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دعوى دستورية
2022/07

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )06( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية"

الحكم

الصادر عن المحكمة الدستورية العليا المنعقدة مؤقًتا في مدينة رام هللا باسم الشعب العربي الفلسطيني 
في الجلسة المنعقدة يوم اإلثنين السادس عشر من أيار )مايو( لسنة 2022م، الموافق الخامس عشر 

من شوال لسنة 1443هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

عباس،  حاتم  أ.  سرور،  أبو  فتحي  أ.  مبارك،  أسعد  أ.  المستشارين:  السادة  وعضوية 
الغني العويوي، أ. فريد عقل، أ.د. خالد التالحمة. عبد  محمد  أ. 

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2022/07( لسنة )7( قضائية "دستورية".

الجهة المدعية:
سميرة كامل محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان المملكة األردنية الهاشمية.. 1
ثريا كامل محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان المملكة األردنية الهاشمية.. 2
سهام كامل محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكانها.. 3
محمد كامل محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان الواليات المتحدة األمريكية.. 4
محمد كمال محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكانها.. 5
أحمد كمال محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكانها.. 6
محمود كمال محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان ألمانيا.. 7
عبير كمال محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان رام هللا.. 8
ميسون كمال محمد حجه، من دورا/ الخليل وسكان رام هللا.. 9

وكيلها المحامي: 
محمد موسى مخامره، عنوانه المختار للتبليغ: دورا/ الخليل/ مجمع أبو شرخ ط 3/ مكتب محاماة حجه 

ومخامرة لألعمال القانونية.
المدعى عليه: 

بلدية دورا )مجلس بلدي دورا(، بواسطة ممثلها القانوني، مقرها دورا/ الخليل.
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اإلجراءات

العليا،  الدستورية  المحكمة  قلم  لدى  الماثلة  بدعواها  المدعية  الجهة  تقدمت  2022/04/04م  بتاريخ 
وُسجلت تحت رقم )2022/7( طالبًة الحكم بعدم دستورية الفقرة )1( من المادة )58( من القانون 
رقم )79( لسنة 1966م، بشأن تنظيم المدن والقرى واألبنية لمخالفته أحكام الفقرة )3( من المادة )21( 

من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته.
العام  وكيلها  دورا(  بلدي  )مجلس  دورا  بلدية  عليها  المدعى  الجهة  تقدمت  2022/04/18م  بتاريخ 
المحامي محمد يوسف ربعي بالئحة جوابية التمست بموجبها رد الدعوى، وتضمين الجهة المدعية 

الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لألسباب الواردة في متنها.
الدعوى  قبول  عدم  بموجبها  التمست  جوابية  بالئحة  العامة  النيابة  تقدمت  2022/04/20م  بتاريخ 

لألسباب المبينة في متنها.

المحكمة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الئحة الدعوى وسائر األوراق تتحصل في أن الجهة المدعية كانت 
قد تقدمت بالطلب المستعجل )2021/344( إلى محكمة تسوية وأراضي دورا بتاريخ 2021/12/14م 
على إثر إخطار بلدية دورا لها بموجب الكتاب رقم )ب.خ.1521/2021/1( بتاريخ 2021/12/14م، 
 )34537( رقم  )151( حوض  رقم  األرض  قطعة  على  القائم  البناء  در	  بأن شاحط  وإعالمها 
موقع البلدة القديمة يقع ضمن حرم الشارع العام وفق المخطط الهيكلي المصدق للعام 2003م،  في 
بأي  القيام  دورا( عن  )بلدية  المدعى عليه  بوقف  قرار مؤقت  المدعية على  الجهة  استحصلت  حيث 
أعمال بخصوص الموضوع محل النزاع، وبتاريخ 2021/12/16م تقدم المدعى عليه )بلدية دورا( 
 )79( رقم  المؤقت  القانون  من   )1/58( المادة  أحكام  إلى  سنًدا  المؤقت  القرار  بطلب رجوع عن 
لسنة 1966 قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية وتعديالته، حيث دفعت الجهة المدعية بعدم دستورية 
طلب  في  السير  بوقف  المحكمة  قضت  2022/03/07م  وبتاريخ  المذكورة،  المادة  من   )1( الفقرة 

