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 دمةملقا

 التعريف مبوضوع البحث والدراعات السابقة:

من ممثلني عن وزارة شؤون اخلدمة م مت تشكيل جلنة مؤلفة 1002 ميوليو عايف جملس الوزراء مبوجب قرار 

البلدي واجمللس  ،العامة جمللس الوزراء ووزارة العدل واألمانة ،البلدية والزراعةالشؤون ووزارة  واإلسكان، ملدنيةا

كن العزاب يف خمتلف الشؤون البلدية والزراعة لتنظيم سالقانون املقرتح من قبل وزارة هبدف دراسة مشروع  ،ركزيامل

مدى إمكانية تنظيم هذا و  ،ات املستأجرة يف حالة تطبيقهمالك العقار لى وأتثريه ع لذلك.ضوابط اجلوانب ووضع 

ع االسرتشاد مبا يوجد من م ،يا للتنسيق واملتابعةرأي اللجنة العليف ضوء  ،وزاري بدال من القانون املوضوع بقرار

اجتماعا انقشت خالهلا ( 21وبعد أن عقدت اللجنة ) ،العربيةس التعاون لدول اخلليج يف دول جملتنظيمات 

انت قد أعدت من قبل جملس وابالطالع على دراسة ك ،طبقة بدول جملس التعاون اخلليج النظم املالتشريعات و 

مشروع قانون لتنظيم سكن الضوابط اليت انطوى عليها ن فقد انتهت اللجنة إيل عرض جممل هبذا الشأالتخطيط 

 ستأجرة ومرئيااها هبذا اخلصو..العقارات املتطبيقه على مالك  وأتثري القانون حال ،األفراد من غري العائالت

اإلجيارية للمناطق  يف القيمةدثه تطبيق هذا القانون من ختلخل وقد وجدت اللجنة أنه بناء على ما حي

ذلك يف ضوء دراسات وأن يكون  ،ديد مناطق سكن العزابالتدرج يف حتحال تطبيقه فإنه ينبغ  مراعاة  يةالسكن

  .(1)ماعية واالقتصادية واألمنية أتخذ يف االعتبار اجلوانب االجت

اهتمامات  القطرية حيزا مهما منجبوار األسر  ع سكن العزاب يف األحياء السكنيةوقد شغل موضو 

توصيات وقد صدرت  ،اجملتمع القطريية معنية هبموم وشواغل واحتياجات متثيلكونه هيئة   ،لس البلدي املركزياجمل

                                                            

م املوجهككة إ  22/7/4002م املؤرخككة بتككاري  4002-42- 422( مت تشكككيل هككذه اللجنككة مبوجككب مككذكرة األمانككة العامككة جمللككس الككوزراء املككوقر رقككم 1)
م الكذي 2/7/4002ملنعقكد بتكاري  م ا4002( لعكام 42ادي رقم )علس الوزراء الصادر يف اجتماعه الوزارة الشؤون البلدية والزراعة إلبالغهكا قرار جم

  أعاله.قض  بتشكيل اللجنة 
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اجتماعه اجمللس يف  إ رفعها توصيات  إ لس حيث انتهت أعماهلا أعضاء اجمل رفعتها جلنة مشكلة من بعض

 التايل:لى النحو وه  ع م 4/1/1001 احلادي والعشرين بتاري :

  فما دون مناطق عائلية.  %21ون نسبة العزاب هبا السكنية اليت تكتسمى املناطق 

 الوحدة السكنية. كثافة السكانية للعزاب حسب مساحة حتديد ال 

 ارع الشو ويستثىن من ذلك  ،ناطق العائليةاملعمالة املتواجدة أبعداد كبرية يف استصدار قانون ملنع وجود ال

  األدوار.خلاصة واملباين متعددة السكنية ا التجارية واجملمعات

  املناطق األخرى إ ابملناطق العائلية لنقل عمالتها املوجودة أقصاها ستة أشهر للشركات  )مهلة(منح فرتة، 

 ملستأجر واملؤجر املخالف لذلك.وبعد ذلك يتم معاقبة ا

 (1) اورة هلم بشكاوى ضدهمة اجمليالقطر ب تتقدم جمموعة من األسر استصدار قانون مينع وجود ساكنني عزا.  

  ن )دراسة حتديد حتت عنوا م2991 قبل إدارة التخطيط العمراين عام سبق وأن مت إعداد دراسة منكما

العمراين أن التطور  إ مقدمة هذه الدراسة أشري يف  د(، وقابملناطق السكنيةواملخازن مناطق سكن العزاب 

عنه العديد من وأن ذلك قد جنم  ،ومتالحقالسبعينات كان سريعا مطلع اي تشهده مدينة الدوحة منذ لذا

مركز املدينة مما أفقدها السكنية القريبة من ستعماالت األراض  يف بعض األحياء تداخل ااملشاكل من أمهها: 

صوصية بنسبها وأبعادها واخلصصة للسكن تتمتع ابلسكون واألمان وهنا حيث مل تعد املناطق املخمضم

 . (2) املعروفة اإلنسانية

                                                            

 م42/7/4000بتاري   2/422/4000-( كتاب رئيس اجمللس البلدي املركزي املوجه إيل وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم: م ب م/ ر1)
   . 42مطابع دار الشرق، . ( اآلاثر املرتتبة على سكن العزاب يف األحياء السكنية، اجمللس األعلى لشؤون األسرة،2)
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م بشأن حظر سكن 1020( لسنة 21القانون رقم )م صدر بدولة قطر 29/8/1020  اريوبت

شار إليها وقد عاج هذه الدراسات السابقة املوالذي كان نتاج  ،ق سكن العائالتلعمال داخل مناطجتمعات ا

 .هالقانون هذه املشكلة يف تسع من مواد

 عنوان البحث-1

كافة جوانب احلياة االجتماعية ن مشاكل عملية متعددة تؤثر على  ع وما يثريه ماملوضو نظرا ألمهية 

حظر سكن جتمعات العمال عنوان: "ت الباحث أن يتناوله ابلدراسة حتآثر فقد  وغريها.ألمنية واالقتصادية وا

 القطري ".ل مناطق سكن العائالت يف القانون داخ

 رصعوابت البحث-1

 عدة من أمهها:  لصعوابتسة ابلدرا ذا البحثتعرض الباحث أثناء تناوله هل

  يت تناولت موضوع البحث ابلدراسةاملراجع الندرة 

   أو نصل من خالهلا إ  نتائج معينةحمل الدراسة ميكن أن نستنتج منها عدم وجود تطبيقات فعلية للقانون، 

 .22/1021حيث بدأ تطبيق القانون يف شهر 

 منهج البحث-3

املعتمد على حتليل نصو. القانون التحليل   ناوله موضوع البحث ابلدراسة املنهجاتبع الباحث أثناء ت

مث القيام ابلتعليق  ،التسكن العائسكن جتمعات العمال داخل مناطق حظر بشأن  1020لسنة  21رقم 

 عليها.
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 خطة البحث-4

ث متهيدي على أن يسبقهما مبحفصلني متتاليني ث أن من الضروري تقسيم البحث إ  جد الباحو 

الت سواء من املخصصة لسكن العائسكن جتمعات العمال داخل املناطق  اول فيه ابلدراسة مربرات حظريتن

على  سواء ،املوضوعية لنطاق احلظرأما الفصل األول فيتناول اجلوانب  ،الناحية األمنية أو االجتماعية أو الدينية

العملية من تطبيق اجلانب لى احلظر، وكذلك املشكالت واردة عواالستثناءات الاملستوى الشخص  أو املكاين، 

 املوضوع  للحظر.

يتعلق بدور مأموري الضبط يف وانب اإلجرائية للحظر، خاصة فيما ص للجفقد خص ،أما الفصل الثاين

 ،قرار اإلخالء وأثرهوالتظلم من  ،الء اإلداري للعقارواإلخ ،املرتتب عليهواإلنذار، واألثر  ،بط املخالفاتض

صو. املناجلرائم يف  الدعوى اجلنائيةالفة احلظر، والتصا ح وأثره على العقوبة اليت نص عليها القانون عند خمو 

 تطبيق اجلانب اإلجرائ  للحظر. عليها، واملشكالت العملية من
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 مبحث متهيدي

 مربرات احلظر

، بشأن حظر 1020( لسنة 21)القانون رقم املشرع القطري إ  إصدار  فعتددة هناك مربرات عدي

 ناطق سكن العائالت.عمال داخل مسكن جتمعات ال

تناول كل ون ،واالقتصادية ،والدينيةواإلنسانية،  ،واالجتماعية ،نيةاملربرات األم ،املربراتومن أهم هذه 

 يل :منها يف مطلب مستقل كما 

 األولاملطلب 

 األمنيةاملربرات 

مناطق سكن زاب يف ل العالعمار قانون حظر سكن صدو  إ منية دعت هناك العديد من املربرات األ

جبوارهم، فيها من تصرفات العزاب الساكنني  من العائالت اليت تشتك فهناك العديد من الشكاوى  ،ائالتالع

 اليت يتم الشكوى منها فيما يل : هذه التصرفات لثتتمو 

 إ  املوسيقا بصوت عال. االستماع 

  املشروابت الكحولية.تناول 

  مبالبس غري حمتشمة.الظهور 

 ال. السهر إ  أوقات متأخرة لي 

  " طالع على حرمات املنازل اجملاورة هلم.لالالوقوف يف شرفات املساكن 
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قدمي ت إ  القطرية اليت تلجأ أحياانجمتمعة تشكل إزعاجا كبريا لألسر  ويف احلقيقة أن هذه املشاكل

الشكوى  حمل-هذه التصرفات  أبننها، إال أهنم يواجهون يف الصحف عاجلهات املعنية أو الكتابة  إ ى الشكاو 

أو سهر العزاب  ،م البيوتأماال يعاقب مثال على وقوف األشخا.  ت الذيابتقع حتت طائلة قانون العقو  ال-

وقوع  إ يؤدي أحياان ا وهذ ،هذه السلوكيات خارج املسؤوليةاألمر الذي جيعل  ،أخرة من الليلمتألوقات 

 .(1)واالستقرار مما يهدد األمن  ،عزاب واألسر القطرية اجملاورة هلاالشجارات بني 

نون لتحرشات جنسية من عمال يقطاخلادمات قد تعرضن بعض املواطنني عن أن بعض  وقد كشف

 .(2)الشكوى من تزايد جرائم السرقة  إ إضافة أسرهم على  ظلحفامغادرة املنطقة لاملنطقة مما أجرب كثريون على 

ة وأمن على سالم حفاظا-الضروري وكان من  ،ا على اجملتمعكبري را  طل خأن هذه العمالة متث واحلقيقة

أكثر اجلرائم ألن  عليها؛السيطرة جتميعهم يف أماكن حمددة يساعد يف كما أن   ،حمددةيف أماكن  حصرهم-اجملتمع 

  .(3) ودحمد واليت تتسم مبستوى تعليم  ،املرتكبة تقع من هذه العمالة

ة كبرية وه  مناطق تساعد بصور  ،العشوائية أبعداد كبرية جعل املناطق أقرب إ  األحياءن جتمعهم كما أ

 .(4)ابلتايل على انتشار اجلرمية القانون و  على احتضان اخلارجني على

                                                            

 .222( األاثر املرتتبة على سكن العزاب يف األحياء السكنية، املرجع السابق، . 1)
 م22/2/4002( جريدة العرب العدد الصادر بتاري  2)
 .427( انظر: د/ فرج البوش ، اجمللة القانونية والقضائية، العدد الثاين، السنة اخلامسة، . 3)
 فس املوضع.( نفس املرجع، ن4)
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 املطلب الثاني

