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 الخالصة

أهم  قة بانتهاكات تصاريح البناء والتي تعتبر واحدة منيتعلق موضوع هذا البحث بالعقوبات القانونية المتعل 

الموضوعات التي حاول المشرعون تنظيمها من خالل القواعد الموضوعة في الدولة 

ق وراءإصدار كانت التي واإلدارية القانونية األفكار في القصور أوجه بسبب القديمة المشكالت بعض هناك ألن ،

ال في الحضري والتوسع البناء لحركة السريعة التطورات مع تتطابق األخرى الحديثة والقواعد ، الترخيص واعد

وبالتالي فإن أعمال البناء واألحكام العامة التي تحكمها ممثلة بالشروط واللوائح والقيود التي يجب إثباتها أو  دولة.

لقانونية لها أهمية توفيرها من أجل الحصول على تصريح بناء أو إصالح تصريح أو أعمال صيانة واألفعال ا

بالغة في الحفاظ النظام الحضري والهيكل العام ، باتباع تلك اإلجراءات سوف يحقق االقتصاد ، لجوانب 

االجتماعية والهندسية واإلنمائية ، أو انتهاك أو عدم اتباع القواعد التي تحكم أعمال البناء أو اإلصالح أو الصيانة 

لطة اإلدارية المختصة والسلطات القضائية بمعاقبة المخالفين بعقوبات جنائية أو وما تم تصميمه قانونيًا ؛ تقوم الس

إدارية سواء في شكل عقوبة سجن أو غرامة أو وقف األعمال المخالفة أو سحب أو تصحيح أو سحب الترخيص 

اتها إلى مستوى تعتبر انتهاكات تصاريح البناء بمثابة إجراءات جنائية قد تصل عقوب أو إلغاء الترخيص ... إلخ.

الجنحة أو حتى في جناية في حاالت محددة. كذلك يؤثر على البيئة الحضرية ، وقد يصل إلى حد تهديد حياة 

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على القوانين المتعلقة بأعمال التشييد كنظام طرق  المواطن وممتلكاته.

والقانون  5364( لسنة 561البلديات في العراق رقم ) وقانون إدارة 5391( لسنة 44ومباني في العراق رقم )

، وقانون إدارة  5364( لسنة 561، قانون تعديل قانون إدارة البلديات في العراق رقم ) 1005( لسنة 59رقم )

والقوانين المقارنة و خاصة القانون الحضري الفرنسي وقانون  5339( لسنة 6البلديات في إقليم كردستان رقم )

عن طريق المقارنة بين نصوص هذه القوانين وإجراء  .1002( لسنة 553لمصري المعمول به رقم )البناء ا

المقايضات بينها من أجل تشخيص مواطن الضعف وأوجه القصور التي رافقت تشريعاتنا واالستفادة من نظرائهم 

ضى في عملية تنفيذ عمليات البناء ، في القوانين المقارنة ، لتنظيم البناء ، أعمال البناء ومنع ظروف التفاقم والفو

متداخلة تعليمات الضوابط على المباني والقصور ؛ األداء والمشرفين المعنيين بالتنفيذ وحركة التحضر في 

 الدولة. وإيجاد الحلول الالزمة لمعالجتها في ختام هذا البحث.
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ABSTRACT 

The subject of this research regards the legal sanctions on the violations of 

construction  permits which consider as one of the most important topics that the 

lawmakers tried to organize them through the formulated rules in the state, as there 

are some ancient problematic due to the deficiencies of the legal and administrative 

ideas that were behind the issuance of licensing rules, and other modern rules does 

match with the rapid developments of the construction and urbanization movement in 

the state. therefore the construction works and the general provisions which governing 

them represented by the conditions, regulations, restrictions that should to be proved 

or be provided in order to get a building permit or repairing permission or 

maintenance works and the legal acts have an extremely important to maintain the 

urban and structure's general system, following the those procedures will achieve 

economic, social, engineering and developmental aspects, the violation or failing to 

follow the rules that governing the construction or repairing or maintenance works 

and what was designed legally;  the competent administrative authority and the 

Judicial authorities will punish the violators with a criminal or administrative 

sanctions whether in the form of imprisonment or a fine or cessation of the violated 

works or the removal or correction or license withdrawal or revoking the license ... 

etc.The violations of building permits consider as criminal actions its sanctions may 

reach the level of a misdemeanor or even a felony in specific cases. As well as it 

affects the urban environment, and may reach the extent of threatening the citizen's 

lives and their properties.This research aims to highlight laws that related to the 

construction work as a roads and buildings system in Iraq No. (44) for the year 1935 

and the Law of municipalities administration in Iraq No. (165) for the year 1964 and 

Law No. (13) of the year 2001, the Act to amending the municipalities administration 

Law in Iraq No. (165) for the year 1964, and the municipalities administration Law in 

Kurdistan Region No. (6) for the year 1993 and the comparative laws and especially 

the urban French law and the applicable Egyptian Construction Law No. (119) for the 

year 2008. By comparing between the texts of these laws and making the trade-offs 

between them in order to diagnose the weaknesses and shortcomings that 

accompanied our legislation and to take advantage from their counterparts in the 

comparative laws, to regulate the construction, building  work and to prevent 

aggravation conditions and chaos in the implementation process of the construction 

operations, overlapping the instructions controls on the buildings and palaces; the 

performance and supervisors concerned implementers and Urbanism movement in the 

state. And finding the solutions needed to be addressed at the conclusion of this 

research. 
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 ةـدمـلمقا

 البحث:موضوع كرة ف -

إن موضوع تراخيص البناء من المواضيع الهامة التي جهد المشرعون بتنظيمها من خالل القواعد       

دارية التي كانت وراء ات بعضها قديمة تعود الى قصور األفكار القانونية و اإلالمصاغة في الدولة ، إذ فيها إشكالي

ص ، و أخرى حديثة راجعة الى عدم مسايرة تلك القواعد للتطورات السريعة في صدور القواعد الخاصة بالتراخي

 حركة البناء و العمران في الدولة .

، فكانت ينبغي ان تسير حركة فراد و بالنسبة للثروة القوميةألو لما كانت المباني تمثل قيمة اقتصادية بالنسبة ل    

الهندسية و  ةو سالمتها من الناحيلنواحي الفنية و الصحية البناء وفق قواعد مرسومة لضمان صالحيتها من ا

البناء لية منح تراخيص بد من صدور التشريعات المنظمة آدائها للخدمات المطلوبة منها ، و من ثم كان الأ

عمال البناء تكتسب قيمة الخاصة بكل ذلك و مواكبة التطور في هندسة العمارة و اإلنشاءات . كما و أن صناعة أ

نشطة االقتصادية ، حيث ترتبط بها الكثير من المهن و عملية التنمية في قطاع مهم من األيرة كونها تقود كب

لى تطور و تقدم االقتصاد القومي ، لذا تحرص الحرف و يعتبر انتعاش و انتشار صناعة البناء مؤشراً جيداً ع

عمال لصناعة البناء و ما يتصل بها من أكة صدار التشريعات المنظمة لتراخيص البناء كونها المحرالدول على إ

 و مستلزمات.

و القيود الواجب  و لذا تعد أعمال البناء و األحكام العامة المنظمة لها و المتمثلة في جملة الشروط و الضوابط

لغة ستحصال ترخيص البناء أو الترميم أو الصيانة أعماالً و تصرفات قانونية ذات أهمية باإثباتها أو توافرها ال

 بعاداً و جوانب اقتصادية وام العام العمراني و البنائي، و اتباع تلك اإلجراءات يحقق أللمحافظة على النظ

ن مخالفة أو عدم اتباع القواعد المنظمة ألعمال البناء أو الترميم أو الصيانة ما اجتماعية و هندسية و تنموية، و إ

توقيع ختصة و سلطات الضبط القضائي محاسبة المخالف و هو مرسوم قانوناً سوف تدفع الجهة اإلدارية الم

في صورة الحبس أو الغرامة أو وقف األعمال المخالفة أو اإلزالة أو  سواء كانتعليه جزاءات جنائية أو إدارية 

تعد مخالفات تراخيص البناء أعماالً جرمية قد تصل لذا  ، التصحيح أو سحب الترخيص أو إلغاء الترخيص... الخ

البيئة العمرانية، و قد تصل جسامتها  ددة. فضالً عن إنها تؤثر سلباًفيحد الجنحة أو حتى جناية في حاالت محالى 

 الى حد التهديد على أرواح المواطنين و ممتلكاتهم.

و هذا ما يستتبع وجود قواعد آمرة و محددة و واضحة تدور في فلكها طالبي التراخيص و الجهات منفذي أعمال 

المالكين، للحيلولة دون تضرر المصلحة العامة المتمثلة بالبناء الصحيح ضمن التخطيط العمراني و البناء و 

 حماية البيئة و اآثار العامة و حماية األراضي الزراعية... الخ.

 

 أهمية البحث و أهدافه : -

ن تعلق العملية العمرانية فراد و المجتمع و سالمتهما فضالً علبحث في أنه وثيق الصلة بحياة األتكمن أهمية ا   

امة المنشآت و بين قفرد و حريته في تشييد المباني و إو تشييد المباني في المدن به . فالحد الفاصل بين حق ال

المستجدة ، يكون متمثالً في منح  لمحافظة على النظام العام بعناصرهداري )سلطة البلدية( في اسلطة الضبط اإل

في البناء و سلطة الضبط فراد منحه له . فإيجاد نوع من التوازن بين حرية األ لبناء لطالبه من عدمترخيص ا

دارية المختصة عادةً يتمثل في جملة القيود المفروضة على طالب الترخيص للحد من حريته في للجهة اإل

و  حترام ضوابط و قواعد البناءث تتمكن السلطات المختصة من فرض اممارسة حقوق ملكيته العقارية ، حي

الشروط الفنية و الصحية و السالمة و قواعد المحافظة على النظام البنائي و سياقاته ضماناً للتطور العمراني و 

رواح الناس للخطر فضالً عن الناحية العمرانية ر من أخطر الظواهر التي تهدد أتجنباً للبنايات العشوائية التي تعتب

 للمدن و جماليتها.

بنية في بأعمال البناء كنظام الطرق و األ لقاء الضوء على القوانين ذات العالقةالى إكما تهدف هذه الدراسة   

( 59و قانون رقم ) 5364( لسنة 561دارة البلديات في العراق رقم )و قانون إ 5391( لسنة 44راق رقم )الع

قليم ن إدارة بلديات إو قانو 5364( لسنة 561اق رقم )دارة البلديات في العرقانون تعديل قانون إ  1005لسنة 
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خص قانون العمران الفرنسي و قانون البناء المصري و القوانين المقارنة و باأل 5339 ( لسنة6كوردستان رقم )

جراء مقارنة بين نصوص هذه القوانين و المفاضلة بينها بغية تشخيص افذ ، و إالن 1002( لسنة 553رقم )

عمال في القوانين المقارنة ،  لتنظيم أا و االستفادة من نظيراتها مواطن الضعف و المثالب التي رافقت تشريعاتن

ضوابط و  حوال عمليات البناء و حصول الفوضى في التنفيذ لتداخلو التشييد و الحيلولة دون تفاقم أالبناء 

 .لمعنيين بحركة العمران في الدولةداء المشرفين و المنفذين و اتعليمات البناء و قصور أ

 

 :مشكلة البحث -

ي فكمن في عدم وجود نظام قانوني متكامل لتراخيص البناء سواء تساسية لموضوع البحث إن المشكلة األ   

اصة بفرض العقوبات و في العراق بحيث يتضمن جميع القواعد القانونية المنظمة لها و القواعد الخاإلقليم أ

ن جهة أخرى ازدياد حاالت تهدم األبنية و ، هذا من جهة ، و م دارية عند إخالل بتلك القواعدالجنائية و اإل

خيرة ألسباب متعددة بعضها ترجع الى مخالفة شروط و ضوابط اإلنشاءات في إقليم كوردستان في السنوات األ

رواح الناس و األدنى لضمان سالمة أالبناء الواردة في التراخيص الممنوحة لطالبيها و عدم التزامهم بالحد 

، وبات الرادعة و عدم جديتها للحيلولة دون الخروج عنها و تجاهلها من قبل المعنيين بالبناء ممتلكاتهم النعدام العق

 جهزة االدارية ذات العالقة.فضالً عن ضعف رقابة و تفتيش األ

 منهجية البحث: -

 تشريعات البنائية فيال ددسلوب االنتقادي بصالتحليلي و األتبعنا لدراسة موضوع البحث المنهج الوصفي إ   

صالح خالل تحليل نصوص التشريعات و األنظمة و ما تتطلبه من تدابير إ قليم ، فيأتي ذلك منالعراق و اإل

ذه التراخيص دارية من جراء مخالفة هلجنائية و اإلالنظام القانوني لهذه التراخيص فيما يتعلق بفرض الجزاءات ا

من المهندسين و المشرفين و غيرهم ، كما انه درس  شخاص الذين لهم العالقة بعملية البناءمن قبل طالبيها و األ

مكامن الخلل و النواقص التي تشوب تلك النصوص و التطبيقات و بيان معالجة المشكلة من خالل التدابير 

بما هو موطن  ية لبيان ما هو محل انتقاد واإلشادةالتشريعية المتخذة في قوانين البناء . كما ستكون دراستنا انتقاد

ء قي حكام المتعلقة بقوانين البنااألسلوب المقارن عند مقارنتنا للقواعد و يجابية ،  و نسلك في سبيل ذلك األقوة و إ

 خرى كفرنسا و مصر .العراق و الدول المقارنة األ

 

 هيكلية البحث: -

ات ول للجزاءات الجنائية لمخالف، خصصنا المبحث األ لى مبحثينسبيل دراسة موضوع البحث قسمناه ع في   

رية لمخالفات تراخيص البناء. ثم أنهينا الدراسة دانا في المبحث الثاني الجزاءات اإلتراخيص البناء. بينما تناول

 هم االستنتاجات و المقترحات في الخاتمة.ببلورة أ

 

  المبحث األول

 لمخالفات تراخيص البناء الجزاءات الجنائية

 

تةب عليهةا عةدد مةن الجةزاءات الجنائيةة التةي يهةدف مةن خاللهةا إن مخالفة القواعد الخاصةة بتةراخيص البنةاء يتر

لتةزام عةدم مخالفتهةا بمةا فةي ذلةك االالمشرع إجبار طالب الترخيص على العمل بالقواعد الخاصة بأعمال البنةاء و 

ال تعّرض لهذه الجزاءات التي يتم فرضةها مةن قبةل ية المحددة في الترخيص بذاته، و إبالشروط و المواصفات الفن

 الجهات ذات العالقة.

و يكون ذلك بمدعاة مباشرة الباني ألعمال البنةاء، إمةا بةدون تةرخيص أو مخالفتةه للشةروط الموضةوعية المتعلقةة 

بالترخيص أو تجاوزه للحد المرخص به، و كذلك الحةال مخالفةة الشةروط الشةكلية للتةرخيص، و هةذا مةا سةنتناوله 

األول: حالة البنةاء بةدون تةرخيص. و نخصةص الثةاني لدراسةة أحةوال تباعاً في مطلبين مستقلين. حيث نتناول في 

 مخالفة الشروط الفنية ) الموضوعية و الشكلية( لتراخيص البناء.



 

 
414 

 

 

 

 المطلب األول

 حالة البناء بدون ترخيصجزاء 

 

نةاء من المعروف أن عدم قيام صاحب البناء )مالك البناء( بالحصول علةى التةرخيص المطلةوب للقيةام بأعمةال الب

لتزامه القانوني المتمثةل بالحصةول علةى رخصةة البنةاء مةن الجهةة المباشرة به فإنه يكون قد أخل با في أرضه قبل

 اإلدارية المختصة.

و قد جةّرم المشةرع فةي مختلةف الةدول هةذا اإلخةالل المتعلةق بالقيةام بأعمةال البنةاء بةدون تةرخيص. حيةث قضةت 

ن الفرنسيالنصوص القانونية الواردة في قانون العمرا
(1)

بأن على اإلدارة أن تباشر بعمل محضر عن المخالفةات  

زاء مرتكبي تلةك الجهات القضائية المختصة إ المتعلقة بأعمال البناء كما ألزمتها تلك النصوص برفع الدعوى أمام

 المخالفات.

ظر إنشةاء مبةان  " يح، على أنه 1002( لسنة 553( من قانون البناء المصري رقم )93و في مصر تنص المادة )

قامة أعمال او توسيعها أو تعليتها او تعديلها او تةدعيمها أو ترميمهةا او هةدم المبةاني غيةر الخاضةعة أو منشآت أو إ

علةةى  جةةراء أي تشةةطيبات خارجيةةة دون الحصةةولاآيلةةة للسةةقوط جزئيةةاً او كليةةاً أو إ لقةةانون هةةدم المبةةاني غيةةر

صةدار شؤؤن التخطيط و التنظيم وفقاً لالشتراطات البنائية وقت إب دارية المختصةالترخيص في ذلك من الجهة اإل

الترخيص و لما تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون". و يعتبر كةل مةن يقةوم بأعمةال البنةاء بةدون تةرخيص مرتكةب 

...، و تتكةون هةذه سةواء المالةك أو المقةاول أو المسةتأجر . ، لجريمة جنائية يعاقب عليها القانون أياً كةان القةائم بهةا

فعلةين أساسةين ال يمكةن أن  الركن المةادي و المعنةوي، امةا الةركن المةادي فيتكةون مةن : هما ، الجريمة من ركنين

 قامة البناء.ء و عدم حصول الطالب على ترخيص بإعمال البنا، هما فعل إقامة أحدهما عن اآخرينفصل أ

ذ تعةد فال بد من توافر عنصر العلةم و اإلدراك العمةد، إلترخيص اما بالنسبة للركن المعنوي لجريمة البناء بدون ا

هذه الجريمة من الجرائم العمدية، فال يتصور ان يتم هذا النشاط عن طريق الخطةأ غيةر العمةدي باإلهمةال او عةدم 

 صدر عن ارادة حرة واعية ذات قصد جنائي.ياالحتياط و انما 

وهةذا يعةد نقصةاً  ، ليهاالكيفية التي كانت يجب ان يتطرق إبذه المسألة هيعالج ما بالنسبة للمشرع العراقي فإنه لم أ

 ً ناجعةة ودقيقةة فكان حرياً بالمشرع أن يخصةص مةواد قانونيةة محةددة تتضةمن جةزاءات جنائيةة  ، تشريعياً واضحا

ضةها خةرى التةي نستعرحةال بخصةوص المخالفةات البنائيةة األو كةذا ال ، بحق القائمين بأعمال البناء دون ترخيص

 في المطلب الثاني من هذا المبحث.

شةارةشريعات ذات العالقة، لم نجد أيةة إفمن خالل مراجعتنا لكل الت
()

فةي بلةديات لدارة اإلةى ذلةك ال فةي قةانون إ 

ن المعةةدل، و لكةةن نجةةد أ 5391( لسةةنة 44بنيةةة رقةةم )وال فةةي نظةةام الطةةرق و األ 5364( لسةةنة 561رقةةم )العةةراق 

 5364( لسةنة 561دارة البلديات رقم )قانون تعديل قانون إ 1005( لسنة 59انون رقم )من ق (36-34)المواد من 

بنيةة السةكنية ( دينةار لمخالفةات األ11000غ )النافذ في العراق، قد تضمنت جزاءات جنائية في صورة غرامة بمبلة

دفع عةةن طريةةق المحةةاكم بنيةةة التجاريةةة او اسةةتبدالهما بةةالحبس عنةةد عةةدم الةة( دينةةار لمخالفةةات األ100000مبلةةغ )و 

 نا قد أخل بالمسؤولية الجزائية للبناء ألسباب عدة :المختصة، و هذا المسلك في تقدير الجزائية

ء معدالً للقانون السابق لةم يعةالج مثالبةه بالشةكل الةالزم، ألنةه تنةاول بصةورة مقتضةبة إن هذا القانون الذي جا .5

تحصل أثناء إقامةة  بعض المخالفات التي يمكن أن بصورة عامة مسألة المخالفات البنائية و جزاءاتها، بحيث اورد

البناء او المنشآت السكنية منها و التجارية ، و أغفل الكثير مةن الحةاالت األخةرى التةي تعةد مخالفةات واضةحة فةي 

ً يعمجال البناء و دون تحديد الجزاءات المناسبة ، و هذا بحد ذاته نقص يجب تداركه تشري  .ا

                                                      
 (.( Code de l’urbanisme( من قانون العمراني الفرنسي 4-560( و )5-560( و المادة )4-420واد )ينظر الم( 1)
() شارة الى الجزاءات الجنائية الخاصة المتعلقة بمخالفة تراخيص البناء إسوةً بالمشرعين الفرنسي و أي نقصد عدم اإل

 ....... الخ و الذي سنأتي الى بيانه في المبحث الثاني. زالة والهدمري، و انما تطرق الى الجزاءات اإلدارية كاإلالمص
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و توالي تطبيقاته ، يُحسةب للمشةرع العراقةي  5364( لسنة 561نفاذ القانون السابق المرقم ) و بعد طول فترة .1

ال أن حلولةه و تعليمةات تنفيةذه ، إ 1005( لسةنة 59صداره للقانون رقم )إرادته نحو تصحيح الوضع القائم بإتوجه 

، إذ كةان مةن المفةروض علةى لم تكن كافيةة فةي تقةديرنا لمعالجةة القصةور التةي رافقةت موضةوع تةراخيص البنةاء 

بشأن كل حالة على حدة و العقوبة المتناسبة معها ، للحيلولة دون فلتان حاالت المشرع تخصيص نصوص عقابية 

 خارجة عن القانون من الجزاء.

