔـؼخُـش حُظشـش٣ؼ٤ش ٖٓ دُٝش ح٠ُ حخشٟ، رخخظالف حُذٍٝ 

ٓلَ حُٔوخسٗش ،كـل٢ كشٗغخ كخٕ حُٔششع حعظؼ٠٘ رؼـغ حالر٤٘ش ٖٓ حُخؼٞع 

ُـشخظش ٜٝٓ٘خ حالر٤٘ش حُٔلـ٤ٔش رغش٣ش حُذكخع حُٞؽ٢٘ ٓـؼَ ٓئعغخص حُظذس٣ذ 

ٝر٤ـ٘ٔخ  ٝٓشحًض حُٔؼِٞٓخص ٝط٘خػش حُزخـخثش ٝهٞحػذ حُظٞحس٣خ،حُؼغـٌش١ 

حػل٠ حر٤٘ش حخشٟ ٖٓ حالؿـشحءحص حُش٤ٌِش حخؼغ حخشٟ ُـإلػالٕ حُٔغزن 

كظـشَٔ حػٔخٍ حُظش٤ْٓ ٝحالػٔخٍ حُٔظؼِوش رخألر٤٘ش حالػش٣ش ٝرؼـغ حُٔ٘شآص حُل٤٘ش 

حُؼشٝس٣ش ُظٞص٣غ حُـٌٜشرخء ٝحالر٤٘ش ه٤ِِش حال٤ٔٛش
(3)

. 

ك٢ ٓـظش كظشَٔ حػٔخٍ حُزـ٘خء حهـخٓش حالر٤٘ش حٝ حُٔ٘ـشآص حهخٓـش حٓخ 

حالػٔخٍ حٝ حُظـــ٤٤ش ك٤ٜخ عٞحء رظـؼ٤ِـظٜخ حٝ طـذػ٤ٜٔخ حٝ طشٓـ٤ـٜٔخ حٝ حؿـشحء 

حُظشـط٤زخص حُخخسؿ٤ش
(2)

طـوذّ حٕ حُٔـشــشع  ، ٣ٝظـزـ٤ٖ ُ٘خ ٖٓ خـالٍ ػـشع ٓخ

٣غـظؼ٢٘ حػٔخٍ حٝ حرـ٘ـ٤ش  حُٔظش١ حشـخس ح٠ُ حالػٔخٍ ٓـلَ حُظشخ٤ض ٌُٖ ُْ
                                                      

، 1997، الخياض 1د. ابخاىيم دمحم الفائد: البشاء واحكامو في الفقو االسالمي، ج( 1)
 .46ص

د. مرمح الرخايخة: الشظام القانهني لخخرة البشاء دراسة مقارنة بين القانهن الفخندي  2))
 .302-301،ص2001،،الكهيت4، 25واالردني، مشذهر في مجمة الحقهق، الدشة 

 .2008 لدشة 119( من قانهن  البشاء السرخي رقم 39السادة ) 3))
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ٓلذدس ٖٓ حُلـظٍٞ ػ٠ِ حؿخصس حُز٘خء، عـٞحء ُظــش حُٔـغخكش حُظ٢ طشـِٜخ حٝ 

ُـوـِش حٛٔـ٤ظٜخ، حال حٕ ٓــخدس حخشٟ هؼض رــغش٣خٕ حكٌخّ حُزـخد حُٔظـؼِن رظ٘ظـ٤ْ 

حػٔـخٍ حُز٘خء ػ٠ِ ًخكش حػٔخٍ حُظخطـ٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ رٞكذحص حالدحسس حُٔل٤ِش، 

حُغ٤خك٤ش ٝحُظ٘خػ٤ش ٝحُظـٔؼخص حُغ٤ٌ٘ش حُــذ٣ذس حُظ٢ ٣لذدٛخ ٝص٣ش  ٝحُٔ٘ـخؽن

، ٓٔخ ٣ؼ٢٘ حٓـٌخ٤ٗش ه٤ـخّ ٝص٣ش حالعـٌخٕ حعظؼ٘خء حالر٤٘ش حُٞحهؼـش حالعٌخٕ ٝحُظـ٤ٔ٘ش

ك٢ حٓـخًٖ حُغـش٣ش ٖٓ حُخؼـٞع إلؿخصس حُز٘خء
(5.)

 

٤خّ ٝحٓخ ك٢ حُؼشحم ٝٗــذ حٕ حُٔـششع حشــظشؽ حؿخصس حُز٘خء ٖٓ حؿَ حُو

رؤ١ رـ٘ـخء
 

ً ُلع حالؿخصس رُٝوذ ػشف حُ ٗـٚ ))حؿخصس حُز٘خء ؤظشحخ٤ـض ٓغظخـذٓخ

حُٔطِٞرش ٝحُٔـغظلظِش ٝكن حُششٝؽ ٝحالكٌخّ حُٔز٤٘ش ك٢ ٛزح حُ٘ظخّ حٝ ؿ٤شٙ 

ٖٓ حُوٞح٤ٖٗ ٝحالٗظٔش حالخشٟ حُٔؼٍٔٞ رٜخ((
(3)

ٚ ٣شَٔ ُٝوذ ػشف حُز٘ـخء رخٗ ،

ض حُٔٞحد حالٗشخث٤ش ٓؼشٝكش حٝ ؿ٤ش ٓؼشٝكش ، عٞحء ًخٗـًَ حٗشخء ؿذ٣ذ حٝ حُظش٤ْٓ

ٓخ ٣شخرـٚ رُي ٖٓ  ًٝزُي حهخٓـش ٓظِش ػ٠ِ عظخسس ػـ٠ِ ٝحؿٜش حُطش٣ن حٝ

حػٔخٍ
(2)

ٝٗـالكع حٕ حُ٘ظـٞص حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُْ طـش٤ش ح٠ُ حعظؼ٘خء  ،

حػٔخٍ رـ٘خء ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُضح٤ٓش حعظلظخٍ حؿخصس حُز٘خء، ار حٕ حُظـؼش٣ق ؿخء 

خ ٣ؼ٢٘ حٗٚ ٣شـَٔ ًخكش حٗٞحع حُز٘خء ٝرـغ حُ٘ظش ػٖ ٗٞػ٤ـش ٓطـِن ٝٓٔ

حالعظؼٔخٍ، كخُو٤خّ ربػٔخٍ حُزـ٘خء ٖٓ دٕٝ حؿـخصس ٣خشؽ ٛزٙ حالػـٔخٍ ػٖ حؽخس 

 حُوخٕٗٞ ٣ٝغظٞؿذ ح٣ـوخع حُؼوخد ػ٠ِ حُـلخػَ.

ٝحٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظؼز٤ض كذٝد حالسحػ٢ حُٔؼذس ُِغٌٖ كوذ حشـخسص 

( 210حُظ٢ طذسص ُظغ٤َٜ ط٘ل٤ز حُوشحس٣ٖ سهْ) 5323( ُغ٘ش 5حُظؼ٤ِٔخص سهْ)

5322( ُغ٘ش 340ٝهشحس سهْ ) 5323ُغ٘ش
(4)

، كوذ حشـخس ح٠ُ ػذّ ؿٞحص 

حُظشخـ٤ض رخُز٘خء حٝ حػخدس ر٘خء دحس عـٌٖ ػ٠ِ هطؼش حالسع حُٔخظـظش ُز٘خء 

حُٔغخًٖ حُٔ٘ـلشدس ػٖٔ ٓ٘خؽن حُغـٌٖ حُٔلذدس رٔٞؿذ حُظظـ٤ْٔ حالعخط حرح 

                                                      

تدخي احكام ىحا الباب )) 2008لدشة 119السرخي رقم  ( من قانهن  البشاء38)السادة  1))
في شان تشظيم اعسال البشاء عمى كافة اعسال العسخان بهحجات االدارة السحمية والسشاطق 

التجسعات العسخانية الججيجة وعمى السباني والتجسعات التي يرجر الدياحية والرشاعية و 
 .بتحجيجىا قخار من الهزيخ السختص((

السعجل، مشذهر في جخيجة  1935لدشة  44( من نظام الطخق واالبشية رقم 37السادة ) 2))
 .195، ص17/10/1935، في 1465الهقائع العخاقية العجد 

 السعجل. 1935لدشة  44البشية رقم /ب( من نظام الطخق وا1السادة ) 3))
في مشذهر في جخيجة الهقائع  1979( لدشة 850قخار مجمذ قيادة القهرة السشحل رقم) (4)

السعجل  1988( لدشة940،وفيسا نذخ القخار )23/7/1979، بتاريخ 2722   العخاقية،
 .4/1/1988، بتاريخ 3183في جخيج الهقائع العخاقية،   
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ّ 200ٜخ طـض٣ذ ػٖ)ًخٗض ٓغخكظ
3

حٝ طـوَ ػٖ كذٝد ٓؼ٤٘ش ٝكغذ ٝهـٞع  (،

٣ـغش١ ٛزح  حُز٘خء ار ًخٕ ػٖٔ ٓشًض حُٔلـخكظش حٝ حُوؼخء حٝ حُـ٘خك٤ش، ٝال

حُلٌْ ػ٠ِ حرـ٤٘ش حُؼٔخسحص حُغ٤ٌ٘ش ٝحُٔزخ٢ٗ رحص حُشـون حُغ٤ٌ٘ش حُٔظؼذدس ٝحر٤٘ش 

خء حُظ٢ ٣وشٛخ حُظـظ٤ْٔ حالعـظؼٔخالص حالخشٟ حر حٗـٜخ طخؼغ ُِوٞحػذ حُـؼخٓش ُِز٘

ٓٔخ ٣ؼـ٢٘ حٕ حالدحسس ك٢ حُؼـشحم ٓو٤ذس  حالعخط ٝحُوٞح٤ٖٗ ٝحالٗـظٔش حُ٘خكزس،

رٞؿٞد ػـذّ حطذحس ح١ حؿخصس حُز٘خء حال رـٔشحػخس حالكٌخّ حُظ٢ طؼـٔ٘ظٜخ ٛزٙ 

حُظؼ٤ِٔخص
(5)

. 

 طفح طانـة تزخُض انثُاء -حاَُاً:
طخكزـٜخ حُو٤خّ رخُ٘ـشـخؽ  طؼذ طشحخ٤ض حُزــ٘خء ٢ٛ حؿخصس حدحس٣ش طـخٍٞ

حُٔخٍٞ رٚ، رٔٞؿـذ حؿخصس حُـز٘خء حُـظخدسس ُٚ ٖٓ هزَ حُغـِـطش حإلدحس٣ش 

حُٔخظظش، كؼالً ػٖ حٕ حؿــخصس حُز٘خء طـؼذ حعِٞد ػـزط٢ ٝط٘ظ٢ٔ٤، طٜـذف 

 ٖٓ ٝسحءٙ حإلدحسس ا٠ُ حُـللـخظ ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُـؼخّ.

كـل٢  ع ػ٠ِ حُـٔخُي،ٝحٕ حُلظٍٞ ػ٠ِ حؿخصس حُز٘خء ُْ ٣وـظظشٙ حُٔشش

كشٗغخ ٣وذّ حُطـِذ حُلظٍٞ ػ٠ِ طشخ٤ض حُز٘خء ٖٓ حُٔخُي حٝ حطلخد 

حٝ ح١ شخض ٣ؼزض حٗٚ ٓـؤرٕٝ ُٚ رزُي، ًٝـزُي حُٔـغظل٤ذ  حالسحػ٢ حٝ ٤ًِْٜٝ،

ٖٓ ٗـضع ح٤ٌُِٔش ُِٔ٘لؼش حُـؼخٓش ار ٣غـظط٤ؼٕٞ حُز٘خء ػ٠ِ حُـؼوخس حُز١ حطزق 

٤ش ٓؼَ حُٔـلخكظخص ٝحُزِذ٣خص ٝحالهـخ٤ُْ رـلٞصطْٜ رٔٞؿذ هـشحس ٗضع حٌُِٔ

..حُخ ّار ٣غظـط٤غ ٛئالء حُلظٍٞ ػ٠ِ حؿخصس حُز٘خء ٖٓ دٕٝ حُلـخؿش حعظلظخٍ 

ٓٞحكوش حُٔـخُي، الٕ حالعـظٔالى حػطخثْٜ ٛزح حُلن ،حٓخ حرح ًخٗـض ح٤ٌُِٔش 

ٓشـظشًش ك٤غظط٤غ طوذ٣ْ حُطـِذ ٝحكذ حٝ حًؼش ٖٓ حطلـخد ح٤ٌُِٔش حُٔـشظشًش حٝ 

ؼ٤ِْٜٓٔ
(3)

،أٓخ ك٢ ٓـظش كوذ ٝعغ حُٔـششع طلش ؽخُذ حالؿخصس ًـٔخ ٛٞ حُلخٍ 

ك٢ كشٗـغخ كـؼِٜخ طشَٔ حُـٔخُـي حٝ ٖٓ ٣ٔؼِٚ هخٗـٞٗخً، ٝحُٔـغظؤؿش٣ٖ ٝحُٔـوخ٤ُٖٝ 

٤ٛٝجخص حُوـطخع حُخخص ٝشـشًخص حُوطخع حُؼخّ ٝحُـٔـؼ٤خص حُظؼخ٤ٗٝش ٝٝكـذحص 

٤ش طـوذ٣ْ ؽِذ حؿخصس حُز٘خءحالدحسس حُٔل٤ِش ار ؿؼـَ ٌَُ ٛئالء حٌٓخٗ
(2.)

 

ٝك٢ حُـؼشحم كبٕ حُٔخُي ٛٞ طخكذ حُٔـِي حٝ شخؿِٚ حٝ حُوـخثْ رؤٓٞس 

حدحسطٚ رخُـًٞخُش حٝ حُظ٢ُٞ حٝ حُٞطـخ٣ش حٝ حُٞال٣ش حٝ ؿ٤شٛخ
(4 ،)

ٓـٔخ ٣ؼ٢٘ طـلش 

 ؽخُذ حالؿـخصس طؼزض ٌَُ ٛئالء.

 حانخاً: انثـُاَاخ انًطهىتح نطانة انتزخُض

                                                      

 .1989( لدشة1ل يشظخ التعميسات رقم)لمسديج من التفري( 1)
(2) C.E 24 avril, 1974, min, Eguip, C. consorts fouvel. J.C.P.74,11, 

17765, not LIET - VEAUX, Renvoye a la Henri Jacqout, p361. 

لدشة  144( من الالئحة التشفيحية لمقانهن البشاء السهحج السرخي رقم 112السادة ) 3))
2009. 

 السعجل. 1935لدشة  44( من نظام الطخق واالبشية رقم 49/ د( و)1/2اد)السه  4))
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ٌَ ك٢ حطذحس حُوشحس حإلدحس١ طؤخز ٓـخالً ًز٤شحً ٖٓ حٕ هٞحػذ حُش

حال٤ٔٛش ألؿَ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔظِلش حُؼخٓش ٝحُخخطش حر طٌٕٞ ٛزٙ حُوٞحػذ 

كخؿضحً ٖٓ طؼغق حإلدحسس ك٢ حعظؼٔخٍ عِطخطٜخ، ػٖ ؽش٣ن حُضحٜٓخ رؼذّ حطذحس 

حُوشحسحص حإلدحس٣ش حُٔظغشػش ٝرُي ٣ؼٖٔ كغٖ ع٤ش حإلدحسس كؼالً ػٖ ػٔخٕ 

ُلوٞم ٝحُلش٣خص ُألكشحدح
(5)

. 

كل٢ كشٗغخ ٣ــذ حٕ ٣شظَٔ حُطِذ ٣ٞٛش ٓوـذّ حُطِذ ٣ٞٛٝش حُٔـٜ٘ذط 

حُٔؼٔخس١ حُٔششف ػ٠ِ حػـذحد حُٔششٝع، ًٔخ ٣شظَٔ حُطِذ ػـ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ 

30ّحُظلخطـ٤َ ٓؼَ ٓٞهغ ٝٓغخكـش حسع حُؼوخس)
3

ٝ40ّ
3

( ًٝزُي ػ٘ـذٓخ طٌٕٞ 

520ّحالػخكخص رؼٖٔ)
3

ك٢ ٝحؿٜش حُز٘خ٣ش ػ٘ذ طـ٤ـ٤ش حُـشع  (، ٝحُظـ٤ـ٤شحص

ٖٓ حُز٘خء ًـؤٕ ٣ٌٕٞ ُـشع حُغٌٖ ح٠ُ ر٘خء ٓلالص طـخس٣ش ،ٝؿٜش حالٗشخءحص 

ٝحُطخهش حٌُٜشرخثـ٤ش حُالصٓش  ٝؽزـ٤ؼش حُؼَٔ ،ٝٓغخكش حُٔزخ٢ٗ حُٔخطـؾ ُٜخ،

 ُـِٔششٝع كؼال ػٖ حُٔظطِـزخص حُظ٢ طظذس روشحس ٖٓ حُغِطش حالدحس٣ش حُؼٔذس

طٌٕٞ ػـشٝس٣ش الكظغخد حُؼشحثذ ٝحُشعّٞ، ًٝزُي طلذ٣ذ )حُٔلخكع( ٝ

حالػـٔخٍ حُظ٢ طخؼغ ُـالرٕ حُٔغزن حٝ طظـش٣ق رخُ٘غزش حُٔ٘ـشآص رحص حُظؤػـ٤ش 

ػ٠ِ حُز٤جش حٝ ك٢ ٗطـخم حالر٤٘ش حالػش٣ش حٝ ػٔـٖ حُٔل٤ٔخص حُطز٤ؼ٤ش
(3)

. 

ٝحٓخ ك٢ ٓظش ك٤ِضّ ؽـخُذ حالؿخصس طوذ٣ْ ؽِذ ح٠ُ حُـٜـش حالدحس٣ش 

ٔخظظش ُِلظـٍٞ ػ٠ِ ر٤خٕ رشخٕ طالك٤ش حُـٔٞهغ ٖٓ  حُ٘خك٤ش حُظخطـ٤ؾ حُ

كؼالً ػٖ حٜٗخ طـِضّ حُـٜش رؼذ حُٔؼخ٣ـ٘ش حطذحس هشحس خالٍ  ٝششٝؽ حُز٘خء،

حعزـٞع ٖٓ طخس٣خ طوذ٣ْ حُـطِذ ٝكوخً ُ٘ٔٞرؽ حُٔـؼذ ُٜزح حُـشع، كخرح ًخٕ ٛ٘ـخُي 

ي حُٔٞحٗغٓخٗغ رخُٔٞهغ ػ٤ِـٜخ حطذحس حُز٤خٕ ٣زًـش ك٤ٚ طِ
(2)

،ػ٠ِ حٕ ٣شكن ؽـِذ  

سخظش حُز٘خء رٔــٔٞػش ٖٓ حُٔغظ٘ذحص طظــ٘خعذ ٓغ ؽز٤ؼش حُؼـَٔ حُٔشحد 

حٗشخءٙ
(4)

. 

ٝحٓخ ك٢ حُؼشحم ك٤ــذ حٕ ٣وذّ ؽخُذ حالؿـخصس حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٞػخثن 

ً ُ٘ظخّ حالؿخصس حُــذ٣ذ سهْ  ٛ٘خ ٣ــذ ػ٠ِ  ،3056ُغ٘ش 3ٝحُٔـغظ٘ذحص ٝكوخ

٣ٔـؼِٚ حٕ ٣وذّ حُٔغ٘ذحص ٝحُٞػخثـن ٝحُظ٢ طٌٕٞ ٖٓ ػـٜٔ٘خ ؽخُذ حالؿخصس حٖٝٓ 

)حُٔخطـطخص حُٜ٘ذع٤ش( حُٔطِٞرش ٖٓ حُزـِذ٣ش حٝ دٝحثش حُزِذ٣ش حُظخرؼش حٓـخٗش 

                                                      

 .112د. ماىخ صالح عالوي الجبهري: القخار اإلداري، مرجر سابق، ص 1))
(2) Jean Bernard Aubay ,Hugues Perinet Marquet und Rozen 

Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la Construction, 9 edition, 

Montchrestien Lextenso edition, Paris, 212, p456. 