 املربرات االجتماعية

م ن واضحة من خالل استبيان قاالقانو القطري إلصدار هذا رات االجتماعية اليت دفعت املشرع املرب  تبدو

تبني أن ى سكن العزاب يف األحياء السكنية املرتتبة علون األسرة وهو بصدد دراسة اآلاثر اجمللس األعلى لشؤ  به

أتيت من جانب جتمع العزاب أمام السكن املضايقة ن األشخا. حمل الدراسة أوضحوا أن م (%1164) نسبة

أما املعاكسات والوقوف على  ،(%1161)وكانت نسبتهم  ،خرة من الليلمتأ الزايرات والسهر إ  أوقات اوكذ

( %14.1يف اللباس بلغت نسبتهم )احلشمة ( وخروج العزاب عن قواعد 1061) شرفات املنازل فبلغت نسبتهم

أن البعض يرى ( و %11.8بلغت نسبتهم )و مصاب ابلضيق بسبب التلصص ابلنظر  يف حني أجاب البعض أبنه

األسر  بينما أبدت بعض ،(%19.1نسبتهم )يطني هبم يشربون املسكرات وبلغت احمل يف أن العزاب املشكلة تبدو

بعض البعض األخر يتضايق بسبب تعاط  و  ،(%15.9ت نسبتهم )زل وكاناملناامتعاضها من التدخني أمام 

ض تضايقة من بعنسبة األسر القطرية املوبلغت  ،(%5165سبة هذه األسر )وبلغت ن ،العزاب ملادة السويكة

لذلك أوضحت األسر القطرية ضيقها وحول االختالف يف اللغة  (،%1464)العزاب الذين يتعاطون املخدرات

ألسر أجاب ابلنسبة لعينة من االداينة واعتبارها سببا للمضايقة ن االختالف يف وع ،(%45.1وبلغت نسبتها )

 (.%5169عن هذا االحتمال بنسبة )

النامجة عن املشكلة ذلك أن حجم اآلاثر االجتماعية عة إمنا تفصح جبالء عن سباب جمتمإن هذه األ 

الال  . األمر الذي يفض  إ  حاالت منالتصرفاتمثل هذه  تقبل اف  الاحملدات وتقاليد وقيم اجملتمع القطري عا
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عزاب والعائالت ما بني الا إ  توترات وصراعات وءاألمر س ا يتفاقمتكيف االجتماع  وتعذر قبول اآلخر ورمب

 (1) األحيان.لية يف الكثري من احملما رصدته الصحافة وهو  ،القطرية

اقتصادية وعمرانية كبرية أدت إ   طفرة-السنوات األخرية  يف-هدت قد شومما يشار إليه أن الدولة 

برية من العمال ال تلك الوفود الكاملسؤولون التخطيط السليم الستقبب عمالة كبرية من اخلارج ومل يضع تقطااس

 التكاليف تستوعب حجم العمالة الوافدة إ  الدولة.ات سكنية منخفضة شاء جممعمن خالل إن

                                                            

 وما بعدها 262( اآلاثر املرتتبة على سكن العزاب يف األحياء السكنية، املرجع السابق . 1)
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 املطلب الثالث

 املربرات الدينية

إنه مبطالعة املشكلة حمل البحث وحيث  واألمان.منها عدم اإليذاء واجبات وملا كان للجار حقوق وعليه 

مان واإليذاء الذي يسببه العزاب إلصدار هذا القانون عدم توافر هذا األمنية من املربرات االجتماعية واأليتبني 

 ،اليت يعتمد عليها الفقه اإلسالم سد الذرائع هو أحد األدلة وملا كان  السكنية.ة يف املناطق لقاطنا للعائالت

 ،احلرام فهو حرام إ وكل ما يؤدي  ،واجب فهو واجب إ أ ن كل ما يؤدي  تعين-العام املعين  يف-عة والذري

 إ ما يؤدي  إ وال يتجاوز ذلك  سدها،مفسدة ينبغ   إ ن كل مصلحة تؤدي وتعين يف املعىن اخلا. أ

 املصلحة.

أما املالكية  ،فإنه يسد اتفاقا ،وال خالف بني الفقهاء على أن ما يؤدي قطعا أو غالبا إ  مفسدة

 .(1) استنباط األحكامريقة من طرق وط ،روعا تبين عليه الفشرعيفريون أن سد الذرائع حجة ودليال  واحلنابلة

طبيقات سد الذرائع ما هو إال أحد ت ،تالن العزاب يف مناطق سكن العائمن ذلك أن حظر سكويتبني 

لذلك فيجب سد  ،اليت سبق بياهنا العديد من املفاسد إ العائالت يؤدي يف مناطق سكن حيث إن وجودهم 

 هم يف تلك املناطق.سكنر ذريعة حبظهذه ال

 ابحلديثيف الشريعة اإلسالمية وهو ما جاء مبدأ مهم  إ ند أيضا ذلك فإن احلظر يست إ ابإلضافة 

: " ال وسلم قالهللا عليه  صلى-رسول هللا أن  :-هللا عنه  رض -اخلدري الشريف عن أيب سعيد سعد بن سنان 

 .(2)" ضرر وال ضرار

                                                            

 .227، 222 ، .2222اسات والنشر والتوزيع، ( انظر: حممد كمال الدين إمام، نظرية الفقه يف اإلسالم، املؤسسة اجلامعية للدر 1)
 يف املوطأ. كمها مسندا، ورواه مالر قطين وغري ( حديث حسن رواه ابن ماجة والدا2)
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 الذي بنتهام الشرعية، ويبني السياج احملكم يف كثري من األحكدخل فإن هذا احلديث على قصره ي

 يف العاجل واآلجل. ،لضمان مصا ح الناس الشريعة

يعين أن هناك وهذا  ،الضرار اثنيامث نفى  ،أوالفإننا جند أنه قد نفى الضرر  ،يثا عدان إ  لف  احلدوإذ

أن وأقرب تصور ملعىن الكلمتني:  ،لكذمطوال حول  كر العلماء كالماار، وقد ذ ا بني معىن الضرر ومعىن الضر قفر 

هن  : فأريد به وأما نف  الضرار ،ا شرعه هللا لعباده من األحكامالضرر فيم نف  الضرر إمنا قصد به عدم وجود

 .و فعلهاملؤمنني عن إحداث الضرر أ

 ،عضهم لبعضعن إضرار العباد بأتبعه ابلنه  بل  ،ديث على نف  الضرر يف الشريعةومل يقتصر احل

 صاحبه اإلضرار أم مل يقصد.سواء قصد  ،ب عليه إضرار اآلخرينملكلف منه  عن كل فعل يرتتفا

فإن من  ،هبام بصيانة حقوق غريه وعدم اإلضرار ا التز إن الفرد إذف الدين؛وهذا أصل عظيم من أصول 

 .املتبادل بني أفراده اماالحرت  فينشأ اجملتمع على أساس من ،شأن ذلك أن تقل املنازعات بني الناس

 ،مصلحته دون أي اعتبار لآلخرين ان ينظر إ وصار كل إنس ،أما إذ ا ختلى الناس عن العمل هبذا املبدأ

  (1)عليه. زالته والقضاء إبما جاء اإلسالم  اوهذ ،املدمرةوتشيع األاننية  ،ا حتصل الكارثةفهن

وتضرر  ،أثبتتها اإلحصائياتضررا كثرية ق سكن العائالت يسبب أوال شك أن سكن العزاب يف مناط

-قيقا حلديث رسول هللا األمر الذي يقتض  رفع الضرر حت ،بشأنهاالت وكتبت الصحف واجمل ،اجملتمع كلهمنها 

 .-عليه وسلم هللا  صل 

                                                            

 ./إسالم ويب :www.islamweb.net//http ( مقال منشور مبوقع1)
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 املطلب الرابع

 املربرات االقتصادية واإلنسانية

حيث  ،يف أماكن حمددة وضيقةعداد كبرية أبيف أن هذه العمالة تتجمع  لثتتمصادية هناك مربرات اقت

ة التحتية للمبىن من ماء وكهرابء البنيمما يشكل ضغطا كبريا على  ،ملائة عاملجتد يف البيت الواحد ما يزيد عن ا

أيال كثريا من هذه املنازل أصبح يع  يقلل عمرها االفرتاض  حىت أن  د الطبواستهالك زائد عن احل وصرف صح 

الطبيعية حىت إ  حالتها  لتعودوحتتاج إ  الرتميم واإلصالح  ،هللمال العام جيب جتنبعد إهدارا وهو ما ي ،للسقوط

 . (1)العمال  هؤالفها العائالت بسبب الفوضى اليت خل تصبح صاحلة لسكن

لة تعيش أبعداد كبرية داخل العما إليه أيضا أن هناك مربرات إنسانية تتمثل يف أن أغلب هذهومما يشار 

األحيان وتفتقد يف بعض  ،متهالكوبعضها قدمي جدا و  ،للحياة اإلنسانيةالصحية الالزمة  تفتقد للشروط لمناز 

 يف الغرفة الواحدة من ستة إ حيث يسكن  آدمية؛هم يف ظروف غري بسبب تواجدإ  احلد األدىن للمعيشة 

 .(2) ن تقض  فيها أوقات فراغهمأ التجمعات تستطيع هذه العمالةداخل هذه ترفيه  كما ال يوجد  ،عشرة عمال

                                                            

 السنة اخلامسة.-عن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل، قطر، العدد الثاين  ( انظر د. فرج البوش ، اجمللة القانونية والقضائية، الصادرة1)
 املوضوع. ( نفس املرجع، نفس 2)
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 الفصل األول

 اجلوانب املوضوعية لنطاق احلظر

 ،  للحظر، مث النطاق املكاين لهالشخصملوضوعية للحظر أن نتناول النطاق يتطلب البحث يف اجلوانب ا

للحظر،  من تطبيق اجلانب املوضوع لعملية الواردة على احلظر، واملشكالت اات كما جيب احلديث عن االستثناء

 ربعة مباحث كما يل : وذلك يف أ

 ر.ظالنطاق الشخصي للح: ولألبحث اامل

 ر.ظالنطاق املكاين للح :الثاين املبحث 

 ر.ظاالعتثناءات الواردة عل  احل الثالث:املبحث  

 ظرللحاجلانب املوضوعي  تطبيقمن  يةعملاملشكالت ال :املبحث الرابع 

 املبحث األول

 النطاق الشخصي للحظر

من  (2)وقد نصت املادة  ،احلظرد األشخا. الذين يسري عليهم حتدي عين النطاق الشخص  للحظري

اطق سكن العائالت على أنه: منبشأن حظر سكن جتمعات العمال داخل  م،1020لسنة  (21)رقم القانون 

أتجري أو  ،ميقوم مقامهأو من  ،وأصحاب األعمال ،داراهاعلى مالك  العقارات أو من له احلق يف إ"حيظر 

داخل مناطق ف أنواعها، لسكىن جتمعات العمال اختالصيص األماكن وأجزاء األماكن على استئجار أو خت

 سكن العائالت". 
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قرار من وزير  لواردة عليهاواالستثناءات امعا للعمال ومناطق سكن العائالت ويصدر بتحديد ما يعد جت

 البلدية والتخطيط العمراين.