 ولى و الفقرة الثالثة من المادة السةابعة مةن قةانون ادارةبلغ الغرامة الوارد في الفقرة األولى من المادة األإن م .9

مع الواقع االقتصادي و البنةائي للدولةة ، ألنةه ال  ، يعد زهيداً و غير متناسب 1005( لسنة 59البلديات النافذ رقم )

( دينةار او 11000يرقى الى حد أن يحقق الهدف من الجزاء و هةو زجةر المخةالفين و ردع اآخةرين لكةون مبلةغ )

اء ، فهةةذه معضةةلة يجةةب الوقةةوف عنةةدها و ( دينةةار هةةو فةةي مقةةدور أي شةةخص دفعةةه كغرامةةة دون عنةة10000)

 معالجتها .

ستبدال عقوبة ثل باجراء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون النافذ المتمكما ان اإل .4

مديريةة البلديةة او ليهةا مةن قبةل قبةل المحكمةة الجزائيةة المختصةة بإحالةة الشةخص المخةالف إ الغرامة بالحبس مةن

فةي مجةال البنةاء ال تسةعف القاضةي ألن النصةوص القانونيةة المعمةول بهةا  ، جةراء فةي غيةر محلةهظ ، هةو إالمحاف

، ممةا يضةطر اللجةوء الةى ت مخالفة قواعد البناء و العمرانختالف حاالالستصدار قراره بفرض عقوبة الحبس ال

مبةدأ ال يخةالف ، فضةالً عةن أنةه الجاتةهغموضاً لوجهة القضةاء و مع و هذا بحد ذاته يعدالقواعد العامة في القانون 

 ال بنص .جريمة و ال عقوبة إ

مةةال البنةةاء بةةدون امةةا المشةةرع الكوردسةةتاني، فإنةةه بةةدوره لةةم يشةةر الةةى أيةةة جةةزاءات جنائيةةة بحةةق مةةن يباشةةر بأع

   ------------------المعدل أو في التعليمات 5339( لسنة 6قليم كوردستان رقم )ترخيص في قانون إدارة بلديات إ

 الصادرة عن وزارة البلديات و السياحة فيما يتعلق بهذا القانون.

 بإنشةاء مبةان من خالل ما تقدم يمكن إيراد تعريف بصدد حالة البناء بدون ترخيص بأنهةا جريمةة يرتكبهةا الجةاني

قوط دون ة للسةةأو منشةةآت جديةةدة أو توسةةيعها أو تعةةديلها أو ترميمهةةا او تةةدعيمها أو تعليتهةةا أو هةةدم المبةةاني اآيلةة

 دارية المختصة المتمثلة بالترخيص. استحصال موافقة الجهة اإل

دَت حالةةة البنةةاء دون تةةرخيص جريمةةة يعاقةةب عليهةةا القةةانون المقةةارن، ففةةي التشةةريع و تأكيةةداً لمةةا قلنةةاه، فقةةد ُعةة

أو بكلتةةا ها مةةن الجةةنح، عنةةدما حةةدد العقوبةةة عليهةةا بةةالحبس أو الغرامةةة المصةةري، نجةةد أن المشةةرع هنةةاك عةةدّ 

العقوبتين.
(1)

 عمال المخالفة.ات التكميلية بصددها تمثلت في اإلزالة و التصحيح و استكمال األو العقوب 

يجابيةة، حيةث كةوين الجريمةة نفسةها و التةي تكةون إما من حيث الركن المادي لهذه الجريمة، فإنه يتحدد بطبيعة تأ

 لبناء أو التعديل او التعلية او التدعيم أو الترميم ...يجابي يتمثل في اقوم الجاني في هذه الجريمة بفعل إي

كما و أن هذه الجريمة من الجرائم الوقتية ايضاً لكونها تتم و تنتهي بمجرد القيام بالفعل و إن كانت تتميةز بتكةرار 

و متتاليةة. ذلةك  عمةال البنةاء بصةورة متعاقبةةع تنفيذاً لقصد جنةائي واحةد و هةو إقامةة أال أنها تق، إ األفعال التنفيذية

فهي جريمة وقتيةة متتابعةة و ليسةت جريمةة مسةتمرة علةى الةرغم مةن امتةدادها لفتةرة طويلةة مةن الةزمن.
(2 )

بعكةس 

تيةان )ارتكةاب( ن الجاني فيها يستمر بإرادته في إجريمة استئناف األعمال الموقوفة إدارياً فهي جريمة مستمرة كو

ن.و تعتبر المحكمة التي ارتكبةت فةي دائرتهةا الفعةل المكةون للجريمةة الركن المادي المكون للجريمة فترة من الزم

بعةة الوقتية هي المحكمة المختصة بنظرها، كمةا نجةد ان حالةة البنةاء بةدون تةرخيص فةي مصةر جريمةة وقتيةة متتا

                                                      
على ان " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على  1002( لسنة 553( من قانون البناء المصري رقم )501تنص المادة )( اذ 1)

، كل من قام بإنشاء تجاوز ثالثة أمثال هذه القيمةتخمس سنوات او الغرامة التي ال تقل عن مثلي قيمة األعمال المخالفة و ال 
دارية أو هدمها بدون ترخيص من الجهة اإلمبان  أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها 

 المختصة"
الجريمة الوقتية: هي الجريمة التي تتطابق لحظة تمامها من قبل الجاني مع لحظة اكتمال عناصرها المكونة لها ( 2)

سرقة التي تتم باالستيالء على المال المسروق. اما الجريمة المستمرة فهي التي يستمر فيها االعتداء على كجريمة ال
ً الى الموقف اإل ن يكون هذاالحماية الجنائية كأثر للسلوك اإلجرامي، و أالمصلحة محل  رادي للجاني، االستمرار راجعا

سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  كجريمة البناء خارج خط التنظيم، ينظر د. مأمون دمحم
 (.556، ص)5330
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،  لغةرضجرامي واحد و لكنها تتميز بتكرار األفعال التنفيذية لها، و يربطهةا جميعةاً وحةدة األنها تتكون من نشاط إ

تقةول محكمةة الةنقض فةي هةذا نها  تقع تنفيذاً لقصد جنائي واحد، متى كانت أعمال البناء متعاقبة و متواليةة، و أي أ

ال جريمةة متتابعةة األفعةال، متةى كانةت بناء بغير تةرخيص إن هةي إذا كان من المقرر قانوناً أن جريمة الالصدد "إ

إال أنةه يقةع تنفيةذاً  -يةةو إن اقترف فةي أزمنةة متوال –ذ  تقوم على نشاط حينئ البناء متعاقبة و متوالية، إذ هي أعمال

عتداء فيها مسلط علةى حةق واحةد و إن تكةررت هةذه األعمةال مةع تقةارب أزمنتهةا و لمشروع إجرامي واحد، و اال

ة فةي احةدجراميةة وهةذا االتصةال الةذي جعةل منهةا وحةدة إبانقطةاع بينهما فارق زمني يوحي تعاقبها دون أن يقطع 

فعال التي وقعت في تلك الفترة حتى و لو حكم عن أي منها يكون جزاء لكل األذا صدر النظر القانون، بمعنى أنه إ

لم يتكشف أمرها إال بعد صدور الحكم". 
(1)

 

و كةةذلك قضةةت محكمةةة الةةنقض المصةةرية فةةي حكةةم آخةةر لهةةا بةةأن " الفيصةةل فةةي التفرقةةة بةةين الجريمةةة الوقتيةةة و 

هو الفعل الذي يعاقب عليه القةانون، فةإذا كةان الفعةل ممةا تةتم و تنتهةي الجريمةة بمجةرد ارتكابةه  الجريمة المستمرة

عبرة في كانت وقتية. اما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة. و ال

الً متجدداً. فإذا كانت الواقعةة هةي أن المةتهم قةد رادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخاالستمرار هنا هي بتدخل إ

أقام بدون ترخيص بناء خارجاً على خط التنظيم فإن الفعل المسند اليه يكةون قةد تةم و انتهةى مةن جهتةه بإقامةة هةذا 

البناء، مما ال يمكن تصور حصول تةدخل جديةد مةن جانبةه فةي هةذا الفعةل ذاتةه، فتكةون الجريمةة التةي تكونهةا هةذه 

وقتية، و ال يؤثر  في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى و تستمر، اذ ال يعتد بأثر الفعةل فةي الواقعة 

ى بهةا ثةالس سةنوات فيكةون الحةق فةي تكييفه قانوناً. فإذا كان انقضى على تاريخ وقوع تلك الواقعة قبل رفع الدعو

قامة الدعوى قد سقط ".إ
(2)

 

المحةةاكم التةةي تقةةع فةةي دائرتهةةا  فاالختصةةاص يكةةون منعقةةداً لجميةةع ، مةةة المسةةتمرةمةةر بعكةةس الجريإال ان هةةذا األ

لجريمةة المسةتمرة، ماكن المتعددة التي تستمر فيها جريمة البناء بدون ترخيص. و تطبق القوانين الجديةدة علةى ااأل

م و قبةل الحكةم فيهةا نهائيةاً طبقةاً صلح للمةتهتطبيق القوانين الجديدة بشأنها إال اذا كانت أ ما الجريمة الوقتية فال يتمأ

لنص المادة الثانية
(3)

 المعدل.  5363( لسنة 555من قانون العقوبات العراقي رقم ) 

األفعال التي يقوم يقافها من الجرائم المتتابعة استئنافها بعد إو كما تعد جريمة إقامة أعمال البناء بدون ترخيص و 

 عد جريمة بحد ذاتها.ثلة و كل منها تفعال متعددة متمافيها الجاني بارتكاب أ

قامةة بنةاء بغيةر تةرخيص و جريمةة إقامتةه علةى خر في مصر بأنه "متةى كانةت جريمةة إو كذلك قضت في حكم آ

أرض لم يصةدر قةرار بتقسةيمها و إن كانةت كةل جريمةة منهمةا يقةوم علةى عناصةر و أركةان تختلةف عةن عناصةر 

ن للجةةريمتين واحةةد و هةةو إقامةةة البنةةاء، سةةواء تةةم علةةى أرض غيةةر ادي المكةةوالجريمةةة األخةةرى، إال ان الفعةةل المةة

لبنةاء هةةي عنصةر مشةةترك بةين كافةةة قامةةة افالواقعةةة الماديةة التةةي تتمثةل فةي إقةيم عليهةةا بةدون ترخيص.مقسةمة أو أ

 كلها نتةائج متولةدة عةن فعةل البنةاء الةذي تةمهي وصاف القانونية التي يمكن ان تعطي لها و التي تتباين صورها األ

رض غيةر مقسةمة و قةد قامة البناء على أا  دان المحكوم عليه بجريمة إمخالفاً للقانون... فإن الحكم المطعون فيه إذ

لةى تةرخيص مةن السةلطة قامة البناء قبةل الحصةول عإزالة، و لما كانت المخالفة قد انحصرت في قضي بعقوبة اإل

ت المضةةمومة ان البنةةاء فةةي حةةد ذاتةةه لةةم تخةةالف فيةةه و لةةدى الرجةةوع الةةى المفةةردا ، عمةةال التنظةةيمالقائمةةة علةةى أ

زالةة و لغرامةة، و مةن ثةم الحكةم بعقوبةة اإلاالرتفاعات و األبعاد و غيةر ذلةك مةن المقاسةات و كانةت العقوبةة هةي ا

                                                      
قضائية المشار اليه لدى د. دمحم المنجي، جرائم المباني، المجلد  5313لسنة  1030طعن  9/1/5330جنائي  ينظر نقض( 1)

 (.10- 43ص ) -1050، منشأة المعارف، األسكندرية، 9الرابع ، ط
قضائية منشور في الموسوعة الذهبية للقواعد  53لسنة    5334الطعن رقم  5310مارس  54جلسته  نقض( ينظر 2)

 (.115، ص ) 5961، البند رقم 4القانونية التي قررتها محكمة النقض، ج
رجع في يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها و ي -5ولى من المادة الثانية منه على ان : "أل( تنص الفقرة ا3)

على أنه اذا  -1فعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها. أتحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه 
و اذا  -9صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجريمة و قبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائياً فيطبق القانون األصلح للمتهم. 

عليه يوقف تنفيذ  ياً قانون يجعل الفعل او االمتناع الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقبصدر بعد صيرورة الحكم نهائ
على خالف ذلك ثاره الجزائية و ال يمس هذا بأي حال ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص القانون الجديد الحكم و تنتهي آ

 الحكم بناء على طلب من المحكوم عليه او االدعاء العام ". صدرت الحكم ابتداًء أن تقرر وقف تنفيذوعلى المحكمة التي أ
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تعةين يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين أنزل هذه العقوبة على المتهم المحكوم عليه، ممةا ي

لغاء عقوبة اإلزالة ".ضاً جزئياً وتصحيحه بإمعه نق
(1)

 

قامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها إذ التي جريمة البناء بدون ترخيص و إكما يوجد تعدد معنوي في ح

على المحكمة النظةر فةي القضةية  حداها يوجبالعقوبة األشد بخصوصها، و إن الحكم ببراءة إ يترتب عليها تطبيق

خرى.األ
(2 ) 

مةدة  ألن نشةاط الجةاني هنةا يتكةون مةن فعةل واحةد و بالتةالي فةإن ، البنةاء بةدون تةرخيص جريمةة بسةيطة كما يعةدُ 

قترافها، و تختص المحكمة التي ارتكب في دائرتها الفعل المكةون للجريمةة اذا وقعةت التقادم فيها تحتسب من يوم ا

تكبةت الجريمةة فةي األمةاكن المتعةددة التةي تسةتمر فيهةا في مكان  واحد أو جميع المحاكم التي تقع في دائرتها اذا ار

الجريمة.
(3)

 

و تطبيقةةاً للقواعةةد العامةةة بخصةةوص تقسةةيم الجةةرائم الةةى عمديةةة و غيةةر عمديةةة، و فيمةةا يتعلةةق بةةالركن المعنةةوي 

مكةون ألن النشةاط ال ،ً أي القصد الجنائي للجاني، فأنه ال يتصور إال ان يكون عمديا ،لجريمة البناء بدون ترخيص

نجةةازه، و بالصةةورة ال يةةتم دون تةةوافر كامةةل القصةةد و انصةةراف اإلرادة إلةةى القيةةام بإ لواقعةةة البنةةاء محةةل الجريمةةة

و ترميمه أو تدعيمةه و غيةر ذلةك. فةال ء أو تعليته أنشاء البناو المثبتة في خريطة البناء سواء إالمرسومة في الفكر 

 حتياطه.و رعونة الباني و عدم االة إهمال يكون منطقياً أن تصدر الجريمة عن ح

تم محاسةةبته وفقةةاً رية بالبنةةاء دون تةةرخيص، كونةةه ال تةةو لنةةا أن نتسةةاءل عةةن حالةةة قيةةام شةةخص ذات صةةفة عسةةك

شةؤون عسةكرية و مةا الةى ن البناء في أساسه سيتم اسةتغالله فةي العقوبات الخاصة بالمدنيين، أو أ لنصوص قانون

رادة شخصةية محضةة ال ل الذي يقوم بةه البةاني سةينبع مةن إصورنا ان الفعذلك و في حدود ت ذلك، في اإلجابة عن

تمت بصفة الشخص و وظيفته بأية صلة، و بالتالي يستوي هنا في ان يصدر عن اشخاص مدنية أو عسكرية، مةن 

 ، و إنمةةا حيةةث التبعةةة القانونيةةة المقةةررة، و هةةذا يسةةتتبع عةةدم محاسةةبته وفقةةاً لنصةةوص قةةانون العقوبةةات العسةةكري

ليةه ال يغيةر مةن طبيعةة ما و إن منحى البناء و ما سيؤول إخضاعه الى نصوص القوانين العامة، هذا من ناحية، كإ

ركان الجريمة بثبوت فعةل البنةاء دون تةرخيص ف في القانون طالما توافرت كافة أالمخالفة و نوع الجرم الموصو

اء هو واحد غير قابل للتخصيص نوني لتراخيص البنبغض النظر عن المبررات و األعذارالمقدمة، ألن النظام القا

 او التوسع في تفسيره و تأويله. ، ستثناءات عليهأو إيراد ا

يضاف الى ذلك أن القواعد المتعلقة بالبناء بصرف النظر عن مصدرها تعتبر مكملة ألحكام قانون العقوبةات مةن 

جنائيةة فةي عةدم إمكةان الةدفع بالجهةل أو بوجةود حيث تحديدها للجةزاءات، و بالتةالي فانهةا تأخةذ حكةم النصةوص ال

ستحصةةال يةةة الةةى ارتكابهةةا أو عةةدم معرفةةة اإلجةةراءات القانونيةةة الواجةةب اتباعهةةا الالجريمةةة و عةةدم انصةةراف الن

 الترخيص. 

و مهما يكن من أمر، فإنه مةن وجهةة نظرنةا أن الحةق المعتةدى عليةه فةي جريمةة البنةاء دون تةرخيص يرقةى الةى 

أي أن الصالح العام سيتضرر بالتأكيد جةراء خةرق قواعةد البنةاء أو التةرميم و  ، قة بالمصلحة العامةالحقوق المتعل

شتراطات  البنائية و التخطيطيةة الموضةوعة مةن قبةل الجهةات ذات الصةلة فةي عدم مراعاة الطابع المعماري و اال

مةةن أهةةداف المدنيةةة الحديثةةة للضةةبط اً سةةبيل المحافظةةة علةةى جمةةال المدينةةة و روائهةةا الةةذي هةةو بحةةد ذاتةةه يعةةد هةةدف

و منسةقة  ، داري في الدول المتقدمة، من خالل تنسيق األبنية بشكل جمةالي للوصةول الةى حالةة بنائيةة منضةبطةاإل

حيث لو ترك لألفراد الحرية في البناء سيؤدي الى حدوس فوضى في إنشاء أبنية بشةكل يةؤدي الةى زحةف المبةاني 

 حركة السير عموماً و منتهكاً لحرمات الجوار.على الطرق و الشوارع معرقالً 

                                                      
المنشور لدى د. أمير فرج يوسف، الموسوعة  5392/ 50/  19قضائية، جلسته  42( لسنة 491ينظر الطعن رقم )( 1)

القانونية،  ، المجلد الثاني، المكتب الدولي لالصدارات  1002( لسنة 553العلمية الحديثة في قانون البناء الجديد رقم )
 (.664 -669، ص) 1003القاهرة ، 

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، طعمال البناءقانون توجيه وتنظيم أد. اشرف توفيق شمس الدين، شرح ينظر ( 2)
(. و د. السعيد مصطفى، األحكام العامة في شرح قانون العقوبات مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 599ص )، 5332
 (.93، ص)5321

 (. 11، ص)5339ينظر د.غنام دمحم غنام، المسؤلية الجنائية لمشيدي البناء، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 3)
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موال المنفقة من قبل البةاني علةى البنةاء غيةر القةانوني تةدخل ضةمن الثةروة القوميةة و القةوة الشةرائية كما و ان األ

مع ان الترخيص الالحق للبناء غير القانوني ال يغيّر مةن تكييفةه  بالتالي تكون لها قيمة اقتصادية. لعموم المجتمع و

ن وجهة نظر قانونية و ال يعفي من المسؤولية الجنائية المترتبةة عليةه. و مةن وجهةة هندسةية فةإن مثةل هةذا البنةاء م

سيخل بالطابع المعماري المعمول به في الدولة و ما يعكسه من تاريخ و تراس المجتمع، فضالً عن عةدم مسةاهمته 

 جوة.في المحافظة على الثروة العقارية و إبرازها بالصورة المر

 

 المطلب الثاني

 خالل بالشروط الفنية )الموضوعية والشكلية( لتراخيص البناء أحوال اإل

 

إن لتراخيص البناء شروطها الفنية المقررة لتوجيه و تنظةيم أعمةال األبنيةة بمختلةف صةورها بأحكةام قانونيةة فةي 

التةي يمكةن أن تواجههةا المصةلحة  ضوء كافة المعايير المستقرة في عمةوم المةدن مةع مراعةاة المتغيةرات المختلفةة

 العمرانية و التصاميم األساسية الجارية أو التي ستكون عليه في المستقبل. 