 .2009لدشة144( من الالئحة التشفيحية لمقانهن البشاء السهحج رقم 110السادة) (3)
( 112،113،116والسهاد )،2008لدشة  119( من قانهن البشاء السهحج رقم 46السادة )( 4)

 .2009لدشة144من الالئحة التشفيحية لمقانهن البشاء السهحج رقم 



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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رـذحد
(5)

ٝٛزح ٣ؼ٢٘ حٕ ٗظـخّ حؿخصس حُز٘خء حُٔؼـٍٔٞ رٚ ك٢ حُؼشحم ُْ ٣ؼغ  ،

خص طلذ٣ذ حُٞػخثن حؿشحءحص ٓظـٌخِٓش ألػذحد سخظش ر٘خء ٝحٗـٔخ طشى رُي ُِـزِذ٣

حُٔـطِٞرش ٓٔخ ٣ئد١ ح٠ُ كـذٝع طلخٝص ًز٤ش ر٤ٖ طِي حُٔظطـِزخص ر٤ٖ رـِذ٣ش 

 ٝحخشٟ.

ُـشع حُظش٤ـ٤ذ ػٖٔ حُٔ٘خؽن حُغ٤ٌ٘ش         
(3)

)اؿخصس ر٘خء كـذ٣غ، حػخكش  

ر٘خء، طش٤ٓٔخص( الرذ ٓـٖ طوذ٣ْ حُٞػخثن حُٔطِٞرش )ع٘ذ ح٤ٌُِٔش ،ٝخخسؽش ػوخس 

ًٝظخد حػلخء ٖٓ ػش٣زش حُؼوخس ًٕٞ حُذحس حٝ حُوطؼش ؿ٤ش كذ٣ؼش ُ٘لظ حُؼخّ، 

ٓذ٣٘ش ٝدكغ حُشعّٞ، حٓخ ٓخ ٣ظـؼِن رؼٞحرؾ حُز٘خء، ال ٣ــٞص ر٘خء ٝكذس عـ٤ٌ٘ش 

200ّطض٣ذ ٓغخكظٜخ ػٖ )
3

(، ٣ــٞص ر٘خء حًـؼش ٖٓ ٝكـذس ع٤ٌ٘ش ػ٠ِ هطـؼش 

ّ 200حسع طض٣ذ ٓـغخكظٜخ ػٖ )
3

ػ٠ِ  ( ٣ٝــٞص رـ٘خء حًؼش ٖٓ ٝكـذس عـ٤ٌ٘ش

ّ 300هطؼش حسع ال طوـَ ػٖ )
3

.) 

ُٝ٘خ ػ٠ِ  حُوٞحػذ حُخخطش رخُز٘خء رؼغ حُٔالكظخص ك٢ٜ ال طظغْ 

رخُٞػٞف ٝحُؼزخص ٣ٝشؿغ ٛزح ا٠ُ ػذّ حعظوشحس حُذٝحثش حُٔؼ٤٘ش ػ٠ِ ٓؼخ٤٣ش 

ٝػٞحرؾ ٓلذدس، ٝخ٤ش د٤َُ ًظخد حُٔذ٣ش٣ش حُؼخٓش ُِظخط٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ ا٠ُ 

٣خص ٝحُٔظخ٣ق ًخكشحالٓخٗش حُؼخٓش إلدحسس حُزِذ
(2)

، ٗشٟ ك٢ ٛزح حٌُظخد ػٞحرؾ 

ؿذ٣ذس حػ٤لض ٖٓ هزَ حُِـ٘ش حُٔؼ٤٘ش رخُظؼذ٣َ إلؿشحء طـ٤٤شحص ك٢ ٓؼخ٤٣ش 

 ٝػٞحرؾ حُز٘خء حُظـخس١.

                                                      

،السشذهر  2016لدشة  2( من نظام اجازات البشاء العخاقي رقم 4/3/ اوال( و)4السادة ) 1))
 .16/5/2016،بتاريخ 4405   ،في الهقائع العخاقية

 السهقع الخسسي سأمانة بغجاد عمى السهقع االلكتخوني االتي: 2))
    ghdad.gov.iqwww.amantba  6:51، الداعة 29/2/2020تاريخ الديارة في 

 مداءًا.
، في اعادة الشظخ 4/5/1989/ في 459كتاب السجيخية العامة لمتخطيط العسخاني العجد  (3)

في ضهابط البشاء في السشاق التجارية لسخاكد السجن، ىحا الكتاب نافحًا حاليًا كاآلتي: 
ية وفق احكام السشطقة العسخانية الهاقعة فييا بالشدبة افخاز االراضي سأغخاض التجار  -1)

لألمالك العائجة لمقطا  الخاص، اما االمالك العائجة لمجولة السدتسمكة او التي تقخر 
 2م 200استسالكيا، فيرار إلى تهحيجىا واعادة افخازىا إلى قطع بسداحات ال تقل عن 

مشيا في البشاء وضهابط اخخى،  م إلمكان االستفادة10لمقطعة الهاحجة وبعخض واجية 
يكهن عجد الطهابق البشاء وفق امكانية صاحب السمك ورغبتو عمى ان ال يقل عن  -2

ثالثة طهابق يسكن ان تذيج بسخاحل وذلك لتحقيق الشهاحي العسخانية والحزارية لسخكد 
 السجيشة التجارية(.

http://www.amantbaghdad.gov.iq/
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حٕ طلذ٣ذ طلش حُٔ٘خؽـن ٝح٤ٔٛظٜخ، ٝحٕ ًخٗض روـشحس طخدس ٖٓ ٓذ٣ش٣ش 

ُٜـخ ٖٓ ػٞحرؾ حُـزِذ٣ش ك٢ حُٔلخكظش حال حٕ ٛزٙ حالخ٤شس ٓو٤ـذس رٔخ ٣ٞػغ 

ٝهـ٤ٞد ٖٓ هزَ حُــٜخص حُٔخظظش ٖٓ ٝصحسس حُلٌْ حُٔل٢ِ )حُٔذ٣ش٣ش حُؼخٓش 

ُِظخطـ٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ( ا٠ُ حُٔلخكظخص ًخكش
(5)

، حر طـؼٖٔ ٛزح حٌُظخد ؿـِٔش ٖٓ 

حُؼٞحرؾ رخـظٞص حعظلذحع حُٔلخٝس حُظـخس٣ش ٖٓ هزـَ حُزِذ٣خص ،ٝحُظ٢ ال 

 ٤ِش ُٜخ.٣ـٌٖٔ حعظلذحػٜخ حال ػ٘ذ حُلخؿش حُلؼ

حٓخ طلذ٣ذ حُٔ٘خؽن حُغـ٤ٌ٘ش كبٕ حالٓش ٓخظِق، حرح طْ رٔٞؿذ حُـوشحس 

رٔ٘غ ر٘خء حٝ حػخدس ر٘ـخء دحس ع٤ٌ٘ش ٓ٘لشدس ػـٖٔ حُٔ٘خؽن حُغ٤ٌ٘ش حُٔلـذدس 

(، ٣ٝظْ 3ّ 200رٔٞؿذ حُظظ٤ْٔ حالعـخع٢ ُِٔذ٣٘ش ػ٠ِ هـطؼش حسع طض٣ذ ػٖ )

ٝ  ( ك٢ ٓـشًض حُٔلخكظش،300ّ3كشص حالسحػ٢ حُـغ٤ٌ٘ش رٔغخكخص ال طوَ ػـٖ )

( كـ٢ ٓشًض حُ٘خك٤ش3ّ 200( ك٢ ٓشًض حُوـؼخء، ٝ )310ّ3)
(3)

. 

حٓخ كؼِـش حُطش٣ن، حٓخ حٓـٌخ٤ٗش طٞك٤ذٛخ ٓغ حالٓـالى ٝر٤ؼٚ رذٕٝ 

ٓضح٣ذس ػـ٤ِ٘ش ُألؿشحع حُغ٤ٌ٘ش ُـٔالًٜخ، ٌُٖٝ حرح ًخٗض حُلـؼِش طـخس٣ش 

وشسٙ حُخـزشحء حُٔخظظ٤ٖك٤ــٞص ر٤ؼٜخ ك٢ ٓضح٣ذس ػـ٤ِ٘ش ٝكوخً ُٔخ ٣
(2)

. 

حٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رـذٝس حُؼزخدس)حُـٞحٓغ ٝحُٔـغخؿذ( ٖٓ خالٍ حؽـالػ٘خ 

ػ٠ِ حُوٞحػذ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔ٘ـظٔش ُٜخ، ُْ طـذ عٟٞ هشحسحص ط٘ـظ٤ٔ٤ش طخدسس ػٖ 

ٓــِظ حُٞصسحء رخظٞص ؿٞحٓـغ ٝٓغخؿذ حُٞهـق حُغ٢٘ ٝكـغ٤٘٤خص حُٞهق 

ُظ٘ـظ٤ٔ٤ش هذ ٗظٔض حُشـشٝؽ ٝحُـؼٞحرؾ حُؼخٓش حُش٤ؼ٢، حر حٕ ٛـزٙ حُوشحسحص ح

حُٞحؿذ حطزـخػٜخ ألؿـَ حعظلظخٍ حؿخصس حُـز٘خء، كؼالً ػٖ حالعظؼخٗش رخُـؼٞحرؾ 

حُظخط٤ـؾ ُِز٘خء ٝطوغ٤ْ كـ٢ ٓذ٣٘ش رـذحد
(4)

. 

                                                      

، في 1946سخاني، رقم الكتاب كتاب وزارة الحكم السحمي/ السجيخية العامة لمتخطيط الع (1)
 ، السعسم عمى كافة السحافظات في العخاق والشافح حاليًا.10/5/1989

السعجل ىحه تعميسات صجرت استشادًا إلى قانهن ادارة  1979( لدشة 850قخار رقم ) (2)
الحي الغي قخار رقم  197لدشة  940السعجل بقخار  1964لدشة  165البمجيات رقم 

سن ىحا القخار ))امكانية اعادة فخز القطع الدكشية السحجدة في تز 1979لدشة  850
 =لكل قطعة في مخاكد 2( م120الترسيم االساسي إلى قطع سكشية بسداحة)

السحافظات وفي االقزية والشهاحي واجاز بشاء اكقخ من دار عمى قطعة ارض واحجة =
عادىا، )وىحا ، برخف الشظخ عن اب2م120بذخط ان تكهن الحج االدنى لمسداحة ىي 
 القخار غيخ معسهل بو في الهقت الحالي(.

 .198( لدشة 2السادة االولى/ ثالقًا، من تعميسات رقم ) (3)
مجسهعة الزهابط التخطيطية لمبشاء وتقديم االراضي في مجيشة بغجاد، امانة بغجاد دائخة  (4)

 .63-62، ص2016التراميم، نيدان، 
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حٓخ رخُ٘غزش ُظـشحخ٤ض حُز٘خء حُٔئهـظش ك٢ حُؼشحم ٣ظْ ٓـ٘ق طشحخ٤ض 

ٓالًـْٜ حُٞحهؼش ػٖٔ ٓوظشكخص حُظظـ٤ْٔ ٓئهظش ألطـلخد حُؼوخسحص رخعظـالٍ ح

حالعخع٢ ُٝل٤ٖ ط٘ل٤ز ٛـزٙ حُٔوظشكخص، ٣ٝغظِضّ ٖٓ طخكذ حُؼـوخس )ؽخُذ 

حُظشخ٤ض( رؼذّ ٓـطخُزش رـض٣خدس ك٢ ٓزِؾ حُظؼ٣ٞغ ػـ٘ذ حالعـظٔالى ٓغظوزالً ٖٓ 

( ع٘ٞحص رخُ٘غزش ُِظظٔـ٤ْ حُز١ حًظغـذ 1هزَ حُـذُٝش ٝطٔـ٘ق ُٔذس ال طوَ ػـٖ )

( عـ٘ٞحص ُِظظخ٤ْٓ حُـٔؼذس ٝحُظ٢ ُْ طٌظغذ حُـذسؿش 50ٝ ) حُٜ٘خث٤ش،دسؿش 

حُٜ٘خث٤ش
(5)

. 

حٕ حُٔششع حُؼشحه٢ ُْ ٣شش ا٠ُ حُٔذس حُٔلذدس ُِشد ػ٠ِ حُطخُذ حؿخصس 

 حُز٘خء، ٝٛزح ٣ؼذ ٗوظخً طشش٣ؼ٤خً ٗٞط٢ حُٔـششع حُؼشحه٢ ُظالك٤ٚ.

خُي حٕ ٣خـض ط٘ل٤ز حالػٔخٍ حُٔـشخض رٜخ، ك٤ـذ ػ٠ِ حُـٔ حٓخ ٓخ

( حشٜش ٖٓ طـخس٣خ طذٝس حالؿخصس ٝحر ُـْ ٣زخشش خالٍ ٣60زخشش رخُـز٘خء خالٍ )

( حشٜش حٝ رخشـش ٝٓؼ٠ حُظخس٣خ حالٗـق حُزًش حًؼش ٓـٖ ع٘ش، كؼ٤ِٚ حٕ 6ٓذس )

( ح٣خّ ٝحال طـؼظزش ِٓـخس٣50طِذ طؤ٣ـ٤ذ ٓشس حخشٟ خـالٍ )
(3)

. 

 سخظـش حُز٘خء ك٢ٜٝٓٔخ ٣ٌٖ ٖٓ حٓـش كؤٕ حُؼٞحرؾ ٝحُظؼ٤ِٔخص طـٔ٘ق 

خظـالف حُٔلـخكظخص ٝحُطز٤ؼش حُــشحك٤ش ُٜخ خحُؼشحم ؿ٤ش ٓٞكذس ٝحٗٔخ طخظِق ر

ٝحُـٌؼخكش حُغٌخ٤ٗش حُٔظٞحؿذس ك٤ـٜخ، حر حٕ ًِٜخ ػـٞحَٓ طئػش ك٢ ٓؼٕٔٞ حُوـٞحػذ 

حُوخ٤ٗٞٗش حُٔ٘ظٔش ُؼـ٤ِٔش طش٤٤ذ حالر٤٘ش رؤٗٞحػـٜخ ٝحخظالف حؿشحػٜخ ًٝـزُي 

 هؼـ٤ش ٝحُـ٘ٞحك٢ حُظخرؼش ُٜخ.حُلخٍ رخُ٘ـغزش ُأل

٣ٔ٘غ ٖٓ ٝػـغ هٞحػذ ٓٞكذس ُظـ٘ظ٤ْ حؿشحءحص حعظلظخٍ  ٌُٖٝ ٛزح ال

حؿـخصس حُز٘خء ػٖٔ هـخٕٗٞ ٓٞكذ ٣ٝظـؼٖٔ ك٤ٚ طٞك٤ذ حُشعّٞ ٝحُظـؤ٤ٓ٘خص 

حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظلظـِش ٖٓ ٓ٘ق ٛزٙ حُظشحخ٤ـض، ٝػْ ٝػغ خـطٞؽ ػخٓش 

ً رـلغذ ٓٞهغ  ُٔٞحطلـخص حالر٤٘ش حُٔشـ٤ذس ٤ُظغ٠٘ ُٜـخ كشع ٓخ طشحٙ ٓ٘خعزخ

حُز٘خء حُٔـضٓغ حٗشخءٙ ٝحُلـلخظ ػ٠ِ ؿٔخ٤ُش حُٔ٘طوش حُٔـوخّ ك٤ٜخ حُز٘خء، كغذ 

حُظخطـ٤ؾ ٝحُظظـ٤ْٔ حُؼٔشح٢ٗ ٝرُي ُظلوـ٤ن حُٔظِلش حُؼخٓش ٓغ ٓـشحػخس 

 حُٔظِلش حُخخطش ُطخُـذ حالؿخصس.

 ادلطهب انثاًَ
 االجراءات االدارٌة انالحقة

                                                      

: مرجر سابق، ء وتقديم االراضي في مجيشة بغجادامجسهعة الزهابط التخطيطية لمبش (1)
 .65ص

 .1935لدشة  44( من نظام الطخق واالبشية رقم 38السادة ) (2)
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حُز٘خء ٝحُـوٞحػذ حُؼخٓش حُٔ٘ظٔش ُٜخ، ٢ٛٝ ؿِٔش ٓـٖ حُششٝؽ طؼذ أػٔخٍ 

ٝحُؼٞحرؾ حُٞحؿذ طـٞحكشٛخ العظلـظخٍ حؿخصس حُز٘خء حُظشٓـ٤ْ ٝحُظ٤خٗـش، ٝرُي 

الػظزخسٛخ حػـٔخٍ هخ٤ٗٞٗش رحص ح٤ٔٛش ًـز٤شس ُِٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼـخّ 

ػذّ  ٤ِٔش حُز٘خء حٝٝحُظخطـ٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ ٝحُز٘خث٢، ٝحٕ ٓخخُلش هٞحػذ حُٔ٘ظٔش ُؼـ

حطـزخػٜخ، ع٤ذكغ حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔـخظظش ٝعـِطش حُؼزؾ حُوؼخث٢ ٓلخعزش 

حُٔخـخُق، ٝطٞه٤غ حُــضحءحص ؿ٘خث٤ش حٝ حدحس٣ش حٝ ٓذ٤ٗش، ٝعظوظظش دسحعظ٘خ ػ٠ِ 

 حُـضحءحص حُــ٘خث٤ش ٝحالدحس٣ش.

ٝػ٤ِٚ ع٘وغْ ٛزح حُٔطِذ ػ٠ِ كشػ٤ٖ، ٗظ٘خٍٝ ك٢ حألٍٝ حُـضحءحص 

 ٤ش ٝٗخظض حُؼخ٢ٗ ُِـضحءحص حإلدحس٣ش.حُـ٘خث

 

 انفرع األٔل
 اجلساءات اجلُائٍة

طؼذ ٓخخُلش حُؼٞحرؾ ٝحُوـٞحػذ حُخخطش ربؿخصس حُزـ٘خء، حػٔخالً حؿشح٤ٓش 

هذ طـظَ ا٠ُ حُـ٘لش حٝ كظ٠ حُــ٘خ٣ش ك٢ رؼغ حُلخالص كؼالً ػٖ حٗـٜخ طئػش 

 حُٔٞحؽ٘ـ٤ٖ ٝٓٔظٌِخطْٜ . ك٢ حُزـ٤جش حُؼٔشح٤ٗش، ٝهذ طظَ ا٠ُ كذ حُظٜـذ٣ذ رؤسٝحف

٣ٌٕٝٞ رُي حٓخ ٓـزخششس حُز٘خء رذٕٝ طشخـ٤ض حٝ ٓخخُلش حُـششٝؽ حُل٤٘ش 

ً ػذّ ٓطخروش  ٝحُٔـٞػٞػ٤ش حُٔظؼِوش ربؿـخصس حُز٘خء رـذٕٝ سخظش، ٝك٢ ػخ٤ٗخ

 حُز٘ـخء ُوٞحػذ حؿخصس حُز٘خء.

 اوالً: جشاء انثُاء تـذوٌ رخظح

 ٓخظِق حُذٍٝ، ٜٝٓ٘خ كشٗـغخُوذ كشّ حُٔششع حُز٘خء رذٕٝ طشخ٤ض ك٢ 

ٕ ػـ٠ِ حإلدحسس حٕ طزخشش رؼـَٔ ٓلؼش ػٖ ؤحر ٗض هخٕٗٞ حُؼـٔشحٕ حُلشٗغ٢ ر

حُٔخخُلخص حُٔظؼـِوش رؤػٔخٍ حُز٘خء، ًٝٔخ حُـضٓظٜخ طِي حُ٘ظـٞص رشكغ حُذػٟٞ 

حٓخّ حُـٜخص حُوـؼخث٤ش حُٔخظظش حصحء ٓـشطٌز٢ حُٔخخُلخص
(5)

. 