هذا احلظر يه النطاق الشخص  للحظر حيث يسري حدد القانون املشار إل لسابق فقدوبناء على النص ا 

 على كل من:

 .مالك العقار 

 .من له احلق يف إدارة العقار 

 عمال ألحاب اأص 

  األعمال.من يقوم مقام أصحاب 

 العقارمالك  :أوال

ملالك الش ء بناء عليه و  ،تغالله والتصرف فيهه حق استعماله واسمن ل من املقرر أن مالك العقار هو

وقبل العقارات إال ابلتسجيل أو القيد  املقرر أنه ال تنتقل امللكية يفومن  ،اره بنفسه أو بواسطة انئبهاحلق يف إجي

 شرتي أويف مواجهة الغري.ر سواء يف مواجهة املهذا التسجيل أو القيد يظل البائع مالكا للعقاحصول 

نه صادر أل ،أنه أجر قبل الفس طاملا  ،الذي فس  عقد ملكيته الكاإلجيار الصادر من املكما يصح   

وهو ذاته ما  ،جيار بفس  امللكيةفسخت ملكيته فيما بعد، وال ينفس  اإلاإلجيار حىت لو واملالك ميلك  ،من مالك

 يكون مالكا إال عند حتقق الشرط وابلتايلأما املالك حتت شرط واقف فال  ، فاسحتت شرط يسري على املالك 

 يف جيوز للمستعري دون أذن املعري أن يؤجر حقه ال على أنه واقف.شرط اإلجيارة الصادرة منه معلقة على  تعد

 اإلجيار.عليها الش ء املعار ال ميكن أن يرد   انفذ يف حق املعري، فمنفعةالعني، وإال كان ابطال غري فعةنم
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الوديعة إمنا شرعت حلف  العني ال و للعني،  ديعة ألن اإلجيار استغاللوال جيوز للمودع لديه أتجري الو 

 . (1) طلبه املودع مبجرد إ املودع ابحلف  والتزامه بتسليم الش ء املودع تغالهلا وهو ما يتعارض مع التزام اس

مملوك  خيول صاحبه استعمال ش ءاالنتفاع إذ إن االنتفاع حق عيين اإلجيار من مالك حق كما جيوز 

إن اإلجيار هو الوسيلة الطبيعية  إذ ،فللمنتفع إذن أن يؤجر العني ،املنتفعحتما مبوت ه  وينت ،للغري واستغالله

  لالستغالل.

ألن هذا احلق  ،جر حقهيؤ ن الستعمال فال جيوز ألي منهما أأما مالك حق السكىن ومالك حق ا

 شخصه.مقصور على 

الشخص  املستمد من عقد اإلجيار  هحقواقعا على  اإلجيارالباطن ويكون  وللمستأجر أن يؤجر العني من

اإلجيار فيجوز له  ابت مبوجب عقداملستأجر كاملنتفع له أن يتصرف يف حقه الثواألصل يف ذلك أن  ،األصل 

 كما جيوز له إجياره من الباطن.  ،عنهالتنازل 

 رة العقار من له احلق يف إدا :يااثن

فيكون  ،اإلدارة لغري املالكقد يثبت حق ولكن  ،إدارتهن مالك الش ء هو الذي له احلق يف األصل أ

 عن املالك يف استعمال هذا احلق. انئبا

 ائن املراهن رهنا حيازاي.والد ،وانظر الوقف ،وأمني التفليسة ،كالويل  نيابة قانونية -2

 لوكيل عن الغائب.وا ،والقيم ،والوص  ،كاحلارس القضائ   ،نيابة قضائية  -1

 ئب.ومدير الشركة، والغا ،كالوكيل  ،فاقيةبة اتاملالك إما أن تكون نيا النيابة عن  -5

                                                            

 .202، .2226 ( انظر: رمضان أبو السعود، املوجز يف عقد اإلجيار، منشأة املعارف ابإلسكندرية،1)
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 ةقانوني نيابة-2

 وذلك يف احلاالت التالية: املالك:عن اإلدارة ابعتباره انئبا قانونيا  ممن له احلق يفقد يكون اإلجيار صادر 

 يلمن الو  الصادر اإلجيار- أ

وجود وص  جلد يف حالة عدم أو ان كامل األهلية فإن وليه هو األب الشخص قاصرا ألنه مل يكإذا كان 

 احلق يف أتجري أموال القاصر.وللويل  ،خمتار من األب

 ةعن أمني التفليس الصادر اإلجيار-ب

السنديك إدارة هذه األموال أمواله حيث يتو  هر حكم اإلفالس تغل يده عن إدارة إن املفلس بش

 لوقت.ات امجاعة الدائنني يف ذئبا قانونيا عن املفلس وعن ابعتباره ان

 من انظر الوقف الصادر اإلجيار-ج

بل وله  ،وأتجريهفله احلق يف إدارة املال املوقوف  ،ن املستحقني للوقفانظر الوقف يعد انئبا قانونيا ع

  .(1) على أن يكون ذلك أبجر املثل ،وفروعهأصوله  إ املال  اق يف أتجري هذاحل

 حيازايانا ر من الدائن املرهتن  الصادر اإلجيار- د

 .(2) املألوفة لالستغالللوسيلة ألن اإلجيار هو ا ؛للمراهن أن يؤجر العني املرهونة حيث إنه

 

                                                            

    .222( انظر: رمضان أبو السعود، املرجع السابق، .1)
 .242( انظر: رمضان أبو السعود املرجع السابق، .2)
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 نيابة قضائية-1

 وذلك يف احلاالت اآلتية: ابعتباره انئبا قضائيا عن املالك ق اإلدارة وقد يكون اإلجيار الصادر ممن له ح

 القضائي احلارسمن  الصادر اإلجيار-أ

فيجوز إذن  ،وإبدارة هذه األموالإليه حراستها ابحملافظة على األموال املعهودة  ئ يلتزم احلارس القضا

 وللمحكمة عند ،املوضوع حتت احلراسةيعد انئبا قانونيا عن مالك املال فاحلارس القضائ   ،لحارس أن يؤجرل

ة أو ملدة معينة كما هلا أن ألية مدفلها أن متنحه احلق يف التأجري  ،ة املالتعيني احلارس أن حتدد مهمته يف إدار 

 (1)حتدد طريقة التأجري. 

 عن الورصي أو القيم الصادر اإلجيار-ب 

 وبناء عليه ،احلق يف أعمال اإلدارةموال القاصر أو احملجور عليه إال أو القيم ابلنسبة أل ال يكون للوص 

 لعقارات القاصر أو احملجور عليه.جيوز له أن يربم عقد اإلجيار 

 ةفاقيات نيابة-3

  املالك وذلك يف احلاالت اآلتية:ابعتباره انئبا اتفاقيا عن وقد يكون اإلجيار الصادر ممن له حق اإلدارة  

 لوكيلمن ا الصادر اإلجيار-أ

ه  تكون كذلك يف كل عمل و  خاصةا كانت الوكالة فإذ ،صة أو عامةالوكالة أما أن تكون وكالة خا

ة اخلاصة يف نوع معني من والوكال ،لبيع والرهن والتربعات والصلحاعمال اإلدارة وبوجه خا. يف ليس من أ

األمور من توابع ضرورية هذه تتطلبه ة فيها وما القانونية ال جتعل للوكيل صفة إال يف مباشرة األمور احملدداإلعمال 

                                                            

 .222( انظر: رمضان أبو السعود، املرجع السابق، .1)
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حىت لنوع العمل ها عامة ال ختصيص فيألفاظ دة يف أما الوكالة العامة الوار  ،ا لطبيعة كل أمر وللعرف اجلاريوفق

 .(1) اإلجيارل اإلدارة ويعد من أعمال اإلدارة للوكيل صفة إال يف أعماال ختول  ،القانوين احلاصل فيه التوكيل

  الشركة مدير-ب 

فله حق  اإلدارةيف لإلجيار إذا إنه وكيل عن الشركة  ما كان منها غري معدملدير الشركة أن يؤجر أعياهنا إال 

 .اإلجيار

 عمال ألأرصحاب ا :اثلثا

وقد  للعائالت.املناطق السكنية داخل ألعمال إبرام عقد اإلجيار للعمال حظر القانون على أصحاب ا

عمل حلسابه وحتت إشرافه فقد الالعمل يطلق للداللة على من يؤدي  لى أن لف  صحاباستقر الفقه والقضاء ع

العمل أو صاحب رأس املال ك أدوات وسيد عمل أو مال-ب عملصاحب مشروع أو صاحب منشأة أو ر يكون 

ل مع اتبعيه، عالقة عمىن واحد ميثل الطرف الذي يدخل يف األحوال مبعوهو يف مجيع  ،أو املتعاقد اآلخرأو اتجر 

األخص فيما يتعلق وعلى  ،زامات اليت فرضها القانونتحمل كافة االلتاألوامر كما يار ويكون له عليهم حق إصد

كون يمعنواي وقد وقد يكون شخصا طبيعيا أو  ،سنويةومنح األجور واإلجازة الواالجتماعية  وجه الرعاية الصحيةأب

ملال أو صاحب املهم أن يكون مالكا لرأس ا وإمناميارسه، إذ ال أمهية للنشاط الذي  ،خدماتمنتجا أو قائما أبداء 

ذوي اخلربة علمية أو من  على إجازاتيكون حاصال كذلك ال يشرتط أن   ،ن حتت إدارتهسلطة على من يعملو 

ات التجارية عبارة مطاطة تشمل كافة املشروعألن عبارة صاحب العمل  ؛قتصاديةاال االجتماعية أو الفنية أو

   .(2)والصناعية سواء كانت فردية أو اختذت شكل شركة 

                                                            

 .224املرجع السابق، . ر: رمضان أبو السعود،انظ (1)
 .42.، 4004 ( انظر: د. على عوض حسن، الوجيز يف شرح قانون العمل اجلديد. دار املطبوعات اجلامعية،2)
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كل شخص   " أبنه:العمل صاحب  1004( لسنة 24القطري رقم ) ف قانون العملر عوهذا وقد 

 عامال أو أكثر لقاء أجر".أو اعتباري يستخدم طبيع  

 عمال ألمن يقوم مقام أرصحاب ا: بعاار 

مثل املديرين واملفوضني ابلتوقيع أصحاب األعمال أيضا االستئجار على من يقوم مقام كما قصر القانون 

يف  ض منه أول بناء على تفويصاحب العموغريها من اجلهات اليت تقوم مقام ارة للشركات وجمالس اإلد عنهم

 غيابه.حالة 
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 املبحث الثاني

 للحظرالنطاق املكاين 

النطاق املكاين  ،سكن العائالتجتمعات العمال داخل مناطق  من قانون حظر سكن (2)حددت املادة 

أو من  ،وأصحاب األعمال ،االعقارات أو من له احلق يف إداراهحيث نصت على أنه حيظر على مالك   ،لحظرل

لسكىن جتمعات  ،اختالف أنواعهاوأجزاء األماكن على جري أو استئجار أو ختصيص األماكن أت ،مقامهميقوم 

 العائالت. لعمال داخل مناطق سكنا

وزير واالستثناءات الواردة عليها قرار من معا للعمال ومناطق سكن العائالت جتويصدر بتحديد ما يعد 

 ية والتخطيط العمراين.البلد

 ،بلف  األماكن وأجزاء األماكنرع اختار حتديد نطاق هذا القانون أن املشيسرتع  النظر إن أول ما 

 إنه كلأمكن أن يقال  ،القانون لغة أسبغ عليه قدر من التخصيص يفإذا و  ،للزمانواملكان إذا أطلق كان مقابال 

 للعقار.فيكاد يكون مرادفا  ،مستقر اثبت

بعد من نطاق تطبيق هذه نستوجب إذن أن  ،املكان هو العقار فإذا اختذان نقطة ابتداء أن يكون

فما يقع من انتفاع  ،عامنستبعد بعد ذلك العقارات اليت ه  ملك ووجب أن  ،ة املنقولاالستثنائيالتشريعات 

شواطئ البحار  والكبائن وعلىاق العامة ويف املوانئ واحلمامات كاألماكن يف األسو   ،األماكن العامةاألفراد ببعض 

م القانون رى عليه أحكابل مبوجب عقد إداري جت ،إجيار مدينيكون مبوجب عقد  ال ،ذلك إ واألهنار وما 