و لضةةمان اتبةةاع هةةذه األحكةةام و عةةدم التغاضةةي عنهةةا، فةةأن األنظمةةة القانونيةةة المختلفةةة للةةدول قةةد فرضةةت جملةةة 

 -سنسرد كل هذه الحاالت تباعاً:ل الواقع. و تبياناً لذلك ءات قانونية متناسبة مع كنه الخلجزا

 

 شراف:يمية او التنفيذية او الخاصة باإلخالل بالشروط التصمأوالً: اإل

نجةةاز العمةةل علةةى التنفيةةذ أو المقةةاول القةةائم بإخةةالل يقةةع عنةةدما ال يراعةةي المهنةةدس المصةةمم أو المشةةرف هةةذا اإل

 شراف. نفيذ او اإلأعمال التصميم أو الت جراءروط الفنية الواجب مراعاتها عند إالش

و يعتبر البناء مطابقاً للمواصفات المطلوبة و الشروط الفنية في حالةة إنشةائه حسةب النمةاذج و الشةروط الفنيةة او 

الرسوم الهندسية و استخدام مواد البناء الموافقة لألصول الفنية، فإذا ما تم تنفيذ المبنةى بغيةر هةذه الكيفيةة فةإن ذلةك 

ة األصول الفنية في تصميم العقار أو تنفيذه.يعني انتهاك و عدم مراعا
(1)

 

يلةزم تةوافر القصةد عةدتها جريمةة جنائيةة، بحيةث ال نجةدها قةد أمعنا النظر في نصوص القانون المصةري، و اذا أ

العام هو انصراف قصد الجاني الةى إقامةة ركانها تتوافر بتحقق الفعل المادي و القصد الجنائي الخاص فيها إذ إن أ

شةراف او الغةش جبة في التصميم او التنفيةذ او اإلألصول الفنية الوالهمال الجسيم انتهاكاً ريق العمد او اإلالبناء بط

المطلوبةة، و كةل ذلةك يعةد كافيةاً في استخدام مواد البناء او استعمال مواد غير صالحة او غير مطابقة للمواصفات 

 ثبات وجود القصد الجنائي.إل

دد من العقوبةات عةن عةدم مراعةاة األصةول الفنيةة المقةررة قانونةاً فةي تصةميم أعمةال و تقرر القوانين المختلفة ع

و كذلك في حالة عدم مطابقة التنفيذ للرسومات و البيانات و  ، شراف على التنفيذ او متابعتهاها او اإلالبناء أو تنفيذ

البنةةاء أو اسةتخدام مةواد غيةةر ضةةافةً الةى الغةش فةةي اسةتعمال مةواد ت التةي مةنُح التةةرخيص علةى أساسةها إالمسةتندا

 مطابقة للمواصفات.

عمةال تنفيةذ األ علةى( من قانون تنظيم البناء العمرانةي 4-480نص المشرع الفرنسي في المادة )ففي فرنسا حيث 

( التةي تشةير الةى ضةرورة استحصةال إجةازة رخصةة 5-421لغايةة  1-421)المشاريع( الوارد ذكرها في المواد )

وقبةل المباشةرة بعمليةة الهةدم و  الةدائرة المختصةة المشةرفة ابتةداءً التةي تضةم الكرفانةات و  عمةال المشةروعإنشاء أ

،  عمال والمنشةآتبالنسبة لألبنية والمشاريع و األ جازةب مسبق دون اشتراط الحصول على اإلضرورة تقديم  طل

يةورو للمتةر  6000وز يةورو و ال تتجةا 5100صراحةً الى فرض عقوبة الغرامة التةي تتةراوح بةين  تشارحيث أ

خةرى. و يورو في الحاالت األ 9000ارها الواحد من مساحة البناء الذي تم تشييده او الذي تم هدمه، و بغرامة مقد

                                                      
ينظر د. السيد دمحم عمران، المجموعة العملية لألبحاس القانونية في عدم مطابقة في بيع العمارات تحت التشييد، دار ( 1)

(. و د.دمحم غنام دمحم، المسؤولية الجنائية لمشييدي البناء، بحث منشور في 2، ص)5333المطبوعات الجامعية، األسكندرية ، 
 (.39، ص)5331مجلة الحقوق، الكويت، السنة التاسعة عشرة، العدد الثالث، 
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خةرى.في حال تكرار الفعل الجرمةي مةرة أ عالوة على الغرامة فيعاقب الجاني بعقوبة الحبس التي تبلغ ستة أشهر
 

(1)
  

ألنةةه قةةدّر أهميةةة البنةةاء و العمةةران فةةي حيةةاة الشةةعوب ففةةرض هةةذه  ، لفرنسةةيهةةذا المسةةلك يشةةكر عليةةه المشةةرع ا

قانون تعةديل  1005( لسنة 59رقم )الى مبلغ الغرامة المقرر في قانون  الغرامة الجدية و التي هي عالية جداً نسبةً 

فةات البنائيةة فةي . و هذا بال شك دليل علةى مةدى خطةورة المخال5361( لسنة 564دارة البلديات في العراق رقم )إ

و  ، كما انه ذهب أبعد من ذلةك عنةدما أحتسةب مبلةغ الغرامةة قياسةاً علةى مسةاحة البنةاء ، منظور المشرع الفرنسي

أيضاً جعل من الحبس عقوبة الى جانب الغرامة إذا قام الشخص المخالف بتكرار فعله المخالف في مجال البنةاء و 

 العمران. 

على أنه "يعاقب بالحبس مةدة ال  1002( لسنة 553البناء المصري الجديد رقم )( من قانون 504ذ تنص المادة )إ

و ال تجةاوز  المخالفةة بحةد أدنةى خمسةين ألةف جنيةهعمةال امة ال تقةل عةن مثلةي قيمةة األتقل عن ستة أشهر، و بغر

صةول الفنيةة ة األل مةن أقةام أعمةاالً دون مراعةاحةدى هةاتين العقةوبتين، كةثالثة أمثال قيمةة األعمةال المخالفةة أو بإ

شةراف علةى التنفيةذ او فةي متابعتةه او عةدم مطابقةة التنفيةذ م أعمال البنةاء او تنفيةذها او اإلالمقررة قانوناً في تصمي

للرسومات و البيانات او المستندات التي منح الترخيص على أساسها او الغش في استخدام مواد البنةاء او اسةتخدام 

قررة، فإذا نةتج عةن ذلةك سةقوط البنةاء كليةاً او جزئيةاً أو صةيرورته آيةالً للسةقوط مواد غير مطابقة للمواصفات الم

كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر و غرامة ال تقةل عةن مثلةي قيمةة االعمةال المخالفةة و ال تزيةد علةى 

كثةر مةن ثالثةة أشةخاص عةن الفعةل وفةاة شةخص أو اكثةر، أو إصةابة أ ثالثة أمثال قيمة األعمال المخالفة. فإذا نشةأ

بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل مةنهم، او اذا ارتبطةت الجريمةة بجريمةة تزويةر او اسةتعمال محةرر مةزور 

ارتباطاً ال يقبل التجزئة كانت العقوبة الحبس مةدة ال تقةل عةن سةنة و ال تزيةد علةى عشةر سةنوات و غرامةة ال تقةل 

على ثالثة أمثال قيمة األعمال المخالفة، و ذلك دون اإلخالل بأية عقوبة عن مثلي قيمة األعمال المخالفة و ال تزيد 

 أشد ينص عليها قانون آخر.

كةل التطةورات و اسةتوعب كةل المتغيةرات و أحةس  ىنلحظ أن المشرع المصري بخصوص هةذه المةادة قةد جةارّ 

فَلةم يُكةل جهةداً و لةم يتةردد فةي  ية،نسانالسلبي و وقعها المنافي للقيم اإلبخطورة وقوع مثل هذه االنتهاكات و أثرها 

قرارها الجزاء المناسةب لمرتكبيهةا، إذ أعةدّها جنحةة مزدوجةة العقوبةة بحيةث شةملت الحةبس و الغرامةة معةاً دون إ

صةابة اكثةر مةن شةخص ظروف المشةددة فةي حالةة الوفةاة او إالتخيير بينهما ، و ذهب أبعد من ذلةك حينمةا أخةذ بةال

اً لهةةا السةةجن مةةدة عشةةر سةةنوات مةةع الغرامةةة. و هةةذا بحةةد ذاتةةه يحسةةب للمشةةرع واحةةد بحيةةث أعةةدها جنايةةة محةةدد

ختالف أغراضها محققاً الشروط المنظمة ألعمال البناء با المصري في تأكيده على ضرورة التقيّد بكل الضوابط و

الةة البنائيةة فةي و الح المصلحة العامة في الحفاظ على سالمة حياة المجتمع و تحقيةق التنظةيم فةي الثةروة العمرانيةة

بعد من ذلك و دخل في تفاصيل دقيقة للبناء التكةويني مةن خةالل فحةص المةواد و التأكةد الدولة.  كما انه ذهب الى أ

 ، من عدم وجود الغش في استخدام المواد و عدم استخدام المرخص له المواد غيةر المطابقةة للمواصةفات المقةررة

ه، ألنه نرى في الوقت الحاضر سةواًء كةان فةي المشةاريع الحكوميةة و ان هذا الموقف للمشرع المصري يحمد علي

العامةةة او الخاصةةة وجةةود حالةةة الغةةش فةةي اسةةتخدام المةةواد لةةذا ال بةةد مةةن التةةدخل مةةن قبةةل المشةةرع العراقةةي و 

 ردستاني لتدارك هذه الحالة و معالجته تشريعياً.والك

 ً المتبعةة فةي مصةر ال فةي مماثلة للمعالجةات القانونيةة  و لدى مراجعتنا لكل القواعد المعمول لدينا لم نجد نصوصا

المعةةدل و ال فةةي قةةانون   5339( لسةةنة 6و ال فةةي قةةانون  ادارة بلةةديات أقلةةيم كوردسةةتان رقةةم ) 1005لسةةنة  نظةةام

 العقوبات النافذ.

اعةاة جميةع قليم و العراق الى مثل هذه النصةوص مةن أجةل إلةزام القةائم بأعمةال البنةاء بمرفما أحوجنا نحن في اإل

 الشروط و المواصفات الفنية الخاصة بالبناء.

الخاصة بتسهيل تنفيذ احكام القانون رقةم  1005( لسنة 50اما في العراق فقد ألزمت التعليمات الخاصة المرقمة )

قانون تعديل 1005( لسنة 59)
()

 ، حيث انه :5364( لسنة 561قانون ادارة البلديات رقم ) 

                                                      
(1) Code de lŭrbanisme, 20è édition, Dalloz, 2011. 
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 :خمسة وعشرون الف دينار على كل من( 11000البلدية المختص فرض غرامة مقدارها )أوالً: أجازت لمدير  

 جازة اصولية.أقام بناء او منشآة سكنية بدون إ .أ 

 جازة. بناء او منشآة سكنية خالفاً لإل  أقام .ب 

تةةي ساسةةية للبلديةةة المعنيةةة او اليم األرض او البنةةاء خالفةةاً لالسةةتعماالت التةةي تسةةمح بهةةا التصةةامإسةةتعمل األ .ج 

 تجيزها وفقاً للصالحيات المخولة لها. 

 لف دينار.( خمسون أ100000ة فإن الغرامة تكون )بنية تجارياما اذا كانت األ .د 

اما في المادة الرابعة فقد نصت على انه يكون صاحب الملك و القائم بعملية البناء او االشراف عليه مسؤوالً عةن 

ين )اوالً و ثانيةاً ( مةن هةذه المةادة  و تتةولى البلديةة اسةتيفاء الغرامةة المخالفات البنائيةة المنصةوص عليهةا فةي البنةد

ع الغرامةة الةى المحكمةة بصورة فورية من تاريخ تبليغ المخالف بلزوم دفعها وعلى البلدية المعنية احالة من لم يةدف

بدال الغرامة بالحبس وفقاً للقانون.المختصة إل
(1) 

لعراقةي اذ اقتصةةرت علةى حالةةة إقامةة البنةةاء و المنشةآت بةةدون إجةةازة او شةةرع ان الجةزاءات التةةي ذكرهةا الم أالإ

ة اي تحديةد جازة الممنوحة و بالتالي فإنه لم يأِت على ذكر الجزاءات للحاالت األخرى و بصورة تفصةيليخالفاً لإل

ه المةةواد شةةراف. اذ يالحةةظ علةةى هةةذالخاصةةة باإل خالل بالشةةروط التصةةميمية او التنفيذيةةةعقوبةةة لكةةل مخالفةةة كةةاإل

 ذ، إ المذكورة في التعليمات المشار اليه عدم خوض المشرع في معالجة تفاصيل الموضوع الةذي لةه اهميةة كبيةرة

ذ كةةان حريةةاً بالمشةةرع العراقةةي ان يتةةدخل بشةةكل مباشةةر و يةةنظم نصةةوص ، إ ح النةةاس و أمةةوالهماانةةه تمةةس بةةأرو

و بةذلك ان يةتم تحديةد  ني )ال جريمةة و ال عقوبةة اال بةنص(ألنه بموجب المبةدأ القةانو ، قانونية عقابية لهذه المسألة

 و ان يضمن منع الغش في استخدام مواد البناء. ةخالل أو مخالفة للشروط البنائية لكل حالة على حدعقوبة لكل إ

 

 دارة قبل الشروع بالبناء :ثانياً : اإلخالل بعدم إخطار اإل

لهم قانوناً ضرورة إخطار الجهة اإلدارية المختصةة بعةزمهم علةى يستوجب على القائمين بأعمال البناء أو من يمث

تنفيذ األعمال المرخص بهةا مةن أجةل قيامهةا بمتابعةة تنفيةذ هةذه األعمةال و ُحسةِن سةيرها، ففةي مصةر فقةد أوجبةت 

ان لمالةك او مةن يمثلةه قانونةاً على أنةه " يجةب علةى ا 1002( لسنة 553( من قانون البناء الجديد رقم )19المادة )

بعلةم الوصةول بعزمةه علةى تنفيةذ  عليةه ؤون التخطيط و التنظيم بخطاب موصدارية المختصة بشر الجهة اإليخط

مةال التةي تةتم قبةل يقةاف األعن على األقل، و يترتب على عدم اإلخطةار إسبوعياألعمال المرخص بها قبل البدء بأ

 ستئناف األعمال ".أذن الجهة اإلدارية باطيط و التنظيم حتى تدارية المختصة بشؤون التخإخطار الجهة اإل

 

 ثالثاً: إخالل عدم التكليف باإلشراف :

خالل يتمثل بعدم قيام المالك او من يمثله قانوناً بتكليف مهندس نقابي متخصص فةي الهندسةة المعماريةة أو هذا اإل

رفة حيةث ان الجهةة المشة شراف على تنفيذ األعمال المرخص بهةا.و أي مكتب استشاري هندسي آخر باإلالمدنية أ

وفق ما هةو موضةوع مةن خطةط و  تتحمل تبعة قيامها بأعمال اإلشراف و متابعة مراحل و إنجاز العمل في المبنى

ترتيب و تنظيم تفصةيلي لماهيةة كةل مكونةات البنةاء فةي ضةوء الرسةومات الهندسةية و المعةايير الفنيةة و الضةوابط 

 البناء. القانونية التي تم على أساسها منح تراخيص

فمقتضيات المحافظة على األمن العام و الصحة العامة و أرواح و ممتلكات األفراد جعل المشةرع يتةدخل و يسةن 

قيوداً البد من مراعاتهةا حتةى يمكةن القةول بةأن مضةمون التةراخيص يطةابق أحكةام القةانون. و تنفيةذاً لةذلك اسةتلزم 

شةراف جهةة هندسةية سةواء كانةت لجنةة سةمع و بصةر و إ اء بكل أشةكالها تحةتالمشرع ضرورة أن تتم أعمال البن

 ً مسةؤولين مةع المالةك و المقةاول علةى أيةة مخالفةة تحصةل فةي  أو مكتباً اسشارياً، بحيث يكونون هندسية أو مهندسا

 الواقع نسبة الى الترخيص. 

                                                                                                                                                        

() ( لقانون ادارة البلديات ا44هذا التعديل جاءت على المادة )( لسنة 561لعراقي رقم )المعدل. 5364 
 .1005( لسنة 50( من تعليمات رقم )5( يراجع الفقرات )رابعاً و خامساً و سادساً ( من المادة )1)
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شةراف علةى إلمكتب هندسي معمةاري او مةدني باو يلزم المشرع المصري المالك بأن يعهد الى مهندس نقابي او 

تنفيذ األعمال المرخص بها  و يكون المشرف مسؤوالً مسؤولية كاملةة عةن االشةراف علةى تنفيةذ هةذه األعمةال، و 

يعاقب المالك  او ممثله القانوني بالحبس مدة ال تقل عةن سةتة أشةهر و بغرامةة ال تقةل عةن مثلةي األعمةال المخالفةة 

حدى هاتين العقوبتين.ال قيمة االعمال المخالفة أو بإمثبحد أدنى خمسين ألف جنية و ال تجاوز ثالثة ا
(1)

   

شراف علةى التنفيةذ الةى مهنةدس متخصةص يكةون واجبةاً فةي جميةع ءل هنا هل أن االلتزام باسناد اإلن نتساو لنا أ

الحاالت أم أنه يرتبط بحاالت معينة؟ 
(2)

 

هذا الطةرح ان  نجد ان لإلجابة عن 1002(لسنة 553ديد رقم)من خالل استقرائنا لنصوص القانون المصري الج

 المشّرع ميز بين حالتين:

: يشترط في التقدم لألعمال فئة )أ( التي تتضمن جميع األعمال المعمارية واالنشائية التي يقوم بها مهنةدس األولى

معماري نقابي ال تقل خبرته عن عشر سنوات و مهندس مةدني نقةابي ال تقةل خبرتةه عةن عشةر سةنوات و مهنةدس 

 ي تخصص أعمال كهروميكانيكية.نقاب

: يشترط في التقدم لألعمال فئة )ب( التي يتضمن المباني السكنية التي ال يزيةد ارتفةاع أرضةية الطةابق بهةا الثانية

م ، ان يكةةون  11م و المبةةاني االداريةةة أو التجاريةةة التةةي ال يزيةةد ارتفةةاع أرضةةية أعلةةى طةةابق بهةةا علةةى  94علةةى 

 له سجل هندسي في مجال الهندسة المعمارية أو المدنية. اأو مدني امعماري امهندس  نقابيال

و لنا ان نتساءل هنا ايضاً حول مدى جواز اجتماع صفتي المرخص له )المالك( و المهندس المشرف بخصةوص 

حالة ثنائية واحدة أي اتحاد صفتي المالك و المهندس المشةرف فةي شةخص واحةد؟ و فيمةا اذا كةان مةن الممكةن أن 

 لمرخص له )المالك( هو المقاول المنفذ لألعمال من عدمه؟يكون ا

ل أعمةةال البنةةاء ول، نقةةول ان للمشةةرف علةةى التنفيةةذ دوراً رقابيةةاً علةةى كةةفةةي معةةرض إجابتنةةا عةةن التسةةاؤل األ

نجةاز تلةك األعمةال و ان كةان مالكةاً، و بالتةالي بأكمله بما فيةه رقابةة القةائمين بإكتمال المشروع بتفاصيلها و حتى ا

إنه يتعذر من وجهة قانونية و حتى من حيث المنطق الجمع بين صفتي المالةك و المشةرف علةى التنفيةذ و إن كةان ف

 مهندساَ نقابياً في ذات التخصص المطلوب بشأن البناء المزمع إقامته.

لذلك من مجمةل النصةوص التةي وردت فةي قةانون البنةاء المصةري الجديةد يتضةح لنةا عةدم جةواز اجتمةاع هةاتين 

شراف، حيةث ان المرخص له بتكليف مهندس نقابي لإللزام يتعارض مع الحكمة التشريعية من إ صفتين ألن ذلكال

الةة حمايةة األرواح و عمل المهندس المشرف على النحو المحدد في القانون يحقق األهداف التي يسعى اليها في كف

لقائمين عليه بما فيهم المالك، مما يمكننا القول بعدم عمال التنفيذ و على اى أن دوره يكون رقابياً علالممتلكات، إذ إ

 ضراره بالصالح العام. التعارض مع األسس القانونية و إو  ، منطقية  الجمع

تحةةاد صةةفتي المالةةك و المقةةاول، فهنةةاك ال ضةةير فةةي اجتمةةاع هةةاتين يتعلةةق بالتسةةاؤل الثةةاني، مةةن حيةةث ا أمةةا فيمةةا

مةع أيةة قاعةدة قانونيةة أو مهنيةة أو حتةى المنطةق، فضةالً عةن  ارضاد طالما كان غير متعالصفتين في شخص واح

وجود المهندس المشرف المراقب لكيفية سير األعمال البنائية و تطابقها مع الضوابط و االشتراطات البنائية.
(3)

  

                                                      
الملغي قد تطرق الى ذلك بهذه  5396( لسنة 506إن القانون المصري الخاص بتنظيم و توجيه أعمال البناء رقم )( 1)

ً في جميع الحاالت ، بل ميز في نطاق األعمال المرخص بها بين األعمال الصورة، حيث أنه لم يجعل هذ ا االلتزام واجبا
المعمارية و االنشائية من جهة و أعمال التركيبات الميكانيكية و الكهربائية من جهة أخرى فبالنسبة للنوع االول من االعمال 

عمال على اف على التنفيذ اذا زادت قيمة األشربمهمة اإليعهد الى مهندس نقابي معماري أو إنشائي يلتزم المرخص له بأن 
الف جنيه، أي ان المعيار بشأن هذه األعمال يكون معياراً مالياً. اما بالنسبة للنوع الثاني من االعمال فأنه يستوجب شرة آع

او المطابخ  كيبات ميكانيكيةاالستغاثة بمهندس نقابي تخصصه ميكانيكياً أو كهربائياً حسب األحوال اذا اشتمل البناء على تر
طفاء الحريق أو مولدات كهربائية او محوالت و بالتالي فإن المعيار بشأن هذه األعمال يكون معياراً الميكانيكية أو نظم إ

ً خالصاً. فعلى سبيل المثال هناك بعض األبنية كالفنادق و المستشفيات و ما شابهها تقضي مثل هذه التركيبات التي  نوعيا
توافر خبرة فنية هندسية خاصة، لذا فإن المشرع المصري قد تدارك عندما اشترط في المهندس النقابي المشرف  تتطلب

 على تنفيذ مثل هذه األبنية ان يكون ذو تخصص ميكانيكي أو كهربائي بحسب األحوال. 
( لسنة 553لبناء المصري رقم )من قانون ا 1003( لسنة 544( من الالئحة التنفيذية رقم ) 516 – 514نظر المادة )ت( 2)

1002 . 
 -و من هذه الواجبات او االلتزامات المفروضة على المهندس المشرف:( 3)
االلتزام بتنفيذ االعمال المرخص لها طبقاً للقانون و الئحته التنفيذية، اذ يجب عليه ان يلتزم حدود االعمال المرخص لها  .5

 الطريق و االرتفاع المقرر و عرض الشوارع امام ارتدادات االبنية. و مساحتها و خطوط التنظيم و حد البناء و حد
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و  ، مخالفةاتخرى الى هةذه الين األبنية و القوانمشرع العراقي في نظام الطرق و األأما في العراق فلم يشر ال    

 كما خال من أي إشارة الى أية عقوبة بشأن ذلك في ثنايا القانون.