طخكذ حُز٘خء رخُـلظٍٞ ػ٠ِ حٓخ ك٢ حُؼشحم كوذ حُـضّ حُٔششع 

حُظشخ٤ض هزَ حُـٔزخششس ربػٔخٍ حُز٘خء كـ٢ هخٕٗٞ حُزِذ٣خص ))ال ٣ـٞص حُو٤خّ رؤ١ 

ػ٠ِ حػخكش  ر٘خء هزَ حعظلظخٍ حؿخصس ٖٓ حُزِذ٣ش(( ٝهذ ٗض ك٢ حُظؼـذ٣َ حُؼخ٢ٗ،

حُٔذ٣ش ػخّ دحثشس حُزِذ٣ش حُظخرؼش ألٓخٗش  -حُ٘ـض حُظـش٣ْ ٝحُــضحء رخُ٘ض ػ٤ِٚ )أ

خٔغش ٝػششٕٝ  31000د ٝٓذ٣ش حُزِذ٣ش حُٔخظض كشع ؿشحٓش ٓوذحسٛخ رـذح

حُق د٣٘خس ػ٠ِ ًَ ٖٓ أٝالً: حٓخّ ر٘خء حٝ ٓ٘شآص ع٤ٌ٘ش رذٕٝ حؿخصس حط٤ُٞش حٝ 

                                                      

 .1976( من قانهن العسخان الفخندي لعام160/4( و )160/1( و )480/4السهاد ) (1)
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خالكخً ُٜخ طخدسس ػٖ حٓخٗش رـذحد حٝ حُزِذ٣ش حُٔخظظش،  ٣ٌٕٝٞ ًَ ٖٓ طخكذ 

ٖ رُيحُِٔي ٝحُوخثْ رؼ٤ِٔش حُز٘خء حٝ حالششحف ػ٤ِٜخ ٓغئٝالً ػ
(5)

حرح ًخٗض  -. د

ً ٖٓ حُز٘ذ   (أ)حالر٤٘ش حٝ حُٔ٘شآص ٝ حعظؼٔخالص حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حٝالً ٝػخ٤ٗخ

( خٔغ٤ٖ حُق 10000ٖٓ ٛزٙ حُلوشس طغظؼَٔ ألؿشحع طـخس٣ش طٌٕٞ حُـشحٓش )

د٣٘خس
(3)

ٝٛزح ٝهذ طؼٖٔ ؿضحءحص ؿ٘خث٤ش ك٢ طٞسس ؿشحٓش حالر٤٘ش حُغ٤ٌ٘ش  

 ( حُق حٝ حعظزذُٜخ رخُلزظ((.10000ش )( حُق د٣٘خس ٝحُظـخس31000٣)

ً ٓغ حُـٞحهغ حالهظظخد١ ُـِذُٝش،  حٕ ٓزِؾ حُـشحٓش صٛـ٤ذحً ٝؿ٤ش ٓ٘خعزخ

كؼالً ػٖ حالؿـشحء حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ )حُلوشس حُؼخُؼش ٖٓ حُٔخدس حُغخرؼش ٖٓ 

، حُٔظٔـؼَ رخعظزذحٍ ػـوٞرش حُـشحٓش رخُـلزظ ٖٓ هزَ 3005ُغ٘ش  52هخٕٗٞ سهْ 

ُـضحث٤ش حُٔخظـظش ربكخُش حُشخض حُٔـخخُق ح٤ُٜخ ٖٓ هـزَ ٓذ٣ش٣ش حُـٔلٌٔش ح

حُـزِذ٣ش حٝ حُٔـلخكع، ٝٛزح حؿشحء ك٢ ؿـ٤ش ٓلِٚ ألٕ ٗظٞص حُوخٕٗٞ حُٔؼٍٔٞ 

طـغؼق حُوخػ٢ ٢ٌُ ٣ظذس هـشحسٙ رلشع ػوٞرش حُلزظ  رٜخ ك٢ ٓـخٍ حُز٘خء، ال

 الخـظالف كخالص ٓخخُلش هـٞحػذ حُز٘خء ٝحُؼٔشحٕ.

 و يطاتمح انثُاء نمىاػذ اجاسج انثُاءحاَُاً: ػذ
حٕ طـشخ٤ض حُز٘خء ٣ظؼٖٔ حالخز ر٘ـظش حالػظزخس ٓـٔٞػش ٖٓ حُشـشٝؽ 

ٝحُٔٞحطلخص حُل٤٘ش حُٔوشسس رـٔٞؿذ سخظش حُز٘خء، كؼالً ػٖ ٓشحػخس 

حُٔظــ٤شحص حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٕ طـٞحؿٚ حُؼ٤ِٔش حُؼٔشح٤ٗش ٝحُظظخ٤ْٓ حالعخـغ٤ش ك٢ 

ٛزٙ حُششٝؽ كـبٕ حالٗظٔش حُوخ٤ٗٞٗش ك٢ دٍٝ حُـؼخُْ حُٔغظوزَ، ُٝؼٔـخٕ حطزخع 

ٜٝٓ٘خ حُؼشحه٢ هذ ٝػـؼض ٓـٔٞػش ٖٓ حُـضحءحص حُــ٘خث٤ش رلخُش ٓخخُلش 

حُششٝؽ حُلـ٤٘ش ٝحُٔٞػٞػ٤ش ح١ ػذّ حُٔـطخروش حُز٘خء ُشخظـش حُز٘خء ٝع٘ظ٘خُٜٝخ 

 طزخػخً ٢ٛٝ:

 ( اإلخالل تانـشزوط انتظًًُح1)
حٝ حُٔششف حُوخثْ ربٗـخص  حٝ حُٔوخٍٝ، ذط،٣وغ حالخالٍ ٖٓ هزَ حُٔـٜ٘

ػ٘ذٓخ ال ٣شحػ٢ حُششٝؽ حُلـ٤٘ش حُٞحؿذ ٓشحػـخطٜخ ػ٘ذ اؿشحء حُظظـ٤ْٔ  ،حُؼَٔ

حٝ حالـششحف حٝ حُظ٘ل٤ز، ٣ٝـذ حعظخذحّ ٓٞحد حُز٘خء حُٔـٞحكوش ُِٔٞحطلخص حُل٤٘ش، 

ٓشحػخس ك٢  كبرح ٓخ طْ ط٘ـل٤ز حُز٘خء رـ٤ش ٛزٙ حُٔـٞحطلخص كبٗٚ ٣ؼذ حٗظٜخى ٝػـذّ

طظ٤ْٔ حالرـ٤٘ش ٝط٘ل٤زٛخ
(2)

. 

ٝحرح ٓؼ٘خ حُ٘ظش ك٢ ٗظـٞص، ٗظخّ حُطشم ٝحالر٤٘ش ك٢ حُؼشحم سهْ 

حُٔؼذٍ روخٕٗٞ 5364ُغ٘ش  561ٝهخٕٗٞ حدحسس حُزِذ٣خص سهْ  5321( ُغ٘ش 44)

                                                      

 السعجل. 1964لدشة  165من قانهن البمجيات رقم  163( السادة 1)
 .2001لدشة  13( من قانهن تعجيل اسأول لقانهن البمجيات رقم 96-94السادة ) (2)
الديج دمحم عسخان: السجسهعة العسمية لألبحاث القانهنية في عجم مطابقة في بيع العسارات  (3)

 .8، ص1999، دار السطبهعات الجامعية، االسكشجرية، 1تحت التذييج، ط
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ً ُِٔؼخُـش حُوخ٤ٗٞٗش رلخُش ٓخخُلش ػذّ  3005ُغ٘ش  52سهْ  ُْ ٗـذ ٗظٞطخ

ُز٘خء، حال حٕ حُٔششع هذ طالك٠ رُي ٖٓ خالٍ حُظؼ٤ِٔخص حُٔطخروش حُز٘خء سخظش ح

( ُغ٘ش 52حُخخطش رظغ٤َٜ ط٘ل٤ز حكٌخّ حُوخٕٗٞ سهْ ) 3005( ُغ٘ش 50سهْ )

حر ٗظض ٛزٙ حُظؼ٤ِٔخص  5364ُغ٘ش  561ٖٓ هخٕٗٞ حدحسس حُزِذ٣خص سهْ  3005

( 31000ػ٠ِ ))أ: حؿخصص ُٔذ٣ش حُزِذ٣ش حُٔخظض كشع ؿشحٓش ٓوذحسٛخ )

حهخّ ر٘خء حٝ ٓ٘شآص ع٤ٌ٘ش رذٕٝ  -ششٕٝ حُق د٣٘خس ػ٠ِ ًَ ٖٓ أٝالً خٔغش ٝػ

 ً ً ُالعظؼٔخالص حُظ٢ طغٔق  -حؿخصس حط٤ُٞش، ػخ٤ٗخ حعظؼَٔ حالسع حٝ حُز٘خء خالكخ

رٜخ حُظظخ٤ْٓ حالعخع٤ش ُِزِذ٣ش حُٔؼ٤٘ش حٝ حُظ٢ طـ٤ضٛخ ٝكوخً ُِظالك٤خص حُٔخُٞش 

( خٔغ٤ٖ حُق 10.000شحٓش طٌٕٞ )حٓخ حرح ًخٗض حالر٤٘ش طـخس٣ش كبٕ حُـ -ُٜخ، د

د٣٘خس((
(5)

حُـ٠ حالخظظخطخص حُـضحث٤ش ُٔٞظل٢ حالدحسس  3001حال حٕ دعظٞس  ،

ٜٓ٘خ ٓٔخسعش  ٝهذ حطذسص حُٔلٌٔش  حالطلخد٣ش حُؼ٤ِخ ػذس حكٌخّ رٜزح حُشؤٕ،

ُ٘ض  3001ؼشحم ُغ٘ش ـحُ حُٔٞظق حالدحس١ ٜٓخّ هؼخث٤ش ٓخخُق ُِذعظٞس

/ػخ٤ٗخ/أ( ٖٓ هخٕٗٞ حٌُٔخسى 322كخٕ ططز٤ن ٗض حُٔخدس )ُزح  /حٝالً/د(32) حُٔخدس

/حٝالً/د( ٖٓ دعظٞس حُؼشحم22ٓؼطالً رلٌْ حُٔخدس )
(3)

كؼال ػٖ هشحس حخش حر  ،

 (42ٝ) (22ـٞص ُـ٤ش حُوؼخس ٓٔخسعش حُٜٔخّ حُوؼخث٤ش حعظ٘خدحً ُِٔٞحد)ـ٣ ال

زذأ حُلظَ ر٤ٖ حُغِطخصـ٣ظؼخسع ٓغ ٓ ألٗٚٝرُي  (22ٝ)
(2)

. 

ٝهذ ٗظض حُٔخدس حُـشحرؼش ػ٠ِ ٓغئ٤ُٝش طخكـذ حُِٔـي حٝ حُوخثْ رؼ٤ِٔش 

حُزـ٘خء حٝ حالششحف، ػٖ حُٔخخُلخص حُز٘خث٤ش حُٔ٘ظـٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُز٘ذ٣ٖ)حٝالً 

ٝػخ٤ٗخً( ٖٓ حُٔخدس حُٔزًٞسس حػـالٙ، ٝطظ٠ُٞ حُزِذ٣ش حعظ٤لخء حُــشحٓش رظٞسس 

ش حُٔؼ٤٘ش حكخُش حُـٔخخُق حُٔٔظ٘غ كٞس٣ش ٖٓ طـخس٣خ طز٤ِؾ حُٔخخُق ٝػـ٠ِ حُزِذ٣

حُٔخخُق ػـٖ دكغ حُـشحٓش حكخُش اُـ٠ حُٔلٌٔش حُٔخظظش إلرـذحٍ حُـشحٓش رخُلزظ 

ٝكـوخً ُِوخٕٗٞ
(4)

. 

هذ هظش حُٔششع حُؼشحه٢ ٛـزح حُـضحءحص ػ٠ِ حهخٓش حُـز٘خء ٝحُٔ٘شآص 

إلخالٍ ٖٓ دٕٝ اؿـخصس حٝ ػذّ حُٔطخروش ُإلؿـخصس حُٔٔ٘ٞكش ُْٝ ٣ظـطشم رخُ٘غزش 

                                                      

 1964لدشة  165ت العخاقي رقم ( من قانهن ادارة البمجيا95تعجيل عمى السادة ) (1)
 السعجل.

، قخار غيخ 22/2/2011،بتاريخ 2011/اتحادية/15قخار السحكسة االتحادية رقم  (2)
 مشذهر.

 ، قخار غيخ مشذهر.25/2/2013،بتاريخ 2013/اتحادية/8قخار السحكسة االتحادية رقم  (3)
الخاصة  2001لدشة  10قم ( الفقخات )رابعًا وخامدًا وسادسًا من تعميسات ر 1السادة ) (4)

 165، قانهن تعجيل ادارة البمجيات رقم 2001لدشة  13بتدييل تشفيح احكام قانهن رقم 
 السعجل. 1964لدشة 
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ًٝخٕ حالؿذس رخُٔششع حٕ ٣٘ـظْ  رخُششٝؽ حُظظ٤ٔـ٤ٔش حٝ حُظ٘ل٤ز٣ش رخإلششحف،

)ال ؿش٣ٔش ٝال ػوٞرش حال ر٘ض(، ٝرزُي ٣ـظْ  ٗظٞص ػوخر٤ش ُٜزٙ حُٔـغؤُش ألٕ

طلذ٣ذ ػوٞرش ٌَُ ٓخخُـلش حٝ حخالٍ ُـششٝؽ حُز٘خء كؼالً ػٖ حٗٚ ٣ٔـ٘غ حُـش ك٢ 

 حعظخذحٓـخص ٓٞحد حُز٘خء.

 خطار اإلدارج لثـم انثذء تانثُاء( ػذو ا2)
٣ـذ ػ٠ِ حُوخث٤ٖٔ رؤػـٔخٍ حُز٘خء حٝ ٖٓ رٔؼِْٜ هخٗٞٗخً ػـشٝسس حخطخس 

حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش، رؼضٓٚ ػ٠ِ ط٘ل٤ز حالػـٔخٍ حُٔشخض رٜخ ٖٓ حؿـَ ه٤خّ 

 حُـٜش حإلدحس٣ش رٔـظخرؼش ط٘ل٤ز حالػٔخٍ ٝكـغٖ ع٤شٛخ.

 553ٕٗٞ حُزـ٘خء حُـذ٣ذ سهُْٝوذ ٗض ػ٤ِـٜخ حُٔششع حُٔظش١ ك٢ هخ

3002ُغ٘ش 
(5)

ُٝـذٟ ٓشحؿؼظ٘خ ُِ٘ـظٞص حُوخ٤ٗٞٗش ك٢ حُؼشحم ُْ ٗــذ ٗظٞص  

 هخ٤ٗٞٗش ُِٔؼـخُـش ٛزٙ حُلخُش.

 ( ػذو تكهُف يهـُذص تاإلشزاف3)
ً رظـ٤ٌِق ٜٓ٘ذط  ٛزح حُخَِ ٣ظٔؼَ رؼـذّ ه٤خّ حُٔخُي حٖٝٓ ٣ٔؼِٚ هخٗٞٗخ

ذ٤ٗش رخإلشـشحف ػ٠ِ ط٘ل٤ز حػٔـخٍ حُز٘خء ٓظخظض ك٢ حُٜـ٘ذعش حُٔؼٔخس٣ش حٝ حُٔ

 حُشخض رٜخ.

( ُغ٘ش 553ُٝوذ ططشم حُٔششع حُٔـظش١ ك٢ هخٕٗٞ حُز٘خء حُٔـظش١ سهْ )

حٓخ ك٢ حُـؼشحم ٗـذ حُٔششع حُـؼشحه٢ ُْ ٣خٞع ك٢ ٓـؼخُـش ٛزٙ حُلخُش  3002

ح١ عٞحء كـ٢ ٗظخّ حُطشم ٝحالرـ٤٘ش حٝ حُـوٞح٤ٖٗ حالخشٟ، كؼالً ػٖ حٗٚ خـال ٖٓ 

حشخسس ا٠ُ ح٣ـش ػوٞرش رشؤٕ رُـي ك٢ ػ٘خ٣خ حُوخٕٗٞ
(3)

. 

 ( ػذو وضغ إػالَاخ فُـًا َتؼهك فٍ انثـُاء او االػًال انًىلىفح4)
٣ِظضّ ؽخُذ حُظشخ٤ض ػـ٘ذ حُششٝع رخُز٘خء حٕ ٣ؼـغ حػالٕ ك٢ ٌٓخٕ 

ظخٛـش ٖٓ ٌٓخٕ حُز٘خ٣ش ٣ظؼـٖٔ حُز٤خٗخص حُخخطش رؤػـٔخٍ حُز٘خء ٓؼالً )سهْ 

ض ٝطخس٣ـخٚ، ػذد حالدٝحس، حعْ حُٔخُـي ٝػ٘ٞحٗٚ حُخ( ٝحٕ حُلٌٔش ٖٓ حُظشخ٤

ٛزح حالػـالٕ ٛـٞ الؽالع حؿٜضس حُذُٝش حُٔخظـظش رخُز٘خء حالؽالع ػ٠ِ ؿـ٤ٔغ 

 حُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٞٓخص.

( 553ٝهذ ٗض ػ٤ِٚ حُٔششع حُٔـظش١ ك٢ هخٕٗٞ حُز٘خء حُٔظش١ سهْ)

ْ ٗـذ ح٣ش ٓـؼخُـش ك٢ ػ٘خ٣خ ، حٓخ رخُ٘غزش ُـِٔششع حُؼشحه٢ 3002ُُغ٘ش 

 حُ٘ظـٞص حُوخ٤ٗٞٗش، ُ٘ظخّ حُطشم ٝحالر٤٘ش ًٝـزُي هخٕٗٞ ادحسس حُزِذ٣خص حُٔؼذٍ.

 ستكًال(ال( االيتُاع يٍ تُفُذ انحـكى انظادر تـ)اإلسانح او انتظحُح او ا5)
حٕ ه٤خّ حٗشخء حُٔـزخ٢ٗ رذٕٝ طشخ٤ض ٖٓ حُــٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش ػ٘ذ 

ش حُز٘خء رؤػٔخٍ حُز٘خء طـخخُق حؿخصس هٞحػذ حؿخصس حُز٘ـخء حٝ ه٤خّ طخكذ حُشخـظ

                                                      

 .2008لدشة  119( من قانهن البشاء الججيج رقم 53السادة ) (1)
من قانهن البشاء  2009( لدشة 144( من الالئحة التشفيحية رقم )126-124السادة ) (2)

 .2008لدشة  119لسرخي رقم ا
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ه٤خٓٚ رخُز٘خء رـذٕٝ اؿخصس حطالً، ٛ٘خ ٣ظشطذ ػ٠ِ حُـٜش حإلدحس٣ـش حُٔؼ٤٘ش ربصحُش 

 ٛزٙ حُٔـزخ٢ٗ حٝ حُظظل٤ق حٝ حالعظٌٔخٍ.

٣ٝوظذ رخإلصحُش ٛـٞ اػذحّ حٝ ٓلٞ حالػـٔخٍ حُٔخخُلش ح١ حػـخدس حُلخٍ 

ً ح١ حصحُش ا٠ُ ٓخ ًـخٕ ػ٤ِ ٚ هزَ حُـو٤خّ رٜزٙ حألػٔخٍ عٞحء ًـخٕ ٛزح حُٔلٞ ٤ًِخ

ُِـؼوخس حُٔخخُق رؤًِٔٚ حٝ ُــضء ٓ٘ٚ كوؾ ُٞ ُـذٝس ٝحكذ رلغذ حُلذ حُٔوـشس رٚ 

ك٢ حُوخٕٗٞ ربصحُش حُٔخخُـلش حٓخ حُظظل٤ق، كبٗٚ ٣ؤخز ٓؼ٠٘ ٓـخ٣ـشحً ُٔؼ٠٘ حالصحُش 

ٕ ٓطخروش ُلـٌْ حُوخٕٗٞ ٓغ حُزوخء كوذ ٣٘ـظشف ا٠ُ طظل٤ق حُؼَٔ حُٔخـخُق ُظٌٞ

ػـ٠ِ حُؼَٔ حُٔطخرن ٝحُـٔٞحكن ُوخٕٗٞ، كٜ٘خ طظالش٠ حُــش٣ٔش رٔـشد 

طظل٤لٜخ
(5)

. 

