
حق الدولة باالستيالء على األمالك الخاصة للمنفعة العامة لمواجهة االزمة التي تتعرض لها 

 البالد. 
 

تواجه الكويت ظرفا استثنائيا في التعامل مع الوباء العالمي المنتشر، حيث تفشى المرض في البالد ومع 

شأنها اغالق جميع وكافة األنشطة ارتفاع حاالت اإلصابة بالمرض اتخذت الدولة إجراءات احترازية من 

 البحث عنالتجارية ومنع التجمعات البشرية. وفي ظل الظروف الراهنة قامت وزارة الصحة الكويتية ب

والمقيمين، وفي تصاعد اعداد  ةمحاجر صحية واتخاذها مقرا للمواطنين للعائدين من البلدان الموبوء

الدولة في حاجتها الملحة والمستعجلة في االستيالء الحاالت التي تحتاج وزارة الصحة عزلها، اضطرت 

 للمنفعة العامة للدولة.  اعلى بعض األمالك الخاصة من فنادق وقسائم صناعية وموالت تجارية الستعماله

ان كل شي تملكه الدولة او شخص اعتباري عام، ويكون  23في المادة الكويتي ذكر القانون المدني 

كما او بمقتضى القانون، ال يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص، مخصصا للنفع العام بالفعل 

الملكية الخاصة مصونة، فال يمنع أحد من التصرف في ملكه من دستور دولة الكويت بأن  18ذكرت المادة 

ون، إال في حدود القانون، وال ينزع عن أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة في األحوال المبينة في القان

 . وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادال

تقرير المنفعة العامة واالستيالء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها لهذه المنفعة العامة مشروط بوجود 

كل  منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء احتياج ضروري وواضحة من قبل الدولة، ويقع مبدأ االستيالء على

مشروع تتوسم فيه السلطة المختصة وجه المنفعة العامة ولو تجاوز نطاق المرافق العامة التقليدية او 

مشروعات خاصة تسهم عنها حاجة الدولة لخدمة او غرض تحتاجه او تفشي وباء. وعلى المشرع بشكل 

رورية والعاجلة لتحقيق الطرق واحتياجات الدولة الضم عام تنظيم هذه المسألة بصدار قوانين ولوائح تنظ

 العامة دون االنحراف عنها.   المنفعة 

 33نظر المشرع الكويتي في مسائل استيالء الدولة على األمالك الخاصة وعالجها، فأصدر القانون رقم كما 

في شأن نزع الملكية واالستيالء المؤقت للمنفعة العامة. اعطى المشرع الكويتي تعريف عام  1964لسنة 

ال يكون اال للمنفعة العامة واالستيالء عليها مؤقتا  األراضينزع ملكية العقارات أو بشأن القانون بأنه 

حالة من القانون المشار اليه، جاز للدولة في  25وفي المادة  .ومقابل تعويض عادل ووفقا ألحكام القانون

الالزمة لمواجهة هذه  واألراضيقيام ضرورة ملحة أو حالة مستعجلة يجوز االستيالء مؤقتا على العقارات 

 الحاالت.

ن االستيالء المؤقت ونزع الملكية، فاالستيالء المؤقت يقترب من نزع ان نفرق بيفي بادئ االمر يجب 

الملكية من نواح ويفترق عنه من نواح أخرى، فكالهما يتم لمصلحة عامة وليس لغرض شخصي وكالهما 

يتم مقابل تعويض مادي عادل، لكن هناك فوارق جوهرية بينهما، فنزع الملكية يؤدي الى انتهاء الملكية 

صلي وانتقال المال المنزوع ملكتيه للدولة، اما االستيالء المؤقت فال يؤثر البته في حق الملكية بل للمالك األ

حق االنتقاع بالمال وفي هذه الحالة األراضي والعقارات الخاصة منها الفنادق والموالت دولة يعطي ال

كما ان نزع الملكية ال يرد كقاعدة األصلي.  افي النهاية الى مالكهتعود الملكية التجارية لفترة مؤقته بحيث 



منقول، فيجوز االستيالء  العقار على اوعادي  عامة اال على عقار اما االستيالء المؤقت فقد يرد على عقار

 . على منقوالت من أي نوع كانت وعلى ارض او مبنى ا

التي تبرر االستيالء المؤقت، فكل منفعة عامة تجيز  كما ان المصلحة العامة التي تبرر نزع الملكية غير

من ذلك في كل الحاالت فهو يحتاج قيام ضرورة ملحة او  أكثرنزع الملكية، اما االستيالء المؤقت فيحتاج 

اتساعا من تلك التي يجوز فيها  أكثرحالة مستعجلة، فبتالي تكون الحاالت التي يجوز فيها نزع الملكية 

ابسط في و أسرعتكون  تفصيالكما ان إجراءات االستيالء المؤقت والتي سوف نذكرها  االستيالء المؤقت.