 (1) سوما تدفع مقابل رخصة حيصل عليها املنتفع.االنتفاع ليس أجرة بل ر ويكون مقابل  ،اإلداري

                                                            

  .224.دار الرتاث العريب، بريوت، -اإلجيار والعارية -انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، اجلزء السادس  (1)
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ذلك يف الغالب على العقار ويقتصر  ،حرزاماكن كل حيز مغلق حبيث يكون ألمة اكما تعين أيضا كل

وأكشاك  ،والعوامات والبورت كابنيصلح إليواء أشخا. كالكبائن ل املنقول إال إذا كان وال يشم ،ملاديا

ن كان املشرع قد إو لف  املباين، ا اللف  أوسع من مدلول مدلول هذ وظاهر ،لتخزين البضائع أو االستحمام

 .(1)مرتادفني – أحياان-للفظني استعمل ا

هذه امللحقات إيل قصد املتعاقدين ويرجع يف تعيني  ،املؤجرةت العني ري هذا التشريع على ملحقاويس 

سنة  2105 يف الطعن رقم 11/5/2981بتاري  ضت حمكمة النقض املصرية وطبيعة االلتزام والعرف. وقد ق

العني املؤجرة يف الغرض املقصود دائمة الستعمال املؤجرة تشمل كل ما أعد هلا بصفة ملحقات العني  أبن ،ق49

أن إال  ،ينوعرف اجلهة وكذلك املتعاقدطبقا ملا تقض  به طبيعة األشياء  نها أو حىت يستكمل هذا االستعمالم

تهداء يرتك لتقدير قاض  املوضوع اسوهبذا  ،رة خيتلف ابختالف الظروفاملؤج حتديد ما يعترب من ملحقات العني

 النقض مىت كان استخالصه سائغاضع فيها لرقابة حمكمة لعقد وال خيمسألة تتعلق بتنفيذ ااملعايري السالفة ابعتباره 
(2). 

الشائعة يف مكان مما وانني إجيار األماكن أتجري احلصة يق قوابلعكس من ذلك خيرج من نطاق تطب 

 علىبل  ،مكانون وارد على مكان أو جزء مفرز من هذه احلالة ال يكاإلجيار يف  القوانني؛ ألنه هذه تسري علي

  .(3)عليه وابلتايل ال تسري قوانني األماكن ى به طبيعته عن اعتباره مكاان معنوي تنأ مال

                                                            

 .24( انظر: د. سليمان مرقص، املرجع السابق، .1)
 .22.السابق، ق، احلكم مشار إليه، د. سليمان مرقص، املرجع  22سنة  2704 يف الطعن رقم 46/4/2226( حمكمة النقض املصرية بتاري  2)
 .26( انظر: د. سليمان مرقص، املرجع السابق، .3)
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 املبحث الثالث

 عل  احلظر الواردةاالعتثناءات 

يعد جتمعا للعمال ومناطق خرية على أنه: "ويصدر بتحديد ما فقراها األ ( من القانون يف2نصت املادة ) 

 البلدية والتخطيط العمران ".زير من و  عليها قرارن العائالت واالستثناءات الواردة سك

بشأن حتديد مناطق  1022لسنة ( 85لدية والتخطيط العمراين رقم )صدر ابلفعل قرار وزير البوقد 

ها يف املادة لعائالت املنصو. عليمنه على أنه: "حتدد مناطق سكن احيث نصت املادة األو   ،سكن العائالت

 ".ذا القرارواإلحداثيات املرفقة هبطبقا للخرائط  ،املشار إليه 1020( لسنة 21)( من القانون رقم 2)

السابقة سكن العاملني ابحملال أنه: "يستثين من حكم املادة ( من القرار على 1ما نصت املادة )ك

واللوائح والقرارات املنظمة انني السكنية طبقا للقو املرخص هلا ابلعمل داخل املناطق  رية والعامة املماثلةالتجا

 ". ذلكل

عامة أحكامه العاملني ابحملال التجارية والتطبيق قد استثىن من وبناء على هذا النص السابق يكون القانون 

اإلفراد ة إخالء هؤالء بنظرا لصعو ويرجع هذا االستثناء  السكنية.ق داخل املناطاليت مت الرتخيص هلا ابلعمل 

وينطبق ذلك على ن مكان العمل لإلقامة فيه. جزءا مبل إن بعضهم يستخدم بعادهم عن أماكن عملهم إو 

املالبس وغريها وحمالت  ،حمالت السيارات الصغريةو  ،وحمالت اخلدمات واملكتباتاعم وحمال املواد الغذائية املط

 رية اليت تقع على امتداد الشوارع التجارية ابلدولة.من احملال التجا
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 عباملبحث الرا

 للحظراملوضوعي  انباجل من تطبيقة العملياملشكالت 

حظر الوارد املشكالت التطبيقية للوجود بعض  1020( لسنة 21نون رقم )تطبيق القاتبني من خالل  

 املشكالت ه :يف نصو. القانون وهذه 

 :ذي حيدد ما يعد جتمعا للعمالي الالقرار الوزار  رصدور أوال عدم

بتحديد ما يعد جتمعا للعمال ومناطق صدر على أنه: "يمن املادة األو  نص القانون يف الفقرة األخرية  

 .وزير البلدية والتخطيط العمراين"من واالستثناءات الواردة عليها قرار ن العائالت سك

مناطق سكن ن كان قد حدد إو  ،1022لسنة  85م ر ابلفعل رقإال أن القرار الوزاري الذي صد

املشكالت وقد سبب هذا األمر العديد من  ،راحلظينطبق عليه أنه مل حيدد ما يعد جتمعا عماليا العائالت إال 

 وأاثر العديد من التساؤالت منها:التطبيق العملية يف 

وما هو العدد الذي  التجمع؟حد  إ ال يصل عددهم م سكن عامل واحد أو أكثر من عامل ما هو حك  -2

عدد ات العمال وسكن ملقصود بسكن جتمعاينطبق عليهم احلظر؟ وهل  حىتجتمع ترب العمال فيه يف حالة يع

 مساكن يف مكان واحد؟أم وجود عدد من العمال داخل عدة  من العمال داخل مسكن واحد

 ؟العمال من الرجالالنساء أم أنه ينطبق فقط على فئة رجال والعامالت من هل احلظر يشمل العاملني من ال -1

وظفني أو كبار املوظفني أم أنه امل أو صغار ،ينيفنع أنواع العمال سواء كانوا عمال هل احلظر يشمل مجي -5

 على العمالة الفنية املتدنية فقط؟ يقتصر فقط

 ر فقط على املقيمني؟أم يقتص ،نيهل يشمل القانون العمال القطري -4
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أو  ،يع املشرع أن يتدخل بتعديل تشر  وجيب على ،هلا حال يف القانون التساؤالت مل جندإن مجيع هذه   

 اليت تبني وجودها يف التطبيق. اإلشكالياتآخر" ملعاجلة مجيع هذه  يوزار قرار تفصيل هذه األمور مبوجب 

 :م العاماظعل  الن مناطق بعينها فيه خطروعزهلم بشكل كامل يف إن خلق مناطق لتجمع العمال  اثنيا:

املناطق نظرا لوجود تلك الفئة كفئة واألخالقية يف تلك لك إيل زايدة اجلرائم االجتماعية حيث يؤدي ذ

موقوتة من ة يف تلك املناطق مما يشكل قنبلة الرذيللتفش  األمراض واإلدمان وممارسة  عزلة عن اجملتمع مما يؤدينم

 املناطق.يش  يف تلك خاصة مع تدين املستوى املع االجتماعية.الناحية 

ل: السينما، جممعااهم السكنية مث منكن ترفيهية هلؤالء العمال ابلقرب لكن إذا ما قامت الدولة بتوفري أما 

 العام.ا على النظام ر يشكلوا خط فإهنم لن ،إخلواخلدمات التجارية ...  ،النواديو 

   ةياإلجيار  ةاضطراب القيم :لثااث

ظة يف قيمة زايدة ملحو من مناطق سكن العائالت إ  حدوث  حيث أدت عمليات أخالء العمال

للمساكن   القيمة اإلجياريةونقصان يف ،قبال عليهابسبب شدة اإلاليت يتجمع فيها العمال اإلجيارات يف املناطق 

صحاب تلك ألالعديد من اخلسائر ئالت هلجرة العمال منها مما يسبب مبناطق سكن العااليت كان يقطنها العمال 

ما وهو  العائالت،سيما وأن تلك املساكن ال تصلح حبالتها الراهنة لسكن  لسكنيةرات اليت تقع يف املناطق االعقا

يف مناطق سكن اجلانب اآلخر ل زايدة ملحوظة على ب املقاوىف ،تلك العقاراتيع بلى أسعار ع أيضا ينعكس

 العمال.
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 لعدم حتديد املقصود ابلعام :بعارا 

( لسنة 85والتخطيط العمراين رقم )وكذا قرار وزير البلدية  ،1020لسنة  21مل يرد يف القانون رقم 

إن أبحكام القانون املشار إليه وحيث لبيان املخاطبني  ،لفئة العمالنيف و تصحتديد املقصود ابلعامل أ ،1021

 (2)وكانت املادة  ،1004لسنة  (24)رقم الصادر ابلقانون قانون العمل  إ أحال يف ديباجته ذلك القانون قد 

 ". وإشرافهب العمل وحتت إدارته يعمل لقاء أجر لدى صاح" كل شخص طبيع   أبنه:فت العامل منه قد عر 

 امل.املقصود ابلع لتحديد-التعديل على ذلك النص  مع-ما ميكن  وهو

املنصوص ي ثناة مبوجب قانون العمل القطر من ذلك القانون الفئات املستال يشمل االعتثناء  خامسا:

 ( منه؟3عليها يف املادة )

الفئات من عدد من على استثناء  1004( لسنة 24رقم ) العمل القطري( من قانون 5نصت املادة )

البلدايت إيل فريق صر، وقد وردت استفسارات من بعض سبيل احلوقد وردت تلك الفئات على  ،راينهنطاق س

والتخطيط العمراين املشكل بوزارة البلدية  ،القانونناشئة عن تطبيق اخلا. ببحث تظلمات ذوي الشأن الالعمل 

جواز تطبيق تلك وحنن نرى عدم  ،1020( لسنة 21م )على القانون رقمدى جواز تطبيق تلك االستثناءات  عن

تطبيق قانون تثناءات خاصة ابالستثناء من نطاق عمال إذ إن تلك االساالستثناءات على قانون حظر سكن ال

 االستثناء.فضال عن أنه ال جيوز القياس على  ،1020( لسنة 21)رقموليس االستثناء من تطبيق القانون العمل 
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 نيالفصل الثا

 اإلجرائية للحظر وانباجل

سوف نلق   اجلوانب اإلجرائية اليت العديد من 1020( لسنة 21يتضمن احلظر الوارد يف القانون رقم )

ويف  ،القضائ  يف ضبط املخالفات يف املبحث األول دور مأمور الضبطالضوء عليها يف هذا الفصل نتناول 

ديث عن اإلخالء اإلداري خصصه للحفناملبحث الثالث أما  عليه.ملرتتب املبحث الثاين نتناول اإلنذار واألثر ا

 .للعقار

س فسوف نتحدث عن يف املبحث اخلامأما  وأثره.ظلم من قرار اإلخالء تناول فيه التفنأما املبحث الرابع  

 على خمالفة احلظر. ة املقررة بالعقو 

تناول نوأخريا  ،املنصو. عليهااجلرائم  نائية يفويف املبحث السادس نتناول التصا ح وأثره على الدعوى اجل