ُغ٘ش  553ٝهذ ٗظْ حُٔششع حُٔـظش١ ك٢ هخٕٗٞ حُز٘خء حُٔظش١ سهْ

حٗٚ ))٣ؼخهذ حُٜٔ٘ذط حٝ حُشخض ك٢ حٌُٔظذ حُٜ٘ذع٢ حُلزظ حٝ حُـشحٓش  3002

%( ٖٓ ه٤ٔش 50ٔش حُز٘خء حُٔشخض رٚ ٝال طض٣ذ ػٖ )%( ٖٓ ه1٤ال طوَ ػٖ )

ٛزٙ حالػٔخٍ ٝرُي كذ حد٠ٗ )خٔغ٤ٖ حُق ؿ٤٘ٚ، حٝ ربكذٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ((
(3)

، 

٣ٝلـٌْ ربصحُش حُٔخخُلخص ٝطظلـ٤ق حالػٔخٍ حُٔخخُلش ػ٠ِ ٗلـوش حُٔخخُق، ًٝٔخ 

ٗظض ٓـخدس حخشٟ
(2)

حٝ ػ٠ِ حُـضحء حُٔخخُلش ػـذّ ط٘ل٤ز حُلٌْ حالصحُـش  

%( ٖٓ حؿـٔخ٢ُ ه٤ٔش حالػٔخٍ حُٔخخُلش ٓـٖ 5حُظظل٤ق حٝ حالعظٌٔخٍ ُـشحٓش )

ًَ ٣ّٞ، ٣ٔظ٘غ ك٤ٚ ػٖ حُظ٘ل٤ز، ٓخ هؼ٠ رٚ حُلٌْ حٝ حُوـشحس حُٜ٘خث٢ ٖٓ حُـٜش 

 حٝ حُظظل٤ق حٝ حالعظٌٔخٍ. حُٔخـظظش حصحُش،

حٓخ حكٌخّ حالصحُـش ك٢ حُؼشحم حٗٚ ٖٓ خالٍ ٓـشحؿؼظ٘خ ُوٞح٤ٖٗ، هخٕٗٞ 

ُغ٘ش  561هخٕٗٞ طـؼذ٣َ حدحسس حُزـِذ٣خص ك٢ حُؼشحم سهْ  3005( ُغ٘ش 52ْ )سه

حُٔـؼذٍ، طـذٙ حشخس ا٠ُ ػـوٞرش حالصحُش ٓـشد ٝؿـٞد ٓخخُلخص ك٢ حُز٘خء، 5364

حٝ حالعظؼٔخالص حالسع حُٔـؼذس ُِز٘خء، حر طوّٞ حُزِذ٣ش رظٞؿ٤ٚ حٗـزحس ا٠ُ حُٔخخُق 

ُلش، ٝكغـذ حُطش٣وش حُظ٢ طوشسٛخ حُزِذ٣ش ٣ِضّ طظلـ٤ق حٝ حالصحُش حالعزخد حُٔخخ

ٝخالٍ حُٔذس حُٔوشسس ٖٓ هزِٜخ، ٓخػذح حُوؼخ٣خ حُظ٢ حًظغزض كٌْ هؼخث٢ حُذسؿش 

حُوؼخث٤ش
(4)

. 

حُٔؼذٍ حر ٗـض ػ٠ِ  5321ُغ٘ش  44ًٝزُي ٗظخّ حُطشم ٝحالرـ٤٘ش سهْ 

))حرح حٗشؤ طخكذ حُِٔي رذٕٝ حؿخصس ٝطز٤ٖ رؼذ حٌُشق حٕ رُي حُز٘خء ٓٔ٘ٞع 

                                                      

د. عبج الشاصخ عبج العديد عمي الدن: السدؤولية الجشائية لمقائسين بإعسال البشاء دراسة  (1)
 .225، ص2014، القاىخة، 1مقارنة، دار الفكخ والقانهن، ط

 .2008لدشة  119( مسن قانهن البشاء السرخي رقم 103السادة ) (2)
 .2008لدشة  119ء السرخي رقم ( من قانهن البشا107السادة ) (3)
قانهن  2001( لدشة 13، القانهن رقم )2001( لدشة 10( من التعميسات رقم )3السادة ) (4)

 السعجل. 1964لدشة  165تعجيل ادارة البمجيات في العخاق رقم 
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رٔٞؿذ حكٌخّ ٛزح حُ٘ظخّ كؼ٠ِ حُزِذ٣ش حٕ ط٘زس طخكزٚ رِضّٝ حصحُش حالعزخد 

حُذحػ٤ش حُٔ٘غ خالٍ ٓذس ٓ٘خعزش ػ٠ِ حٕ ال طوَ ػٖ ػالػش ح٣خّ ٝػ٠ِ طخكزٚ حٕ 

٣٘لز ٓؼٕٔٞ حالٗزحس، حال حرح حدػ٠ حٕ حُز٘خء ؿ٤ش ٓٔ٘ٞع كِٚ حٕ ٣وذّ حػظشحػٚ 

حُز٘خء ٓشس حخشٟ كبٕ طز٤ٖ حٕ خالٍ حُٔذس حُٔؼشٝرش ٝػ٠ِ حُزِذ٣ش حٕ طٌشق 

حالدػخء ؿ٤ش ٝحسد طٌِلٚ ربصحُش حالعزخد كخالً، كبٕ حٓظ٘غ حٝ ُْ ٣وذّ حػظشحػخً، 

كِٜخ حٕ طوّٞ رزُي ٓزخششس ٝطغظٞك٢ حُٔظخس٣ق ٓ٘ٚ((
(5)

، كؼالً ػٖ ٓخ ٗض 

ػِـ٤ٚ ٓخدس حخشٟ ٖٓ حُوخٕٗٞ حػالٙ ))حرح حٗشؤ طخكذ حُِٔي رـ٘خء رٔٞؿذ حؿخصس 

٤ٖ رؼذ حٌُشق حٕ رُي حُز٘خء ٓـٔ٘ٞع رٔٞؿذ حكٌخّ ٛزح حُ٘ظخّ كؼـ٠ِ حُزِذ٣ش ٝطزـ

حُزِذ٣ش حٕ ط٘زس طخكزٚ رِضّٝ حصحُش حالعـزخد حُذحػ٤ش حُٔ٘غ خالٍ حُٔذس حُظ٢ 

طشحٛخ ٓ٘خعزش ػ٠ِ حٕ ال طوَ ػٖ ػالػش ح٣خّ ٓغ طؼش٣لٚ رٔوذحس ٓخ ٣وظؼ٢ ٖٓ 

حٕ حُز٘خء ؿ٤ش ٓٔ٘ٞع  حُظؼ٣ٞغ ٝػ٠ِ طخكزٚ حٕ ٣٘لز ٓؼٕٔٞ حالٗزحس حرح حدػ٠ 

حٝ حٕ حُظؼ٣ٞغ حُٔوذس ؿ٤ش ًخك٢ كِٚ حٕ ٣وذّ حالػظشحع خالٍ حُٔذس حُٔؼشٝرش 

ٝػ٠ِ حُزِذ٣ش حٕ طؼ٤ذ حٌُشق ٝحُظوذ٣ش، كبٕ طز٤ٖ حٕ حالدػخء ؿ٤ش ٝحسد طٌِلٚ 

ً كِٜخ  ربصحُش طِي حالعزخد كخالً ٝهزغ حُظؼ٣ٞغ، كبٕ حٓظ٘غ حٝ ُْ ٣وذّ حػظشحػخ

س ٖٓ ٓزِؾ حُظؼ٣ٞغ ُٜخحٕ طوّٞ رزُي ٓزخشش
(3)

. 

ُغ٘ش  44( ٖٓ ٗظخّ حُطشم ٝحال٤ٗش سهْ 40/45طـذ حٕ ٗض حُٔخدط٤ـٖ )

حُٔؼذٍ هذ ػخُـظخ ٓشٌِش حُزـ٘خء رذٕٝ حؿخصس ًٝـزُي حُظـخٝص كذٝد  5321

حالؿخصس حُز٘خء، ٝطؼذ ٛزٙ حُٔخخُلظخٕ ٖٓ حًـؼش حُٔخخُلخص ش٤ٞػخً كـ٢ ٝحهغ حُؼَٔ 

ُلـخظ ؿخٓؼش ٝؿ٤ش ٓلـٜٞٓش ٝطلظخؽ ا٠ُ طلـغ٤ش حُؼٔشح٢ٗ، ٌُٖٝ طـذ حٕ حال

)حُٔذس ٓؼشٝرش ٝطؼش٣لٚ رٔوذحس( طشٟ حٜٗخ طلـظخؽ ا٠ُ حػخدس ط٤خؿش، رٔخ ٣الثْ 

 حُٞحهغ حُزـ٘خء ٝحُؼٔشحٕ ك٢ حُؼشحم.

٣ٝزذٝ حٕ ٛزح حُ٘ظٞص رؼـ٤ذ ًَ حُزؼذ ػٖ ٝحهغ حُلـ٤خس ك٢ ٓـخٍ حُز٘خء 

ً ٖٓ حُ شدع ٌُٕٞ حُؼـوٞرخص حُٔ٘ظـٞص ٝحُؼٔشحٕ، ًٝزُي حٕ ػخؿضحً ح٣ـؼخ

ػ٤ِٜخ ؿ٤ش ٓ٘خعزش ُٞػغ حالهظظخد كؼالً ػٖ ٓـزِؾ حُـشحٓش ص٤ٛذ ؿذحً ٛـزح ٖٓ 

ؿخٗذ، ٝحٕ ٗض حُٔخدس ُْ طلـذد حٝؿٚ حُٔخخُلخص ٝحالشـخخص حُٔٞؿٜش ح٤ُـْٜ 

ٛزٙ حُؼوٞرش، ُٝزح ٗٞط٢ حُٔشـشع حُؼشحه٢ حٕ ٣لزٝ كزٝ حُٔششع حُٔـظش١ 

ٛظٔخّ رخألخـض ك٢ حُٞهض حُلخ٢ُ ٓغ طـضح٣ذ حُز٘خء ٝحٕ ٢ُٞ٣ حُٔـٞػٞع حال

حُؼشـٞحث٢ )حُلٞػ١ٞ( ٝػذّ حُظوـ٤٤ذ رٔخ ٛٞ ٓوشس ٖٓ ػٞحرـؾ ٝٓؼخ٤٣ش ٛ٘ـذع٤ش 

ػٖٔ حُؼٞحرؾ حُؼٔشح٤ٗش حُـٔغٔٞف رٜخ ُِز٘خء ٝط٤خؿش ٗـظٞص هخ٤ٗٞٗش ؿذ٣ذس 

ء ك٢ طـلَ ٓلَ حُ٘ظٞص حُلخُـ٤ش ٢ٌُ ٣غظو٤ْ حالٝػخع حُوـخ٤ٗٞٗش حُخخطش رخُز٘خ

 ػـذّ حُظـخٝص، كؼالً ػٖ سدع حُٔخخُـل٤ٖ.

 ( انتجاوس ػهً اراضـٍ انذونح6)

                                                      

 السعجل. 1935لدشة  44( من نظام الطخق واالبشية رقم 40السادة ) (1)
 السعجل. 1935لدشة  44طخق واالبشية رقم ( من نظام ال41السادة ) (2)
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٣ٝوظذ رٚ حالسحػ٢ حُٔخظـظش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش حٝ حُٔـًِٔٞش ُِذُٝش 

٤ٌِٓش خخطش ح١ ال طٌٕٞ ٓـخظظش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش حٝ حُظ٢ حٗظ٠ٜ طـخظ٤ظٜخ 

ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش، عٞحء ًخٗض حسحٍع صسحػ٤ش حٝ كـؼخء
(5)

ذ ًلَ حُذـغظٞس ، ٝه

كـشٓش حالٓٞحٍ حُؼخٓش 3001حُؼشحه٢ ُغ٘ش 
(3)

، ٝٛزح ٓخ حًذ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ حُٔـذ٢ٗ 

حُؼشحه٢ ))طؼظزش حٓٞحالً ػخٓش حُؼوخسحص ٝحُٔ٘وٞالص حُظ٢ ُِذُٝش حٝ حالشخخص 

حُٔؼ٣ٞ٘ش حُؼخٓش ٝحُظ٢ طٌٕٞ ٓخظظش ُٔ٘لؼش ػخٓش رخُلؼَ حٝ رٔوظؼ٠ 

حُوخٕٗٞ((
(2)

ٗظٜخء خٟ ))طلوذ حالٓٞحٍ حُؼخٓش طلظٜخ رخش، ًٝزُي ٗظـض ٓخدس ح

حُـشع حُز١ ٖٓ حؿِٚ خظظض طِي حالٓٞحٍ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش((
(4)

. 

حٕ حُظـخٝص ػ٠ِ حسحػـ٢ حُذُٝش ُٔؼظْ ٓ٘خؽن حُـؼشحم رخُشؿْ ٖٓ 

حُلٔخ٣ش حُـوخ٤ٗٞٗش ُألسحػ٢ حُذُٝش ٖٓ حُظــخٝصحص كوذ ٗض ػ٠ِ ٛزٙ حُـلٔخ٣ش 

غ ٝطظلـ٤ق ط٘ق حالسحػ٢ حال٤ٓش٣ش سهْ حًؼش ٖٓ هخٕٗٞ، ٜٓ٘خ هخٕٗٞ ر٤

5313ُغـ٘ش 15
(1)

حُِٔـ٠ رخُوخٕٗٞ، هخٕٗٞ طٞك٤ذ حط٘خف حسحػـ٢ حُذُٝش سهْ  

( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُِٔـ٠ عخس٣ش 50ٓغ رـوخء حكٌخّ ٗض حُٔخدس ) 5326ُغ٘ش  12

 حُٔلـؼٍٞ ك٢ حُوخٕٗٞ حُز١ كَ ٓلِٚ.

حُز١ ٣وغ ػ٠ِ حٓخ هخٕٗٞ حُظغـ٤َ حُؼـوخس١، كوذ ٗظْ ٓغؤُش حُظــخٝص 

حالسحػـ٢ حال٤ٓش٣ش
(6)

، ٝحُظ٢ ٣ٌٕٞ ُِٔظــخٝص ك٤ٜخ كن حُظظشف
(2)

. 

حُٔؼذٍ ،ك٢ ٗـض حُٔخدس 5363ُغ٘ش 555ًٝزُي هخٕٗٞ حُؼوٞرخص سهْ 

ٖٓ حُوخٕٗٞ  (536) / حٝالً( هذ رًشٗخٛخ رخُلـوشس حُغخروش حٓخ ٗض حُٔخدس422)

٣ذ حكظالٍ ش٢ء ٖٓ حُٔـزًٞس ٗض ))٣ؼخهذ رخُغـٖ ٖٓ كخٍٝ رخُوٞس حٝ حُظٜذ

                                                      

عساد فتاح اسساعيل: السدؤولية الجشائية عن التجاوزات  اوزدن حدين دزه يى و د. د. (1)
، 2، ج2،   2مجمة جامعة تكخيت لمحقهق، الدشة في القانهن العخاقي دراسة مقارنة،

 .94، ص2018اذار 
 الشافح. 2005لدشة  / اواًل( من دستهر جسيهرية العخاق27السادة ) (2)
 السعجل. 1951لدشة  40( من القانهن السجني العخاقي رقم 71السادة ) (3)
 السعجل. 1951لدشة  40( من القانهن السجني العخاق رقم 27السادة ) (4)
 .1/4/1959، في 149القانهن مشذهر في جخيجة الهقائع العخاقية بالعجد  (5)
))ىي التي تعهد  1971لدشة  43قاري العخاقي رقم ( من قانهن التدجيل الع7السادة ) (6)

 رقبتيا لمجولة((.
))يعاقب بالحبذ مجة ال  1971لدشة   43جيل العقاري رقم /د( من قانهن التد7السادة ) (7)

تقل عن شيخ وال تتجاوز سشة او بغخامة ال تقل عن مائة ديشار وال تديج عن خسدسائة 
ىحا القانهن بالغخس او البشاء عمى ارض اميخي ديشار بكمييسا كل من تجاوز بعج نفاذ 

 صخفة وعمى السحكسة السخترة ان تحدم الجعهى السدتعجمة((.



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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حٓالى حُذُٝش حٝ حُٔزخ٢ٗ حُؼخٓش حٝ حُٔخظظش ُِٔظخُق حٝ حُذٝحثش حُل٤ٌٓٞش حٝ 

حُٔشحكن حٝ حُٔئعغخص حُؼخٓش حٝ حعظ٠ُٞ رؤ٣ش ؽش٣وش ٖٓ حُطشف ػ٠ِ ش٢ء ٖٓ 

رُي، حٝ كخٍ دٕٝ حعظؼٔخُٚ ُِـشع حُٔؼذ ُٚ، حرح ٝهؼض حُـش٣ٔش ٖٓ ػظخرش 

 حٝ حُٔئهض ألكشحدٛخ حٝ حالػذحّ((. ٓغِلش طٌٕٞ حُؼوٞرش حُغـٖ حُٔئرذ

هـشحسحص ٓـِظ ٝؿخء رؼذ ٛزٙ حُـوٞح٤ٖٗ حُٔزًٞسس ك٢ حػـالٙ كضٓش ٖٓ         

ُش(  )طخ٤ِش ػوخسحص حُذٝ 5322ُغ٘ش  500ه٤خدس حُؼٞسس حُٔ٘لَ ٜٓ٘خ هشحس سهْ 

كـشع  5334( ُغ٘ش 26ًٝزُي هشحس سهْ ) ،دٕٝ حُِـٞء ح٠ُ حهخٓش دػـٟٞ

حُٔظـخٝص٣ٖ ػ٠ِ حُٞكذحص حُغ٤ٌ٘ش هزَ ٝرـؼذ طذٝسٙ )) ػوٞرخص ٓشذدس ػ٠ِ 

٣ؼخهذ رخُغـٖ ٓذس ال طض٣ذ ػ٠ِ ػشش ع٘ٞحص حٝ حُلزظ ٓذس ال طوَ ػٖ ػالع -5

ع٘ٞحص ًَ ٖٓ عٌٖ ٖٓ ؿ٤ش حرٕ حٝ ػوذ ٓغزن دحسح حٝ شوش طؼٞد ُِـ٤ش ٝطٌٕٞ 

٠ حُؼوٞرش حُغـٖ ٓذس ال طوَ ػٖ ػشش ع٘ٞحص حرح ًخٗض حُذحس حٝ حُشوش طؼٞد حُ

ٖٓ ٛزح حُوشحس حػخكش  ٣05ِضّ ٓشطٌذ حُـش٣ٔش حُٔزًٞسس ك٢ حُلوشس  - 3حُذُٝش 

ح٠ُ حُؼوٞرش حُٔوشسس رؼؼق حؿش حُٔؼَ ٝرؼؼق ه٤ٔش حالػشحس حُ٘خؿٔش ػٖ 

 - 4ال ٣ؼَٔ رخ١ ٗض ٣ظؼخسع ٝحكٌخّ ٛزح حُوشحس - 2عٌٖ حُذحس حٝ حُشوش . 

ٛزح حُوشحس(( حُز١ حؿخص ٣ظ٠ُٞ حُٞصسحء حُٔخظظٕٞ ٝحُـٜخص رحص حُؼالهش ط٘ل٤ز 

حكخُش حُٔظــخٝص ػ٠ِ حٓٞحٍ ٝػـوخسحص حُذُٝش ح٠ُ ٓـلٌٔش حُـ٘خ٣خص ٖٓ دٕٝ 

 حُِـٞء ح٠ُ حهـخٓش دػٟٞ.