الرجوع وحددت للجهة المدعية شهًرا إلقامة الدعوى الدستورية.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية، وإن الوقائع على ما تفصح عنه الئحة الدعوى تتلخص 
في أن المدعى عليه )بلدية دورا( وجهت الكتاب سالف البيان إلى الجهة المدعية المتضمنة إعالمها 
دعاها  ما  2003م،  للعام  الهيكلي  المخطط  وفق  العام  الشارع  حرم  يقع ضمن  الدر	  شاحط  بأن 
إلى الطعن بعدم دستورية المادة )58( من القانون المؤقت رقم )79( لسنة 1966 قانون تنظيم المدن 
والقرى واألبنية وتعديالته التي تنص على: "نزع الملكية لغايات مختلفة 1- على الرغم مما ورد في 
أي قانون آخر يكون لمجلس التنظيم األعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صالحية نزع ملكية أية 
أرض مشمولة في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح أو إلنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو 
شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة عامة أو موقف عام بدون تعويض عنها على أن ال تزيد هذه المساحة 
المنزوعة ملكيتها من األرض أو مجموعة من األراضي على 30 % من كامل مساحتها ويشترط 
في ذلك أن ال تزيد هذه النسبة في أي وقت من جراء تعديل أو توسيع ميدان أو طريق ويحق لمجلس 
بإشعار  المالك مهلة شهر واحد  بعد إعطاء  المعنية  والمحلية  اللوائية  التنظيم  التنظيم األعلى وللجان 
كتابي أن تضع يدها في الحال على هذه األرض أو مجموعة األراضي التي ال تزيد مساحتها على 
30 % من المساحة الكاملة كما ذكر للغايات التي سلف بيانها من قبل اللجنة المعنية بعد اعتبار جميع 
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ظروف القضية وإذا أخذ في أي وقت اكثر من 30 % من مساحة األرض يدفع تعويض لصاحبها عما 
زاد على هذه النسبة. 2- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون للجان التنظيمية اللوائية والمحلية 
بموافقة مجلس التنظيم األعلى صالحية تخطيط أو توسيع أي شارع أو طريق أو ممر معبر أو در	 

من جهة واحدة".
الملكية وعدم  تأكيد حماية  2003م وتعديالته حرص على  لسنة  المعدل  القانون األساسي  إن  وحيث 
المساس بها إال على سبيل االستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردتها، فقد نصت الفقرة الثالثة من 
المادة )21( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته على أن: "الملكية الخاصة مصونة، 
وال تنزع الملكية وال يتم االستيالء على العقارات أو المنقوالت إال للمنفعة العامة وفًقا للقانون في مقابل 
تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي". من ذلك يتضح أن الملكية الخاصة التي كفل القانون األساسي 
ليست حًقا  الذكر  )21( سالفة  المادة  الثالثة من  الفقرة  2003م وتعديالته صونها بنص  لسنة  المعدل 
مطلًقا إنما ورودها بهذه الصيغة في القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته على أساس أن 
لها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أداءها مع وجوب مراعاة اعتبارات المصلحة العامة عند ممارسة 
المساحة  مجال  في  بوجه خاص  العامة  المصلحة  وتبرز  الملكية،  حق  القانون  يخولها  التي  الجهات 
في  أي أرض مشمولة  ملكية  لنزع  الموجبة  األسباب  مبيًنا  المشرع  يتدخل  استقطاعها حيث  المنوي 
المخطط التنظيمي لصالح النفع العام دون تعويض عنها على أال تزيد المساحة المنزوعة ملكيتها من 
األرض على )30%( من كامل مساحة القطعة ورقم الحوض نفسه بعد اإلشعار بأن الجزء المنوي 

استقطاعه يقع ضمن المخطط الهيكلي المصدق وفًقا لألصول.
أحكام  مع صريح  يتعارض   )58( المادة  من   )1( الفقرة  بأن نص  المدعية  الجهة  نعي  إن  وحيث 
المادة )3/21( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته مردود؛ ألن النص المطعون فيه 
قد وضع تنظيًما وأعطى صالحيات نزع ملكية أي أرض مشمولة في مخطط تنظيم مقرر وضرورية 
لفتح أو إنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة عامة أو موقف عام 
دون تعويض على أال تزيد المساحة المنزوعة على )30%( من كامل مساحة األرض، كما يالحظ أن 
هذا التنظيم قد قام على قواعد عامة مجردة ال تضمن تمييًزا بين المخاطبين بأحكامه باعتبارهم جميًعا 

في مراكز قانونية متماثلة بالنسبة لاللتزام والخضوع ألحكام القانون.
 )79( رقم  المؤقت  القانون  من   58 المادة  من   1 )الفقرة  الطعين  النص  أن  تقدم  مما  يبين  وحيث 
لسنة 1966 قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية وتعديالته( ال يكون قد أصابه عوار دستوري، ويكون 

الطعن فيه قد جاء بال سند ما يوجب رفضه.

لهذه األسباب

حكمت المحكمة باألغلبية برفض الدعوى، ومصادرة قيمة الكفالة سنًدا إلى أحكام المادة )2/45( 
من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته. 