 

 يواء السيارات او تركيب المصاعد او اشتراطات الحريق:رابعاً: اإلخالل بالقواعد المقررة ألماكن إ

يارات و يةواء للسةير أمةاكن إمن األصول الفنية التي يجب على المرخص له اتباعهةا فةي عمليةات البنةاء هةي تةوف 

تركيةةب المصةةاعد طبقةةاً للمواصةةفات الفنيةةة الخاصةةة بالمصةةاعد الكهربائيةةة بمةةا يتناسةةب مةةع ارتفةةاع المبنةةى و عةةدد 

 أدواره و وحداته و الغرض من استعماله و اشتراطات التأمين على الحوادس من جراء ذلك.

لةف جنيةه و ال تزيةد علةى ال تقةل عةن عشةرين أ ففي مصر يعاقةب كةل مةن يخةالف ذلةك بةالحبس او الغرامةة التةي

ى خمسين ألف جنيه، و فةي جميةع األحةوال يحكةم بتصةحيح األعمةال المخالفةة علةى نفقةة المخةالف، فةإذا ترتةب علة

صابة اكثر مةن ثالثةة اشةخاص بإصةابات نشةأت عنهةا عاهةة مسةتديمة لكةل مةنهم المخالفة وفاة شخص او اكثر او إ

يةةد علةةى عشةةر سةةنوات فضةةالً عةةن الغرامةةة بحةةدها األدنةةى أو تكةةون العقوبةةة الحةةبس مةةدة ال تقةةل عةةن سةةنة و ال تز

األقصى.
(1)

  

بحيث تتناسب و حجةم ذلةك المبنةى  بذلك يلتزم طالب الترخيص بتخصيص أماكن إليواء السيارات في المبنى ،و 

الهندسةية  الموضةوعة فةي  ضافة الى انسةجامها مةع التصةاميمض من األشخاص الذين يشغلونه، باإلو العدد المفتر

شةةتراطات التخطيطيةةة للمنطقةةة، و بمةةا ال يضةةر بجماليةةة المبنةةى ضةةمن المحةةور المخصةةص لمثةةل هةةذه ضةةوء اال

 األغراض.

فبأنعدام مثل هذه األماكن، يمكن أن يجعل من المبنى غير ذي فائةدة، و خصوصةاً فةي الوقةت الةراهن التةي يتميةز 

عةداد، ممةا يسةتلزم ارع و اسةتيعابها لتلةك األعةدد الشةوبأزدياد غيةر مسةبوق ألعةداد السةيارات و عةدم تناسةبها مةع 

زدحامةات غيةر مبةررة و مزمنةة فةي جوانةب لهذا الغرض و إال فإنها تتسبب با ضرورة وجود مساحات مخصصة

الوجةه  تلةك المبةاني، و التةأثير السةلبي فةيالطرق و تخوم الشوارع مما يشوه في جمالية تلةك المحةاور و واجهةات 

 .الحضاري للمدن و مجتمعاتها

لية عةن سةالمة وأعةاله، تةدخل فةي مجةال تحديةد المسةؤ فأماكن إيواء السيارات باإلضافة الى هةذا الةدور المةذكور

السيارات الموقوفة هناك و ممتلكات األفراد فيهةا الةى حةد يصةل الةى ضةمان سةرقاتها و التصةرف غيةر المشةروع 

مةاكن و اسةتعماالتها عها بسبب هةذه األضرار المفترض وقوفيها. فثمت شركات تأمين تتخصص بمسألة تغطية األ

 و كيفية التعامل مع كل الحاالت التي تشملها وثيقة التأمين في ظل الغطاء القانوني العام للتأمين في تلك الدولة.

يةب خطةار الحريةق و ذلةك بتركراطات تةأمين المبنةى و شةاغليه ضةد أكما و يلتةزم طالةب التةرخيص بتطبيةق اشةت

 جهزة الالزمة لذلك.األ

سنسرد هنا واقعة الحريق الةذي نشةب او حةدس فةي فنةدق سةوما فةي محافظةة السةليمانية و أدى الحةادس الةى وفةاة 

تصاالت ر بالموظفين في شركة آسيا سيل لالضراالعمال في هذا الفندق، فضالً عن إلحاق األاألجانب و النزالء و 

و التةي وراء حةدوس هةذا الحةادس  خةرىسةباب أ( و أءالطةوارىبجانب هذا الفندق لعدم وجود ساللم خلفية )سةاللم 

 . دناهسنعرضها أ

مان و السالمة في المباني الواردة في مجموعة الضوابط الصادرة عةن لعدم التزام المرخص له بشروط األ نتيجة

و كذلك الحال بالنسةبة  ، 56/9/1050رواح النازلين و العاملين في فندق سوما بتاريخ سليمانية، تضررت أالبلدية 

                                                                                                                                                        
 االلتزام بتنفيذ األصول الفنية و الهندسية و مقتضيات االمن و الصحة العامة. .1
 رفض استخدام مواد غير مطابقة للشروط الفنية و الهندسية. .9
 م تصحيحها.إخطار الجهة االدارية المختصة بأية مخالفة في تنفيذ األعمال ما لم يت .4
 عند اإلنتهاء من تنفيذ األعمال يقوم المهندس بإصدار شهادة صالحية المبنى لإلشتغال مرفقاً بها التقرير النهائي. .1
في حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ او المكتب الهندسي التخلي عن التزامه باإلشراف يجب أن يقوم بإخطار  .6

ار الجهة االدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و ذلك قبل توقفه عن المرخص له او من يمثله قانوناً و اخط
 االشراف بشهر على األقل، و يلتزم المشرف على التنفيذ باصدار شهادة صالحية األعمال التي تمت تحت إشرافه .

 .1002( لسنة 553قم )لقانون البناء المصري ر 1003( لسنة 544( الى الالئحة التنفيذية رقم )595يراجع المادة)
 .1002( لسنة 553( من قانون البناء المصري رقم )501نظر المادة )ت( 1)
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ن تعةدان مةن ض فةي تفاصةيل هةاتين القضةيتين اللتةيبةالخو لطلبةة )فةردوس(. وعليةه سةنقومقسام الداخلية لألبنية األ

 ي: أنتهاك قواعد و ضوابط و شروط األبينة و المنشآت في اإلقليم. و كما يأت تطبيقات

جةراء المتهمةين إل 2/9/1051فةي  1051ة / / احالة 934بقرارهةا المةرقم  5أحالت محكمة تحقيةق السةليمانية/ -5

 ة( تسةع13( من قانون العقوبات في القضية الخاصة بالمجنى علةيهم وعةددهم )455محاكمتهم وفقاً ألحكام المادة )

فةي القضةية المرقمةة  ا( مصةاب59وعشرون شخصةاً حسةب مةا ورد فةي االوراق و القةرار و المصةابين وعةددهم )

 / شرطة رزكاري.150/ 619

لةةة الكفةالء وفةةق المةةادة حاء محةةاكمتهم غيابيةاً و خاصةةةً بعةد إجةةراق األوراق بحقهةم إلعليةه قةةررت المحكمةة تفريةة

تشةكلت  9/9/1059( من القانون نفسه. وبتاريخ 549صول المحاكمات الجزائية عمالً بأحكام المادة )( من أ553)

ل عن بلديةة السةليمانية حضار المتهمين الى شهادة الشهود وممثل عن الدفاع المدني وممثالمحكمة و استمعت بعد إ

تشكلت المحكمةة و اسةتمعت  50/50/1059وممثل السياحة وخاصة الذين حضروا الى موقع الحادس. وفي جلسة 

جةةازة الةةى واثنةةاء التخطةةيط والبنةةاء و مةةنح اإلالةةى شةةهادت الشةةاهد و أوضةةح بخصةةوص التعليمةةات المرعيةةة وقتئةةذ  

حضار المتهمةين وجهةت تشكلت المحكمة و بعد إ 53/51/1059وبتاريخ  ، المعني بالبناء )المرخص له( في حينه

( مةن قةانون 455ولى والثالثة مةن المةادة )ة و بعدد المتهمين وفق الفقرة األالمحكمة الى كل واحد منهم تهمة مستقل

 العقوبات العراقي. 

م النجةاة فةي وسةالل قوال الشهود حول كيفية وقوع الحادس والبناء وعدم وجود مستلزمات لالطفاءو لما ورد في أ

سةباب الحقيقيةة للوفةاة وهةي الخنةق بالغةازات ، مما أدى الى الحةاالت واأل نذار لديهمالبناية و عدم وجود أجهزة اإل

جهةةزة الموجةةودة نتيجةةة شةةدة الحةةرارة المصةةحوبة للةةدخان الفنةةدق دون وجةةود منافةةذ للتهويةةة وإذابةةة األالسةةامة فةةي 

شةف و تبين بعةد دراسةة القضةية و حسةب مةا ورد فةي التقةارير ومحضةر الكالمتصاعد، تم خنق النزالء في الفندق 

جراء تغييرات في خريطة البناء حيث لم يتم منح صاحب البنةاء لتمويةل الةدكاكين والمخطط لمحل الحادس، انه تم إ

فيةذ شراف المباشر وتنإلجازة وعدم ات أوسع واالعتراض عليه ثم منح اإلوبمساحات صغيرة الى الدكاكين ومحال

ارطة المصدقة يتضح ان المرخص له أجرى البناء من قبل صاحب االرض و بدون مراقبة البلدية، و بموجب الخ

نشةأ قةاعتين مفصةولتين بفاصةل ( غةرف ومشةتمالت وحديقةة أ2كون مةن )ذ بدل ان ي، إ ولتغييرات في الطابق األ

ثةاس المنزليةة التةي كانةت لمحالت بيع األيرة منها خصصت والكب ، زجاجي، الصغيرة منها كانت الستقبال الزوار

 سبباً في نشوب الحريق.

لمعهةد التقنةي/ جامعةة السةليمانية وذلةك لوكذلك ما حصل في القسم الداخلي إلسكان الطالب )فةردوس( التةابع  -1

لحمايةةة حيةةث نشةةب حريةةق فةةي هةةذا القسةةم ايضةةاً نتيجةةة التقصةةير فةةي عةةدم تةةوفير مسةةتلزمات ا 4/1/1059بتةةاريخ 

بتةةاريخ  9شةتراطات الحريةةق فةي البنايةةة علمةاً بةأن هةةذه القضةية محالةةة الةى محكمةة جنايةةات السةليمانية/ة و اوالنجةا

. وانه بموجب المحضر النهائي للجنة التحقيقية المشكلة للتحقيق 50/9/1054
(1)

في الحادس تبين أسباب التقصةير  

( مصةابين مةن 4( ضةحية و )59حةادس بوفةاة )ضافة الةى عةدم وجةود منافةذ للتهويةة فتسةبب ال، إ عالهشرنا أعما أ

طالب المعهد، علماً بأن هذه القضية ال تزال في أروقة محكمة الجنايات.
(2)

 

 ً و كذلك في مصر تضمن قانون البنةاء و الئحتةه التنفيذيةة نصةا
(3)

أوجةب علةى الجهةة االداريةة المختصةة بشةؤون  

قانونةةاً عةةن ادارة المكةةان المخصةةص إليةةواء السةةيارات التخطةةيط و التنظةةيم فةةي حالةةة امتنةةاع المالةةك أو مةةن يمثلةةه 

و امتناعةةه عةةن تشةةغيل المصةةعد أو الخاصةةة بشةةاغلي العقةةار او بعةةدم اسةةتخدامه فةةي هةةذا الغةةرض المخصةةص لةةه ا

نةذار للمالةك او مةن يمثلةه قانونةاً بكتةاب راطات تأمين المبنى و شاغليه ضد أخطار الحريق أن يوجه إشتاإلخالل با

المدة دون ، فإذا انقضت ابعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه خالل مدة  ال تجاوز شهر موصى عليه مصحوب

المالةةك  صةةدار قةةرار بتنفيةةذ مةةا امتنةةع عنةه المالةةك وفقةةاً لمةةا تحةةدده الالئحةةة التنفيذيةةة و يتحمةةلالتنفيةذ قةةام المحةةافظ بإ

 داري.حصل ذلك بطريق الحجز اإلدارية و ت% من المصروفات اإل50ضافة الى النفقات و المصروفات باإل

                                                      
 ./ شرطة سرجنار غير منشورة  159/ 509( القضية التحقيقية المرقمة 1)
 .غير منشور 1054/  4/ 11بتاريخ  1054/ ت /  33العدد  9( محكمة جنايات السليمانية / 2)
 .1002( لسنة 553ون البناء المصري رقم )( من قان69المادة )( 3)
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المالةك كما يعاقب المالك أو ذوو الشأن في حالة المخالفة الخاصة بصيانة  و تشغيل المصاعد و التي توجب على 

نشاء و تشغيل المصعد بغرامة يومية مائةة جنيةه أو ذوي الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص بها في مجال إ

داري حتى إزالة أسباب المخالفة.باإلضافة الى إيقاف تشغيل المصعد بالطريق اإلالمخالفة  تتعدد بتعدد أيام
 (1 )

 

 

 خامساً: إخالل عدم وضع اإلعالنات الخاصة ببيانات البناء أو باألعمال الموقوفة:

ً يلتةةزم طالةةب التةةرخيص عنةةد البةةدء بالبنةةاء ان يضةةع اعالنةة  فةةي مكةةان ظةةاهر مةةن موقةةع البنةةاء يتضةةمن البيانةةات  ا

صة باعمال البناء و أن تكون هذه البيانات واضحة، لذا يتعين عند الشروع فةي البنةاء أو التعليةة أو االسةتكمال الخا

 ان توضع في مكان ظاهر من موقع البناء الفتة يبين فيه:

 رقم الترخيص و تاريخ صدوره. .5

 نوع المبنى ) سكني ، تجاري ، صناعي .... ( .1

 قامتها.عدد األدوار المرخص بإ .9

 لمالك و عنوانه.سم اإ .4

 سم المهندس المشرف على التنفيذ مع ذكر اسم المقاول القائم بالتنفيذ و عنوانه.إ .1

برمت وثيقة التأمين و عنوانه.إسم شركة التأمين التي أ .6
(2)

 

عةالن فةةي موقةع العمةل هةي الطةالع الجمهةةور و أجهةزة الدولةة المعنيةة التةي لهةةا و ان الحكمةة مةن وضةع هةذا اإل

لبناء، على جميةع البيانةات و المعلومةات المتعلقةة بالمشةروع المزمةع إقامتةه و ذلةك لالفصةاح عةن اتصال بأعمال ا

تفاصةةيل المشةةروع أمةةام الةةرأي العةةام، و التمكةةين للجهةةات الرسةةمية مةةن المطابقةةة بةةين الواقةةع المنفةةذ و مضةةمون 

ذاً يةتم اللجةوء إليةه مةن قبةل ون مالعالن يكجهة . و من جهة أخرى فإن هذا اإل هذا من ، الترخيص الصادر بشأنه

جراءات القانونية الالزمةة عنةد حةدوس مةا هذا المشروع عند حدوس ما يوجب  اتخاذ اإل نشاءكل ذي مصلحة من إ

 يوجب ذلك.

( مةن القةانون المةذكور آنفةاً بغرامةة ال تقةل عةن مةائتي جنيةه و ال تزيةد 16حكام المادة  )و يعاقب كل من يخالف أ

العقوبات بتعدد المخالفات. على ألف جنيه و تتعدد
(3)

 

كما و يُعاقِب المشرع الفرنسي على إخالل عدم وضع إعالن بمعلومةات المشةروع البنةائي و بياناتةه الرسةمية فةي 

يورو فرنسي. 9000-100مكان ظاهر لموقع العمل بالغرامة المالية التي تتراوح بين 
(4)

 

ستان العراق فلم نجد اية معالجة في النصوص القانونية لنظةام قليم كورداما بالنسبة لمسألة اإلعالن في العراق وإ

بنيةة العملية وخاصة بالنسبة لبنةاء األ قليم، ولكن من الناحيةواألبنية وال في قانون إدارة بلديات العراق واإلالطرق 

ن عةن نةوع البنةاء العة، فيوضةع إ خيةرة بالنسةبة لألبنيةة العائةدة لألفةرادع العائدة للحكومة وفةي اآونةة األوالمشاري

لألبنيةة نجةاز العمةل بالنسةبة المشروع واسم الشركة التةي تقةوم بإسماء المهندسين المشرفين وكلفة المراد إنشاؤه وأ

اإلعالن  ال في ية تعليمات خاصة بفرض العقوبة على مخالفة عن عدم وضع والمشاريع الحكومية اال أنه لم نجد أ

 قليم.العراق وال في اإل

فرنسةا و مصةر و خالل عدم وضع إعالن بالمشروع، بين الموقةف فةي اضلتنا بين الحكم القانوني إلمففمن خالل 

قليم يظهر لنا بأن القةانون الفرنسةي كةان أكثةر واقعيةاً و مسةايراً لةنهج البنةاء المتبةع لةديهم، عنةدما العراق بما فيه اإل

لشةكل المطلةوب حفاظةاً علةى األمةن البنةائي فةي وضع مبلغاً جدياً لغرامة بحيث يعاقب المخالفين و يردع غيةرهم با

لى حد أن تعالج هذه انونية المصرية و في العراق و اإلقليم لم ترق إالدولة. على خالف ذلك نجد بأن النصوص الق

عالن  و الحكمة من وضعه، وذلك لعدم تناسب مبلةغ الغرامةة مةع صورة التي تستلزمها أهمية وضع اإلالمشكلة بال

يف الماليةةة التةةي قتصةةادية الحاليةةة التةةي تحةةيط بمسةةألة البنةةاء و الشةةخص البةةاني و التكةةاليةةة و االاقعالظةةروف الو

                                                      
 .1002لسنة  553( من قانون البناء المصري رقم 502ينظر المادة )( 1)
 ( من الالئحة التنفيذية منه.599والمادة ) 1002( لسنة 553( من قانون البناء المصري رقم )16ينظر نص المادة )( 2)
 .1002( لسنة 553قم )( من قانون البناء المصري ر506يراجع المادة )( 3)

(4) Henri Jacquot, droit de lŭrbaisme. Droit de l’urbanisme, Deuxiēm, edition Dalloz, 1989 a 
linēa 72 P.589. 
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و مدى تأثير مبلغ الغرامات المقررة في المقدرة المالية لصاحب المشروع او المةرخص  ، وضاعتستلزمها هذه األ

 له.

 ستكمال:لصادر باإلزالة او التصحيح او االسادساً: االمتناع عن تنفيذ الحكم ا

ص أصةالً، ترتةب أو أنه قام بأعمال البناء بدون تةرخي ، عند قيام المرخص له بأعمال تخالف الترخيص الصادر 

داريةة المعنيةة التزامةاً بإزالةة هةذه األعمةال المخالفةة و ذلةك لحملةه علةى احتةرام حكةم القةانون على عاتق الجهةة اإل

 المنظم للبناء و العمران.

صدار قرار من الجهة اإلدارية صاحبة االختصاص بإعادة الحال الى مةا لفة تتم من خالل إة األعمال المخازالو إ

كان عليه قبل القيام بهذه األعمال من قبل المرخص له أو من يمثله قانوناً. فاإلزالة تعني محو األعمال المخالفة، و 

زالةة الجزئيةة تكةون لف أم كةان جزئيةاً، فاإلبنةاء المخةاإنهاء آثارها من الوجود بشكل كلي، سواء أكان المحو كلياً لل

 منصبة على جزء من البناء ذلك بحسب الحد المقرر به في مضمون الحكم.