 3005( ُغ٘ش 514)هشحس ٓـِظ ه٤خدس حُؼٞسس حُٔ٘لَ سهْ ًٝزُي 

صحُش حُظـخٝص، حُــ٠ ًَ ٗض ٣ظؼخسع ٓغ حكٌخٓٚبحُٔظؼِن ر
(5)

حُز١ حٗخؽ ، ٝ

صحُـش حُٔخظظـش ٢ٛٝ حُِـ٘ش حُٔشٌِش إل  ـخٝصحص ح٠ُ حُـٜشٓغئ٤ُٝـش سكغ حُظ

ظ حُٞكذس حالدحس٣ش ٝػـؼ٣ٞش ٓٔؼَ حُزِذ٣ش ـحُظـخٝصحص ٢ٛٝ طـظٌٕٞ ٖٓ سث٤

حُٔـؼ٤٘ش ٝ حُٔخ٤ُش ٝحُضسحػش ٝٓالكـظ٤ش حُظغـ٤َ حُؼوخس١ ُٝشث٤ظ حُٞكذس 

حُظـخٝص  حالدحس٣ش حُلـن ك٢ حالعظـؼخٗش رخُوٞس حُؼغٌش٣ش ُـذكغ حُٔٔخٗؼش ٖٓ سكـغ

٣ـغظٞؿذ  ػِـٔخ حٕ طٌخ٤ُق سكغ حُظــخٝص ٣ظلِٜٔخ ػؼلخ  حُـٔظـخٝص رٔؼ٠٘ ال

حُظــخٝص، ٝ إٔ ه٤خّ حإلدحسس رـظ٘ل٤ز  إلصحُشحُوخٕٗٞ حُِــٞء رذءح ح٠ُ حُٔلخًْ 

هشحسٛخ ربصحُش حُظــخٝص طؼذ اكذٟ كخالص حُظ٘لـ٤ز حُـزش١ حُٔزخشش ٣ٝظؤطـ٠ رُي 

ض رـطخرغ ط٘ل٤ز١ كزٔـشد طذٝسٙ ٣ـِضّ حألكشحد ٖٓ ًٕٞ حُـوشحس حإلدحس١ ٣ظ٤ٔ

رظ٘ـل٤زٙ ٝرخالكٚ طغـظط٤غ حإلدحسس حُِــٞء ح٠ُ حُظ٘ل٤ز حُـزش١
(3)

 . 

 300۲ٖٝٓ خالٍ حعظوشحء ٗـظٞص دعظٞس ؿـٜٔٞس٣ش حُؼشحم ُغ٘ش 

٣ظزـ٤ٖ ُ٘خ إٔ عِطش سث٤ظ حُـٞكذس حإلدحس٣ش رلـض حُٔظـخٝص ٓؼـطِش رلٌْ حُوخٕٗٞ 
                                                      

))ال يعسل بأي  2001لدشة  154البشج )عاشخًا( من قخار مجمذ قيادة القهرة السشحل رقم  (1)
 نص يتعارض احكام ىحا القخار((.

الستعمق بإزالة  2001لدشة  154لشحل رقم البشج )خامدا( من قخار مجمذ قيادة القهرة ا (2)
 التجاوز.
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حُذعظٞس ٝرُي ٌُٕٞ حكٌخّ حُذعظٞس طشـ٤ش ح٠ُ كظش حُلـض ططـز٤وخ ُٔزذأ عٔٞ 

ٝهذ أشخسص حُٔلٌٔش حالطلـخد٣ش حُؼ٤ِخ ك٢ حُؼشحم ح٠ُ رحص حُـٔؼ٠٘
 (5)

 ِ. 

 514ٝحٕ حُظطز٤وخص حُؼـ٤ِٔش ُوشحس ٓـِظ ه٤خدس حُؼٞسس حُـٔ٘لَ سهْ 

،ٛ٘خُي حُؼذ٣ذ ٖٓ حالكٌـخّ حُظ٢ طذسص ػٖ حُٔـلخًْ ٝ طؼٔ٘ض  3005ُغـ٘ش 

خص ؿضحث٤ش، ٜٓ٘خ هشحس ٓلٌٔش ؿ٘ق حُٔـغ٤ذ رخُلٌْ ػ٠ِ حُٔذحٕ)ّ.ع.ف( ػـوٞر

( ٖٓ حُـوشحس حُٔزًٞس ك٢ 5رخُـلزظ ػششس ح٣خّ حعـظ٘خد حاًلكٌخّ حُٔخدس )عخدعخً/

حػالٙ
(3)

ٝهذ حـظذسص ٓلٌٔش ؿ٘ق حُٔـغ٤ذ حُؼذ٣ذ ٖٓ حالكـٌخّ حعظ٘خدحً ػ٠ِ  ،

3005ُغـ٘ش 514هشحس ٓــِظ ه٤خدس حُؼٞسس حُٔـ٘لَ سهْ 
(2)

ٗالكع ػ٠ِ ٛزٙ  ،

حالكٌخّ حٜٗخ ؿخءص ٓخـللش ال طظ٘خعذ ٓغ ؽـز٤ؼش حُلؼَ ٝخطٞسطٚ رخُظــخٝص ػ٠ِ 

 حٓالى حُذُٝش .

هذ  3005ُغ٘ش  514ٝٗالكع حٕ هشحس ٓــِظ ه٤خدس حُؼٞسس حُٔ٘ـلَ سهْ 

ؿـخء رٔؼخُـش ٓوظؼزش ٝحهـظظش ػ٠ِ ػوخسحص حُذُٝـش حُٞحهؼش ػٖٔ كـذٝد 

ـ٤ٖ ُ٘خ ٖٓ ػ٘ٞحٕ حُوشحس )حصحُش حُظــخٝصحص حُٞحهؼش ػ٠ِ حُزِذ٣ش ٝٛزح ٓخ طز

ػوـخسحص حُذُٝش ٝحُزِذ٣خص(، ػِـ٠ حُشؿْ ٖٓ ظخٛشس حُظــخٝصحص حُظ٢ ٗخُض ٖٓ 

حسحػـ٢ حُذُٝش حالٓـ٤ش٣ش ٝال ٗزخُؾ ٖٓ حُوـٍٞ حٕ حالسحػ٢  خخسؽ كذٝد حُزـِذ٣ش 

 ًخٗض حًؼش ػشػـش ُِظـخٝص ٖٓ ؿ٤شٛخ. 

ص ربصحُـش حُظـخٝصحص ػٖ حٓـالى حُذُٝش ال رذ ٖٓ عـٖ هخٕٗٞ خخ

ٝطلؼـ٤َ عِطش حالدحسس ك٢ ٛزح حُٔــخٍ ال ع٤ٔخ رؼذ حصد٣ـخد كخالص حُظـخٝص ،ُزح 

ً ٖٓ حُـٔخدس ( ٖٓ دعظٞس 32ٗـذػٞ حُٔششع  حُؼشحه٢ ح٠ُ طلؼ٤َ )حُز٘ذ ػخ٤ٗخ

))ط٘ظ٤ْ روخٕٗٞ حالكٌخّ حُخخطش رللع حٓالى حُذُٝش ٝحدحسطٜخ ٝششٝؽ 3001

 .ك٤ٜخ ٝحُلذٝد حُظ٢ ال ٣ـٞص ك٤ٜخ حُ٘ضٍٝ ػٖ ش٢ء ٖٓ ٛزٙ حالٓٞحٍ((حُظظـشف 

ٖٝٓ حُـذ٣ش رخُـزًش حٕ حُٔششع حُؼشحه٢ ٣٘ـخهش ٓششٝع هخٕٗٞ رـ٤غ 

ٝح٣ـخس حُؼشٞحث٤خص حُٔظـخٝص ػ٤ِٜخ ُـشخؿ٤ِٜخ، ٝرخالؽالع ػ٠ِ حالعـزخد 

ػ٠ِ ))ُـشع ٓؼخُـش حُظـخٝصحص حُغ٤ٌ٘ش  حُٔٞؿزش ُظشش٣غ حُوخٕٗٞ ٗــذٛخ ٢ٛ

                                                      

وتؤكج ذلك  2005( من دستهر العخاق لعام  87( و )  47( و )  37( و )  19مهاد )  (1)
/  2013( والسؤرخ  2013/ اتحادية /  81السحكسة االتحادية العميا في قخارىا السخقم ) 

 .22/  2/  2011في  2011/ اتحادية  15وقخارىا السخقم  3/  9
 .4/6/2014بتاريخ ،( قخار غيخ مشذهر2013/ج/189الجعهى السخقسة ) (2)
( بالحكم عمى 2014/ج/195مشيا ماجاء بقخار السحكسة السحكهرة الجعهى السخقسة ) (3)

،وكحلك قخارىا في 1/1/2014السجان )ف.ف.ح( بالحبذ عذخة ايام قخار بتاريخ 
بالحبذ عمى السجان )أ. .ح(  4/6/2014( بتاريخ 2014/ج/28الجعهى السخقسة )

( بتاريخ 2014/ج/24بالحبذ عذخة ايام، وكحلك الجعهى السخقسة )
 بالحبذ عمى السجان )ص.ح. ( بالحبذ لسجة سبعة ايام.22/10/2014
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حُضسحػ٤ش ػٖٔ كذٝد حُظظ٤ْٔ حالعخع٢  حسحػ٢ ًِٓٔٞش ُِذُٝش ٝحُزِذ٣خص حٝ

هزَ طخس٣خ ٗلخر ٛزح حُوخٕٗٞ ٝطظل٤ق حُٞػغ حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔظـخٝص٣ٖ رظؤؿ٤ش 

حالسحػ٢ حُظ٢ طـخٝصح ػ٤ِٜخ ربٗشخء دٝس ع٤ٌ٘ش ُٝـشع ٓ٘غ حُظـخٝص ػ٠ِ 

العخع٤ش ُِٔذٕ ٝحصحُش حُؼوخسحص حُؼخثذس ُِذُٝش ٝحُزِذ٣خص ػٖٔ كذٝد حُظظخ٤ْٓ ح

 .حُظـخٝصحص حُظ٢ كظِض ػ٤ِٜخ((

٣ٝالكع ػ٠ِ ٓشـشٝع هخٕٗٞ ر٤غ ٝح٣ـخس حُؼـشٞحث٤خص حُٔظـخٝص ػ٤ِٜخ 

ُشـخؿ٤ِٜخ حٗٚ حشخس ح٠ُ طؤؿ٤ش حالسحػـ٢ حًُِٔٔٞش ُِذُٝش حٝ ُذٝحثش حُذُٝش 

ٝحالسحػـ٢ حُضسحػ٤ش حُٔششع ُْٝ ٤ٔ٣ض ر٤ٖ حالسحػ٢ حُـضسحػ٤ش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ 

ـ٢ ٛزح ٖٓ ؿخٗذ ،ٖٝٓ ؿخٗـذ حخش حٝسد حُٔـششع ػذس ششٝؽ ك٢ حالسحػ

طٌٕٞ ٓخخـِلش  ٓششٝع حُوخٕٗٞ ُٔـؼخُـش حُظـخٝصحص ٝحُؼـشٞحث٤خص ٜٓ٘خ ،حٕ ال

ُِظظ٤ْٔ حالعخع٢ ُِٔـذ٣٘ش ٝحٕ ٣ٌٕٞ حُز٘خء ُــشع حُغٌٖ ًٝزُي حٕ ٣ٌٕٞ 

( ٖٓ ٛزح حُوخ1ٕٞٗٝكن حُٔخططخص حُٔشخس ح٤ُٜخ ك٢ حُٔخدس ) حُز٘ـخء
(5)

. 

٣زذٝ ُ٘خ حٕ ٓشـشٝع هخٕٗٞ ر٤غ ٝح٣ـخس حُؼشٞحث٤خص حُٔظــخٝص ػ٤ِٜخ 

ُشـخؿ٤ِٜخ حٗٚ  هذ ؿخء رٚ ٢ٌُ ٣ـظذحسى حُٔششع رٚ ظخٛشس طــخٝصحص حُز٘خء 

ك٢ ظَ ؿ٤خد حُلٍِٞ حُـزس٣ش  3002حُؼشٞحث٢ ٝحُلٞػ١ٞ حُظ٢ حٗظـششص رؼذ 

٤ٔخ حٕ دعـظٞس ُظـخٛشس حُظـخٝص ػ٠ِ حسحػ٢ حُذُٝش رخُز٘خء ٝحُغـٌٖ، ال ع

))طٌلَ حُذُٝش ُِلشد ٝحالعشس  /ػخ٤ٗخً(20هذ ٗـض ك٢ حُٔخدس ) 3001حُؼشحم ُغ٘ش 

ٝرخخطش حُٔشأس حُؼٔخٕ حالؿظٔخػ٢ ٝحُظل٢ ٝحُٔوٞٓخص حالعخع٤ش ُِؼ٤ش ك٢ 

 .ك٤خس كشس ًش٣ٔش طئٖٓ ُْٜ حُذخَ حُٔ٘خعذ ٝحُغٌٖ حُٔالثْ((

 انفرع انثاًَ
 انعقٕبات اإلدارٌة

حٝ ك٢ كخالص ٓؼـ٤٘ش رذ٣ـالً ػٖ  دحس٣ش ٛـ٢ حكذ ٓظخٛش،طؼذ حُؼوٞرش حإل

حُؼوٞرش حُــ٘خث٤ش ُٝي ألعزخد ٝحٛـذحف ٣وذسٛخ حُٔششع، ػ٘ذ ٝػغ طشش٣ؼخص 

ٓؼ٤ـ٘ش ك٢ ٓـخٍ حُظـش٣ْ ٝحُؼوخد
(3)

. 

ٝحٕ حُلشم ر٤ٖ حُؼوٞرش حإلدحس٣ـش ٝطذحر٤ش حُؼزؾ حإلدحس١ طٌـٖٔ ك٢ 

ٔخخُق ٝصؿـشٙ ً٘خ ك٢ حؽخس حُؼوٞرش حُـخ٣ش ٜٓ٘ٔخ كبرح ًخٗض حُوظـذ حُشدع ٝحُ

                                                      

مذـخو  قانهن بيع وايجار العذهائيات الستـجاوز عمييا السادة ثانيًا من مذخو  قانهن  (1)
 .لذـاغمييا

 غشام: القانهن اإلداري الجشائي والرعهبات التي تحهل دون تطهره، مجمة د. غشام دمحم (2)
وما  285، ص1994الحقهق جامعة الكهيت، القدم اسأول والقاني،   اسأول، الدشة 

 بعجىا.
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حإلدحس٣ـش، ك٢ ك٤ٖ حرح ًخٕ حُـخ٣ـش ٖٓ حالؿشحء طٞهـ٢ حسطٌخد ٓخخُلش ػ٠ِ ٝشـي 

حُٞهٞع دخَ ٛزح حالؿـشحء ك٢ ٗطخم طذحر٤ش حُؼـزؾ  حإلدحس١
(5)

. 

ًٝزُي طخظِق حُؼوٞرخص حإلدحس٣ش ػٖ حُؼوٞرخص حُـ٘خث٤ش، ك٢ حُـٜش حُظ٢ 

ٞرخص حإلدحس٣ش طظذس ػٖ حُغِطش حإلدحس٣ش حُٔخظظش طظذس حُؼوٞرش، حر حٕ حُؼو

ٝٛزح ٓخ ٤ٔ٣ضٛخ ػٖ حُؼوٞرخص حُـ٘خث٤ش حُظ٢ ٣ٌٕٞ حُوؼخء ٝكذٙ ٖٓ ٣ِٔي عِطش 

طٞه٤غ حُؼوٞرش، كؼالً ػٖ حٕ حُؼوٞرخص حإلدحس٣ش ال طظؼٖٔ حُظؼ٣ٞغ ك٢ كو٤وظٜخ 

ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُؼوٞرخص حُٔذ٤ٗش
(3)

. 

٢ٛ حدحس ُِؼزؾ حإلدحس١ ُظلو٤ن حُ٘ظخّ رؼذ حٕ ػشك٘خ حٕ حؿخصس حُز٘خء 

حُؼخّ ٝػ٘خطشٙ حُظو٤ِذ٣ش ٝحُلذ٣ؼش، كؼالً ػٖ حٜٗخ طظؼٖٔ ؿِٔش ٖٓ حُؼٞحرؾ 

ٝحُوٞحػذ طخظِق ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٖٓ ك٤غ حُوٞس حالُضح٤ٓش، حال حٜٗخ طظذ ك٢ خخٗش 

ً ُو٤خّ حُٔغئ٤ُٝش  ٝحكذس ٢ٛٝ ػشٝسس حطزخع ًخكش حُؼٞحرؾ ٝهٞحػذ حُز٘خء طـ٘زخ

ظٔظغ حصحءٛخ حُغِطش حإلدحس٣ش حُؼزط٤ش رظالك٤خص ٝحعؼش ال طوق ػ٘ذ ٝحُظ٢ ط

ٝؿٞد حُظشخ٤ض كلغذ، رَ طٔظذ ا٠ُ ٓذٟ حُظو٤٤ذ رٜزٙ حُؼٞحرؾ ٝحُوٞحػذ ػ٘ذ 

حُزض ك٢ ؽِذ حالؿخصس ًٝزُي ٓطخروش ٓخ طْ حٗـخصٙ ػ٠ِ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ ٖٓ حػٔخٍ 

 حُز٘خء ٝرٔخ ٝسد ك٢ ٓؼٕٔٞ حالؿخصس حُز٘خء )حُظشخ٤ض(.

ػ٤ِٚ ع٘ظ٘خٍٝ حُؼوٞرخص حإلدحس٣ش ك٢ حٝالً، ح٣وخف حػٔخٍ حُز٘خء حُٔخخُلش ٝ

ً حُظللع  ً ٓ٘غ حالٗظلخع رخألؿضحء حُٔخخُلش حٝ حالعظٌٔخٍ ك٢ حُز٘خء ٝػخُؼخ ٝك٢ ػخ٤ٗخ

حإلدحس١ ػ٠ِ حالدٝحص ٝح٥الص حُٔغظخذٓش رخُز٘خء حُٔخخُق، ٝك٢ سحرؼخً حالٓظ٘خع 

ً علذ طشحخ٤ض حُز٘خ حٝ ػٖ طض٣ٝذ حُؼوخسحص حُٔخخُلش رخُخذ ٓخص، ٝخخٓغخ

 طؼذ٣ِٜخ. 

 اوالً: إَماف االػًال انًخانفح

حٕ ٝهق حػٔخٍ حُـز٘خء حُٔخخُلش ٣ٌٕٞ رـوشحس حدحس١ ٓغزذ ٖٓ هزَ 

حُغِطش حإلدحس٣ش حُٔخظظش ٖٝٓ ػْ طخؼغ ُٚ حُـوشحسحص حإلدحس٣ش ٖٓ ؽؼٖ حر ُْ 

ٖ حالعظـٔشحس ك٢ طظٞكش ك٤ٚ حسًخٕ حُوشحس حإلدحس١ ٝرـٔ٘غ طخكذ حالؿخصس ٓ

ٓزخششس ح١ ػَٔ ٣ظؼِـن رزُي، ُٝوذ ٗض حُٔششع حُـلشٗغ٢ إٔ ٓ٘ق حإلدحسس 

ً ُِلظٍٞ ػ٠ِ ٓـٞحكوش  حُـٞع٤ِش حُلؼخُش ُٞهق حالػٔخٍ كٞس حًـظشخكٜخ، طالك٤خ

حُِـخٕ حُو٤خّ حؿشحءحص هـؼخث٤ش ٣ٌٕٞ خالُٜخ هذ كـشع حالٓش حُٞحهغ رـٔؼشكش 

                                                      

، 1د. عبج السشعم خميفة عبج العديد: ضسانات مذخوعية العقهبات اإلدارية العامة، ط (1)
 .16، ص2008قانهنية، السخكد القهمي لإلصجارات ال

حدام محدن عبج العديد: سمطة اإلدارة في فخض الغخامة التأخيخية في العقج اإلداري  (2)
 .24، ص2018، السخكد العخبي لمشذخ والتهزيع، 1وضساناتيا، ط



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

 

 

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

692 

حُز١ حرظـخٙ حُٔششع ٓـٖ ٝهق ط٘ل٤ز حالػٔخٍ حُٔخخُل٤ٖ ٣ٝلٞص رخُظخ٢ُ حُٜـذف 

حُـٔخخُلش ُِوخٕٗٞ ٝطؼ٤غ حُلخثذس ٖٓ ٝسحثـٚ حُظ٢ طٜذف ٓطخروش حػـٔخٍ حُز٘خء رٔخ 

٣ظـلن ٓغ حُظ٘ظ٤ْ حُوخٕٗٞ ُـِٔظِلش حُؼخٓش ُِزِذ
(5)

. 