 عملية من تطبيق اجلانب اإلجرائ .اليف املبحث السابع املشكالت 

 األولاملبحث 

 دور مأمور الضبط القضائي يف ضبط املخالفات

تمع بوسائل اجملاهدف إ  وقاية النظام العام يف  من وظائف السلطة العامةالضبط وظيفة ضرورية حمايدة 

 ن. معينة يف ظل القانو 

( 19)م، يف املادة  1004( لسنة 15ي الصادر ابلقانون رقم )ائية القطر وقد نص قانون اإلجراءات اجلن

تلزم االستدالالت اليت جلرائم والبحث عن مرتكبيها، ومجع القضائ  بتقص  اعلى أن: " يقوم مأمور الضبط 

 ،يف مرحلة الشروعواء أكانت هذه اجلرمية سالضبط القضائ  بعد وقوع اجلرمية، ويبدأ عمل . واحملاكمة "التحقيق 
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ء إجرامرتكبيها من خالل  إ ئم والتوصل البحث عن اجلرا إ فه  اهدف  ،التامةعناصر اجلرمية أم اكتملت هلا 

هدفه  ،منع  وهلا غرض ،القضائ  قمعيةالضبط  إن وظيفةلذلك قيل  املختلفة.الت الاالستدالتحرايت ومجع 

ه من يد إفالتأن فرصه  ،أو من ارتكبها ،رميةألنه كلما أدرك من يفكر يف ارتكاب اجل ؛رائماجلاإلقالل من ارتكاب 

 .(1) إليها ةأو العودرتكاهبا مانعا له من اإلقدام على اكان ذلك   ،العدالة اندرة

 عامةفالنيابة ال ،يف أساسه وليد الضرورةوهو  ،عروف يف كافة التشريعات املعاصرةالضبط القضائ  نظام م

مما  ،مرتكبيهااملعلومات الالزمة عنها وعن بنفسها ابلتحري عن اجلرائم ومجع  القيامال متلك القدرة الفعلية على 

والقائمني  القضائ .بسلطة الضبط بة يف عملها وهوما يعرف يا  جهاز يعاون النأدى إ  إسناد هذه املهمة إ

 .(2) الضبط القضائ م مأموري ن اسيطلق عليهم القانو مبهمة الضبط القضائ  

 حيث-واخلا.  ،الضبط القضائ  العامقانون اإلجراءات اجلنائية مأموري ( من 11حددت املادة )وقد 

 يكون مأمورو الضبط القضائ :"نصت على أن: 

 أعضاء النيابة العامة.  -2

 أعضاء قوة الشرطة.    -1

ض املوظفني صفة مأموري الضبط بعختويل  ،وزير املختصال ابالتفاق مع ،ر من النائب العاموجيوز بقرا

 وتكون متعلقة أبعمال وظائفهم.رائم اليت تقع يف دائرة اختصاصهم لقضائ  ابلنسبة إ  اجلا

 .األخرى(القرارات لسابق النص عليها يف القوانني أو بطية القضائية اوال خيل هذا القانون بصفة الض

                                                            

سكلطات مكأموري الضكبط القضككائ  بكني الفاعليكة وضكمان احلكرايت واحلقككوق الفرديكة، دراسكة مقارنكة، دار النهضككة  انظكر: عكادل إبكراهيم إياعيكل صككفا، (1)
 ، وما بعدها.22م . 4002العربية، الطبعة األويل، 

 .24.، 4020 ألو ،انظر: نسرين عبد احلميد نبيه / حقوق املتهم أمام سلطات الضبط القضائ ، مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة الطبعة ا (2)
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 ،فئتان ،لق عليهم مأمورو الضبط القضائ ن يطالضبط القضائ  والذيوبناء عليه فإن من يقومون مبهمة  

 .(1)ا. أبنواع معينة من اجلرائم وفئة هلا اختصا. خ ،اجلرائم فئة هلا اختصا. عام يشمل مجيع أنواع

 القضائي ذوو االختصاص العامالضبط  والفئة األوىل: مأمور 

ط القضائ  ذوو مأموري الضبة القطري من هم من قانون اإلجراءات اجلنائي 11حددت املادة 

أن اإلشارة إ   الشرطة. وجتدرورجال  ،ء النيابة العامةوهم أعضا ،اجلرائمختصا. العام ابلنسبة جلميع أنواع اال

وأنه قد  ،اجلرائما. نوع  عام ابلنسبة جلميع أنواع ي الضبط القضائ  هلم اختصأعضاء هذه الطائفة من مأمور 

 القانون.م على سبيل احلصر مبقتضى ورد بياهن

 االختصاص اخلاصالقضائي ذوو  الفئة الثانية: مأمورو الضبط

اق ابالتف ،"وجيوز بقرار من النائب العام انون اإلجراءات اجلنائية بقوهلا:من ق 11وقد نصت عليهم املادة 

دائرة  ع يفلنسبة إ  اجلرائم اليت تقاملوظفني صفة مأموري الضبط القضائ  ابختويل بعض  ،مع الوزير املختص

 .كون متعلقة أبعمال وظائفهم"هم وتاختصاص

منحهم صفة الضبطية القضائية من احلكومية والذين يتم  من املوظفني العاملني يف اجلهات وهم جمموعة

هؤالء املتعلقة بعمل اجلهات التابع هلا والقرارات لتطبيق أحكام القوانني واملراسيم  ،بل السلطة املختصة بذلكق

 . اخلا.(مورو الضبط القضائ  ذوو االختصا. لق عليهم مأاملوظفون )ويط

املختلفة يف البالد   النشاط الشاملة يف نواحة لالضطراد وزايدة القوانني اجلنائية اخلاصة تبعا للنهض ونظرا 

ابملخالفة ألحكام هذه  ضبط اجلرائم اليت تقع رجال الضبط القضائ  الذين يناط هبمتيسري إجراءات تعيني رئ  

 لقوانني. ا

                                                            

 .220انظر: سامح السيد جاد، املرجع السابق، . (1)
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عمال وظائفهم ال تتعلق أب اجلرائم اليتئ  على بعض املوظفني ابلنسبة إ  وإلضفاء صفة الضبط القضا

 ذويائ  ل إن لكل من أفراد الضبط القضب ،اخلاصة بتلك اجلرائم اإلجراءاتوحدهم مبباشرة يعين ختصصهم 

 ذويائ  على انفراد رجال الضبط القض جرىالعمل  وإن كان ،دائرة اختصاصهميف االختصا. العام مباشراها 

  .(1) إليهااالختصا. اخلا. ابجلرائم املشار 

وري الضبط القضائ  اخلا. املنوط م مأم 1020( لسنة 21ن رقم )( من القانو 5وقد حددت املادة ) 

يصدر  الذين ،ون ملوظف  البلدايتنصت على أن: "يك حيث-هلذا القانون  وفقا-ضبط املخالفات املرتكبة  مهب

يف  ،صفة مأموري الضبط القضائ  ،العمراينالتفاق مع وزير البلدية والتخطيط بتحديدهم قرار من النائب العام اب

 القانون والقرارات املنفذة له". اخمالفات ألحكام هذما يقع من  وإثباتضبط 

ل سواء كان ة ابالستدالالقضائية املتعلقلوظيفته الضبطية  مأمور الضبط يف مباشرته ة إ  أنوجتدر اإلشار 

ضعون إلشراف خي ،الضبط ذوي االختصا. اخلا.أو من مأموري  ،ي االختصا. العاممن مأموري الضبط ذو 

 .(2) النيابة العامة

اتبعني للنائب العام وخاضعني و الضبط القضائ  مأمور "يكون  (:18نصت على ذلك املادة )حيث 

الضبط اجلهة املختصة اليت يتبعها مأمور يطلب إ  وللنائب العام أن  ،لضبط القضائ إلشرافه فيما يتعلق أبعمال ا

ليه وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية ع ،عملهمنه خمالفة لواجباته أو تقصري يف قع ا و إذ ،القضائ  النظر يف أمره

 على الدعوى اجلنائية"دون أن يكون لذلك أثر 

                                                            

 .422.، 2226 ،ة املعارف ابإلسكندريةأيف أصول اإلجراءات اجلنائية، منش( انظر: حسن صادق املرصفاوي، املرصفاوي 1)
 .202.، 4002 ر النهضة العربية،انظر: د. مأمون حممد سالمة، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، اجلزء األول، دا (2)
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 املبحث الثاني

 املرتتب عليهاإلنذار واألثر 

لتجمعات  حالة وجود سكن يف" أنه:م على 1020( لسنة 21نصت املادة الثانية من القانون رقم )

إبثبات قوم البلدية املختصة ت ،من مناطق سكن العائالتي أو أجزاء األماكن داخل أ ،اكنالعمال أبحد األم

 ،زالة أسباب املخالفةإل ،لوصولمسجل مصحوب بعلم ابكتاب  ، إ  املخالفابإنذارا مكتو وتوجه  ،الواقعة

 ".لعمال خالل ثالثني يوما من اتري  تسلم اإلنذارخالء العقار من اإب

 وإمنامباشرا مبجرد وقوع املخالفة للحظر، جزاء جنائيا ل النص السابق أن املشرع مل يرتب يتضح من خال

 اشرتط لتوقيع اجلزاء ما يل : 

لعمال داخل مناطق سكن جتمعات ابات خمالفة حظر ثبلدية املختصة إلحترير حمضر ابلواقعة من قبل ال  -2

 .ائالتالع سكن

 مصحوب بعلم الوصول.بكتاب مسجل  ،مكتوب إ  املخالف توجيه إنذار  -1

خالل ثالثني يوما من خالفة وإبخالء العقار من العمال ف إبزالة أسباب املأن يتضمن اإلنذار تكليف املخال -5

 ي  تسلم اإلنذار.اتر 

هو إجراء تتخذه اجلهة  وإمناي ال يعد يف حد ذاته عقوبة إدار  رهو قرايف هذه احلالة  والتنبيه ابإلخالء

للمخالفة املرتكبة من كم القانون عليها، ويتضمن إثباات التمهيد إلعمال حملختصة بتطبيق القانون اهلدف منه ا

اإلنذار أو استالم متناع املخالف عن  حالة ان مل يبني اإلجراء املتبع يفقبل املخالف بصورة ريية ويالح  أن القانو 

يف اإلعالم ة جيب الرجوع إ  القواعد العامة ه احلاللكن يف هذ ،املخالف حمل الشكوىعدم وجود أحد ابملسكن 
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لإلعالم لقانونية القضائية إثبات الواقعة واختاذ اإلجراءات اف البلدية الذي حيمل صفة الضبطية فيكون على موظ

يتفق وهو ما  ،عنوانه ملراجعة البلديةهوية املالك أو املستأجر و لتحديد  ؛املعنية لتنفيذ اإلعالم اجلهاتوالتنسيق مع 

واليت  ،(1) 2990( لسنة 25ن رقم )املرافعات القطري الصادر ابلقانو ( من قانون 8ع ما جاء يف املادة )قانوان م

أو امتنع من وجده  ،ة السابقةطبقا للمادقة إليه إلعالن من يصح تسليم الور تنص على أنه : " إذا مل جيد القائم اب

ه أن يبني كل ذلك يف أصل وجب علي ،رةعلى األصل ابلتسلم أو عن تسلم الصو املذكورين فيها عن التوقيع من 

ن املعلن إليه يف دائرة الذي يقع موطيف اليوم ذاته إ  مركز الشرطة،  وأن يسلم الصورة ،وصورتهاإلعالن 

 ختصاصه. ا

إليه يف موطنه كتااب مسجال ابلربيد املعلن يوجه خالل أربع وعشرين ساعة إ   القائم ابإلعالن أنوعلى 

 اإلعالن.حينه يف أصل وجيب عليه أن يبني ذلك يف  ،شرطةمركز الخيربه فيه أن الصورة قد سلمت إ  