زالة، بحيث ينصرف الى تصحيح األعمال المخالفة لتكون مطابقة للقواعةد تصحيح فإن له مفهوماً مغايراً لإلما الأ

 واصفات و الضوابط المثبتة في ترخيص البناء أو الترميم.القانونية المنظمة ألعمال البناء أو منسجماً مع الم

ين اثنين، هو اإلبقاء على العمل الموافق لحكم القانون الةذي ال يحتةاج التصحيح في مضمونه يحوي على إجراءف 

أو اال الى بعض من التصحيحات البسيطة بحيث تجعل البناء موافقاً لما هو مقرر من الناحية القانونية و الهندسةية، 

من البناء أو إضافة أقسام اخرى للبنةاء بصةورة  ، فقد يحتاج الى هدم قسمأنه ينص على تغيير كلي في معالم البناء 

 ً بةدون تصةحيحه، فهنةا دارياً مع أحكام القانون. و كذا الحال إذا قام المخالف باستكمال العمل الموقوف إ تجعله متفقا

تصحيحه و تعديله.زالة العمل المخالف أو طلب يمكن لإلدارة إ
(1)

  

ليس في الطبيعة ألنةه كمةا أسةلفنا الةذكر  زالة و التصحيح فارق في الدرجة وهنا يتبين لنا بأن الفرق بين اإل و من

و هي تصويب المباني المخالفة لالشةتراطات القانونيةة إمةا بإزالتهةا اذا  ، زالة و التصحيح يتفقان في الطبيعةأن اإل

بالتصحيح اذا كان يمكةن تصةويبها ضةمن مةا هةو مسةموح بةه قانونةاً أو وفقةاً للضةوابط  كان غير قابل للتصويب أو

زالةة قةد تةرد علةى العقةار بأكملةه أو جةزء منةه امةا التصةحيح فهةو يختلفان في الدرجة باعتبار أن اإل الفنية. و أنهما

وجةود العقةار بعةد ذلةك طالمةا  دائماً يرد على جزء من العقار المخالف للقانون او لالشتراطات الفنيةة مةع اسةتمرار

 توافرت فيه الشروط القانونية و الفنية المحددة في ترخيص البناء.

تخالف الترخيص الصةادر او كانةت بةدون تةرخيص، و انتقلةت  بأعمالً و يمكننا ان نتساءل بأنه اذا قام شخص ما 

و المشتري لهذا العقار او الموصى لةه.... سواء كان هؤالء الغير هم الورثة ا ، ملكية العقار المبنى بالمخالفة للغير

ولةة دون تنفيةذ القةرار عمةال المخالفةة بقصةد الحيلهةذه األالخ. فهل يجوز لهؤالء التمسةك و الةدفع بةأنهم لةم يقومةوا ب

 الصادر باإلزالة.

 األعمةال ذلك: أنةه فةي حالةة قيةام باألعمةال المخالفةة للتةرخيص الصةادر او بةدون تةرخيص فةإن هةذه لإلجابة عن

زالةة يةرتبط ، لذلك فإن القرار الصةادر باإل قامهاتكون مصدر الخطر على األرواح و الممتلكات دون شخص من أ

و بتةوافر جةراءات عمال التي توجةه إليةه اإلبهذه األعمال ارتباطاً مادياً دون ثمة اعتبارات لشخص من قام بهذه األ

الةى مبةدأ  اسةتناداً  ظر عةن شةخص طالةب التةرخيص، واشتراطات معينة في األعمال المطلوب القيام بها بغض الن

يرتبط لعمل المخالف بعينية العقةار بصةرف النظةر عةن مالكةه أو مةن قةام بذلك صدار الترخيص عينية التي تحكم إ

 من السكان او المارة او الجيران.ى خطورة مقتضيات الصحة العامة و أبتنفيذ األعمال المخالفة و القضاء عل

حةد المخةالفين لقةانون المبةاني و امتنةع المخةالف عةن تنفيةذ ذلةك لعقوبةة القضةائية و اإلداريةة علةى أيقاع الذا عند إ

الحكم الصادر من القضاء او تنفيذ القرار االداري النهائي
()

زالةة ، لةذا فةإن لإلزالة أو التصةحيح او االسةتكمالباإل 

                                                      
( ينظر المستشار فايز السيد اللمساوي و د. اشرف فايز اللمساوي، موسوعة اللمساوي القانونية في التعليق على قانون 1)

(. و د. محمود سالمة و د. 401، دار عماد للنشر و التوزيع، القاهرة، ص)5، ط 1002( لسنة 553م )المباني الجديد رق
 (.903، ص)1055هشام زوين، موسوعة جرائم المباني، المجلد الثالث، مركز بهجت لالصدارات القانونية، القاهرة، 

( )لحاجة الى اعتماده او التصديق عليه من جهة أعلى، يقصد بنهائية القرار و هو القرار الصادر من جهة ادارية من دون ا
كما ان القرارات االدارية يجب ان تستنفذ كافة مراحل التدرج االداري لوجودها القانوني من حيث التوصية و المناقشة و 

 يعد سوى االقتراح و اعداد صيغة القرار ثم التصديق عليه ممن يملك ذلك قانوناً، حيث ان القرار قبل التصديق عليه ال
مجرد اجراء تمهيدي ال يترتب عليه أي اثر، و من ثم ال يقبل الطعن فيه بااللغاء، كذلك ال يجوز الطعن بااللغاء في 
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ائي تةةرد ضةةمن الحكةةم القضةةائي الجنةةائي كةةأثر للحكةةم او القةةرار ذات طبيعةةة مزدوجةةة ، فهةةي مةةن جانةةب جةةزاء جنةة

كعقوبة تكميلية وجوبية، و ال تقضي المحكمة بها اال اذا كان المبنى قد أقيم خالفاً للمواصفات القانونية او الفنيةة او 

( مةن قةانون البنةاء المصةري 509الهندسية او االشتراطات العامة او االصول الفنية في البناء، فقةد قضةت المةادة )

أنه يعاقب المهنةدس أو الشةخص فةي المكتةب الهندسةي القةائم بأعمةال االعتمةاد بةالحبس و  1002( لسنة 553رقم )

%( مةن قيمةة هةذه األعمةال و ذلةك 50عمال المةرخص بهةا و ال تزيةد علةى )%( من قيمة األ1ال تقل عن ) غرامة

ت و تصةحيح األعمةال المخالفةة زالةة المخالفةابأحةدى هةاتين العقةوبتين، و يحكةم بإبحد أدنى خمسين ألف جنيه، أو 

على نفقة المخالف، و تتعةدد العقوبةات بتعةدد المخالفةات، فةي حالةة العةود تكةون العقوبةة الحةبس مةدة ال تزيةد علةى 

خمس سةنوات و مثلةي الغرامةة المشةار اليهةا، و فةي حالةة تكةرار المخالفةة تقضةي المحكمةة بشةطب اسةم المهنةدس 

 كبت المخالفة لصالحه او من أحد العاملين لديه من سجالت نقابة المهندسين.المخالف او المكتب الهندسي الذي ارت

زالةةة او التصةحيح او االسةةتكمال بغرامةة تعةةادل جةزاء مخالفةةة عةدم تنفيةةذ حكةم اإل ( علةةى509كمةا نصةةت المةادة )

ار النهةائي قةر%( من اجمالي قيمة االعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عنةد التنفيةذ مةا قضةى بةه الحكةم او ال5)

زالة او تصحيح او استكمال و ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة االدارية المختصة من الجهة المختصة من إ

 بشؤون التخطيط و التنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم او القرار.

و التصةحيح و االسةتكمال  من خالل هذين النصين نجد أن المشرع المصري قد حاول جاهداً تنظيم مسألة االزالةة

بأفضل صّورها عندما قّرر جزاءات جدية جنائية و ادارية مةن حيةث مبلةغ الغرامةة الواجةب دفعهةا او مةدة الحةبس 

الواردة في النص او شطب القيد للمهندس او المكتب الهندسي من سجالت نقابة المهندسين، فهةذا المسةلك بةال شةك 

الهندسي و المعماري و  الجانب التنظيمي و أبعاد الموضوع و أثره فيي بجميع محمودٌ من جانب المشرع المصر

 بعادها االقتصادية و األمنية المؤثرة في قطاعات الدولة المختلفة.فضالً عن أ

فنةةدعو المشةةرع العراقةةي و الكوردسةةتاني أن يحةةذو حةةذو المشةةرع الفرنسةةي و المصةةري فةةي تةةولي الموضةةوع  

ر المترتبة عليه و باألخص في الوقت الحالي مع تزايد البنةاء العشةوائي و عةدم االهتمام المتناسب مع خطورة اآثا

 التقيّد بما هو مقرر من ضوابط فنية و معايير هندسية ضمن المحاور المسموح بها للبناء و التشييد.

( لسةنة 59رقةم )( مةن قةانون ادارة بلةديات العةراق 34حيث ان ُجلَّ ما جاء به المشرع العراقي هةو نةص المةادة )

المعةةدل الةةذي نصةةت علةةى انةةه يكتسةةب امةةين  5364( لسةةنة 561)رقةةم قةةانون تعةةديل قةةانون ادارة بلةةديات  1005

العاصمة و مدراء البلديات، كةل ضةمن حةدود بلديتةه، صةفة قاضةي الجةنح فةي المخالفةات الناشةئة عةن تطبيةق هةذا 

( 555قةانون العقوبةات العراقةي رقةم ) ( مةن439 - 429القانون و كذلك المخالفات المنصوص عليها فةي المةواد )

 ، و ذلك لفرض غرامة ال يزيد مقدارها على عشرة دنانير عن المخالفات التي تقع امامهم فقط. 5363لسنة 

هذه النصوص يبدو قةد عفةا عنةه الةزمن ، بحيةث هةو بعيةد كةل البعةد عةن واقةع الحيةاة العمرانةي و البنةائي  كما أن

مخالفين ألشد شروط تراخيص البناء أهميةً ، فمن جهة أن هةذه المةادة لةم تحةدد القائم، و عاجز عن ردع أضعف ال

وجه المخالفة او أمثلها، و من جهةة اخةرى لةم تخصةها بصةفة األشةخاص الموجهةة الةيهم هةذه العقوبةة.عالوةً علةى  

 خفة العقوبة في ذاتها و عدم ردعيتها. 

مةن قةانون ادارة بلةديات العةراق في فقرتها االولى ( 34) حيث ان ُجلَّ ما جاء به المشرع العراقي هو نص المادة

الةذي خةول وزيةر العةدل بنةاء علةى قةرار مجلةس البلةدي و اقتةراح مةن وزيةر لغائةه قبةل إ 5364( لسنة 561رقم )

البلةةديات بتشةةكيل محكمةةة جةةزاء فةةي العاصةةمة و المحافظةةات للنظةةر فةةي القضةةايا الناشةةئة فةةي هةةذا القةةانون و الحكةةم 

 ال تتجاوز عشرة أيام او الغرامة التي ال تزيد على خمسة دنانير او بهما. بالحبس لمدة 

                                                                                                                                                        
االجراءات التحضيرية أو التمهيدية التي تسبق اتخاذ القرار النهائي كالتوجيهات و التوصيات و التبليغات ، او األعمال 

س أثراً قانونياً كالتعليمات و المنشورات التي تصدر تسهيالً لتنفيذ هذه القرارات شريطة اال الالحقة لصدوره و التي ال تحد
تتضمن قواعد جديدة. و لمزيد من التفاصيل يراجع د. جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة لألنفصال في القانون 

رة الزغبي، القرار االداري بين النظرية و (و د. خالد سما53-52، ص )1001االداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 (. 94، ص)5333االردن،  –، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان 1التطبيق، ط
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( مةن الدسةتور 31يجب ان ال ننسى ان هذه المادة دخلت ضمن المواد الملغةاة ضةمناً لتعارضةها مةع نةص المةادة )

المشةكلة  الةذي حظةر انشةاء محةاكم خاصةة او اسةتثنائية، و بةال شةك مثةل هةذه المحةاكم 1001العراقي النافةذ لسةنة 

 مثلة الصارخة للمحاكم االستثنائية في الدولة.رار خاص من وزير العدل تعد من األبق

و ( 34المةةادة )هةةذه الفقةةرة االولةةى مةةن لغةةاء بإ 1005( لسةةنة 59ي فةةي قةةانون رقةةم )و حسةةناً فعةةل المشةةرع العراقةة

فظةات سةلطة قاضةي الجةنح فةي اآخر التي منحت ألمين العاصمة و مدراء البلديات فةي المحا حالل محلها النصإ

 المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.

فنجد أنه اصبح لزاماً على المشةرعين العراقةي و الكوردسةتاني صةياغة نصةوص قانونيةة جديةدة تحةل محةل هةذه 

م و عةدم االنتظةاالنصوص لكي تستقيم األوضاع القانونية للبنةاء و االزالةة و التصةحيح فةي مةدننا المتسةمة عمومةاً ب

النةاس و  الجةرائم الناشةئة عنهةا و الحفةاظ علةى ارواح علةى و ردع المخةالفين لهةا و القضةاء ،ماالعشوائية الةى حةد

بنيةة و المةارين و العمةال الةذين يشةتغلون فةي هةذه األ للمباني و وقوعهةا علةى ممتلكاتهم عما يحدس من  انهيارات 

 والدهم. ، فضالً عن المرخصين لهم و أالجوار

( المشار اليها في قانون العقوبةات العراقةي فإنهةا متعلقةة بالمخالفةات 439 - 429جوعنا الى هذه المواد )و لدى ر

( بأنةه يعاقةب بةالحبس 429فمةثالً نصةت المةادة ) ،المرتكبة في الطرق العامة و االماكن المخصصة للمنفعة العامة

او بةال انير من زحم الطريق العام بال ضةرورة خمسة عشر يوماً او بغرامة ال تزيد على عشرة دن علىمدة ال تزيد

كان ذلك بحفره حفرة أو بوضعه أو بتركه فيه مواد أو اشياء تجعل المةرور غيةر سواء  ،مختصةالاذن من السلطة 

المرور فيه بأية كيفية كانت و كذا من اغتصب بأية طريقة كانت طريقاً عاماً او  ، أو تسبب في إعاقةمأمون للمارة

 ة للمنفعة العامة. ارضاً مخصص

لةةم يعةةالج المخالفةةات و  ا( انهةة34فةةي هةةذا التعةةديل للمةةادة ) اليهةةو المةةواد االخةةرى المشةةار إالمةةادة  هفمةةن خةةالل هةةذ

أو من يمةثلهم قانونةاً، لةذا نجةد مةن الضةروري اصةدار  المرخص لهمجرائم الخاصة بالمباني و المرتكبة من قبل ال

سوة بةالقوانين المقارنةة فةي لعقوبات المفروضة على المخالفين أباب خاص ل راديقانون موحد للبناء في العراق و ا

الةى جانةب كل من فرنسا و مصر و غيرها من الدول االخرى حتى في االردن و لبنان فهناك قةانون خةاص للبنةاء 

 في قانون العقوبات. حاالت اخرى تتم معالجتها بالقواعد العامة

قةانون تعةديل قةانون  1005( لسنة 59رقم ) لقانوناذ انه من خالل رجوعنا  ،احكام االزالة في العراق يتنهكما أ

المشار اليه سابقاً نجد انةه هنةاك اشةارة لعقوبةة االزالةة فبمجةرد  5364( لسنة 561ادارة البلديات في العراق رقم )

وجةةود مخالفةةات فةةي البنةةاء و االسةةتعماالت لةةألرض المعةةدة للبنةةاء، تقةةوم البلديةةة المختصةةة بتوجيةةه انةةذارات الةةى 

ا اصحاب المخالفات بلزوم معالجةة وتصةحيح وازالةة االسةباب الداعيةة للمنةع او المخالفةة و بالطريقةة التةي تقررهة

البلدية خالل المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
(1) 

العراقي انه" اذا انشأ صاحب الملك  5391( لسنة 44( من نظام الطرق و االبنية رقم )40و كذلك نصت المادة )

النظةام، فعلةى البلديةة ان تنةذر صةاحبه  بدون اجازة و تبةين بعةد الكشةف ان ذلةك البنةاء ممنةوع بموجةب احكةام هةذا

نفذ مضمون يبلزوم ازالة االسباب الداعية للمنع خالل مدة مناسبة على ان ال تقل عن ثالثة ايام و على صاحبه ان 

كشةف تضةروبة و علةى البلديةة ان ماالنذار اال اذا ادعى ان البناء غير ممنوع فله ان يقدم اعتراضه خةالل المةدة ال

رى فإن تبين ان االدعاء غير وارد تكلفه بإزالة االسباب حاالً، فإن امتنع أو لم يقدم اعتراضاً فلهةا ان البناء مرة اخ

 تقوم بذلك مباشرة و تستوي المصاريف منه ".

( من القانون نفسه انةه " اذا انشةأ صةاحب الملةك بنةاء بموجةب اجةازة البلديةة و تبةين بعةد 45و كذلك نصت مادة )

ر صاحبه بلةزوم إزالةة االسةباب الداعيةة هذا النظام فعلى البلدية ان تنذ ء ممنوع بموجب احكامالكشف ان ذلك البنا

للمنع خالل المدة التي تراها مناسبة على ان ال تقل عن ثالثةة ايةام مةع تعريفةة بمقةدار مةا يقتضةي مةن التعةويض و 

فله ان يقدم  لتعويض المقدر غير كافوع او ان اعلى صاحبه ان ينفذ مضمون االنذار اذا ادعى ان البناء غير ممن

كشةف و التقةدير فةإن تبةين ان االدعةاء غيةر وارد تكلفةه الاالعتراض خالل المدة المضروبة وعلى البلديةة ان تعيةد 

                                                      
 المشار اليه سابقاً. 1005( لسنة 50( من تعليمات رقم )9نظر المادة )ت( 1)
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متنع او لةم يقةدم اعتراضةاً فلهةا ان تقةوم  بةذلك مباشةرةً مةن مبلةغ ان ، فإبإزالة تلك االسباب حاالً و قبض التعويض

 التعويض ".

عن في هاتين المادتين نجد أنهما قد عالجتا مشكلتي البناء بدون ترخيص و تجاوز حدود التةرخيص، و اللتةان بالتم

فةا عنهمةا الةزمن بحيةث لةم يعةد بعةض تعدان من المخالفات االكثر شيوعاً في واقع العمل العمراني، اال أنهمةا قةد ع

فظةة )المةدة المضةروبة( و )تعريفةة بمقةدار(، ففةي لفاظهما مفهوماً للعامةة و غامضةاً بحيةث تحتةاج الةى تفسةير، كلأ

 واقع العمراني و البناء السائد حالياً.التقديرنا ان نصوص هذا النظام تحتاج الى اعادة صياغة بما تنسجم مع 

جنائية ام ادارية دون ذكةر تفاصةيل لهةا و وضةع الجةزاء  تكانصوص العامة بخصوص الجزاءات سواء فهذه الن

 ة يعد نقصاً تشريعياً يجب تالفيه.المناسب لكل مخالف

و على أصحاب الشأن أن يبادروا الى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح او استكمال األعمال المخالفةة خةالل 

المدة المحددة بموجب القوانين و التعليمةات المتعلقةة بهةذا الشةأن، فةإن امتنعةوا عةن ذلةك او انقضةت المةدة المحةددة 

الحكم كان للجهة االدارية المختصة أن تقوم بذلك بنفسها او تعهد به الى شخص آخر لكي يقةوم دون ان ينفذوا ذلك 

 به.

من جهة اخةرى يتحمةل المخةالف جميةع النفقةات و المصةروفات المترتبةة علةى قيةام الجهةة االداريةة بتنفيةذ الحكةم 

ات و المصروفات من التكاليف المقررة المتعلق باالزالة او التصحيح لألعمال المخالفة، على أن تُحّصل  تلك النفق

للبناء عن طريق الحجز االداري و يكون الخلف العام او الخاص مسؤوالً عن تنفيةذ مةا قضةى بةه الحكةم او القةرار 

النهائي من ازالة او تصحيح او استكمال، و تبدأ المةدة المقةررة للتنفيةذ مةن تةاريخ اعالنةه بةالحكم او القةرار اعالنةاً 

%( من قيمة األعمال 5بق في شأنه األحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة و هي )قانونياً و يط

 المخالفة.

كما و تسري أحكام الغرامة في حالة ما اذا قام المالك او المقاول او من ينوب عنهما باستئناف االعمةال الموقوفةة 

يقاف.الشأن بقرار اإللتالي إلعالن ذوي و ذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم ا
(1)

 

زالة عقوبة ال توقع اال بقرار اداري، إذ أنه تدبير تملكةه الدولةة إلقةرار التنظةيم العةام حمايةة للمصةلحة و تعتبر اإل

االعامة بشرط ان يكون حول ذلك مسبباً و تسبيب القرارات االدارية هو من اهم الضمانات لألفراد ألنه يسةمح لهةم 

 راقبة مشروعية القرار.و للقضاء على السواء م

( مةن قةانون العمةران الفرنسةي الةى أن االجةراءات المتخةذة بخصةوص مخالفةة 420-5هذا و لقد أشةارت المةادة )

النصوص تبقى معتبرة وثابتة و مرعية الى ان يثبت العكس، واالشخاص الذين يتخةذون اجةراءات ازالةة االعمةال 

ائية و كةةل موظةةف او مكلةةف بخدمةةة عامةةة وكةةذلك العمةةدة او المخالفةةة يكونةةون هةةم مةةن الضةةباط او الشةةرطة القضةة

 الوزير او المكلف بتنظيم البناء العمراني، وفي حدود وظيفته واختصاصه.