حٓخ حُٔششع حُٔظش١ كوـذ خٍٞ حُغِطش حإلدحس٣ش حُٔخظـظش عِطش 

رب٣وخف حالػٔخٍ حُٔخخُلشحطذحس حُوشحس حإلدحس١ حُٔظؼِـن 
(3)

. 

كل٢ حُؼشحم
(2)

كـبٕ ٝهق حالػٔخٍ حُٔخخُلش كبٗٚ ٛ٘ـخُي حشخسس ػخٓش ؿ٤ش  

ٓـلظِش ٣ظْ ح٣وخف حػٔخٍ حُز٘خء حُـٔخخُلش روشحس ٖٓ ٓذ٣ش حُزـِذ٣ش حُٔخظض، ٝٓ٘غ 

ً ُِظظخ٤ْٓ حالعخعـ٤ش ُِزِذ٣ش ٝٛزح  ً حٝٓخخُلخ حالعظٔشحس ك٤ـٚ حرح ًخٕ حُز٘خء ٓٔ٘ٞػخ

٢ حُٔششع حُؼشحه٢ ٓؼخُـش حالٓـش ٝطٞػ٤ق ٤ًـل٤ش حؿشحء حال٣ـوخف ٝٗٞطـ

 حإلدحس١ ػٖ ر٤خٕ ًـ٤ل٤ش حؿشحء حالػـالٕ ػٖ هشحس حال٣وخف حإلدحس١.

 حاَُاً: يُغ االَتفاع تاألجشاء انًخـانفح او استكًال اٌ تُاء جذَذ

٣ُؼذ ٓ٘غ حالٗظلخع رخألؿضحء حُٔخخُـلش حكذٟ حُـضحءحص حإلدحس٣ـش ٝرُي ػٖ 

ؽش٣ن حالعظؼخٗش رخُوٞس حُـزش٣ش، ُظ٘ل٤ز هشحس حُٞهق  ٣ٝؼذ ٛزح حُــضحء حكذ حالػخس 

حُوخ٤ٗٞٗش حُٔـظشطزش ػ٠ِ هشحس حُٞهق حر ٣ٔـ٘غ حُٔخخُق ٖٓ حالٗظـلخع رؼِٔٚ 

حُٔخخُق
(4)

. 

/ حُؼخ٤ٗش( ٖٓ 13ُٝوذ حشخس ح٤ُٚ حُٔـششع حُٔظش١ ك٢ ٗض حُٔـخدس )

٣ٌٕٞ ُِـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش رشئٕٝ هخٕٗٞ حُز٘خء حُٔظش١ حُــذ٣ذ ))... 

ؿضحء ٖ حؿشحءحص طٌلَ ٓ٘غ حالٗظلخع رخألحُظخط٤ؾ ٝحُظ٘ظ٤ْ حطخخر ٓخ طشحٙ ٓ

 حُٔخخُلش حٝ حهخٓش حػٔخٍ ر٘خء ؿذ٣ذس...((.

ُزح ٗذػٞ حُٔشـشع حُؼشحه٢ ا٠ُ حالُظلخص ُـٜزٙ حُلخُش ٖٓ حُٔخخُلخص 

حُٔخخُق ك٢ حُز٘خء  حُزـ٘خء ٝحدسحؿٜخ ػٖٔ ٓخخُلخص حُز٘خء رلـخُش حُشخض

ٝطشـ٤٤ذٙ حالؿضحء حُٔخخُلش ٝٓ٘ؼٚ ٖٓ حعظٌٔخٍ حُز٘خء ٝحالٗـظلخع رٚ حٝ حطخخر ح١ 

 حؿـشحء ٣لٍٞ ر٤ٖ حُٔخخُق ٝحالٗظـلخع رخألؿضحء حُٔخخُلش ٖٓ حالرـ٤٘ش.

                                                      

 .223-222د. عبج الشاصخ عبج العديد: مرجر سابق، ص (1)
 الشافح. 2008لدشة  119م ( من قانهن البشاء الججيج السرخي رق59السادة ) (2)
، قانهن 2001لدشة  13، لقانهن رقم 2001( لدشة 10( من تعميسات رقم )8السادة ) (3)

 .1964لدشة  165تعجيل ادارة البمجيات في العخاق رقم 
، دار الشيزة العخبية، 2د. اشخف تهفيق: شخح قانهن تهجيو وتشظيم اعسال البشاء، ط (4)

 .135، ص1998القاىخة، 
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 حانخاً: انتحفظ ػهً االدواخ وانًـؼذاخ انًستخذيح فٍ ارتـكاب انًخانفح

 ً ػٔخٍ حُز٘خء حُٔخخُق، ػـغ كذ ألٖٓ حُٔششع حُٔظش١ ػ٠ِ ٝ كشطخ

كوذ ٓ٘ق حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔـخظظش حُلن ك٢ حُظلـلع حإلدحس١ ػ٠ِ حالدٝحص 

ٝحُٔـؼذحص ًؤػش كٞس١، ٝكؼخٍ ُوشحس ح٣وـخف حالػٔخٍ حُٔخخُلش، ٝحٕ حُٜذف ٖٓ 

ٛزح ٛـٞ كشٓخٕ حُٔخخُق ٓـٖ ح١ ٝع٤ِش ٣غـظخذٜٓخ ،حٝ آُش ٣غظط٤غ رٜـخ 

ٌُٖٝ رششؽ ػذّ حالكـشحؽ رلوٞم حُـ٤ش كغٖ ح٤ُ٘ش،  حالعظٔشحس ك٢ حُٔخخُلش،

كؼالً ػٖ ٓذس حُظللـع حُظ٢ ٣ـذ حٕ ال طض٣ذ ػٖ حعـزٞػ٤ٖ، ٓخ ُْ طؤٓش حُ٘ـ٤خرش 

رخالف رُي
(5)

 

حٓخ ك٢ حُؼشحم كال ٣ٞؿذ ٗظخ ٓـٔخػالً ٣ـٞص ُإلدحسس حُظـللع  ػ٠ِ 

 حالدٝحص حُظ٢ حعظـخذٓض ك٢ حسطٌخد حُٔخخُلش.

 ٍ تشوَذ انؼـماراخ انًخانفح تانخذياخ وانًزافكراتؼاً: االيتُاع ػ

٣ظٞؿذ ػ٠ِ حُوخث٤ٖٔ رـشئٕٝ حُٔشحكن حُؼخٓش حالٓـظ٘خع ػٖ طض٣ٝذ 

حُؼوخسحص حُٔخخُـلش حٝ ح١ ٝكذس ٖٓ حُـٞكذحص حُظخرؼش ُٜخ حٝ رخذٓظٜخ، حال رؼذ 

طـوذ٣ْ طشخ٤ض ٖٓ حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش رظذٝس حُظشخ٤ض ُٜخ كؼالً ػٖ 

 حالؿخصس ُششٝؽ حُظشخـ٤ض حُٔٔ٘ٞف ُٜخ. ٓطخروش ٛـزٙ

( ُٔـٔؼ٢ِ حإلدحسس 463/5ٝهذ ٗض هخٕٗٞ حُـؼٔشحٕ حُلشٗغ٢ ك٢ حُٔخدس )

حُٔئ٤ِٖٛ حُطشم حٌُـل٤ِش رخُشهخرش ػ٠ِ حالشـخٍ حُٔ٘ـلزس ٝار ٗظض ػ٠ِ حٕ ُؼٔذس 

حُـزِذ٣ش ٝحُغِطش حُٔخظظش حٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ـْٜ ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ، حٝ حًُٞالء ،حٝ 

ص٣ش حُٔغئٍٝ ػٖ حُظخط٤ـؾ حُٔذ٢ٗ ص٣خسس حالر٤٘ش، ه٤ذ حالٗشخء رٞحعطش حُٞ

،ٝٓطخروش ؿٔغ حُٞػخثن حُل٤٘ش ٝحُوٞحػذ رخُٞحهغ حُوخثْ، رخإلػخكش ا٠ُ رُي كبٕ كن 

حُض٣ـخسس ٣طزن كوؾ خـالٍ حُلظشس حال٤ُٝش ُألشــخٍ ٌُٖٝ طغظٔش ُٔذس ٓظؤخشس 

ً ُِٔخدس) ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ/ ُؼخّ / 2(ٖٓ طؼ٤ِٔخص)51طـظَ ا٠ُ ػالع ع٘ٞحص ٝكوخ

ٓغ حكظغخد حًظٔخٍ حالػٔخٍ (3001
(3)

. 

ٝهذ حشخس هخٕٗٞ حُز٘خء حُـذ٣ذ ك٢ ٓـظش، حٕ ال ٣وّٞ حُـٜٔ٘ذط حُٔششف 

ربطذحس شٜخدس طالكـ٤ش حُٔز٠٘ ٝٓشحكوٚ ك٢ كـخُش ٝؿٞد ٓخِلخص، ٝرخُظـخ٢ُ 

                                                      

 .2008لدشة  119من قانهن البشاء السرخي الججيج رقم  59السادة  (1)
(2) Mihel Recard, LE PERMIS DE CONSTRUIRE, 5e editions Le 

MONITEUR, 2007, P. 423. 



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

 

 

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

022 

طٔظ٘غ حُـٜش حإلدحس٣ش حُٔخظظش ػٖ حطـذحس خطخرخص ُظٞطـ٤َ حُٔشحكن ُِؼوخس 

حُٔخخُق
(5)

. 

خايساً: سحة
(2)

 تزاخُض انثُاء او تؼذَهها 
)حؿخصس حُز٘خء(  هذ طـذ حإلدحسس حُؼـخٓش ٗلغٜخ حػ٘خء ٓ٘ـق طشحخ٤ض حُز٘خء

حٜٗخ هذ حسطٌزض رؼغ حالخطخء حٝهذ طـغذص رؼغ حالٝػـخع حُؼٔشح٤ٗش 

ُؼشٝسس حُللخظ ػـ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼخّ، طظذس حإلدحسس هشحس عـلـذ حٝ طؼذ٣َ رٔ٘ق 

ً ػ٠ِ حُوخػذس حإلدحس٣شحؿخ ))ٖٓ ٣ِٔي عِطش حُٔ٘ق ٣ِٔي عِطش  صس حُز٘خء ه٤خعـخ

كٜ٘خ ٗطشف طغـخءٍ ػٖ حٌٓخ٤ٗش حُـخء حُـوشحس حإلدحس١ حُغ٤ِْ  حالُـخء ٝحُظؼذ٣َ((

حُخخص رٔـ٘ق حؿخصس حُز٘خء؟ ك٢ حالؿخرش ػ٠ِ رُي ٣ــذ حٕ ٤ٔٗض ر٤ٖ ٗـٞػ٤ٖ ٖٓ 

 حُوشحسحص حإلدحس٣ش:

 ًُحانمزاراخ انتُـظُ -1
حٕ حُوشحسحص حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٢ٛ هٞحػذ ػـخٓش ٓـشدس ٣ظُٞذ ػٜ٘خ ٓشحًض ػخٓش 

ٝال ط٘ـشت ٓشحًض خخطش، كـؼالً ػٖ حٕ حُوشحس حُظ٘ظـ٢ٔ٤ ال ٣ـظذس ًوخػذس 

ً ٝكظش حُشؿؼ٤ش ٛ٘خ ٣شٌَ ه٤ـذحً ػ٠ِ كش٣ش حإلدحسس  ً حػشحً سؿؼ٤خ ػخٓش ٓـظؼٔ٘خ

كـ٢ حُشؿٞع ك٢ هشحسحطٜخ حُظـ٘ظ٤ٔ٤ش رؤػش سؿؼ٢
(2)

، ٝرٔخ حٕ حُوشحسحص حُظـ٘ظ٤ٔ٤ش 

ط٘شت ٓشحًض ػـخٓش ٗـذ حٕ حإلدحسس طظـٔظغ حصحءٛخ رغِطخص ٝحعؼش، ح١ ٣ٌٖٔ 

حُــخء حٝ علذ حُوشحسحص حُظ٘ـظ٤ٔ٤ش ك٢ كخُش ػذّ ٓـششٝػ٤ظٜخ حٝ ٓالثٔظٜخ 

 ُِظشٝف حُٔل٤ـطش ٝكوخً ُٔوـظؼ٤خص حُٔظِلش حُؼخٓش.

 انمزاراخ انـفزدَح -2

ٜزح حُظـذد، ال ٣ـٞص حُـخء هـشحس كشد١ ٓششٝع حٕ حُوخػذس حُٔوشسس ر

ٓظ٠ ٓخ حٗـشؤ كوخً ٌٓظغزخً ُلشد ٓـٖ حالكشحد، حال ك٢ حالكٞحٍ حُـٔغٔٞف رٜخ هخٗٞٗخً. 

ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ، ٝكخس حُٔشخض ُٚ، صٝحٍ ٓـٞػٞع حُظشخ٤ض، حٗظٜخء 

حُظشخ٤ـض حُٔئهض، حٝ ألعزخد هخ٤ٗٞٗش ح١ حٗظـٜخء حُظشخ٤ض حإلدحس١ ُـظشٝف 

                                                      

 الشافح. 2008لدشة  119( من قانهن البشاء الججيج رقم 62/2السادة ) (1)
ارات بحيث يدول القخار مشح صجوره الدحب رجه  الدمطة اإلدارية فيسا اصجرتو من قخ  (2)

ويعتبخ كأنو لم يكن اطالقًا، يشظخ ذلك: د. دمحم سعيج حدين امين: سحب القخار اإلداري 
، 2005، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 1بين الدمطة التقجيخية والسقيجة لإلدارة، ط

 .21ص
، 2003سكشجرية، عبج الغشي بديهني: القانهن اإلداري، مشذأة السعارف، اال د. (3)

 .522ص
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خخسؿش ػٖ حسحدس ٓـظذسٙ ٝرٜزح طٌٕٞ حُ٘ـٜخ٣ش حٓخ ػٖ ؽش٣ن حُوؼـخء  –٤ٗٞٗش هخ

حٝ ػٖ ؽش٣ن حإلدحسس ح١ حٕ حخظـظخص حإلدحسس ٣ٌٕٞ ٓو٤ذحً 
(5)

. 

حٓخ رخُ٘غزش ُغلذ طـشحخ٤ض حُز٘خء ٝكٌْ حُغلذ حُظـشخ٤ض، كل٢ 

كشٗغخ ٣ئد١ علذ حؿخصس حُز٘خء ا٠ُ حخـظلخثٚ رؤػش سؿؼ٢ ُٝـٌٖ حُٔٞهق ٣ٌٕٞ 

ً ك٢ كخُش اطٔخّ حُزـ٘خء حُٔشخض كغ٤ـذ حُٔخُي حُزـ٘خء ٗلغٚ ك٢ ٝػـغ طؼ ـزخ

حُٔخخُق ُِوخٕٗٞ، حٝ ك٢ ٝػغ ًـؤٕ ُْ ٣لظَ ػ٠ِ ح١ طشخ٤ض ُِزـ٘خء حطالً، 

ٝرخُظخ٢ُ ٣ظؼشع ُـِؼوٞرخص حُٔوشسس ُِز٘خء رـذٕٝ حؿخصس، ُزح حؿخص حُوخٕٗٞ 

حُغلذ حٓـخّ  طخكذ حُز٘خء كـن حُطؼٖ ػ٠ِ هشحس )ُِٔشخض ُٚ( حُلشٗغ٢

ع٤ظشطذ ػ٠ِ ،حُوخػ٢ حإلدحس١، ُطِذ ٝهق ط٘ل٤ز حُغلـذ ُِؼشس حُـغْ حُز١

علذ طشحخ٤ض حُز٘خء، ٝك٢ كخُش حالُـخء حُوشحس حُغـلذ، ٣ـذ ػ٠ِ حإلدحسس حٕ 

ططِغ ٝطـللض حُطِذ حالط٢ِ ُظخكـذ حُز٘خء )حُٔشخض ُٚ(ٝحُز١ ٣لظلع 

ذ ك٢ حُظشش٣غ حُغخرن، ح١ حُز١ رظـٞسس ُذ٣ٜخ، ٝطزض ك٤ٚ ر٘خًء ػ٠ِ حُٞػغ حُغـخث

كؼالً ػٖ سكؼٚ  )طشخ٤ض حُز٘خء( ًـخٕ عخس٣خً ُلـظش حُلظٍٞ ػ٠ِ حؿخصس حُز٘خء

دػٟٞ حالُــخء هشحس حُغلذ ٣ــٞص ُٚ ًزُي حٕ ٣لـظَ ػ٠ِ طؼ٣ٞغ ًٔخ 

حطـخرش ٖٓ حػشحس عٞحء ًخٗض ػٖ حُظـشش٣غ ٗلغٚ، حٝػٖ طؤخ٤شٙ ألػٔخٍ حُزـ٘خء 

حُظشخ٤ض ؿـ٤ش هخ٢ٗٞٗ حُز١ طغزذ ك٤ٚ عـلذ هشحس
(3)

. 

ٝحٓخ ٓظش كوذ حؿخرـض حُٔلٌٔش حإلدحس٣ش رخُ٘ـغزش ُغلذ حؿخصس حُز٘خء 

))حٕ حُظشحخ٤ض حإلدحس٣ش ٣ـٞص رظلش ػخٓش علزٜخ حٝ  رـؼذ حًظٔخُٜخ، ٝرُي روُٜٞخ

طؼذ٣ِٜخ حٝ حُـخإٛخ، ٝٛزح حُ٘ض هذ ٣ظذم ػ٠ِ ٓذٍُٞ حُظشخ٤ض رخعظؼٔخٍ حُٔخٍ 

ؼ٤ٖ ٓؼالً، ارح ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ط٘ظ٤ٔخص هخ٤ٗٞٗش طؼخُؾ حُؼخّ حٝ ٓٔخسعش ٗشخؽ ٓ

حٝػخػٜخ، ٤ُٝظ رلخٍ حالرٕ ك٢ حُو٤خّ رؼَٔ ٓلذد ٣ظشطذ ػ٤ِش حػخس دحثٔش 

ًخإلٗشخءحص ٝحالر٤٘ش كال ٣ـٞص حُو٤خّ رٜخ حال رؼذ حالرٕ رٜخ ؽزوخ ُ٘ظخّ هخ٢ٗٞٗ 

ٓلَ  ٓؼ٤ٖ ٣٘لشد ٝكذٙ رظلذ٣ذ ٓظ٠ ٣ـٞص حُغلذ ٝحالُـخء هزَ حُو٤خّ رخُؼَٔ

حالرٕ ٝحُز١ ٣غ٠ٔ حُشخظش حر ٓظ٠ طْ حُؼَٔ حُٔشخض رٚ ٓخُْ ٣شد ػ٤ِٚ حُغلذ 

حٝ حُـخء ،ٝحٗٔخ ٣ٌٖٔ حٕ ٣ظْ حالػش حُٔظشطذ ػ٠ِ رُي حعظ٘خدحً ح٠ُ حٗظٔش هخ٤ٗٞٗش 

حخشٟ ،ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حالػش حُٔظشطذ ػ٠ِ طؼذ٣َ خطٞؽ حُظ٘ظ٤ْ ؽزوخً ُِٔخدس 

رح ًخٕ حُؼَٔ ُْ ٣ظْ علزٚ ؿخص علزٚ حٝ ،كخ5363ُغ٘ش  41ٖٓ هخٕٗٞ سهْ  (3)

حٓخ حرح ًخٕ حُؼَٔ هذ طْ كال ٣ـٞص رُي(( حُـخثٚ،
 (2)

. 