إ  مركز ت تسليم الصورة نتجا آلاثره من وقالذي مت وفقا هلذه املادة م وجيوز للمحكمة أن تعترب اإلعالن

 ".أو أن أتمر إبعادة إجرائه أبي طريقة أخرى تراها مناسبة  ،شرطةال

من املمكن تفسريها بشكل  املخالف()يوجه اإلنذار فكلمة نرى أن القانون مل حيدد بدقة ملن إال أننا 

ملستأجر من أصحاب كما تشمل ا  ،تهاحلق يف إدار وهو مالك العقار أو من له موسع فتشمل كل من املؤجر 

وهو األمر الذي يشكل  املؤجرة.العني  يقطنونوتشمل أيضا العمال أنفسهم الذين  ،األعمال ومن يقوم مقامهم

يقصد املشرع هنا ونعتقد أن  ،اإلنذار ابملشرع أن حيدد بدقة ملن يوجه هذا وكان األجدى التطبيق.يف  إشكالية

حالة ثبوت  إيقاع اجلزاء عليه يفيقوم ابإلجراءات الالزمة لتجنب  نلذي جيب عليه أاملعىن الضيق وهو املؤجر ا

أصحاب األعمال أو العمال رتب عقااب على كل من املستأجر من ذلك أن القانون ال ياملخالفة والدليل على 

 املؤجرة.قاطين العني 

                                                            

 العكدد-والقضكائيةالدراسكات القانونيكة مرككز -انونيكة والقضكائية اجمللة الق 4020لسنة  22التعليق على القانون رقم -حممد البوش  فرج ( انظر: الدكتور1)
 .422.اخلامسة، الثاين السنة 
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م أنه هو املعين ى الرغعل ،املستأجر إ وال يوجه  ،فقط مالك العقار والواقع العمل  أن اإلنذار يوجه إيل

 بعملية اإلخالء.

الوصول إيل مالك العقار أو من له إرساله ابلربيد املسجل بعلم  إ  لذا نقرتح أن يكون اإلنذار ابإلضافة

 ،خالءاإلابلعني املؤجرة مبوعد يتم إنذار القاطنني على العني املستأجرة حىت أن يتم تعليقه أيضا  ،يف إداراهااحلق 

 أثره. إلنذاروحىت ينتج ا

املخالف وما من يوم تسلم اإلنذار جيب على ثني يالفهو بدء مهلة ثأما عن األثر املرتتب على اإلنذار 

بنصو. لة توقيع العقاب عليه حسب ما جاء مرتكبا للمخالفة وحق للدو د ال عإو إخالء العني املؤجرة خالهلا 

 القانون.

 . طاعاانقسقوط وال تقبل وقفا أو  وهذه املدة ه  مدة
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 الثالثاملبحث 

 رللعقا رياإلخالء اإلدا

-فإنه يلتزم أن ينفذ ،من وجه إليهو أبلغت به  ،ارية املختصة قراراا أصدرت السلطات اإلدالغالب أنه إذ

أو القيام بعمل معني   ء يف حوزتهعن السري يف طريق معني أو تسليم شكاالمتناع   ،كل ما يطلب منه -يارا اخت

واجبااها وسعهم ملعاونة اإلدارة على أداء دولة احلديثة أن يعملوا كل ما يف املواطنني يف ال وواجب ،يطلب منه

هم مع مصاحلظهر أهنا متعارضة يف بعض األحيان ولو  ،مصلحة اجلميع يف هناية األمرعن واليت تتمخض  ،املتعددة

ك فكل ذل ،اترياليت تضمنتها الدس للحرايت الفرديةأو التنكر  ،احلقوق اخلاصةوهذا ال يعين إهدار  ،اخلاصة

الرقابة اإلدارية كالتظلم  يق سواء كان ذلك عن طر  ،الطريق املنظم لرقابة اإلدارةأبن يسلك الفرد املضار  ،مكفول

 .(1)الرقابة على أعمال اإلدارة  أو غريها من صورالقضائية أو عن طريق الرقابة  ،سنرى الحقاكما 

لذلك أعطى القانون احلق يف أن اختيارية على تنفيذ أوامر اإلدارة بصورة ن إال أن األفراد قد ال يقبلو 

يعين وهو  ،احلق حبق التنفيذ املباشروميكن تعريف هذا  ،ا على األفرادبنفسهمث تنفذه  ،بنفسها قرارا تنفيذايتصدر 

ابق من إذن س إ دون حاجة  ا رفضوا تنفيذها اختياراإذ ،يةراد ابلقوة اجلرب حق اإلدارة يف تنفيذ أوامرها على األف

ألن األصل  ؛سبيل احلصرلجأ إليه إال يف حاالت حمددة على ال تستطيع اإلدارة أن تطريق استثنائ   القضاء. وهو

ا ا محبقوقها إذقضاء لتحصل على حكم ارة إيل ال  أبن تلجأ اإلدالذي يقض العام الذي خيضع له األفراد هو

من أوضح و  ،ا املبدأ يف أحكامه ابستمرارلقد أعلن القضاء اإلداري املصري هذو رفض األفراد اخلضوع لقرارااها، 

 وفيه ،91.  8س  ،2911/سنة 14/1يف  احملكمة اإلدارية العليا الصادر أحكامه يف هذا اخلصو. حكم

لك شأن األفراد إلدارة شأهنا يف ذصل أن تلجأ ااأل وإمنا ،ليس األصل يف معاملة األفرادتقرير: " أن التنفيذ املباشر 

 إ  القضاء الستيفاء حقوقها".

                                                            

 .624.، 2222 إلدارية، الطبعة السادسة، مطبعة جامعة عني مشس،انظر: د. سليمان حممد الطماوى، النظرية العامة للقرارات ا (1)
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 وحاالت التنفيذ املباشر ال خترج عن احلاالت التالية:

ومثال  ،لإلدارة استعمال هذا احلق صريح يف القوانني أو يف اللوائح يبيحإذا وجد نص  احلالة األوىل:

نه يف حالة عدم إزالة أسباب على أ ،1020لسنة  (21) من القانون رقم ذلك ما نصت عليه املادة الثانية

 خالء العقار إداراي.إبيصدر مدير البلدية املختص قرارا  املخالفة خالل هذه املدة

 فقد أابح خيالفها.اء على من و الئحة مل ينص فيها على جز ا رفض األفراد تنفيذ قانون أإذ احلالة الثانية:  

تعطل واال  ،احرتام النصو. القانونية يف هذه احلالة لتكفل التنفيذ املباشر إ القضاء الفرنس  لإلدارة أن تلجأ 

 . (1)إلدارة ه  املكلفة ابلتنفيذ تنفيذ القانون وا

ون التنفيذ املباشر، حيث نص القانت الن حمل البحث جند توافر إحدى حانصو. القانو  إ وابلرجوع 

 سابق اإلشارة إليه.ادة الثانية منه والالقضاء يف امل إ دون اللجوء إداراي خالء العقار إبعلى إصدار قرار 

ما هو إال تطبيقا قانونيا ملا نصت ه من خالل مدير البلدية املختصة، األمر باري والذي يتم واإلخالء اإلد

"تلغى بقوة القانون مجيع العقود  م حيث نصت على أن: 1020لسنة ( 21ادة السابعة من القانون رقم )ه املعلي

 ،من هذا القانون (2)ألحكام املادة وأجزاء األماكن املخالفة الواردة على األماكن  ،رهاواالتفاقات جبميع صو 

اتري  انتهاء مدة توفيق األوضاع  وذلك اعتبارا من ،أبحكامهد أبرمت يف اتري  سابق على العمل ليت تكون قوا

 السابقة ". نصو. عليها يف املادةامل

كان بقوة القانون مبجرد ثبوت  وإمنا ، يكن عن طريق القضاءر ملأن إلغاء عقد اإلجيااألمر الذي يعين 

 وإمنا ،خالء العقارإبند تنفيذي إ  اللجوء إ  القضاء حىت يتم إصدار سحيتاج لذلك فإن األمر ال  ،الفة احلظرخم

                                                            

 .626،622،622،624انظر: د. سليمان حممد الطماوي، املرجع السابق، . (1)
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 خالءإبملباشر ستعمال حقها يف التنفيذ االذلك جيوز لإلدارة  املخالفة.وت ثبلغاء العقود بقوة القانون ومبجرد مت إ

 القانون دون االلتزام ابإلخالء. املهلة اليت حددهار بعد التنبيه على املخالف ومرور العقا
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 املبحث الرابع

 اإلخالء وأثره رلم من قراظالت

لإلدارة عما يف قرارها من بطالن يكشف إذ  ،ن الفوائدإن حق التظلم من القرارات اإلدارية له العديد م

القضائية وخيفف العبء الثقيل شابه من بطالن فيقل عدد اخلصومات ما تصحيح  تبادر إ و عيد النظر فيه فت

، حيث (1)القضاء اإلداري  إ ا التظلم إجباراي قبل اللجوء ل املشرع هذومن هنا جع ،عاتق القضاء الواقع على

الطلبات  تقبلال أن م على  1001( لسنة 1ارية رقم )يف املنازعات اإلد( من قانون الفصل 1ادة )نصت امل

 التالية:

 .حة شخصية مباشرةأشخا. ليست هلم فيها مصلالطلبات املقدمة من  -2

 ة بطلب إلغاء القرار املطلوب وقف تنفيذه.التنفيذ غري املقرتنطلبات وقف  -1

ها إ  نقبل التظلم م ،( من هذا القانون5)( من املادة 1)ة ابلبند إلدارية النهائية املبينطلبات إلغاء القرارات ا -5

 .(2) عيد املقررة للبت يف التظلماملواوانقضاء  ،اجلهة اإلدارية

ارية بشأن اجلهة اإلد إ التظلم م حق  1020( لسنة 21القانون رقم )وقد نظمت املادة الثانية من 

ة والتخطيط لوزير البلديلصاحب الشأن التظلم من قرار اإلخالء حيث نصت على أن: "جيوز ء إلخالا قرارات

مسجل مصحوب بعلم  لقرار، بكتابمن اتري  إخطاره اب تتجاوز مخسة عشر يوما ال خالل مدة عمراينال

خالل ثالثني يوما من اتري  تقدميه، ويعترب انقضاء هذه املدة دون البت يف التظلم الوصول، ويتم البت يف التظلم 

 رفضا ضمنيا له.