 

 

 المبحث الثاني

 لمخالفات تراخيص البناء داريةالجزاءات اإل

 

تةي سةردناه فةي ورة الخالل بشروط و ضوابط تةراخيص البنةاء قةد تكةون جنائيةة بالصةسبق القول ان جزاءات اإل

خالل و درجة جسامته و مةدى عدد نوعها و أشكالها بحسب أوجه اإل، أو أن تكون جزاءات إدارية تتالمبحث األول

مخالفته القواعد المقررة في مجةال هةذه التةراخيص، فالمشةرع فةي مضةمار تةراخيص البنةاء حةاول جاهةداً مواكبةة 

تسمت عموماً بمسةايرتها للتطةورات التقنيةة و الفنيةة ريعات ال البناء بما أصدرته من تشاألحداس المستجدة في مجا

التةةي جةةرت فيهةةا عمليةةات  و الهندسةةية و التصةةميمية المتمثلةةة فةةي األبنيةةة او المنشةةأة و المرافةةق المقامةةة حةةديثاً او

 زالة او ترميم.تصحيح او إ

                                                      
 .1002( لسنة 553( من قانون البناء المصري رقم )509نظر المادة )ت( 1)
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في ماهيتهةا أو مصةدرها ألن فااللتزامات المترتبة على عاتق المرخص له يستوجب تنفيذها كما هى دون الولوج 

النظام القانوني لتراخيص البنةاء تتضةمن جملةة قواعةد تختلةف فيمةا بينهةا مةن حيةث درجةة إلزاميتهةا، لكنهةا جميعةاً 

ً دة و هي ضةرورة اتبةاع كةل ضةوابط و اتصب في خانة واح لقيةام المسةؤولية و التةي  شةتراطات التةرخيص، تالفيةا

ات ضبطية واسعة بحيث ال تقف عند حد وجود الترخيص من عدمةه و انمةا زائها الجهات االدارية بصالحييتمتع إ

في طلب التةرخيص و مطابقةة مةا  تنصرف الى مدى التقيّد بكل الضوابط و الشروط و المحددات البنائية عند البت

 نجازه في الواقع من أعمال بما ورد و بدقة في مضمون الترخيص.تم إ

رية ليست كالجزاءات الجنائية من حيةث اجةراءات فرضةها او طريقةة القيةام داو مما يجدر ذكره أن الجزاءات اإل

بها و حتى في ماهيتها، لذلك ارتأى المشرع االداري منح بعض أجهزة الضبط االداري سلطة تقديرية واسةعة فةي 

ة فةةي كةةل مراقبةةة كيفيةةة تنفيةةذ المشةةاريع و األعمةةال البنائيةةة و محاسةةبة المخةةالفين للمةةديات المةةرخص بهةةا و المحةةدد

 ختصاص منح الترخيص او برفضه.لة باالقواعد السارية لدى الدوائر و المؤسسات ذات الص

فةي  ،عليه سنتناول هذا الموضوع فةي عةدة مطالةب نتنةاول فةي المطلةب األول الوقةف االداري لألعمةال المخالفةة

المطلةةب الثالةةث للةةتحفظ  سةةتكمال فةةي البنةةاء المخةةالف. ونخصةةصالمطلةةب الثةةاني منةةع االنتفةةاع و االحةةين يتضةةمن 

خةةالء المبنةةى عنةةد . ونتتطةةرق فةةي المطلةةب الرابةةع الةةى إاالداري علةةى االدوات و المعةةدات و المهمةةات المسةةتخدمة

متنةاع عةن تزويةد العقةارات المخالفةة بالخةدمات، فةي حةين نتنةاول فةي فنخصصه لالالمطلب الخامس  ، أما االزالة

 او تعديلها. المطلب السادس سحب التراخيص السابق منحها

 

 

 

 

 المطلب األول

 داري لألعمال المخالفةالوقف اإل

 

لتزامات المتعلقة بالبناء، فذلك يسةتتبع حتمةاً تحةرك الجهةة خص له لقواعد الترخيص او خرقه لالعند مخالفة المر

هةا مةا زاء الشةخص المخةالف، مناالدارية و فةرض الجةزاء المناسةب إ االدارية المختصة بأعمال قواعد المسؤولية

يقاف كل ما من شأنه إنجاز أو تسهيل سةير العمةل البنةائي إ أي ،يكون في صورة الوقف االداري لألعمال المخالفة

تلةةك االعمةةال و يمنةةع المةةرخص لةةه فةةي المشةةروع المزمةةع إقامتةةه، و ذلةةك مةةن خةةالل قةةرار اداري يصةةدر لوقةةف 

اداري يصةدر عةةن جهةة اداريةةة فةي حةةدود سةتمرار فةي مباشةةرة أي عمةل يتعلةةق بةذلك. فقةةرار الوقةف هةو قةةرار اال

 سلتطها و صالحيتها بشأن تنظيم أعمال البناء.

بقاء الحال على ما كان عليةه، ريثمةا تةتمكن الجهةة االداريةة ذات الصةلة لقرار له طبيعة تحفظية يهدف الى إفهذا ا

ك األعمال و االنتفاع بهةا لحةين من اتخاذ ما يلزم تجاه األعمال غير القانونية، و منع المخالف من االستمرار في تل

 تجزم االدارة اتخاذ االجراء الالزم إلنهاء هذه الحالة.

( من قانون العمران الفرنسي420-1فالمشرع الفرنسي ذهب في المادة )  
(1)

دارة الوسةيلة الفعالةة الةى إعطةاء اإل 

اتخةاذ االجةراءات القضةائية يكةون لوقف االعمال المخالفةة فةور اكتشةافها تالفيةاً للحصةول علةى موافقةة اللجةان او 

خاللهةةا قةةد فةةرض األمةةر الواقةةع بمعرفةةة المخةةالفين، و يفةةوت بالتةةالي الهةةدف الةةذي ابتغةةاه المشةةرع مةةن وقةةف تنفيةةذ 

التي تستهدف اتساق اعمال البنةاء بمةا يتفةق و التنظةيم القةانوني  للقانون و تضيع الفائدة من ورائهاألعمال المخالفة 

 ة للبلد. المحقق للمصلحة العام

ظةر ( فقةد تضةمنت ان نةص علةى موضةوع ح420-1كما نص المشرع الفرنسي فةي قةانون العمةران فةي المةادة )

حدى الجمعيةات المشةار اليهةا فةي المةادة طلب العمدة او الموظف المختص او إعلى  )منع( االعمال التي تتخذ بناءً 

                                                      
)1 ( Jean cathelineau et Jean- Lēon Viguier, Technique du droit de  L’urbanisme, L.C.C. sans 
an, alinea' 316, p. 253. 
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ا البناء او من محكمة الجنح. و من جهتها فقد ( من قبل ذات المكتب او القاضي المختص بالنظر في قضاي5-420)

حدى هةاتين العقةوبتين يورو و الحبس مدة ثالثة أشهر او إ 91000ا ( فرض غرامة مقداره420-9قررت المادة )

 في حال االستمرار باالعمال رغم وجود حكم قضائي او قرار صادر بوقف االعمال.

يةورو للمتةر  6000يةورو وال تتجةاوز  5100تراوح بةين لتي ت( و ا420-4كما ان العقوبة المفروضة في المادة )

يةةورو فةةي الحةةاالت  9000000الواحةةد مةةن مسةةاحة البنةةاء الةةذي تةةم تشةةييدها أو الةةذي تةةم هدمةةه، وبغرامةةة مقةةدارها 

االخرى، و تفرض كذلك في حالة عدم تنفيذ االعمال في المدة المحددة التةي اصةبحت نافةذاً اعتبةاراً مةن االول مةن 

( ثانيةةاً وكةةذلك فةةي حالةةة عةةدم تنفيةةذ 56المةةادة ) 1001آب  2فةةي  1001لسةةنة  5119بةةاألمر المةةرقم  1009آب 

التعديالت او الترتيبات او اعمال الهدم المفروضة من السلطة المختصة. و في حالةة عةدم مراعةاة المةدة الممنوحةة 

الةةى اسةةتخدامها السةةابق فتفةةرض لغةةرض تةةرميم واصةةالح المكةةان واعادتةةه الةةى الحالةةة السةةابقة او اعةةادة االرض 

العقوبة على المستفيد من االجازة الممنوحة لمدة محدودة او بصفة مؤقتة.
 (1)

 

و يالحظ ان هذه العقوبات التي تناولها المشرع الفرنسي في المواد الجنائية في قانون العمران الفرنسي في المادة 

م القانون حيث تفرض العقوبات علةى مسةتخدم االرض حكا( بفقراته األربعة بالعقوبات المفروضة بموجب أ420)

عمال.او اي شخص مسؤول عن تنفيذ تلك األوالمستفيد والعمال والمهندس والمقاول 
 (2)

 

اما المشرع المصري فقد خول الجهة االدارية المختصة سلطة إصةدار القةرار االداري المتعلةق بوقةف األعمةال  

وقةف تلةك األعمةال حتةى يةتم البةت فةي الموضةوع. و هةذا مةا نصةت عليةه المخالفة، الذي يترتب عليه علةى الفةور 

خالفةة بةالطريق االداري، ويصةدر ( من قانون البناء المصري النافذ حالياً على أن " توقةف األعمةال الم13المادة )

، و يعلةن دارية المختصة بشؤون التخطيط و التنظيم يتضمن بياناً بهةذه األعمةاليقاف بقرار مسبب من الجهة اإلاإل

شخص المالك أو من يمثله قانوناً و المقاول القةائم بالتنفيةذ و المهنةدس المشةرف الهذا القرار بالطريق االداري الى 

عليةه مصةحوب بعلةم الوصةول علةى محةل على التنفيذ، فأذا تعذر إعالن أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتةاب موصةى 

  تصة بشؤون التخطيط و التنظيم...".قامته المختار و المدون لدى الجهة االدارية المخإ

علماً ان القرار الصادر بالمخالفة هو كأي قرار اداري آخر ال يكون اال بتةوافر االركةان الخمسةة للقةرار االداري 

و هةةي االختصةةاص و الشةةكل و السةةبب ثةةم المحةةل و الغايةةة و التةةي تخضةةع لمةةا تخضةةع لةةه القةةرارات االخةةرى مةةن 

 ً و ليس قضائياً، حيث يتم الطعن بالقرار االداري بوقف األعمال عند صدوره من جهةة  الطعون لكونه قراراً اداريا

 غير مختصة.

كمةةا و يمكةةن الطعةةن بقةةرار وقةةف األعمةةال عنةةد مخالفتةةه لقواعةةد الشةةكل و االجةةراء فةةإذا مةةا ألةةزم المشةةرع الجهةةة 

مالية أو فنية  او قانونية ،  االدارية ان يكون قرارها وفق شكل معين او ضرورة الحصول على موافقة جهة معينة

فإذا ما صدر القرار المتعلق بأعمةال البنةاء مخالفةاً لةذلك  ،فإن القرار حتى يكون صحيحاً يجب ان يصدر وفقاً لذلك

فةإذا مةا كةان هةذا القةرار قةد  ،جاز الطعن به امام القضاء من قبل صاحب الشأن. و كذا األمر يكون بالنسةبة للسةبب

غير مشروع فإن ذلك يؤدي الى امكانية قيام طالب الترخيص او ممثله القانوني بالطعن صدر بدون سبب او سبب 

 ً  .به ادارياً و قضائيا

القاعدة العامة بشأن القرارات االدارية ال يلزم لصدورها شةكل معةين اال عنةدما فبالنسبة لتسبيب قرار االيقاف ان 

 دة بأن تفصح عن إرادتهةا الملزمةة التةي هةي جةوهر القةراريستلزم القانون ذلك، و هكذا فإن االدارة تكون غير مقي

 جراءات معينة اال اذا نص القانون على ذلك.االداري في شكل معين او اتباع إ

لعل الغايةة مةن اشةتراط تسةبيب قةرار وقةف األعمةال المخالفةة هةو إخضةاع هةذه القةرارات كقةرار اداري إلمكةان 

بداء أسباب لقرارها و لكنها إن أقامت قرارها االدارية غير ملزمة بإ ت أن الجهةالطعن عليه، فإن كان من المسلما

                                                      
(1) Michel Ricard, LE PERMIS DE CONSTRUIRE, 5è édition, Editions LE MONITEUR, 
2007, P. 483 - 484 
(2) Michel Ricard, la même source, P. 485. 
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على أسباب معينة فإن للقضاء في سبيل اعمةال رقابتةه علةى هةذه القةرارات أن تمحةص هةذه االسةباب لتبةين مةا اذا 

كانت تتفق و حكم القانون أم انها تخالفه.
(1)

 

طلّةةب القةةانون لصةةحته ان يكةةون مسةةبباً اي مشةةتمالً علةةى كمةةا أن القةةرار االداري بإيقةةاف االعمةةال المخالفةةة قةةد ت

سةةباب التةةي بنةةي عليهةةا فضةةالً عةةن بيةةان االعمةةال المخالفةةة و وصةةفها. و يترتةةب علةةى عةةدم تسةةبيب هةةذا القةةرار ألا

البطالن ألن التسبيب في هذه الحالة يعتبر شكالً جوهريةاً اسةتلزمه القةانون لتةوفير ضةمانات حقيقيةة لحمايةة حقةوق 

  و إغفال التسبيب يترتب عليه المساس بهذه الحقوق و من ثم يكون الجزاء هو البطالن. االفراد،

بتبليغ  او ،بالقرارلشخص الموجه إليه شخصياً ااما ان يتم تبليغ نه اعالن القرار االداري بااليقاف فإوفيما يخص 

نةه فإيتم إعالم الشةخص المعنةي  في مضمون القرار، و إذا لمقائمة أحد من ذوي الشأن عندما تكون هناك مخاوف 

يداع نسخة من القرار في مقر الوحدة المحلية و قسم الشرطة الواقةع لبديلي و الذي هو إعالن اكون عن طريق اإلي

مةن ذوي الشةأن بهةذا احةدهم  في دائرتها العقار، و يشترط لصةحة األعةالن البةديلي فةي هةذه الحالةة أن يةتم إخطةار

ب بريد مسجل مصحوب بعلم الوصول. و في جميع االحوال فةإن التبليةغ القةانوني و االعالن بطريق االيداع بموج

التبليغ البديل )االعالن البديل( يستلزمان وضع الفتة في موقةع العمةل و فةي مكةان  ظةاهر مةن قبةل الجهةة االداريةة 

 جراءات او تدابير.المختصة مبيناً فيها مضمون القرار من حيث األعمال المخالفة، و ما اتخذ في شأنها من ا

يصةةال إرادة الجهةةة االداريةةة المكلفةةة بمراقبةةة و تنفيةةذ ن( مةةا هةةو إال وسةةيلة إلو بةةذلك فةةإن التبليةةغ بةةالقرار )االعةةال

ليهةا، و عليةه  فيتوجةب الوضةوح فةي عبةارات صحابها و األبنية المقامة وفقةاً إمضامين التراخيص االدارية بحق أ

جهة، و من جهة اخرى يجب التأكد من علم األشخاص الموجه إلةيهم التبليةغ االعالن و عدم الغموض فيها هذا من 

حتجةةاج بمثةةل هةةذا القةةرار فةةي مواجهةةة األفةةراد اال مةةن تةةاريخ علمهةةم بةةه. و بمفهةةوم ، ألنةةه ال يجةةوز االاو االعةةالن

ار هةدي الةى طمةس نيةة الجهةة االداريةة و إمخالف يعني ان عدم وضةوح االعةالن أو عةدم علةم أصةحابه بةه سةيؤد

 الحكمة او الغاية من اصدارها لهذا القرار.

و يجب من ناحية اخرى ان يتم اعالن قرار بوقف األعمال المخالفة و أصةحاب الشةأن بةالطرق التةي نةص عليهةا 

القانون، و بما أن القرار بوقف األعمال المخالفة هو قةرار اداري فةأن اعالنةه يكةون عةن طريةق التبليةغ كالطريقةة 

 الدارة مضمونة ألشخاص موجه اليهم القرار.التي توعز بها ا

، إذ يةتم فالوقف االداري ألعمال المخالفة في العراق فإنه هناك اشارة عامة غيةر مفصةلة بخصةوص هةذا الجةزاء

ً إ و كةذلك فةي  ،يقاف العمل في البناء بقرار من مدير البلدية المختص و منةع االسةتمرار فيةه اذا كةان البنةاء ممنوعةا

نت اعمةال البنةاء مخةالف للتصةاميم االساسةية للبلديةة المعنيةة.حالة ما اذا كا
(2)

و بةذلك يتبةين لنةا انةه علةى المشةرع  

ن عةن العراقي و الكوردستاني معالجةة هةذا االمةر و توضةيح كيفيةة اجةراء الوقةف االداري و كيفيةة اجةراء االعةال

 قرار الوقف االداري. 

 

    المطلب الثاني

 البناء المخالف ستكمال فيالنتفاع و االمنع ا

 

دارية المناسبة من أجل منع االنتفاع بةاألجزاء المخالفةة و منةع اسةتكمالها او للجهات اإلدارية اتخاذ اإلجراءات اإل

أو أن تقةوم بقطةع خةدمات المرافةق  ،اقامة أعمال جديدة فيها، كأن تستعين االدارة بالقوة المادية لتنفيذ قةرار الوقةف

 نتفاع المتوخاة في ذلك البناء و تحقيق أغراضهم.تخدميه من االعن البناء و منع مس العامة

الى أنه " .......... يكةون  1002( لسنة 553( من قانون البناء المصري رقم ) 13و على هذا فقد أشارت المادة )

زاء جةةراءات تكفةةل منةةع االنتفةةاع بةةاألجطةةيط و التنطةةيم اتخةةاذ مةةا تةةراه مةةن إللجهةةة االداريةةة المختصةةة بشةةؤون التخ

 المخالفة او اقامة أعمال بناء جديدة فيها ............"

                                                      
المنشور لدى هشام زوين و إنصاف ابراهيم النجار، الموسوعة العلمية  95/1/5369( جلسة 5930عن رقم )الط( 1)

، مركز اتحاد المستشارين لإلصدارات القانونية ، القاهرة، 5الحديثة في أعمال البناء و الهدم و التراخيص، المجلد األول، ط
 (. 104، ص) 1003

 المشار اليه سابقاً. 1005( لسنة 50م )( من تعليمات رق2نظر المادة )ت (2)
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يد يظهر لنا من خالل هةذا أن المشةرع المصةري قةد حةاول تةدارك حالةة فلتةان الشةخص المخةالف فةي بنةاء و تشةي

الجهةات االداريةة المختصةة سةلطة  تتمةام البنةاء و اسةتكمال األعمةال عنةدما منحةاألجزاء المخالفة مةن منعةه مةن إ

االداري في حرمان هذا الشخص من االنتفاع بما أقامه من بناء مخالف للشةروط القانونيةة مةن خةالل قطةع الضبط 

أو منعه من القيام ما من شأنه جعل تلك األجزاء مفيدة و محققة للغرض المنشود مةن  ،الخدمات األساسية عن مبناه

 إنشاء هذه البناية بصورتها المخالفة.

رع المصةةري قةةد خةةصَّ مةةن بةةين كةةل الجهةةات االداريةةة ذات االختصةةاص جهتةةي و لكننةةا نسةةتغرب مةةن أن المشةة

التخطيط و التنظيم رغم ان هاتين الجهتين تعدان عندنا  في العراق من ضمن المستوى االداري الذي يختص فقةط 

نسةةيق بمسةةألة التخطةةيط الشةةامل للمةةدن و اقةةرار األهةةداف و السياسةةات العامةةة للتخطةةيط و التنميةةة العمرانيةةة و الت

سةتراتيجية بعيةدة المةدى للنهةوض بةالواقع العمرانةي فةي ستوى المحافظات و صياغة الخطةط االالحضاري على م

عموم المدن و الوحةدات االداريةة المختلفةة، و تنظيمهةا هندسةياً و ال تتعامةل مةع الوقةائع و األشةخاص و المشةاريع 

دارية التنفيذية  او المتعاملة مع الوقائع اليومية ، و األفراد المنفذة او التي ستنُفذ بل تناط هذه المهمة بالمستويات اال

 ذوي المصلحة في مراجعة الدوائر التي تتمتع بحكم القانون بسلطة الضبط الالزمة في مجال البناء و تراخيصه.

ن المشرع المصةري رغةم موآخةذاتنا عليةه بخصةوص الةنص المةذكور، إال أنةه قةد تطةرق لهةذا و الحق ان نقول إ

موضوع الشائع في الواقع البنائي و أفرد له الحل المناسب في نظره بغض النظر عن مدى نجاعته. علةى خةالف ال

فتراض هذه الحالة و إقرار الحل القانوني لها، مع لذين لم يجهدا نفسيهما في االمشرعين العراقي و الكوردستانى ال

ة دوائةةر البلديةةة و مراقبيهةةا الةةذين يسةةتعينون صةةفوسةةتمرار و تعكةةر قةةد تحصةةل باان مثةةل هةةذه المخالفةةات نراهةةا 

جتهاداتهم الشخصية و المزاجية في مسألة التعامل مع هذه األوضةاع و محاسةبة أشةخاص المخةالفين دون وجةود با

و إن سألوا عن مصدر قةراراتهم بشةأن هةذه الجةزاءات االداريةة المفروضةة مةن قةبلهم فةإنهم  ،نص قانوني مكتوب

في نهاية المطاف يتحججون بوجود قاعدة عرفية سةائدة فةي أوسةاط دوائةر البلديةة تتضةمن  و ،جابةون في اإليتلكؤ

مثل هذه االجراءات الجزائية بحةق المخةالفين دون ان تكةون لةديهم أيةة فكةرة عةن مضةمون و مصةدر هةذه القاعةدة 

 -العرفية، و لدينا على هذا التوجه المالحظات اآتية:

المخالفةةات البنائيةةة عمومةةاً و مخالفةةة الشةةروط التنظيميةةة و التخطيطيةةة  نعةةدام النصةةوص القانونيةةة فةةي مجةةالإ .5

 بصورة خاصة.