                                                      

 .77-76د. حامج الذخيف: مرجر سابق، ص (1)
(2) Henri Jacquot: Droit de L'urbanisme, Deuxiem, edition, Dalloz, 

1989, alinea 445, p. 4.52. 

، 3/ السشذهر في السهسهعة اإلدارية، 14/2/1987حكم السحكسة اإلدارية العميا في  (3)
 .15-14القاىخة، ص
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٣ٝظز٤ٖ ُ٘خ ٖٓ خالٍ حُؼـشع حُٔظوذّ ػذّ علذ حُظشحخ٤ض رـؼذ حًظٔخٍ 

)طشحخ٤ض  حُز٘خء ٣شؿغ ا٠ُ ػذّ حُــذٟٝ ٖٓ حؿشحء حُغلذ، ٝإ حؿخصس حُز٘خء

ش ُإلُــخء حٝ حُظؼذ٣َ ٓظ٠ ٓخ دػض ا٠ُ رُي حُظخدسس ٖٓ ؿٜش حإلدحسس هخرِ حُز٘خء(

ً ُِوٞحػذ حُخخطش رغـلذ  حُـٔظِلش حُؼخٓش حٝ ه٤خّ حعـزخد طزشس رُي، ٝكوخ

 ٝحػش رُي ٣ٌٕٞ ُـظخكذ حالؿخصس )حُٔشخض ُٚ( حُوشحسحص حُلـشد٣ش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤ش،

 ػ٘ذ طؼذ٣َ حُظشخ٤ض حٝ حُــخثٚ ك٢ حُٔطخُزش رخُظؼ٣ٞغ.

ظش٣ش حُغلذ حالؿـخصحص ٖٓ ؿخٗذ حالدحسس حر حٓخ ك٢ حُـؼشحم ُْ طٌظَٔ ٗ

ٓؼخ٤٣ش ٓلذدس طزـ٤ٖ ٤ًل٤ش حػٔخٍ حُغلذ ٝٓـلِٚ  طـٞؿذ ح٣ش ػٞحرؾ ػخرظش حٝ ال

ٝرُي الٕ حُوٞحػذ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طـظطشم ح٠ُ ُٔٞػٞع عـلذ حالؿخصس  ٤ٓٝؼخدٙ،

ػٖ ػذّ ٝؿـٞد هخٕٗٞ ٣لذد رذهش ٓٞحػ٤غ حُغلذ ٝحالُـخء  كؼالً  ك٢ٜ ٓلذٝدس،

٣ؼ٢٘  حال حٕ ٛزح ال ٛٞ حُلخٍ ك٢ هٞح٤ٖٗ ٓـِظ حُذُٝش ك٢ كشٗغخ ٝٓظش، ًٔخ

ػذّ ٝؿٞد ططز٤وخص هؼخث٤ش ،ُٝؼَ ٖٓ حرشصٛخ ٓخ ٗـذٙ ك٢ رؼغ هشحسحص ٓـِظ 

حُذُٝش حُز١ حخز ر٘ظش٣ش حُغلذ ػ٠ِ حعخط ػذّ ٓششٝػ٤ش حُوشحس ًٝزُي حخز 

روخٕٗٞ حالعظٔالى رٔزذأ حُغلذ حُوشحسحص ػ٠ِ حعخط حُٔظِلش حُؼخٓش ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

حُِٔـ٠ ٝحُز١ حؿخصص ُٔـِظ حُٞصسحء علذ حالعظٔالى  5360ُغ٘ش  21سهْ 

ُذٝحػ٢ حُٔظِلش حُؼخٓش
(5)

. 

ال ٣ـٞص ُإلدحسس  عِطش حالدحسس رخُ٘غزش ُغلذ ٝحالُـخء حؿخصس حُز٘خء،

علذ حالؿخصس رؼذ حػطخثٜخ حال ر٘خء ػ٠ِ ٗض طش٣ق ٣خٍٞ حالدحسس رُي، ٝٛزح 

حُٔؼذٍ  5364ُغ٘ش 561/د( ٖٓ هخٕٗٞ حُزِذ٣خص سهْ 42دس)ٓخ ٗظض ػ٤ِٚ حُٔخ

))حُـخء طظخ٤ْٓ حُٔ٘خؽن حُٔضدكٔش رخُغٌخٕ ٝحػذحٙ حٗشخثٜخ ٝكن ششٝؽ خخطش 

٣ٝظؼق ٖٓ ٛزح حُ٘ض حٕ  طٌٕٞ حعخعخ ُٔ٘ق سخض حُز٘خء ك٢ طِي حُٔ٘خؽن((

حالؿخصس حُظ٢ عزن ٓ٘لظٜخ حٓخٗش حُؼخطٔش ُِٔٞحؽ٤ٖ٘ ُِز٘خء ك٢ طِي حُٔ٘خؽن 

غظٞؿذ حُـخإٛخ ٝػ٠ِ ًَ كشد ٣شؿذ رخُز٘خء حُلظٍٞ ػ٠ِ حؿخصس ؿذ٣ذس ٣

 رٔٞؿذ حالٝػخع ٝحُششٝؽ حُظ٢ ع٤ؼؼٜخ ٓـِظ حالٓخٗش.

ٝحٕ حالػش حُز١ ٣ظشطذ ػ٠ِ علذ حٝ حالُـخء حالؿخصس ،طٞهق حُٔـخص ػٖ 

ٓٔخسعش ٗشخؽٚ الٕ رؼذ حُـخء حؿخصحطْٜ عٞف ٣ؼذ ٛزح حُشخض ًخٗٚ ال ٣ِٔي 

ٜزح حُ٘شخؽ ٝحعظٔشحسٙ ر٘شخؽٚ ٣ؼشع ٗلغٚ ُِؼوٞرش ٖٓ هزَ حُشخظش ُِو٤خّ ر

حُـٜش حالدحس٣ش حُٔخظظش، ًٝزُي ػذّ حعظشؿخع حُشعْ ػٖ حُٔذس حُٔظزو٤ش ٖٓ 

حالؿخصس حُِٔـ٤ش ٖٓ هزَ حالدحسس حال حرح ٗض حُوخٕٗٞ ػ٠ِ خالف رُي، الٕ حُشعْ 

خالٍ ٓذس حُٔخ٢ُ ُِظشخ٤ض ٓشطزؾ طٔخٓخ رخٗظلخع ٖٓ حٗشخؽ حُٔظظَ رخُظشخ٤ض 

ٓلؼُٜٞخ
(3)

. 

                                                      

 .242-241ج االميخ عمى مهسى: مرجر سابق،صعب (1)
 .251-245السرجر نفدو،ص (2)
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 ةـاخلامت
 تؼذ اَتهائُا يٍ هـذا انثحج تىطـهُا انً اهى استـُتاجاخ وانتىطُاخ وهٍ:

 االستُتاجاخ -اوالً:

حرح ًخٕ حُٜذف حُظـو٤ِذ١ ُِؼزؾ حالدحس١ روغ٤ٔٚ حُـؼخّ ٝحُخخص ٛٞ حُللخظ  .5

٤٘ش ػ٠ِ حُ٘ـظخّ حُؼخّ رؼ٘خطشٙ حُظو٤ِذ٣ش)حالٖٓ حُؼخٓش ٝحُظلش حُؼخٓش ٝحُغٌ

حُؼخٓش(كخٕ حُؼزؾ حالدحس١ ؿ٤ش حُظو٤ِذ١ حُخخص رخُٔــخٍ حُز٘خء ٝحُؼٔشحٕ 

ػ٠ِ ؿـخٗذ ًز٤ش ٖٓ حال٤ٔٛش ،٤ُظ ُِٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُـؼخّ  حُؼٔشح٢ٗ 

كلغذ ٝحٗٔخ حُٔـلخكظش ػ٠ِ ؿٔخٍ ٝ سٝٗن ٝط٘غ٤ن حُـٔذٕ ٝطخط٤طٜخ 

٢ حعٌخٕ ٝطط٣ٞشٛخ رشـٌَ ع٤ِْ ُٔ٘غ حالعـٌخٕ حُؼشٞحث٢ ؿ٤ش حُٔخطؾ ك

سعـ٢ٔ ٝهخ٢ٗٞٗ ٝطل٢، ٝطـو٣ْٞ حدحسس حُٔذٕ حُـذ٣ذس، ٝٝػغ ػٞحرؾ 

ػٔشح٤ٗش ُـٜخ ػ٠ِ حعظ حهظظـخد٣ش ُـزد حُغٌخٕ ح٤ُٜـخ ال حُ٘لٞس ٜٓ٘خ 

٣ٝظلون رُـي رو٤خّ حُٔششع رـلشع سهخرش عخروش ٝالكـوش ػ٠ِ حػٔخٍ حُظش٤ـ٤ذ 

 ٝحُز٘خء ٝٓظخرؼش ط٘ل٤زٛخ .
الرذ ُٜخ حٕ طغظؼ٤ٖ رـٞعخثَ ٝعِطخص حُؼـزؾ  ٢ٌُ طوّٞ حالدحسس رٞحؿزـخطٜخ .3

حالدحس١ ك٢ ٓـخٍ حُز٘خء ػـٖ ؽشم حٗظٔش حُـؼزؾ ٝحُوشحسحص حُظ٘ـظ٤ٔ٤ش 

ػٖ ؽش٣وٜخ طؼـغ حالدحسس هٞحػذ ػخٓش ٓــشدس طظو٤ذ رؼغ حٝؿٚ حُ٘ـشخؽ 

 حُلشد١ ك٢ عزـ٤َ كٔخ٣ش حُ٘ظخّ حُؼخّ.
كذس ،ٝحٗٔخ طخظِق حُؼشحم ؿ٤ش ٓٞحُؼٞحرؾ ٝحُظؼ٤ِٔخص حؿخصس حُـز٘خء ك٢  .2

خظالف حُٔلـخكظخص ٝحُطز٤ؼش حُــشحك٤ش ُٜخ ٝحٌُـؼخكش حُغٌخ٤ٗش حُٔـظٞحؿذس خر

ك٤ٜخ، حر حٕ ًِٜخ ػـٞحَٓ طئػش ك٢ ٓؼـٕٔٞ حُوٞحػذ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔـ٘ظٔش ُؼ٤ِٔش 

طش٤ـ٤ذ حالر٤٘ش رؤٗٞحػٜخ ٝحخـظالف حؿشحػٜخ ًٝـزُي حُلخٍ رخُ٘غزش ُألهـؼ٤ش 

 ُٜخ. ٝحُ٘ٞحك٢ حُظخرؼش
حال حٗٚ ُْ ٤ٔ٣ض ر٤ٖ  ُٔششع حُؼشحه٢ هذ حطـزغ ٜٗؾ ٓوخسد ُٔششع حُـلشٗغ٢،ح .4

حالر٘ـ٤ش حُٔوخٓش ُظخُق حُذُٝش ٝحالر٘ـ٤ش حُٔوخٓش ُـظخُق حالكشحد ٖٓ ك٤غ 

طـالك٤ش ٓ٘ق طِي حُشخظش ػ٠ِ حُشؿـْ ٖٓ ح٤ٔٛش حُٔٞػٞع ،ار حٕ ؽز٤ؼش 

ؼش ُألكشحد ،ًٝـخٕ حالر٘ـ٤ش حُظخرؼش ُِذُٝش  ٝح٤ٔٛظٜخ طخـظِق ػٖ طِي حُظخر

كذٟ حُــٜخص حُظ٢ طٔؼَ حُغِطش رخُٔششع ُٞ ٓ٘ـق طِي حُظالك٤ش إل حالؿذس

حُٔشًض٣ش دحخَ حُٔلـخكظخص ،ًظؼ٤٤ٖ ٓـٔؼَ ُغِطش حُٔشًض٣ش دحخَ حُٞكذس 

 حالدحس٣ش ُـٜزح حُـشع.



 (00( ، السنة )20( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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٣ظز٤ٖ ُ٘خ ػذّ عـلذ حُظشحخ٤ض رؼذ حًظـٔخٍ حُز٘خء ٣ـشؿغ ا٠ُ ػذّ حُــذٟٝ  .1

، ٝإ حؿخصس حُز٘خء)طشحخ٤ض حُز٘خء(حُظخدسس ٖٓ ؿٜش ٖٓ حؿشحء حُغلذ

دػض ا٠ُ رُي حُٔـظِلش حُؼخٓش حٝ  حإلدحسس هـخرِش ُإلُـخء حٝ حُظؼذ٣َ ٓظ٠ ٓخ

ً ُِوٞحػذ حُخخطش رغـلذ حُوشحسحص حُلشد٣ش  ه٤خّ حعـزخد طزشس رُي، ٝكوخ

ٝحُظ٘ظـ٤ٔ٤ش ،ٝحػش رُي ٣ٌٕٞ ُـظخكذ حالؿخصس )حُٔشخض ُٚ(ػ٘ذ طؼذ٣َ 

 ض حٝ حُـخثٚ ك٢ حُٔطخُزش رخُظؼ٣ٞغ.حُظشخ٤ـ
ػؼق حُشهخرش ٝحُظلظـ٤ش ػ٠ِ حػٔخٍ حُزـ٘خء ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ز حالكـٌخّ  .6

ٝحُوشحسحص ٝحطخخر حالؿشحءحص حُـوخ٤ٗٞٗش ػذ حُٔخخُل٤ٖ ٖٓ حُٔـالى 

ش حُٔـغئ٤ُٖٝ ػ٘ذ كظٍٞ ٝحُٔوخ٤ُٖٝ ٝحُٔـٜ٘ذع٤ٖ ،ُزح ٗـذ ػذّ ٓلخعز

 .حُٔخخُلخص

 انتىطُاخ-حاَُاً:

حُز٘خء ٣ظؼٖٔ ٓلـخعٖ ًَ حُوٞح٤ٖٗ  ألػٔخٍهخٕٗٞ ؿذ٣ذ شـخَٓ حطذحس  .5

حُغخروش حُٔظؼِوش رخُز٘خء ٓغ حالخـز رخالػظزخس حُٔغظــذحص ك٢ ٓـخٍ حُزـ٘خء 

ٝحُؼٔشحٕ ،ٝحٕ ٣ـٔغ ر٤ٖ دكظ٤ٚ حالكٌخّ حُوخٗـ٤ٗٞش ُـشع طلو٤ن حالٛذحف 

 حُٔظـؼِوش رخإلششحف ػ٠ِ كـشًش حُٔزخ٢ٗ ٝٓغخ٣شس حُظطٞس.
ششع حُؼشحه٢ حطـذحس طؼ٤ِٔخص ػخٓش ٓٞكذس رـؼذ طذٝس هخٕٗٞ ٗٞط٢ حُٔ .3

حُخخص رخُز٘خء حعـٞس رخُالثـلش حُظ٘ل٤ز٣ش حُظـخدسس ُوخٕٗٞ حُز٘خء ك٢ ٓـظش 

ٝرُي ُظ٘ظ٤ْ ٓ٘ق حؿخصحص حُز٘ـخء ،ٝطلذ٣ذ حُلذ حالػ٠ِ ُِٔـذس حُض٤٘ٓش حُالصٓش 

حُظ٘خػ٤ش،  حُغ٤ٌ٘ش حٝ ُٔـ٘ق حالؿخصس رلغذ ٗٞػٜخ عٞحء حُظـخس٣ش ٜٓ٘خ حٝ

ػٖٔ هخٕٗٞ حُزـ٘خء رل٤غ طظـ٘خعذ ٛزٙ حُٔذس ٓغ حالؿشحءحص حإلدحس٣ش 

 حُٔـوشسس هخٗٞٗخً ُِلـ٤ُِٞش دٕٝ طؼـغق حُزِذ٣ش ك٢ رُي.
هظش حُٔششع حُؼشحه٢ حُــضحءحص ػ٠ِ حهخٓش حُزـ٘خء ٝحُٔ٘شآص ٓـٖٔ دٕٝ  .2

ٍ اؿخصس حٝ ػذّ حُٔطخروش ُـإلؿخصس حُٔٔ٘ٞكش ُْٝ ٣ظـطشم رخُ٘غزش إلخـال

رخُششٝؽ حُظظ٤ٔـ٤ٔش حٝ حُظ٘ل٤ز٣ش رخإلششحف ًٝخٕ حالؿذس رخُٔششع حٕ ٣٘ظْ 

ٝرظِي ٣ظْ  )ال ؿش٣ٔش ٝال ػوٞرش حال ر٘ض( ٗظٞص ػوخر٤ش ُٜزٙ حُٔغؤُش ألٕ

طـلذ٣ذ ػوٞرش ٌَُ ٓـخخُلش حٝ حخالٍ ُـششٝؽ حُز٘خء كؼالً ػٖ حٗٚ ٣ٔ٘غ حُـش 

 .ك٢ حعظخذحٓخص ٓٞحد حُز٘خء
٢ ٓؼخُـش ٝطـٞػ٤ق ٤ًل٤ش حؿشحء حال٣ـوخف حإلدحس١ ٗٞط٢ حُٔششع حُـؼشحه .4

 .ػٖ ر٤خٕ ٤ًل٤ش حؿشحء حالػـالٕ ػٖ هشحس حال٣ـوخف حإلدحس١
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ال ٣ٞؿذ ٗظخ ٓـٔخػال ٣غٔق ُإلدحسس ٣ـٔ٘غ حُٔخخُق ٖٓ حالٗظـلخع ٖٓ حُز٘خء  .1

حُٔخخُق ًٝزُي حُظلـلع ػ٠ِ ح٥الص حُٔغظخذٓـش ك٢ حسطٌخد حُٔخخُلش ،ُزح 

ه٢ ا٠ُ حالُظـلخص ُٜزٙ حُلخُش ٖٓ حُٔخـخُلخص حُز٘خء ٗذػٞ حُٔششع حُؼشح

ٝحدسحؿٜخ ػـٖٔ ٓخخُلخص حُز٘خء رلخُش حُشخض حُٔـخخُق ك٢ حُز٘خء ٝطشـ٤٤ذٙ 

حالؿضحء حُٔخخُلش ٝٓ٘ؼٚ ٖٓ حعـظٌٔخٍ حُز٘خء ٝحالٗظلخع رٚ ،حٝ حطخخر ح١ حؿشحء 

ُي ٣لـٍٞ ر٤ٖ حُٔخخُق ٝحالٗظـلخع رخألؿضحء حُٔخخُلش ٖٓ حالرـ٤٘ش، ًٝز

 .خذٓض ك٢ حسطٌخد حُٔخـخُلش حُز٘خءحُظـللع  ػ٠ِ حالدٝحص حُظ٢ حعظـ

 ادرـادلص
 انًؼاجى -اوالً:

،دحس حُٔؼخسف، رال 32حرٖ ٓ٘ظٞس دمحم رٖ ٌٓشّ : هخٓٞط ُغخٕ حُؼشد ،ؽ .5

 ع٘ش ٗشش.
 .3002، ر٤شٝص، 43حُٔ٘ـذ ك٢ حُِـش ٝحالػالّ، دحس حُٔششم حُؼشر٢، ؽ .3
ٝص آرخد١، اػذحد ٝطوذ٣ْ دمحم ػزذحُشكٖٔ ٓـذ حُذ٣ٖ دمحم رٖ ٣ؼوٞد حُل٤ش .2

، ر٤شٝص، 2حُٔشػش٢ِ؛ حُوخٓٞط حُٔل٤ؾ، دحس حك٤خء حُظشحع حُؼشر٢، ؽ

3002.. 