                                                            

 627، .4002 ة اجلديد للنشر،دار اجلامع قضاء اإللغاء،-انظر: مصطف  أبوزيد فهم ، القضاء اإلداري وجملس الدولة  (1)
 بشأن الفصل يف املنازعات اإلدارية. 4007نة ( لس7القانون رقم ) (2)
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إداراي، يتم تنفيذ القرار إبخالء العقار  ار إليهاميه خالل املدة املشويف حالة رفض التظلم أو عدم تقد

تنفيذ قرار اإلخالء قبل البت يف  وزا اقتضى األمر. ويف مجيع األحوال ال جيإذز استعمال القوة اجلربية لتنفيذه وجيو 

 ".حسب األحوال  ،ميه أو للبت فيهالتظلم أو انقضاء املدة املقررة لتقد

كما حدد   ،ومدة التظلم ،إليهااليت يتم تقدمي التظلم قانون اجلهة نص السابق فقد حدد الوبناء على ال

 نتناول كل منهم ابلتفصيل التايل:سوف و  ،وأثر التظلم ،يف التظلموطريقة البت  ،شكل التظلم

 اجلهة املختصة بالتظلم

جلهة الرائسية ا إ القرار اإلداري أو أصدرت اإلدارية اليت  اري إما إ  اجلهةيقدم التظلم من القرار اإلد

ظلم أمامها من قرار مدير البلدية اليت يتم التاجلهة  ،م1020لسنة  21ن رقم وقد حدد القانو  إليها.لب يقدم بط

 البلدية،.رائسية األعلى ملدير الاره اجلهة ابعتب ،خالء العقار، وه  وزير البلدية والتخطيط العمراينإباملختص 

 وقت التظلم

تتجاوز مخسة عشر يوما من خالل مدة ال  له تقدمي التظلم وهوب خالحدد القانون الوقت الذي جي

  جل مصحوب بعلم الوصول.بكتاب مس اإلخالء.ر املتظلم بقرار اتري  إخطا

من اتري  استالم اإلخطار حىت خطار، وليس هذا النص أنه حدد مدة البدء من اتري  اإلويعاب على 

شرع مل يتبع نفس النهج عندما نص والغريب أن املل له التظلم منه، علما كافيا يكف علم املخالف ابلقرار يتحقق

اإلنذار وليس من اتري   اتري  تسلميوما من الثني حيث تبدأ مدة الث ،على اإلنذار ابإلخالء خالل ثالثني يوما

 اإلنذار.
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 ظلمالبت يف الت

تظلم خالله وهو ثالثون يوما من يف الأن تقوم ابلبت ة اإلدارية مبوعد معني جيب عليها قيد القانون اجله

صراحة رفض التظلم أو يتم  ،بناء على ذلكقرار اإلخالء  وإلغاءقبول التظلم بفإما أن يصدر قرار  ،ري  تقدميهات

 رفضا ضمنيا له.اء هذه املدة دون البت يف التظلم رب انقضعلى أنه يعت ،خالل هذه املدة

 رفض التظلم

ز العقار إداراي، وأجاخالء إبر إليها يتم تنفيذ القرار ه خالل املدة املشامييف حالة رفض التظلم أو عدم تقد

 ا اقتضى األمر.ه إذاجلربية لتنفيذالقانون لإلدارة استعمال القوة 

أو انقضاء املدة املقررة لتقدميه أو اإلخالء قبل البت يف التظلم يع األحوال ال جيوز تنفيذ قرار مجويف  

قف تنفيذ قرار اإلخالء حلني البت القول أبن تقدمي التظلم يو األمر الذي ميكننا معه  ،األحوالحسب  ،فيه للبت

 اين.فيه من وزير البلدية والتخطيط العمر 
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 املبحث اخلامس

 خمالفة احلظرة عل  ر املقر  ةالعقوب

 املقررة على من خيالف احلظرة بالعقو م على 1020( لسنة 21قم )من القانون ر ( 1نصت املادة )

 يعاقب كل من خيالف" أن:املناطق السكنية للعائالت حيث نصت على  جتمعات العمال داخل حدود بتسكني

وال تزيد على  ،عشرة آالف رايل( 206000)اليت ال تقل عن  ( من هذا القانون ابلغرامة2) املادة أحكام

 رايل.( مخسني ألف 106000)

 د.ا األدىن واألقصى يف حالة العو العقوبة يف حديهوتضاعف 

 أسباب املخالف".زالة إبويف مجيع األحوال تقض  احملكمة  

اجلناية حيث ليس من نوع اجلنحة و رب املخالفة املشار إليها من نوع هذا النص فإن القانون يعت وبناء على

 ة على الغرامة اليت ال تقلبالعقو اقتصرت  وإمنا ،الوجويبسواء اجلوازي أو ة ابحلبس بعقو ة أي بمل يتضمن العقو 

 رايل.( مخسني ألف 106000وال تزيد على ) ،آالف رايل ( عشرة206000)عن

الذي يرتكب جرمية أو أكثر بعد سبق حالة الشخص والعود هو  ،ة يف حالة العودبعقو وضاعف املشرع ال

فة ة يف حالة تكرار املخالبالعقو  وقد شدد املشرع. (1) من أجل جرمية سابقة مماثلة دور حكم ابت عليه ابلعقابص

 ،( عشرين ألف رايل106000تقل عن )ن تكون الغرامة اليت ال صى هلا أبمبضاعفة كل من احلد األدىن واحلد األق

 رايل.ألف ( مائة 2006000) تزيد علىوال

عقار جربا من ساكنيه إخالء الي أسباب املخالفة أ أيضا على عقوبة تبعية وه  إزالة كما نص القانون

 العمال.من 

                                                            

  244، . 2222انظر: د. حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوابت، دار النهضة العربية،  (1)
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 ساملبحث الساد

 اجلرائم املنصوص عليهايف  ة وأثره عل  الدعو  اجلنائيالتصاحل

 .(1) زعةالسني وكسرها أي قطع املنا بفتحالصلح لغة "التوفيق والسلم "

صاد مصدر واإلصالح بكسر ال ،املخاصمةسكون الالم اسم من املصاحلة خالل و والصلح بضم الصاد 

ن أي أحسابة وأصلح الد ،أقامه ،د فسادهوأصلح الش ء بع ،نقيض اإلفساداملصاحلة وايها الصلح، واإلصالح 

 .(3) أي زال ما بينهم من خالف ،مالقو يقال اصطلح و  (2) إليها فصلحت،

 مدنية أو إدارية. أوواليت تتعلق أبمور جنائية  ،نازعباب التخيتلف معناه أبس اصطالحا:والصلح 

فهو أسلوب  ،ارة الدعوى العموميةوب إلدلذي حنن بصدده أبنه أسلويعرف البعض الصلح اجلنائ  ا

قبول  عويض اجملين عليه أوأو ت ،يتمثل يف دفع مبلغ من املال للدولة قضائ  إلدارة الدعوى اجلنائية، قانوين غري

  .(4)ة خرى مقابل انقضاء الدعوى اجلنائيأابري تد

مراين أو من ينيبه التصا ح والتخطيط الععلى أن: "لوزير البلدية  1020سنة ( ل21رقم )ينص القانون و 

وذلك  يف أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم ابت فيها، ،ا القانونهذئم املنصو. عليها يف يف اجلرا

 .أسباب املخالفة" وإزالةالقانون  من هذا (4)للغرامة املنصو. عليها يف املادة  مقابل دفع نصف احلد األقصى

 يها.علاجلنائية واآلاثر املرتتبة وى يرتتب على التصا ح انقضاء الدعو  

                                                            

، مراجعة الشكي  هكالل مصكلح ، 4ه، ج2026 انظر: كشاف القناع عن منت اإلقناع، للشي  العالمة الفقيه منصور بني يونس بن إدريس البهويت (1)
 .420بة النصر احلديثة، .مكت

 .422ه، . 2400ابن منظور، لسان العرب، اجلزء الثالث من الطبعة األويل، ابملطبعة األمريية ببوالق، سنة  (2)
 .240م، .2274-هك2424املعجم الوسيط، اجلزء األول، الطبعة الثانية، مطابع دار املعارف مبصر،  (3)
 .22.، 4002 جلنائ  يف اجلرائم املاسة ابألفراد، منشأة املعارف ابإلسكندرية،انظر: عزاز حسن عبد الرمحن، الصلح ا (4)
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لتصا ح يف ينيبه االبلدية والتخطيط العمراين أو من تصا ح ه  من اختصا. وزير وبناء عليه فإن سلطة ال

 القانون.اجلرائم املنصو. عليها يف هذا 

الدعوى قبل صدور حكم ابت تكون عليها فهو يكون يف أي وقت ويف أي حالة  أما عن توقيت التصا ح

 الدعوى.ابت يف ا ح هو عدم صدور حكم هنائ  فيها، فالشرط الوحيد جلواز التص

 عليه املشرع للتصاحل فهو ما يلي:أما املقابل الذي نص 

مخسة  116000 أي مبلغ القانون.هذا من  (4)يف املادة د األقصى للغرامة املنصو. عليها دفع نصف احل -2

 رايل.وعشرون ألف 

 العمال.من جتمع إخالء العقار إزالة أسباب املخالفة أي  -1

القانون وه  األدىن للغرامة املنصو. عليها يف كور يزيد عن احلد ويالح  أن مبلغ التصا ح املذ   

درجة أول ن األحيان ينتظرون حلني صدور حكم جيعل املخالفني يف كثري من وهو ما من شأنه أ ،رايل 20.000

احلد ذا صدر متجاوزا ذلك إو  ،ف بدفعهااملخالة التزم ألدىن للغرامحبيث إذا ما صدر احلكم متضمنا توقيع احلد ا

وهو ما   ،هبذا الشأنزيد من عدد وكم القضااي املتعلقة مما ي ،التصا حقام ابختاذ إجراءات ويزيد عن قيمة التصا ح 

 ا ح جبعله ربع احلد األقصى.التصبتخفيض مبلغ  ب على املشرع تداركهكان جي
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 سابعاملبحث ال

 هلا ةاملقرتحن تطبيق اجلانب اإلجرائي واحللول ع ةناجتال ةكالت العملياملش

 فيما يلي: عن تطبيق اجلوانب اإلجرائية هلذا القانونتتمثل املشكالت العملية الناشئة 

سكنية وعدم من العمال يف املناطق الوجود العديد نظرا ل ،بشكل فوري أمر مستحيل عمالأن تطبيق القانون  -2

( 1)، لذلك فقد نص القانون يف املادة إلخالء األماكن اليت يقطنها هؤالءقصري ل يف وقت وجود سكن بدي

مه خالل سنة من أوضاعهم مبا يتفق وأحكاتوفيق  ،أبحكام هذا القانوننه على أن: "يتعني على املخاطبني م

 اتري  العمل به". 

 مماثلة. العمراين مد هذه املدة ملدة أخرى وز لوزير البلدية والتخطيطوجي

ا ما أخذ أحكام القانون إذه  مهلة غري كافية لتنفيذ  ،شرعليها املويف الواقع إن مهلة السنة اليت نص ع

حتديد مناطق  متالذي مبقتضاه  ،1022( لسنة 85م )العمراين رقوزير البلدية والتخطيط  ر أن قراريف االعتبا

الناحية يا إ  تقليص املهلة املمنوحة من لوهو ما أدى عم ،11/8/1022 العائالت قد صدر بتاري  سكن

القانون  والتحايل علىعديد من املخالفات الذي ترتب عليه وجود الأصبحت شهرين تقريبا األمر  حبيث ،الفعلية

من آاثر اقتصادية ضارة  عليهن أحكامه وقواعده نظرا ملا يرتتب املخاطبني به للهروب مالطرق من قبل بشىت 

وه  منشآت أو جممعات كافية.  جرين واملستأجرين. والسبب يف ذلك هو عدم إجياد بديلمبصا ح كل من املؤ 

 .هلم طق املخصصةلسكن العمال يف املنا

الرغم من  على-معا للعمال يعد جتوالتخطيط العمراين بشأن حتديد ما عدم صدور قرار من وزير البلدية  -1

اإلسراع يف  ويتطلب األمر ،ض يف تطبيق النصوغمو  إيل لبس يؤدي-األو  على هذا القرار يف املادة النص 

 .هذا القرارار مثل إصد
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أن وكان األجدى ابملشرع  ،نمل الذي ينطبق عليه القانو العا ،م1020( لسنة 21يعرف القانون رقم )مل  -5

من أجلها  فئات معينة حبيث يستهدف القانون تلك الفئة املقصودة واليت إ  تقسيمهميضع تعريفا للعمال و 

وغريهم  ،األطباء والقانونينيمثل املهندسني و  ،والتخصصيةلى أن يستثىن أصحاب املهن العليا ع ،احلظر صدر

 لديهم.والثقايف املستوي االجتماع  نظرا الرتفاع  ،ديدا على اجملتمعاملوظفني الذين ال يشكلون اهر كبامن  