الفةةراا الكةةامن فةةي مسةةألة التعامةةل مةةع مخالفةةات مةةن هةةذا النةةوع يكةةون راجعةةاً بحسةةب تصةةورنا الةةى الجهةةات  .1

 خرى.حداها دون األالتشريعية و التنفيذية تضامناً، و ليس من الصواب تحميل المسؤولية إل

صرفات الفردية لبعض الموظفين التنفيذيين و المراقبين في دوائر البلديات و أقسةامها، يةنمع عةن غفلةة و إن الت .9

عدم الدراية للموظفين ذات السلطة بإصدار القرارات في هذا المرفق، و إال لما استطاعت هةذه الفئةة مةن اسةتغالل 

تهم و تصةوراتهم الشخصةية التةي ال تمةت بالمصةلحة هذا الفراا، و تلقين األفراد ذوي العالقة و المخالفين بمقةررا

 العامة بصلة.

مكاتةب الضعف الوعي العةام لةدى االفةراد و أصةحاب االبنيةة أو المختصةين فةي مجةال االعمةال العمرانيةة و  .4

الهندسةةية و المراكةةز االستشةةارية بسةةبل و وسةةائل منةةع تعسةةف بعةةض المةةوظفين و الجهةةات االداريةةة و اسةةتغاللهم 

و ذلك بالتظلم من مثل هذه القةرارات لةدى الجهةات  ،مجال تقييم األعمال و تقدير مخالفتها من عدمهالسلطتهم في  

ن جهةة ة دعوى قضائية أمامه، و بال شك فإو من ثم مراجعة القضاء المختص و إقام ،و المستويات االدارية العليا

ول ذات النظةام القضةائي المةزدوج.و ختصاص في مثل هذه الدعاوى في الدالقضاء االداري تكون هي صاحبة اال

بتولي مثل هذه االجراءات اإلدارية و القضائية سيتولد هنا ضغط على الجهةات التشةريعية  و أصةحاب القةرار فةي 

 يجاد الحل األنسب لها.القواعد الكفيلة بمعالجة هذه اإلشكاليات و إ صدارسلطة التنفيذية بضرورة التدخل و إال

دراجها تفات لهذه الحالة من المخالفة و إعو المشرعين العراقي و الكوردستاني الى االلو في خضم كل ما تقدم ند

التنظيم العةام للتخطةيط و التنميةة العمرانيةة، و مةا لهةا  ألخرى، لما لها من تأثير سلبي فيضمن المخالفات البنائية ا

روائهةا، لضةمان  لةى جمةال المةدن ومن تحد  صارخ ألهداف قواعد الضبط االداري في مجال البناء و المحافظة ع

ستقرار البنائي محافظة على الثروة العمرانية و التنمية العقارية فضالً عن حماية حياة و سالمة حسن التنظيم و اال

 األفراد و ممتلكاتهم.
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 المطلب الثالث

 داري على األدوات و المعدات و المهمات المستخدمةالتحفظ اإل

 

م العةام، و منةع أيةة مخالفةات يمكةن أن تقةع عنةد القيةام بأعمةال البنةاء، فقةد أجةازت جةل المحافظةة علةى النظةاأمن 

القواعد القانونية المتعلقة بذلك التحفظ على األدوات و المعدات 
(1)

، و وقةف المستخدمة فةي إنجةاز البنةاء المخةالف 

البناء يمكن استخدامها فةي  وسائلخالل في أي مكان يحصل فيه، حتى ال يستفيد المخالف في اي وسيلة من هذا اإل

ثبات ذلك مةع بيةان تفصةيلي يام بالتحفظ يستلزم تحرير محضر إلقامة بناء مخالف آخر او االستمرار في ذلك. فالقإ

بهذه االدوات و المهمات محل الحفظ و ال مانع قانوناً ان يتسلم صاحب الشأن مستنداً يفيد ذلةك. و ان هةذه االدوات 

ها بالحالةة التةي كانةت قى لدى الجهة االدارية على سبيل الوديعة و األمانة و عليها أن تردو المعدات و المهمات تب

داري يصدر بهذا الشأن.عليها بناًء على قرار إ
(2)

 

دارية المختصة بشةؤون التخطةيط و ( "..... و يكون للجهة اإل13ادة )و هذا ما أكد عليه المشرع المصري في الم

جزاء المخالفةة أو إقامةة أي أعمةال بنةاء جديةدة فيهةا، كمةا إجراءات تكفل منع االنتفاع باألنظيم اتخاذ ما تراه من الت

يكون لها التحفظ على االدوات و المهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة و لمدة ال تزيد على أسبوعين مالم تأمر 

 النيابة العامة بخالف ذلك بشرط عدم االضرار بحقوق الغير حسن النية....."

  -( من القانون المصري قد تضمنت قيدين و هما:13المالحظ إن نص المادة)

ضرار بحقوق الغير حسن النية، تطبيق ذلك حالة وجود معدات أو أدوات يملكهةا شةخص آخةر األول: قيد عدم اإل

يعلةم بكيفيةة  و هةو ال ،بعيداً عن المالك أو المقاول المنفذ للبنةاء كةأن يسةتأجر المةرخص لةه معةدات ثقيلةة مةن الغيةر

تنفيذ األعمال في البناء الجاري، فبمجرد اثباته لذلك، فأن التحفظ و إجراءاته سةوف ال يشةمل تلةك المعةدات لحسةن 

خالل الواقع في هذه الحالة ، و للجهة االدارية سلطة الفصل في هةذا األمةر للتأكةد نيته و ألنه ال يكون طرفاً في اإل

 ة في البت في مسألة حسن نية صاحب المعدات و سوء نيته.من صحته، و لها سلطة تقديرية واسع

ثانياً: قيد عرض األمر على النيابة العامة المختصة خالل مدة اسبوعين من تاريخ اثبات وقوع المخالفة و التحفظ 

 لتصدر بعد ذلك النيابة العامة قرارها بشأن هذه األدوات.

 

 المطلب الرابع

 زالةنى عند اإلإخالء المب

 

كةةذلك الحةةال اذا كةةان مةةن  خةةالء المبنةةى مةةن شةةاغليه. واالزالةةة أو التصةةحيح يكةةون لزامةةاً إدور القةةرار بعنةةد صةة

جةراء أعمةال التصةحيح، و يكةون االخةالء فةي هةذه مؤقتاً من كل أو بعةض شةاغليه عنةد إخالء المبنى الضروري إ

 باالنهيار. اً بنى مهددالحالة بالطريق االداري مع اتخاذ ما تراه مناسباً من اجراءات اذا كان الم

ة المالةك، و و يكون لشاغلي البناء الحق في العودة الى العقار فور انتهاء أعمال التصةحيح دون حاجةة الةى موافقة

عتراضه على عودتهم فيتم ذلةك بةالطريق االداري، اي بموجةب االجةراءات االداريةة المتبعةة في حالة امتناعه أو ا

اءات االدارية بعةودة شةاغلي المبنةى الةذي أجريةت عليةه التصةحيحات ال يترتةب في هذا الشأن، اال ان اتخاذ االجر

عليه إكسابهم أي حةق او االقةرار بةه، حيةث ال تمنةع هةذه االجةراءات االداريةة مةن لجةوء مالةك البنةاء الةى القضةاء 

لغرض الحصول على قرار بالتخلية.
(3)

 

                                                      
مثال ذلك أخشاب او حديد أو أوعية تستخدم في نقل مواد البناء، كما يمكن التحفظ على كافة المعدات من قوالب أو ( 1)

ا لو خالطات الخرسانة أو غيرها..... و يتم هذا التحفظ من قبل الجهة االدارية بموقع العمل أو أي موقع آخر تراه مناسباً كم
 تم نقل األدوات و المعدات الى مخازنها.

( 694، ص)1006، دار الكتب المصرية،  5ينظر د. عبدهللا قنديل ، موسوعة قوانين البناء و الهدم، الكتاب األول، ط( 2)
 و مابعدها.

 .1002( لسنة 553( من قانون البناء المصري رقم )65و هذا ما أكدتها المادة )( 3)
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ة بهدم المبنى اذا كان غيةر صةالح لإلقامةة فيةه يحدس في بعض االحيان أن يحصل المالك على تصريح من االدار

ألحوال و غيرها يجةوز لةه كأن يكون قديماً، او وجود ميل في الحوائط، او تشققات في األساسات ... الخ ففي هذه ا

 خالء المبنى لغرض هدمه. اً الى المستأجرين من أجل إنذارأن يوجه إ

اخالء ضد المسةتأجرين عةن طريةق القضةاء المسةتعجل علةى و ال يستطيع المالك إزالة المبنى إال بموجب دعوى 

ان للمالك في حالة الضرورة القصوى أو االنهيار العاجل اخالء المبنى من السكان بالطريق االداري دون انتظةار 

االجراءات القضائية.
(1)

 

مةن تةم اخةالء و يتم االخةالء بةالطريق االداري فةي حالةة تنفيةذ أعمةال التصةحيح و ذلةك بتحريةر محضةر بأسةماء 

مبةةانيهم و بيانةةات العةةين التةةي تةةم اخالؤهةةا، تعتبةةر العةةين خةةالل المةةدة التةةي تسةةتغرقها أعمةةال التصةةحيح فةةي حيةةازة 

المستأجر قانوناً. و يكون لمن تم اخالء العين التي كان يشغلها الحق في العةودة اليهةا فةور انتهةاء أعمةال التصةحيح 

بةةالطريق االداري فةةي حالةةة امتناعةةه. و يتحمةةل المتسةةبب فةةي المخالفةةة دون حاجةةة الةةى موافقةةة المالةةك، و يةةتم ذلةةك 

تكاليف ازالة المخالفة او تصحيحها اضافة الى القيمة االيجارية للوحدات التى تم إخالؤها و الوحدات البديلة لحين 

 االنتهاء من األعمال.

 

 المطلب الخامس

 االمتناع عن تزويد العقارات المخالفة بالخدمات

 

لقواعد القانونية على القائمين بشؤون المرافق العامة الخدمية االمتناع عن تزويد العقارات المبنية، او اي توجب ا

وحدة من وحداتها بخدماتها إال بعد تقديم صاحب الشأن شهادة مةن الجهةة االداريةة تفيةد صةدور تةرخيص بالمبةاني 

 المقامة، و مطابقتها لشروط الترخيص المطلوبة.

( من قانون العمران الفرنسي والتي نصت علةى ان اكتمةال االشةغال والبنةاء 416-5نطوق المادة )و يالحظ من م

، و قةد يةتم هةذا التصةريح شغال  و مطابقتها للرخصةهيل، يكون بصدور تصريح )اعالن( باكتمال األاو اعادة التأ

 ًً عمةال إمةا بنايةة عياراً الكتمةال األأعطى مجلس الدولة م على تصريح )اعالن( مسبق معنون الى البلدية. لقد بناًء

غير تامة او غير مكتملة وغير مالئمة للسكن، او على االقل ضمن المعيار او الغرض المخصص لهةا حيةث حكةم 

وبالنسةبة لالشةغال المتعلقةة بةالمرافق  ،القاضي بعدم اكتمالهةا لعةدم ربةط التأسيسةات الصةحية بالمصةادر الخارجيةة

ر الةذي قةام بالعمةل عمال يكةون مصةحوباً بشةهادة مراقةب فنةي مخةول او مهنةدس غيةالعامة فان تصريح اكتمال اال

قرار بأن االعمال المنجزة قد التزمت بكافة القواعد الخاصة بتراخيص البناءالذي يتضمن اإل
(2 ) 

( مةةن قةةانون العمةةران الفرنسةةي لممثلةةي االدارة المةةؤهلين الطةةرق الكفيلةةة بالرقابةةة علةةى 465-5منحةةت المةةادة )

شغال المنفذة حيث نصت على ان لعمدة البلدية والسلطة المختصةة او مةن ينةوب عةنهم مةن المةوظفين والةوكالء اال

والسماسةةرة او بواسةةطة الوزيرالمسةةؤول عةةن التخطةةيط  المةةدني، والمحلفةةين زيةةارة االبنيةةة قيةةد االنشةةاء و التقصةةي 

ن حةق الزيةارة يطبةق لةيس فقةط خةالل ة الةى ذلةك فةإاقع القائم، باالضافومطابقة جميع الوثائق الفنية و القواعد بالو

ديسةمبر لعةام  8( مةن تعليمةات 15الفترة االولية لالشةغال لكةن مةدة متةأخرة تصةل الةى ثةالس سةنوات وفقةاً للمةادة )

مع احتساب اكتمال االعمال. 2005
(3 ) 

االشةغال و التةي تةؤمن و عادة والفائدة من إ دراك المنفعةنجد ان من مصلحة السلطة المختصة إو في هذا الصدد 

تضمن و تكفةل بالدرجةة االسةاس مطابقةة االشةغال للرخصةة او للتصةريح و مةن ثةم تزويةده بالخةدمات الالزمةة. و 

من قانون العمةران الفرنسةي ابتةداًء مةن مةدة اسةتالم اإلشةعار مةن قبةل البلديةة باكتمةال ( 416-6استناداً الى المادة )

                                                      
. و د. محمود سالمة و د. احمد 1002( لسنة 553( من الالئحة التنفيذية لقانون البناء المصري رقم )544( ينظر المادة )1)

دار السماح ،  –المكتب الثقافي  –، اصدار الناشرون المتحدون دار مصر  9رفقي، الموسوعة الشاملة في المباني ، ج
 (.130، ص) 1055القاهرة ، 

(2) Michel Recard, op.cite, p. 426. Henri Jacquot Franҫois Priet, Droit de L’urbanisme, 6è 
édition, Dalloz, 2008, p. 829.  
(3) Michel Recard, la même source , p. 423.  
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ى المطابقةة بخصةوص ( اشةهر بغيةة الوصةول الة1-9ترة سماح تتراوح بةين )ذ تمنح السلطة المختصة فاألشغال، إ

جبارية.رخصة االشغال بانتهائها تكون عملية االشغال إ
(1)

 

و فةي حالةة معارضةة االدارة علةةى مطابقةة االشةغال المنفةةذة وفقةاً لرخصةة البنةاء او التصةةريح و هةو مةا وضةةحته 

نصةةت علةةى انةةه اذا شةةّكت االدارة ان االشةةغال غيةةر مطابقةةة ( مةةن قةةانون العمةةران الفرنسةةي حيةةث 416-3المةةادة )

المسةبق لألشةغال تخطةر المقةاول الملتةزم  ة باصةدار الرخصةة او اعطةاء التصةريحللترخيص فأن السلطة المختص

( مةةن قةةانون العمةةران الفرنسةةي الةةذي يلةةزم 416-6بالبنةةاء بالةةدفع خةةالل الفتةةرة المنصةةوص عليهةةا وفقةةاً للمةةادة )

لتةي يم ملف يتضمن االمتثال و وااللتزام بالمحافظة على المطابقة او مطابقةة االعمةال للتصةريح االمرخص له بتقد

وصةةل اسةةتالم مةةن البريةةد، كمةةا يمكةةن خطةةار بالةةدفع يكةةون برسةةالة  مسةةجلة مةةع صةةدرت مةةن اجلةةه. و ان تقةةديم اإل

ختلةف االحكةام القانونيةة او رسالها بواسطة رسالة الكترونية و اال فإن العقوبةات سةوف تأخةذ مجراهةا. حيةث ان مإ

م شةهادة مةن السةلطة المختصةة ( قررت ضةرورة تنظةي416-50التعاقدية تتطلب شهادة مطابقة، اذ نجد ان المادة )

على طلب احد المستفيدين من الرخصة في غضون اسبوعين و يكون ذلك في حالةة اعةادة االشةغال االلزاميةة  بناء

قةراراً بمطابقةة االعمةال ( أشةهر، وتتضةمن هةذه الشةهادة إ1-9البالغةة مةن )اذا لم يتخذ قرار ضمن الفتةرة المحةددة 

للرخصة الممنوحة من قبل السلطة المختصة.
 (2)

      

 

 

 المطلب السادس

 سحب التراخيص السابق منحها أو تعديلها

 

قياساً علةى القاعةدة  دارة العامة في منح تراخيص البناء تستتبع حتماً ان تكون لها سلطة سحب أو تعديل.إلسلطة ا

و مةن هنةا فقةد تحصةل أن  لغةاء و التعةديل(.المنح يمتلك مةن بةاب أولةى سةلطة اإلاالدارية القائلة ) من يملك سلطة 

وضاع الواقعية أو العمرانية او لمقتضةيات األو من ثم تستجد بعض  ،دارية مختصة بمنح ترخيص بناءتقوم جهة إ

ي منح بموجبها ذلةك التةرخيص هنةا صدر قواعد جديدة تلغي أو تعدل تلك التأمنية أو لضرورة حفظ النظام العام، ت

لغاء ترخيصها أو سحبها أو تعديل االشتراطات البنائية و الضوابط الفنية فيهةا، الجهة االدارية المانحة تلتزم بإ نفإ

ه ذلةةك ستحصةةالا المقابةةل تعةةويض صةةاحب التةةرخيص عةةن األضةةرار التةةي أصةةابها أو المصةةروفات التةةي تكبةةده

الترخيص. و مع ذلك فهناك بعض الفروض تكون فيها االدارة حرة في سحبها للترخيص مةن عدمةه، طالمةا كانةت 

 نفسها المكلفة بتحقيق المصلحة العامة و الموازنة بينها و بين الحقوق الخاصة و الحريات الفردية.

دارة فةي وضةع شةروط منحهةا و ة اإلي مجةال تةراخيص البنةاء هةي حريةفمهما يكن من أمر فإن القاعةدة العامةة فة

أي ان سةلطة االدارة  ،التوقيت الزمني للمنح، و لكنها تكون ملزمة عند توافر الشروط القانونية فيها منحها لطالبهةا

ن قراراهةا هةذا تخضةع لرقابةة القضةاء، أي ى ، و بالتةالي فةإتقع ضمن مستوى السلطة التقديرية فةي حةدها الوسةط

الرفض أو المةةنح المشةةروط خةةارج تلةةك إطةةار القواعةةد المعمةةول بهةةا فةةي مجةةال هةةذه يمكةةن الطعةةن بةةه إن كةةان بةة

 التراخيص في الدولة.

داري هو التقرير بأن هذا القرار لم يعد له قيمته قانونيةة بالنسةبة للمسةتقبل. إذاً فاإللغةاء هةو قةرار فإلغاء القرار اإل

ر دون أن يمس اآثار القانونيةة التةي نتجةت عنةه مةن الحق يتميز عن القرار األصلي و يؤدي الى احتفاء هذا القرا

ذا الحةق مةن خةالل حةدين داريةة، فإنةه يجةب وضةع ضةوابط لهةقبل. و اذا كان لإلدارة الحق فةي إلغةاء قراراتهةا اإل

يتمثل في قاعدة عدم رجعية األعمال القانونيةة، تلةك القاعةدة تفتةرض ان االدارة ال تمتلةك ان تمحةو  :وليحدانه، األ

نونية الفردية، و التي تعني لقرار الملغي بالنسبة للماضي، و الحد الثاني يتمثل في قاعدة استقرار المراكز القاآثار ا

                                                      
)1  ( Jean BERNARD AUBAY, HUGUES PĒRINET- MARQUET und ROZEN 
NOGUELLOU, Droit de l’urbanisme et de la Construction, 9 ēdition, Montchrestien 
Lextenso edition, Paris,2012, p. 885. 
(2) Michel Recard, op.cite, p. 429–430. Henri Jacquot Franҫois Priet, Droit de L’urbanisme, 
op.cite,  p. 631.  
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لغةاء قةرار إداري سةليم بمةنح إ طالق يد االدارة في منح الحقوق لألفراد ثم إلغاؤها. فهنا نتسةاءل عةن امكانيةةعدم إ

 الترخيص؟

 

 -دارية:عي القرارات اإلجب ان نفرق بين نوذلك ي في اإلجابة عن

 بالنسبة للقرارات التنظيمية ) اللوائح(:  - أ

اسةةتقرت القاعةةدة علةةى أنةةه يجةةوز لةةإلدارة فةةي كةةل وقةةت ان تعةةدل اللةةوائح، او تلغيهةةا او تسةةتبدل بهةةا غيرهةةا وفقةةاً 

ها ذلةك إال ا في كل وقت، فال يتأتى للمقتضيات الصالح العام. فإذا كانت السلطة التي اصدرت الالئحة تملك تعديله

ما الخروج علةى الالئحةة فةي التطبيقةات الفرديةة فهةو غيةر مشةروع اال اذا كانةت الالئحةة نفسةها )أو بإجراء عام، أ

 . القاعدة التنظيمية بصفة عامة أياً كان شكلها( تجيز ذلك و بشرط احترام الشروط المقررة في حالة االستثناء

 بالنسبة الى القرارات الفردية: - ب

لم بها في فقه القانون العام، أن القرارات االدارية الفردية ) شخصية كانت أم شةرطية( متةى صةدرت القاعدة المس

سليمة و ترتب عليها حق شخصي او مركز خاص، فإنه ال يمكن المساس بها اال في األحوال المسموح بها قانونةاً، 

ا في حالة القرارات التنظيمية، بةل ال تملةك طيع االدارة أن تعدل فيها بنفس الحرية التي رأيناهتو بمعنى آخر ال تس

ختصاصةها فةي هةذا المجةال هةو المقةرر قانونةاً فةي هةذا الصةدد، فا ختصاصتتصرف في مواجهتها اال وفقاً لال أن

اختصاص مقيد.
(1)

 

دارة تملك سحب القرارات التي لم يترتب عليها حق مكتسةب أو مركةز قةانوني خةاص، سةليمة كانةت أم كما أن اإل

و دون التقيّد بمدة الطعن، فقد حكمت المحكمةة االداريةة العليةا فةي مصةر الةى أنةه " مةا دامةت الرخصةة قةد معيبة، 

عمال االدارة سلطتها التقديرية، فيكةون تغييرهةا او سةحبها استيفاء االشتراطات القانونية و اصدرت صحيحة، بعد 

نهائياً قد صدر مخالفاً للقانون ".
(2)

   

الصادر التي تبين فيه المحكمة االدارية العليا الى ان التقارير السرية متى تمت صحيحة  و كذلك في الحكم اآخر

شكالً و موضوعاً "  ......... يستقر لذوي الشأن مراكز قانونية ال يجوز المساس بها.... و من ثةم ال يجةدي الطعةن 

عليها و اليجوز سحبها".
(3) 

قابالً للسحب، يتم ذلك بقةرار مةن السةلطة التةي اصةدرت القةرار أو  و في الحاالت التي يكون فيها القرار االداري

من السلطة الرئاسية ، اما بتصرف تلقائي من تلك السلطات او بناء على تظلم من ذي المصلحة، و قد يكون سحب 

رار قةابالً القرار كلياً اذا كان غير قابل للتجزئة كقرار بمةنح التةرخيص، و لكنةه قةد يكةون سةحباً جزئيةاً اذا كةان القة

 للتجزئة.