 انكتة انماَىَُح -حاَُاً:

اعٔخػ٤َ ٗـْ حُذ٣ٖ صٌٗ٘ش: حُوخٕٗٞ حإلدحس١ حُز٤ج٢ دسحعش ٓوخسٗش، ٓ٘شٞسحص  .5

 .3053حُلِز٢ حُلوٞه٤ش، ر٤شٝص، 
، دحس حُٜ٘ؼش 3طٞؿ٤ٚ ٝط٘ظ٤ْ حػٔخٍ حُز٘خء، ؽد. حششف طٞك٤ن: شق هخٕٗٞ  .3

 .5332حُؼشر٤ش، حُوخٛشس، 
حُغ٤ذ دمحم ػٔشحٕ: حُٔـٔٞػش حُؼ٤ِٔش ُألرلخع حُوخ٤ٗٞٗش ك٢ ػذّ ٓطخروش ك٢  .2

، دحس حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، حالعٌ٘ذس٣ش، 5ر٤غ حُؼٔخسحص طلض حُظش٤٤ذ، ؽ

5333. 
ٓش حُظؤخ٤ش٣ش ك٢ كغخّ ٓلغٖ ػزذ حُؼض٣ض: عِطش حإلدحسس ك٢ كشع حُـشح .4

 .3052، حُٔشًض حُؼشر٢ ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، 5حُؼوذ حإلدحس١ ٝػٔخٗخطٜخ، ؽ
، دحس حُوخٕٗٞ ُإلطذحسحص 5د. كخٓذ حُشش٣ق: حُظشحخ٤ض حإلدحس٣ش، ؽ .1

 .3055حُوخ٤ٗٞٗش، حُوخٛشس،
 

د. خخُذ خ٤َِ حُظخٛش: حُوخٕٗٞ حالدحس١، دحس حُٔغ٤شس ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ  .6

 .5332ٝحُطزخػش، ػٔخٕ، 
د. ص٢ً دمحم حُ٘ـخس: حُٞؿ٤ض ك٢ حُوؼخء حإلدحس١، حٌُظخد حإلدحس١، رذٕٝ دحس  .2

 .3000-5333ٗشش، 
د. عخ٢ٓ ؿٔخٍ حُذ٣ٖ: حطٍٞ حُوخٕٗٞ حإلدحس١، ٓ٘شؤس حُٔؼخسف،  .2
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 .3004حالعٌ٘ذس٣ش، 
د. عـ٠ دمحم ػزخط، حُظِٞع حُغٔؼ٢، حُٔشًض حُؼشر٢ ٝحُزلٞع حُؼ٤ِٔش،  .3

3056. 
حُوخٕٗٞ حإلدحس١، دحس حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش، حُوخٛشس، د. عؼخد حُششهخ١ٝ:  .50

5322. 
د. ع٤ِٔخٕ دمحم حُطٔخ١ٝ: حُ٘ظش٣ش حُؼخٓش ُِوشحسحص حإلدحس٣ش، دسحعش  .55

 .5366، دحس حُلٌش حُؼشر٢، حُوخٛشس، 2ٓوخسٗش، ؽ
ــــــــــــــــــــــ: حُٞؿ٤ض ك٢ حُوخٕٗٞ حإلدحس١، دحس حُلٌش حُؼشر٢،  .53

 .5324حُوخٛشس، 
د طزش١: حُؼزؾ حإلدحس١ ُلٔخ٣ش حالٖٓ حُؼخّ دسحعش شخٓش ٓلٔٞ .52

  .3052، حُٔشًض حُؼشر٢ ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، 5ٓوخسٗش،ؽ
، دحس 5د. طزش١ حرٞ ػِْ: حُو٤ٞد حإلدحس٣ش حُٔوشسس ُِٔظِلش حُؼخٓش، ؽ .54

 .3055حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش، حُوخٛشس، 

 د. طزش١ طٞك٤ن كٔٞدس: حُالٓشًض٣ش حُٔل٤ِش ٝسهخرش حُغِطش حُٔشًض٣ش .51

 .5323ك٢ ٤ُز٤خ، دحس حُٔؼخسف، حُوخٛشس، 
د. ػزذ حُشإٝف ٛخشْ رغ٢ٗٞ٤: ٗظش٣ش حُؼزؾ حإلدحس١ ك٢ حُ٘ظْ  .56

حُٞػؼ٤ش حُٔؼخطشس ٝحُشش٣ؼش حالعال٤ٓش، دحس حُلٌش حُـخٓؼ٢، حالعٌ٘ذس٣ش، 

3002. 
د. ػزذ حُـ٢٘ رغ٢ٗٞ٤ ػزذهللا: حُوخٕٗٞ حإلدحس١ دسحعش ٓوخسٗش ألعظ  .52

ٝططز٤وخطٜخ ك٢ ٓظش، ٓ٘شؤس حُٔؼخسف،  ٝٓزخدة حُوخٕٗٞ حإلدحس١

 .5335حالعٌ٘ذس٣ش، 
د. ػزذ حُٔ٘ؼْ خ٤ِلش ػزذ حُؼض٣ض: ػٔخٗخص ٓششٝػ٤ش حُؼوٞرخص حإلدحس٣ش  .52

 .3002، حُٔشًض حُو٢ٓٞ ُإلطذحسحص حُوخ٤ٗٞٗش، 5حُؼخٓش، ؽ
د. ػزذ حُ٘خطش ػزذ حُؼض٣ض ػ٢ِ حُغٖ: حُٔغئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش ُِوخث٤ٖٔ  .53

 .3054، حُوخٛشس، 5ٓوخسٗش، دحس حُلٌش ٝحُوخٕٗٞ، ؽربػٔخٍ حُز٘خء دسحعش 
د. ػذٗخٕ صٌٗ٘ش: عِطش حُؼزؾ حإلدحس١ ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ ؿٔخٍ حُٔذٕ  .30

 .3055ٝسٝحثٜخ، ٓ٘شٞسحص حُلِز٢ حُوخ٤ٗٞٗش، ر٤شٝص، 
ططز٤و٤ش  –د. ػظٔض ػزذحُٔـ٤ذ رٌش: ٓشٌالص حُظشش٣غ دسحعش ٗظش٣ش  .35

 ٓوخسٗش، دحس حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤شٝص
، 5ؿخص١  ك٤ظَ ٜٓذ١: طؼ٤ِوخص ٝٓوخالص ك٢ ٗطخم حُوخٕٗٞ حُؼخّ، ؽد.  .33

3004. 
، دحس حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش 5د. ٓخٛش حرٞ حُؼ٤٘٤ٖ: حُظشحخ٤ض حإلدحس٣ش، ؽ .32

 .3006ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، حُوخٛشس، 
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د. ٓخٛش طخُق ػال١ٝ حُـزٞس١: حُوشحس حإلدحس١، دحس حُلٌٔش ُِطزخػش  .34

 ٝحُ٘شش، رـذحد.
، دحس حرٖ حالػ٤ش 3ــــــــــ: حُٞع٤ؾ ك٢ حُوخٕٗٞ حإلدحس١، ؽـــــــــــــــ .31

 .3053ُِطزخػش ٝحُ٘شش، حُٔٞطَ،
د.  دمحم حُط٤ذ ػزذحُِط٤ق: ٗظخّ حُظشحخ٤ض ٝحالخطخس ك٢ حُوخٕٗٞ  .36

 .5360حُٔظش١، ٓطزؼش دحس حُظؤ٤ُق، حُوخٛشس، 
 

 

د. دمحم حٗظ ؿؼلش: حُٞع٤ؾ ك٢ حُوخٕٗٞ حإلدحس١ حعظ ٝحطٍٞ حُوخٕٗٞ  .32

 .5324حإلدحس١، دحس حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش، حُوخٛشس، 
دمحم ؿٔخٍ ػؼٔخٕ ؿزش٣َ: حُظشحخ٤ض حإلدحس٣ش دسحعش ٓوخسٗش، دحس  د. .32

 .5332حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش، حُوخٛشس، 
 

د. دمحم عؼ٤ذ كغ٤ٖ ح٤ٖٓ: علذ حُوشحس حإلدحس١ ر٤ٖ حُغِطش حُظوذ٣ش٣ش  .33

 .3001، دحس حُٜ٘ؼش حُؼشر٤ش، حُوخٛشس، 5ٝحُٔو٤ذس ُإلدحسس، ؽ
د. دمحم ػ٢ِ حُخال٣ِش: حالدحسس حُٔل٤ِش ٝططز٤وخطٜخ ك٢ ًَ ٖٓ حالسدٕ  .20

،دحس حُؼوخكش ُِ٘شش 5رش٣طخ٤ٗخ ٝكشٗغخ ٝٓظش  دسحعش طل٤ِ٤ِش ٓوخسٗش ،ؽ

 . 3003ٝحُظٞص٣غ ،ػٔخٕ،
دمحم ٓلٔٞد حُشٝر٢ دمحم: حُؼزؾ حإلدحس١ ٝدٝسٙ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش  د. .25

 .3054هظظخد، حُش٣خع، دسحعش ٓوخسٗش، ؽ، ٌٓظزش حُوخٕٗٞ ٝحال
د. ٓلٔٞد ػخؽق حُز٘خ: كذٝد عِطش حُؼزؾ حإلدحس١، ٓطزؼش حُوخٛشس،  .23

 .5332حُوخٛشس، 

، دحس حُؼوخكش ُِ٘شش 5، ؽ5د. ٗٞحف ً٘ؼخٕ: حُوخٕٗٞ حإلدحس١، ؽ .22

 .3006ٝحُظٞص٣غ، ػٔخٕ، 
ـــــــــــــــ: ٓزخدة حُوخٕٗٞ حإلدحس١ ٝططز٤وخطٚ ك٢ دُٝش حالٓخسحص حُؼشر٤ش  .24

 .3005ٔظلذس، دحس حُؼوخكش ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، ػٔخٕ، حُ
د. ٣خع٤ٖ رٖ رش٣ق: حُؼزؾ حإلدحس١ ك٢ كٌشس حُوخٕٗٞ حُٞػؼ٢ ٝحُشش٣ؼش  .21

 .3002، ٌٓظزش حُٞكخء حُوخ٤ٗٞٗش، حالعٌ٘ذس٣ش، 5حالعال٤ٓش، ؽ
ٗغخس ػزذ حُوخدس حكٔذ حُـزخس١: ػ٤ذ ػذّ حالخظظخص حُـغ٤ْ ك٢  .26

، 5دسحعش طل٤ِ٤ِش ٓوخسٗش، ؽ –ث٤ش ػ٤ِٚ حُوشحس حإلدحس١ ٝحُشهخرش حُوؼخ

 .3052حُٔشًض حُؼشر٢ ُِ٘شش ٝحُظٞص٣غ، حُوخٛشس، 
٣خع٤ٖ حُذٝس١: ٓلٌٔش ط٘ظ٤ْ حُظـخسس ٝحُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ طخظض رظطز٤وٜخ،  .22

 .5326ٓطزؼش حُـخكع، رـذحد، 
 انزسائم انجايؼُح -حانخاً:
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ِغِطش حعؼذ رشٛخٕ: اٜٗخء حُوشحسحص حإلدحس٣ش رخإلسحدس حُٔظلشدس ُ .5

 .5322حإلدحس٣ش، سعخُش ٓخؿغظ٤ش، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش رـذحد، 
ػخٓش حُٔخظخس: ط٘ظ٤ْ عِطش حُؼزؾ حإلدحس١ ك٢ حُؼشحم، سعخُش  .3

 5321ٓخؿغظ٤ش، ٤ًِش حُلوٞم، ؿخٓؼش رـذحد، 

ػزذ حال٤ٓش ػ٠ِ ٓٞع٠ :حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُِظشخ٤ض حٝ حالؿخصس ك٢  .3

 .5325رـذحد ،٤ًِش حُوخٕٗٞ، حُظشش٣غ حُؼشحه٢، سعخُش ٓخؿغظ٤ش ؿخٓؼش
 

 انثحىث-راتؼاً:

ػٔخد كظخف حعٔخػ٤َ: حُٔغئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش ػٖ  حٝصدٕ كغ٤ٖ دصٙ ٠٣ ٝ د. د. .5

حُظـخٝصحص ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼشحه٢ دسحعش ٓوخسٗش، ٓـِش ؿخٓؼش طٌش٣ض ُِلوٞم 

 .3052،حرحس 3،ؽ3،ع 3،حُغ٘ش
حُظ٢ طلٍٞ دٕٝ  د. ؿ٘خّ دمحم ؿ٘خّ: حُوخٕٗٞ حإلدحس١ حُـ٘خث٢ ٝحُظؼٞرخص .3

ططٞسٙ، ٓـِش حُلوٞم ؿخٓؼش ح٣ٌُٞض، حُوغْ حألٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ، حُؼذد حألٍٝ، 

 .5334حُغ٘ش 
د. ٓظِق حُظشح٣شس: حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ُشخظش حُز٘خء دسحعش ٓوخسٗش ر٤ٖ  .2

حُوخٕٗٞ حُلشٗغ٢ ٝحالسد٢ٗ، ٓ٘شٞس ك٢ ٓـِش حُلوٞم ،حُغ٘ش 

 .3005،ح٣ٌُٞض،4،ع31
ؾ حإلدحس١ ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش دسحعش د. ٗٞحف ً٘ؼخٕ: دٝس حُؼز .4

ططز٤و٤ش ك٢ دُٝش حالٓخسحص حُؼشر٤ش حُٔظلذس، ٓـِش حُشخسهش ُِؼِّٞ حُششػ٤ش 

 .3006/كزشح٣ش/ 5، رظخس٣خ 5ٝحالٗغخ٤ٗش، ع
 

 انذساتُز وانمىاٍَُ -خايساً:

 انذساتُز - أ

 حُ٘خكز3001دعظٞس ؿٜٔٞس٣ش حُؼشحم  .5

 انمىاٍَُ - ب

 حُٔؼذٍ. 5315ُغ٘ش  40حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ حُؼشحه٢ سهْ  .5
 حُٔؼذٍ. 5364ُغ٘ش  561هخٕٗٞ حدحسس حُزِذ٣خص سهْ  .3
 .5363ُغ٘ش  555ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُؼشحه٢ سهْ  .2
 حُٔؼذٍ 5325ُغ٘ش  42هخٕٗٞ حُظغـ٤َ حُؼوخس١ حُؼشحه٢ سهْ  .4
 .3005ُغ٘ش  52هخٕٗٞ طؼذ٣َ حألٍٝ ُوخٕٗٞ حُزِذ٣خص سهْ  .1
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ُغ٘ش  30شـخٍ حُؼخٓش سهْ هخٕٗٞ كي حسطزخؽ دٝحثش ٝصحسس حُزِذ٣خص ٝحال .6

، 51/2/3050ك٢  4542حُظخدس ك٢ ؿش٣ذس حُٞهخثغ حُؼشحه٤ش حُؼذد  3050

 حُغ٘ش حُلخد٣ش ٝحُخٔغٕٞ.
 .3050ُغ٘ش  52هخٕٗٞ كي حسطزخؽ دٝحثش ٝصحسس حُؼَٔ ٝحالشـخٍ حُؼخٓش سهْ  .2
 3002ُغ٘ش 553هخٕٗٞ  حُز٘خء حُٔظش١ سهْ  .2

ُٔؼذٍ، ٓ٘شٞس ك٢ ؿش٣ذس ح 5321ُغ٘ش  44ٗظخّ حُطشم ٝحالر٤٘ش سهْ  .3

 .52/50/5321، ك٢ 5461حُٞهخثغ حُؼشحه٤ش حُؼذد 
،حُٔ٘شٞس ك٢ حُٞهخثغ  3056ُغ٘ش  3ٗظخّ حؿخصحص حُز٘خء حُؼشحه٢ سهْ  .50

 .56/1/3056رظخس٣خ  ،4401حُؼشحه٤ش ،ع 
ٓشـشٝع هخٕٗٞ ر٤غ ٝح٣ـخس حُؼشٞحث٤خص حُٔظــخٝص ٓششٝع هخٕٗٞ  .55

 .ػ٤ِٜخ ُشـخؿ٤ِٜخ

 خ وانمزاراخانتؼهًُا -ساً:ساد

 انتؼهًُاخ  - أ
 .5323( ُغ٘ش5طؼ٤ِٔخص سهْ) .5
 3003ُغ٘ش 544حُالثلش حُظ٘ل٤ز٣ش ُِوخٕٗٞ حُز٘خء حُٔٞكذ حُٔظش١ سهْ  .3
 52حُخخطش رظغ٤َٜ ط٘ل٤ز حكٌخّ هخٕٗٞ سهْ  3005ُغ٘ش  50طؼ٤ِٔخص سهْ  .2

 .3005ُغ٘ش 
 انمزاراخ - ب

٢ ك٢ ٓ٘شٞس ك 5323( ُغ٘ش 210هشحس ٓـِظ ه٤خدس حُؼٞسس حُٔ٘لِش سهْ) .5

  32/2/5323، رظخس٣خ 3233ع  ؿش٣ذس حُٞهخثغ حُؼشحه٤ش،
، 2522حُٔؼذٍ ك٢ ؿش٣ذ حُٞهخثغ حُؼشحه٤ش ،ع  5322( ُغ٘ش340حُوشحس ) .3

 .4/5/5322رظخس٣خ 
 4/1/5323/ ك٢ 413ًظخد حُٔذ٣ش٣ش حُؼخٓش ُِظخط٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ حُؼذد  .2
حٌُظخد ًظخد ٝصحسس حُلٌْ حُٔل٢ِ/ حُٔذ٣ش٣ش حُؼخٓش ُِظخط٤ؾ حُؼٔشح٢ٗ، سهْ  .4

، حُٔؼْٔ ػ٠ِ ًخكش حُٔلخكظخص ك٢ حُؼشحم ٝحُ٘خكز 50/1/5323، ك٢ 5346

 كخ٤ُخً.
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حُٔؼذٍ ٛزٙ طؼ٤ِٔخص طذسص حعظ٘خدحً ا٠ُ  5323( ُغ٘ش 210هشحس سهْ ) .1

 532ُغ٘ش  340حُٔؼذٍ روشحس  5364ُغ٘ش  561هخٕٗٞ حدحسس حُزِذ٣خص سهْ 

 .5323ُغ٘ش  210حُز١ حُـ٢ هشحس سهْ 
ُظخط٤ط٤ش ُِز٘خء ٝطوغ٤ْ حالسحػ٢ ك٢ ٓذ٣٘ش رـذحد، حٓخٗش ٓـٔٞػش حُؼٞحرؾ ح .6

 .3056رـذحد دحثشس حُظظخ٤ْٓ، ٤ٗغخٕ، 
 .3005ُغ٘ش  514هشحس ٓـِظ ه٤خدس حُؼٞسس حُٔ٘لَ سهْ  .2

 احكاو انًحاكى -اً:تؼسا

( حُٔ٘شٞس ك٢ حُٔٞعٞػش 54/3/5322كٌْ حُٔلٌٔش حإلدحس٣ش حُؼ٤ِخ ك٢ ) .1

 ، حُوخٛشس.2حإلدحس٣ش، ؽ
،رظخس٣خ 3055/حطلخد٣ش/51ٔش حالطلخد٣ش سهْ هشحس حُٔلٌ .3

 ،هشحس ؿ٤ش ٓ٘شٞس.33/3/3055
،هشحس 31/3/3052رظخس٣خ  ،3052/حطلخد٣ش/2هشحس حُٔلٌٔش حالطلخد٣ش سهْ  .2

 ؿ٤ش ٓ٘شٞس.

 انًىالغ االنكتزوٍَ -اً:حايُ

حُٔٞهغ حُشع٢ٔ ألٓخٗش رـذحد ػ٠ِ حُٔٞهغ حالٌُظش٢ٗٝ حالط٢:  .5

www.amantbaghdad.gov.iq  33/3/3030طخس٣خ حُض٣خسس ك٢ ،

 ٓغخءحً. 6:15حُغخػش 

 انًظادر االجُثُح -اً:تاسؼ

(1) Mihel Recard, LE PERMIS DE CONSTRUIRE, 5e 

editions Le MONITEUR, 2007. 

(2) Henri Jacquot: Droit de L'urbanisme, Deuxiem, edition, 

Dalloz, 1989, alinea Andre de laubadere: drait 

administrative,1984. 

(3) C.E 24 avril,1974,min,Eguip,C.consorts 

fouvel.J.C.P.74,11,17765, not LIET-VEAUX ,Renvoye 

a la Henri Jacque. 

(4)  Jean Bernard Aubay ,Hugues Perinet Marquet und 

Rozen Noguellou, Droit de l'urbanisme et de la 

Construction ,9 edition, Montchrestien Lextenso 

edition,paris,212, p456.  
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