 الفئات بشرائح األجور اليت حيصلون عليها.أو أن يربط تلك 
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 امتة والتويياتاخل

بشأن حظر سكن  م1020لسنة  (15)ا البحث أن نقدم دراسة حتليلية للقانون رقم حاولنا يف هذ

مربرات حظر سكن من خالل املبحث التمهيدي بتناول  قمناوقد  ،ل داخل مناطق سكن العائالتجتمعات العما

 ،الدينية و االجتماعية أوة األمنية أالناحي الت سواء منداخل املناطق املخصصة لسكن العائالعمال  جتمعات

ظر، سواء على املستوى الشخص  أو املوضوعية لنطاق احلصل األول من هذه الدراسة اجلوانب وتناولنا يف الف

 ق اجلانب املوضوع  للحظر.اولنا املشكالت العملية من تطبيواالستثناءات الواردة على احلظر، كما تناملكاين، 

مأموري الضبط خاصة فيما يتعلق بدور للحظر فقد خصصناه للجوانب اإلجرائية  ،الفصل الثاينأما يف 

 ،وأثرهوالتظلم من قرار اإلخالء  ،لعقارواإلخالء اإلداري ل ،واألثر املرتتب عليهواإلنذار  ،يف ضبط املخالفات

ا يف اجلرائم املنصو. عليه وأثره على الدعوى اجلنائيةوالتصا ح  ،عند خمالفة احلظرة اليت نص عليها القانون بوالعقو 

 اإلجرائ .بيق اجلانب واملشكالت العملية من تط

 :والتورصيات جنملها فيما يلي املالحظاتوقد تبني لنا العديد من 

العمال العزاب يف مناطق سكن صدور قانون حيظر سكن  إ العديد من املربرات األمنية دعت  هناك  -2

 ليها يف موضوع البحث.إة واليت مت اإلشارة ماعية والدينيواملربرات االجت ،العائالت

اب أصح ،إدارة العقارمالك العقار، ومن له احلق يف  ،نلقانون على كل ميسري احلظر املنصو. عليه يف ا -1

حيث  ،ستأجرين من العمالنوص  أبن يتم تعديل القانون ليشمل احلظر املو  األعمال ومن يقوم مقام هؤالء.

مباشرة دون  املؤجرمع  تتعاقدالفئة الغالبة اليت  فئة على الرغم من أهنا تكونالالنص على هذه غفل القانون أ

ئة كفئة يذكر هذه الفوالغريب أن املشرع مل  ،اإلجيار ودون أن يكون طرفا يف عقداملرور بصاحب العمل 

 القانون.خماطبة أبحكام 
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 ،اطق سكن العائالتحتديد من بشأن 1022( لسنة 85العمراين رقم ) وزير البلدية والتخطيطر صدر قرا -5

وما عدا ذلك يعد من مناطق  ،أيسربتحديد أماكن سكن العمال وذلك يصدر القرار وكان يفضل أن 

 السكن العائل .

ب العديد من جتمعا عماليا سبخاليا من حتديد ما يعد  1022لسنة  85القرار الوزاري رقم صدور  -4

عددهم و أكثر من عامل ال يصل حبكم سكن عامل واحد أ فيما يتعلقالتطبيق خاصة شكالت العملية يف امل

وما إذا كان  ،من النساء أم المل العاملني من الرجال والعامالت احلظر يشإيل حد التجمع وما إذا كان 

هذا وظفني أو كبار املوظفني ونوص  يف أو صغار امل ،أو إدارينييني فنع العمالة سواء كانوا عمال ل أنوا يشم

هذه ملعاجلة مجيع  ،يف قرار وزاري آخرهذا األمر يلجأ إيل تعديل القانون أو تفصيل أبن  الشأن للمشرع

 يف التطبيق.اليت تبني وجودها  اإلشكاليات

ثني املتعلق إبخالء العقار خالل ثالنذار  حيدد بدقة ملن يوجه اإلمل ،1020لسنة  (21أن القانون رقم )    -1

 القانون تعين أن اإلنذار يوجه إيل كل من املؤجر واملستأجربنص  جاءتاليت  )املخالف(يوما وكلمة 

وهذا يؤدي  ،اإلنذار إيل كل هؤالءعمال إيل وجوب توجيه  األمر الذي يؤدي ،والقاطنني ابلعني املؤجرة

يؤدي إ  إرابك السلطات املنفذة  من شأنه أناإلخالء وهو ما  اين ميعادابلضرورة إيل تعدد مدد بدء سر 

خص بعينه يتم توجيه اإلنذار أو حتديد شحتديد من املقصود بلف  املخالف،  ن جيب على املشرعوكا ،للقرار

 أو القاطنني ابلعقار من العمال.املستأجر أو  ،وهو إما مالك العقارإليه 

حيث  القيمة اإلجيارية يف بعض املناطقمهجورة واضطراب القانون وسراينه إ  وجود عقارات أدى صدور   -1

دة ملحوظة يف قيمة اإلجيارات يف حدوث زايلعمال من مناطق سكن العائالت إ  ت إخالء اأدت عمليا

يت كان القيمة اإلجيارية للمساكن الان يف ونقص ،شدة اإلقبال عليها املناطق اليت يتجمع فيها العمال بسبب

تلك ر ألصحاب اخلسائالعمال منها مما يسبب العديد من  العائالت هلجرة يقطنها العمال مبناطق سكن

 ،العائالتكن ال تصلح حبالتها الراهنة لسكن طق السكنية سيما وأن تلك املسا العقارات اليت تقع يف املنا
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ايدة ملحوظة على اجلانب اآلخر يف املقابل ز ويف  ،أسعار بيع تلك العقاراتما ينعكس أيضا على  وهو

مع توفري كافة  ،عمال املناطق خاصة هبمكافية لونوص  ابإلسراع يف توفري عقارات   مناطق سكن العمال

ية من مع وضع آلناطق، تلك املناطق وذلك هبدف منع ارتفاع أسعار السكن يف تلك امليف املرافق األساسية 

 ون صاحلة لسكنأتهيلها حبيث تك وإعادةاملرتوكة العقارات املهجورة أو ب احلكومة إلعادة تنظيم جان

 ع ملكيتها.و تعويض مالكها بعد نز العائالت أ

 وكذلك عندماالقرار اإلداري ابإلخالء نص على حق املخالف يف التظلم من  أحسن املشرع صنعا عندما  -1

حسب  ،فيهء املدة املقررة لتقدميه أو للبت اإلخالء قبل البت يف التظلم أو انقضاتنفيذ قرار دم نص على ع

رار اإلداري اركها يف حالة سحب القتدتالفيها أو األشخا. أبضرار من الصعب يصاب  حىت ال األحوال.

 ابإلخالء أو إلغائه.

 صورها الواردة على األماكن وأجزاءواالتفاقات جبميع ون على إلغاء مجيع العقود ن القان( م1نصت املادة ) -8

يتم النص على انفساخ العقد بقوة  أنوكان األجدر  القانون.( من 2) األماكن املخالفة ألحكام املادة

تزام التنفيذ فينقض  االللتزام بسبب استحالة لذي يكون يف العقود امللزمة للجانبني إذا انقضى االالقانون وا

هناك مثة حمل فلم يعد  ،مرجعها السبب األجنيب واالستحالة هنا ،من تلقاء نفسهوينفس  العقد  ،املقابل له

يف فضال عن أن إلغاء العقود يكون  ،هالكا كليا قانونياية وأتخذ حكم هالك العني املؤجرة للمسؤولية العقد

 ارية وليس يف العقود املدنية.العقود اإلد
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 قائمة املراجع

 :أوال: املراجع اللغوية

 5جه، 2041 البهويت يسبن إدر منصور بني يونس للشي  العالمة الفقيه  ،عنا اإلق كشاف القناع عن منت ،

 النصر احلديثة.مكتبة  ،ي  هالل مصلح الش ةمراجع

 ه.2500 سنة ،ابملطبعة األمريية ببوالق ،الثالث الطبعة األو اجلزء  ،لسان العرب ،ورابن منظ 

 م2911- ه2591 ،مبصر مطابع دار املعارف ،الطبعة الثانية ،اجلزء األول ،املعجم الوسيط. 

 اثنيا: املراجع اإللكرتونية:

 منشور على موقع مقالwww. almomayzon.com:// http .على شبكة اإلنرتنت 

 موقع الشي  / واثق العبيديل، http://alobydi. forumh.net، 

 مقال منشور مبوقعwww. islamweb.net   /http://إسالم ويب 

 م29/2/1009د اإلصدار بتاري  العرب العد جريدة. 

 اثلثا: املراجع الفقهية:

 الشرق. مطابع دار ،ةلشؤون األسر اجمللس األعلى  ،األحياء السكنيةى سكن العزاب يف اثر املرتتبة علاآل 

1022 

 ،م.2998 حممد كمال الدين إمام، نظرية الفقه يف اإلسالم، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

 م.2991 رف ابإلسكندرية،ارمضان أبو السعود، املوجز يف عقد اإلجيار، منشأة املع 
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 القانونية الكتبدار  ،الطبعة الرابعة ،ء الثامناإلجيار، اجلز  عقد-نون املدين الوايف يف شرح القا ،سليمان مرقص، 

 املنشورات احللبية.

 1005 ،اجلامعيةدار املطبوعات  اجلديد.عمل ن الالوجيز يف شرح قانو  ،على عوض حسن. 

 الرتاث العريب دار-والعارية  اإلجيار-زء السادس اجل ،ح القانون املدينالوسيط يف شر  ،عبد الرزاق السنهوري، 

 بريوت.

 يةاحلرايت واحلقوق الفردلية وضمان الفاعسلطات مأموري الضبط القضائ  بني  ،إبراهيم إياعيل صفا عادل، 

 .وما بعدها ،42م .  1009 ، الطبعة األو  ،العربيةدار النهضة  ،دراسة مقارنة

 هرة الطبعة القا ،نيةمكتبة الوفاء القانو ملتهم أمام سلطات الضبط القضائ ، نسرين عبد احلميد نبيه / حقوق ا

 .1020 ،األويل

 م. 2991 ابإلسكندرية،ية، منشأة املعارف اوي يف أصول اإلجراءات اجلنائاملرصف ،حسن صادق املرصفاوي  

 م. 1002 ،دار النهضة العربية ،ألولااجلزء  ،نائية يف التشريع املصرياإلجراءات اجل ،مأمون حممد سالمة 

 مطبعة جامعة عني مشس ،السادسةالطبعة  ،ارات اإلداريةعامة للقر النظرية ال ،سليمان حممد الطماوي، 

 م.2992

 م. 1004 ،لنشرجلامعة اجلديد لدار ااإللغاء،  قضاء-ري وجملس الدولة القضاء اإلدا ،فهم  مصطف  أبوزيد  

  م. 1009 ،املعارف ابإلسكندريةمنشأة م املاسة ابألفراد، الصلح اجلنائ  يف اجلرائ ،الرمحنعزاز حسن عبد 

 2989 دار النهضة العربية، ،العقوابت شرح قانون ،مود جنيب حسينحم. 
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  قطر ،دلوزارة الع ،القانونية والقضائيةالدراسات  الصادرة عن مركز ،نية والقضائيةاجمللة القانو  ،فرج البوش، 

 اخلامسة.  السنة-العدد الثاين 

 رابعا: املراجع التشريعية:

 ( لسنة 21القانون رقم )نية.ر سكن جتمع العمال يف املناطق السكبشأن حظ ،1020 

  أن الفصل يف املنازعات اإلدارية.بش 1001( لسنة 01القانون رقم 

 م. 1004لسنة  (24)لقطري رقم قانون العمل ا 

  العمال.م بشأن حتديد مناطق سكن  1022لسنة  85القرار رقم  
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