ذه الجزاءات الجنائيةة واالداريةة فةي العةراق فإننةا مةن خةالل اسةتقرائنا لكةل القواعةد تقدم يتبين لنا ها فمن خالل م

)باسةتثناء  المعمول بها في االقليم المتعلقة بخصوص تراخيص البناء و الترميم و الهدم و ما يتصةل بهةا مةن واقةع،

م نلحظ وجود أية عقوبة سواء في شكل عقوبات سالبة للحرية أو غرامة،ل ( 1005( لسنة 59قانون رقم )
(4 )

بشأن 

المخةةالفين لألحكةةام القانونيةةة المنظمةةة لهةةذه التةةراخيص او تغييةةر تصةةاميم البنةةاء عنةةد تنفيةةذها حتةةى بعةةد استحصةةال 

ًَ للتصميم المصادق عليه مةن قبةل دوائةر البلديةة، وهةذا بةال شةك نقةص قةان ً وني يجةب تداركةه تراخيص البناء وفقا

 أسوةً بالقوانين المقارنة الخاصة بهذا الموضوع.

                                                      
ص و تحقق شرط هناك األسباب العملية لنهاية الترخيص كحالة وفاة المرخص له و زوال موضوع الترخي( كما انه 1)

فاسخ المفترض و انتهاء الترخيص المؤقت، و كذلك األسباب القانونية أي انتهاء الترخيص االداري لظروف قانونية 
خارجة عن ارادة مصدره و في هذه الحالة تكون النهاية اما بالطريق القضائي او بالطريق االداري ، لمزيد من التفاصيل  

-96،ص)1055االدارية، الجزء األول، دار القانون لألصدارات القانونية، القاهرة، ينظر د. حامد الشريف، التراخيص 
99.) 
( المشار اليه لدى د. حامد الشريف، التراخيص 5019ص -6)س 5365مايو سنة  59الحكم الصادر التي تبين في ( 2)

 (.99االدارية، المصدر السابق، ص )
( المشار اليه لدى د. حامد الشريف، المصدر نفسه، 5116ص  6)س  5365يونية سنة  59الحكم الصادر في ( 3)

 (.99ص)
و ماعداها لم نجدها  5339( لسنة 6( باستثناء المادة الرابعة و الخمسون من القانون ادارة بلديات اقليم كوردستان رقم )4)

  في أي قانون.
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و لكةةن العجةةب هةةو أننةةا و مةةن خةةالل مراجعتنةةا ألقسةةام البلديةةة فةةي محافظةةات االقلةةيم دون اسةةتثناء لمسةةنا وجةةود 

صةحاب المحةالت التجاريةة العاملةة فةي السةوق و غيرهةا بمبةالغ ات قيد اإلنشةاء و أوصوالت تغريم اصحاب البناي

ديةةة جديةةةنق
(1)

شةةخاص األقةةدرت جزافةةاً مةةن قبةةل مسةةؤولي هةةذه االقسةةام و بحسةةب رؤيةةتهم لنةةوع المخالفةةات و  

 المخالفين، و بعد استفسارنا منهم عن المصدر القانوني لهةذه الغرامةات المفروضةة لةم يكةن لةديهم جوابةاً قانونيةاً او

الضةوابط المةدعى بهةا،  مةع عةدم امةتالكهم لهةذه جلةس البلديةةستنادهم الى ضةوابط محتى مبرراً ادارياً مقنعاً عدا ا

لكننا مع اطالعنا على الكثير من محاضر مجالس البلديات وما يضمها من ضوابط و شةروط و معةايير و قةرارات 

 لم نجد ما يّوثق أقاويل مسؤولي هذه االقسام.

مكةن عةدّه سةبباً مهمةاً مةن و ي ،فهنا نقول أن هذا الوضع السائد هو وضع غيةر قةانوني و خةارج عةن عةالم القةانون

أسباب الفساد االداري الذي يفتك بدوائر مؤسسات االقليم، فضالً عن أنه يتناقض و بشكل واضح مع مبدأ هام بُنةي 

 عليه القانون الجنائي وهو "مبدأ ال جريمة و ال عقوبة اإل بنص" 

لةة المخالفةات و تضةمنة لحالذا ندعو المشةرع الكوردسةتاني و العراقةي الةى ضةرورة صةياغة نصةوص قانونيةة م

سةوةً بالمشةرعين الفرنسةي و البنةاء بأسةرها و بكةل متطلباتهةا أ صدار تشريع جديةد لتنظةيم عمليةةجزاءاتها سواًء بإ

المصري او حتى اصدار نظام من قبل مجلس الوزراء ليعالج هذا االمر بقواعةد موحةدة ناجعةة يُعمةل بهةا مةن قبةل 

ختالف و ضةعف فةي التطبيةق و لداخلية لما يكتنفها من تفاوت و اللتعليمات ا الجهات ذات العالقة و عدم ترك ذلك

 المزاجية في العمل بها.

لتحكم المسةؤولين بواقةع البنةاء و متعلقاتةهُ و تتوّضةح الصةورة جليةاً لألفةراد ذوي العالقةة بحيةث  ابحيث تضع حد

نوني في كةل ي هذا المجال لكي نواكب الركب القاتسود الشفافية في عالقة دوائر البلدية باألفراد المتعاملين معها ف

لفةات ا تناولةت بإسةهاب كةل المخامةقد حددتا مواد قانونية ضّمها فصول في متةون قوانينه نمن فرنسا و مصر اللتي

قامة اعمال او تدعيمها او ترميمها أو تعديلها ..... و الجزاءات المناسةبة لكةل الممكن وقوعها عند تشييد األبنية أو إ

قلةيم و و التأويل، فمةا أحوجنةا نحةن فةي اإلع من هذه المخالفات في نصوص قانونية صريحة غير قابلة للتفسير انو

 العراق الى مثل هذه النصوص.

اما في العراق فأن الوضع هةو مغةاير حيةث تضةمنت بعةض قةرارات مجلةس قيةادة الثةورة المنحةل
(2 )

علةى بعةض 

فيها، ولكن إجماالً يمكننا القول بةأن هةذه القةرارات هةي تحكعميةة و غيةر الجزاءات بشأن المخالفين لألحكام الواردة 

داريةةة كةةل بحسةةب لطة حةةاكم جةةزاء لرؤسةةاء الوحةةدات اإلمحةةددة المضةةمون و ال واضةةح المعةةالم، حيةةث تةةم مةةنح سةة

و هةذا بالتأكيةد يعةد  ،و تم تفويضهم سلطة اصدار جةزاءات بحةق المخةالفين دون رسةم حةدود لهةذه السةلطة ،موقعه

رقةةاَ للضةةمانات القانونيةةة الواجةةب توفيرهةةا و االلتةةزام بهةةا بخصةةوص حقةةوق االفةةراد و حريةةاتهم، علمةةاً أن هةةذه خ

السلطة الممنوحة لرؤوساء الوحةدات االداريةة لةم تكةن تخضةع لرقابةة القضةاء و قةراراتهم الصةادرة لةم تكةن قابلةة 

 للطعن أمام أية جهة كانت قضائية أم ادارية.

الغ الغرامات الواردة في بعض هذه القرارات هي ارقام عفى عنها الزمن تحتاج الى اعةادة يضاف الى ذلك أن مب

 النظر لتالئم الواقع الحالي للدولة مع تعديل مسّوغات فرض هذه الجزاءات و االطار العام للعمل بها.

 -المعدل على أنه:  5319( لسنة 44( من نظام الطرق واالبنية رقم )13ن )دة التاسعة و الخمسوكذلك نصت الما

فعليةه أن يقةدم اعتراضةه بةذلك الةى  ،زالته بالترميملك بأن الخطر غير موجود او يمكن إاذا ادعى صاحب الم  -ب

ملك تنفيذه خةالل ثالثةة البلدية خالل المدة المعينة في االنذار و تشكل البلدية لجنة بخصوص ذلك و على صاحب ال

أي أنةه  ،المصةاريف هلمعينة تقوم البلدية بتنفيذ ما جاء في القةرار و تسةتوفي منةمتنع عن تنفيذه في المدة اأيام فإن ا

.يتم هدم البناء كلياً أو جزئياً خالل ثالثة أيام من تاريخ تبلغه
(3)

 

وجبهةا يخةول بم 5330( لسةنة 136كما انه هناك البعض مةن القةرارات لمجلةس قيةادة الثةورة المنحةل ذي الةرقم )

النةواحي كةل ضةمن اختصاصةه سةلطة إصةدار القةرار بفةرض  ن و القةائم مقةامين و مةدراء أمين بغداد و المحافظي

                                                      
لمخالفات المتعلقة بعدم االلتزام بضوابط هذه (  دينار عراقي ل1000000__  11000( هذه المبالغ وجدناها تتراوح بين )1)

  االقسام مع امتالك المالك و اصحاب المحالت للترخيص.
 (.592-599، ص)1006( يراجع مجموعة التشريعات والقوانين، صابر العيساوى، امانة بغداد،2)
 ( بخصوص هذه االنذارات و الهدم.13يراجع الفقرات أ ، ب ، ج  من المادة )( 3)
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و كةةان ذلةةك البنةةاء ممنوعةةاً  ،جةةازة أو خالفهةةاً لهةةادينةةار علةةى كةةل مةةن أقةةام بنةةاء بةةدون إغرامةةة ال تزيةةد علةةى مائةةة 

 5329( لسةةنة 5494بمقتضةةى القةةوانين و األنظمةةة و التعليمةةات المرعيةةة. و قةةرار لمجلةةس قيةةادة الثةةورة ذو الةةرقم)

بناء األراضي الموصوفة بعد نفةاذ هةذا القةرار فةي الفقةرة )أوالً(ة منه:  على كل من تجاوز المادة الحادية عشر
 (1 )

 

لف دينار و ال تزيد علةى منه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر و ال تزيد على سنتين و بغرامة ال تقل عن أ

 تعويض.اوز دون ثالثة آالف دينار مع إزالة التج

 

 الخاتمة 

، نلخصها مقترحاتال جموعة منتمخض لدينا م و الى عدة استنتاجاتبعد االنتهاء من دراسة الموضوع توصلنا 

  كاآتي: 

 

 أوالً : االستنتاجات :

جريمة يرتكبها الجاني بإنشاء مباني أو منشآت جديدة أو توسيعها أو تعديلها أو  ون ترخيص البناء بد إن  -5

ها او تدعيمها أو تعليتها أو هدم المباني اآيلة للسقوط دون استحصال موافقة الجهة االدارية المختصة ترميم

 المتمثلة بالترخيص مخالفاً بذلك الشروط الموضوعية و الشكلية لتراخيص البناء.

يص بالكيفية ن المشرع العراقي لم يعالج مسألة الجزاءات الجنائية بحق القائمين بأعمال البناء بدون ترخإ -1

وهذا يعد نقصاً تشريعياً واضحاً فكان حرياً بالمشرع أن يخصص مواد قانونية  ،التي كانت يجب ان يتطرق اليها

 محددة تتضمن جزاءات جنائية ناجعة ودقيقة بحق المخالفين.

رقم بموجب قانون  5364( لسنة 561ن التعديل الذي أُجري على قانون ادارة البلديات في العراق رقم )إ -9

لم يعالج مثالبه بالشكل الالزم، ألنه تناول بصورة مقتضبة مسألة المخالفات البنائية و  1005( لسنة 59)

جزاءاتها، بحيث اورد بصورة عامة بعض المخالفات التي يمكن أن تحصل أثناء إقامة البناء او المنشآت السكنية 

ي تعد مخالفات واضحة في مجال البناء و دون تحديد من الحاالت األخرى الت ها و التجارية ، و أغفل الكثير من

  .تالفيهيجب يعد نقصاً تشريعياً الجزاءات المناسبة ، و هذا 

ن المسلك الذي سار عليه المشةرع الفرنسةي بفةرض الغرامةة الجديةة و التةي هةي عاليةة جةداً نسةبة الةى مبلةغ إ -4

. 5361( لسةنة 564ارة البلديات في العراق رقم )قانون تعديل اد 1005( لسنة 59الغرامة المقرر في قانون رقم )

، كما انه ذهب أبعد مةن ذلةك و هذا بال شك دليل على مدى خطورة المخالفات البنائية في منظور المشرع الفرنسي

و أيضاً جعةل مةن الحةبس عقوبةة الةى جانةب الغرامةة إذا قةام  ،حتسب مبلغ الغرامة قياساً على مساحة البناءعندما ا

الف بتكرار فعله المخالف في مجال البناء و العمران. وكذا الحال بالنسبة لعقوبات الغرامةة والحةبس الشخص المخ

 المفروضة في قانون البناء المصري. 

ً  فعل المشرع العراقي في  -1  ابموجبه والذي منح( 34بتعديل المادة ) 1005( لسنة 59قانون رقم )الحسنا

حافظات سلطة قاضي الجنح في المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا ألمين العاصمة و مدراء البلديات في الم

 القانون.

بخالف ما اتجه اليه كل من لوقف االداري ألعمال المخالفة في العراق ل شارة عامة غير مفصلةهناك إ -6

 يقاف العمل في البناءإشارة الى فقط اإليتم  في العراق فإنهبخصوص هذا الجزاء المشرع الفرنسي و المصري، ف

 ً و كذلك في حالة ما اذا كانت اعمال  ،بقرار من مدير البلدية المختص و منع االستمرار فيه اذا كان البناء ممنوعا

 للتصاميم االساسية للبلدية المعنية.  االبناء مخالف

 

 

 

 

                                                      
 (.    91منشور في مجموعة التشريعات والقوانين، امانة بغداد، المصدر السابق، ص)ال( 1)
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 ثانياً : المقترحات : 

ئية و االدارية صدار قانون موحد شامل ألعمال البناء في العراق و أن يتضمن جميع الجزاءات الجناإ -5

مصري و مشرعين الفرنسي و الالسوة باب خاص للعقوبات في ذلك القانون أي تحديد فصل او ب، ألمخالفات البناء

 مكانية تحديد المسؤولية الجنائية.لفنية للبناء إلشد خطورة مع تحديد المواصفات اما يترتب عليها من جرائم أ

حذو المشرعين الفرنسي و المصري في تولي تنظيم مسألة  اون يحذو المشرع العراقي و الكوردستانى أندع -1

حديد و ادارية من خالل توضيح و تاالزالة و التصحيح و االستكمال بأفضل صّورها  و إقرار جزاءات جنائية 

معالجة و توضيح كيفية اجراء الوقف االداري و كيفية اجراء االعالن عن اجراءات االزالة و التصحيح، وكذلك 

  وقف االداري.قرار ال

الجةةزاء االداري كمنةةع االنتفةةاع و االسةةتكمال فةةي البنةةاء  وضةةعل نةةدعو المشةةرعين العراقةةي و الكوردسةةتاني  -9

التنظةيم العةام للتخطةيط و التنميةة  ثير سلبي فةيو ادراجها ضمن المخالفات البنائية األخرى، لما لها من تأالمخالف 

عد الضبط االداري في مجال البناء و المحافظة علةى جمةال المةدن العمرانية، و ما لها من تحد  صارخ ألهداف قوا

ستقرار البنائي محافظة على الثةروة العمرانيةة و التنميةة العقاريةة فضةالً عةن روائها، لضمان حسن التنظيم و اال و

 حماية حياة و سالمة األفراد و ممتلكاتهم.

بناء، و تشديد الرقابة على استيراد مواد ضرورة وضع جزاءات مناسبة ألعمال التالعب و الغش بمواد ال -4

ة لمتابعة نقاط الحدودية، و من ثم تشكيل لجنة محلية في الوحدات االداريالو ذلك بفحص مكوناتها عند  ،خام البناء

 جنة المحلية باألغذية و المشروبات العاملة لدينا حالياً.لسوة بالسوق المواد االنشائية أ

 

 قائمة المصادر

، دار النهضةة العربيةة، القةاهرة، 1يق شمس الدين، شرح قانون توجيه وتنظيم اعمال البنةاء ، طشرف توفد. أ -5

5332. 

 .5321د. السعيد مصطفى، األحكام العامة في شرح قانون العقوبات مكتبةالنهضة العربية، القاهرة،   -1

يةع العمةارات تحةت التشةييد، د. السيد دمحم عمران، المجموعة العملية لألبحاس القانونية فةي عةدم مطابقةة فةي ب -9

 . 5333دار المطبوعات الجامعية، األسكندرية ، 

د. جةورجي شةفيق سةاري، القةرارات القابلةة لألنفصةال فةي القةانون االداري، دار النهضةة العربيةة، القةةاهرة،  -4

1001. 

 .1055رة، د. حامد الشريف، التراخيص االدارية، الجزء األول، دار القانون لألصدارات القانونية، القاه -1

 –، دار الثقافةة للنشةر و التوزيةع، عمةان 1د. خالد سمارة الزغبي، القرار االداري بين النظرية و التطبيق، ط -6

 .5333االردن، 

 .1006، دار الكتب المصرية،  5د. عبدهللا قنديل ، موسوعة قوانين البناء و الهدم، الكتاب األول، ط -9

فةايز اللمسةاوي، موسةوعة اللمسةاوي القانونيةة فةي التعليةق علةى المستشار فايز السةيد اللمسةاوي و د. اشةرف  -2

 ، دار عماد للنشر و التوزيع، القاهرة. 5، ط 1002( لسنة 553قانون المباني الجديد رقم )

 . 5330د. مأمون دمحم سالمة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  -3

 . 5339ية لمشييدي البناء، دار النهضة العربية، القاهرة، د.غنام دمحم غنام، المسؤلية الجنائ -50

، اصةدار الناشةرون المتحةدون دار  9د. محمود سالمة و د. احمد رفقي، الموسوعة الشاملة في المباني ، ج -55

.1055، دار السماح ، القاهرة –المكتب الثقافي  –مصر 
 

جلةد الثالةث، مركةز بهجةت لالصةدارات د. محمود سالمة و د. هشام زوين، موسوعة جرائم المباني، الم -51

 .  1055القانونية، القاهرة، 

 

 ثانياً : البحوث : 
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د.دمحم غنام دمحم، المسؤولية الجنائية لمشييدي البناء، بحث منشةور فةي مجلةة الحقةوق، الكويةت، السةنة التاسةعة  .5

 .5331عشرة، العدد الثالث، 
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 . 1002( لسنة 553من قانون البناء المصري رقم ) 1003( لسنة 544الالئحة التنفيذية رقم ) -1

.1005( لسنة 50تعليمات رقم ) -9
 

.1006لتشريعات والقوانين، صابر العيساوى، امانة بغداد،مجموعة ا -4
 

 

 ً  حكام والقرارات القضائية :/ األرابعا
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 الكتب الفرنسية:  -

 

1- Henri Jacquot Franҫois Priet, Droit de L’urbanisme, 6è édition, Dalloz, 2008.  



 

 
441 

 

2- Henri Jacquot, droit de lŭrbaisme. Droit de l’urbanisme, Deuxiēm, edition Dalloz, 

1989. 

3- Jean BERNARD AUBAY, HUGUES PĒRINET- MARQUET und ROZEN 

NOGUELLOU, Droit de l’urbanisme et de la Construction, 9 ēdition, Montchrestien 

Lextenso edition, Paris,2012,  

4- Jean cathelineau et Jean- Lēon Viguier, Technique du droit de  L’urbanisme, 

L.C.C. sans an, alinea' 316,  

5- Michel Ricard, LE PERMIS DE CONSTRUIRE, 5è édition, Editions LE 

MONITEUR, 2007. 

                                                    : القانون الفرنسي  -

 

6- Code de lŭrbanisme, 20è édition, Dalloz, 2011 