 تعقيدا بالمقارنة بإجراءات االستيالء المؤقت.   أكثربعض الحاالت، اما إجراءات نزع الملكية فهي 

ية يخول وفي ظل الظروف الراهنة ال تحتاج الدولة ان تنزع ملكية العقارات واالمالك الخاصة، فنزع الملك

للدولة ان تستعمل األراضي وتستغلها وتتصرف فيها، اما في حقيقة االمر وفي الواقع الذي تواجهه الدولة 

االن وفي حاجتها المحلة والضرورية فخيار االستيالء المؤقت يكون الخيار المنطقي للدولة فهي ليست في 

حاجة الى االستعمال واالستغالل المؤقت الفي  بل حاجة الى سلطة التصرف في العقار او األمالك الخاص،

 . دولةيمثل المنفعة العامة لل الذيفي وضع هذه الممتلكات الخاصة كمحاجر صحية و

يجب على الوزارة المعنية وهي وزارة الصحة في االزمة التي تواجه البالد وفي سبيل االستيالء كما ان  

اع الخطوات واإلجراءات السليمة القانونية على األمالك الخاصة بهدف وضعها كمحاجر صحية على اتب

تنشأ إدارة مستقلة تلحق بالمجلس البلدي وتسمى إدارة نزع في بادئ االمر  وفقا إلحكام القانون المشار اليه.

لجنة تسمى لجنة نزع الملكية برئاسة رئيس البلدية اإلدارة المعنية شكل نشأ تت، وبعد ان الملكية للمنفعة العامة

عضاء المجلس البلدي ومدير إدارة نزع الملكية ومدير البلدية ومندوب عن وزارة المالية ثالث من أو

أو االستيالء  والصناعة ومندوب عن مجلس التخطيط ومندوب عن الجهة اإلدارية طالبة نزع الملكية

عليها  ء، كما تكون هناك لجنة تثمين وهي تقوم بتقدير التعويض لمقابل نزع الملكية او االستيالالمؤقت

او المستولى  أو األراضي المنزوعة ملكيتهامؤقتا، وتكون معايرها هي األسعار السائدة في منطقة العقار 

 عليها مؤقتا. 

دارة نزع الملكية ارها إلخطباإلضافة الى عمل األمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن، وينصب دورها بأ

، وكما وضحنا في السابق التخاذ إجراءات تقدير التعويض المقابلللمنفعة العامة بقرار االستيالء المؤقت 

 تكون التعويضات حسب سعر العقار الكائن في المنطقة. 

ذكر القانون في شأن نزع الملكية واالستيالء المؤقت للمنفعة العامة في الى ان القانون  وأشرناكما سبق 

 واألراضيجلة يجوز االستيالء مؤقتا على العقارات حالة قيام ضرورة ملحة أو حالة مستع فيانه  25المادة 

في المحكمة اإلدارية العليا المصرية، ذكرت  282/2002وفي الطعن رقم  الالزمة لمواجهة هذه الحاالت.

 المحكمة بأنه ال يجوز للمحافظ اصدار قرار باالستيالء المؤقت على العقارات، اال في الحاالت المنصوص

ها وصف األحوال الطارئة او المستعجلة، وقد مثل لها المشرع في ذات النص بحال التي تجمع بينو عليها 

ويصدر باالستيالء المؤقت قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة حصول غرض او تفشي وباء. 

ال يمنع االستيالء المؤقت على عقار أو ارض من اتخاذ إجراءات ، ونالحظ انه الحكومية صاحبة االستيالء

  زع ملكيته للمنفعة العامة.ن

وفي الحالة التي تواجه البالد بخصوص جائحة فايروس كارونا قد تضطر الجهة المعنية باالستيالء 

 مالمستعجل لهذه األمالك بأنواعها، فال يكون هناك وقت كافي التخاذ جميع اإلجراءات المذكورة مع ذكرعد



يشتمل قرار االستيالء على ان مقدرة اللجان بتنفيذ واجبتها وانعقاد اجتماعاتها، ال سيما ان القانون يتطلب 

ويجوز ان يكون التنفيذ وذكر بأنه لمشرع هذه مسألة االستعجال عالج الكن مدته والموعد المحدد لتنفيذه. 

 . فوريا

كون أطول من المدد التي توقعتها منظمات الصحة كما ان معالم االزمة الحالية غير واضحة ويمكنها ان ت

تساؤل عن المدد التي أعطاها القانون للجهات المعنية باالستيالء على األمالك الالعالمية، وهذا يرفع 

، دعت الضرورة إلى ذلك إذالمجلس الوزراء تجديد مدة االستيالء المؤقت الخاصة، فجاز القانون انه 

ال يجوز بحال ان انه  28و  27مذكرة التفسيرية للقانون انه قد قيدت المادتان والجدير بالذكر بأن جاءت ال

فاذا دعت الضرورة إلى استمرار االستيالء ألكثر من سنة وجب ، تزيد مدة االستيالء المؤقت عن سنة واحدة

ت فاذا تعذر الحصول على موافقة أصحاب الشأن وجب اتخاذ إجراءا، الحصول على موافقة أصحاب الشأن

وفي  .هذا القانون خالل شهر على األكثر من انتهاء مدة االستيالء المؤقت فينزع الملكية المنصوص عليها 

في الحكمة اإلدارية العليا المصرية، قررت المحكمة انه في بعض األحوال ال  2432/1990الطعن رقم 

وافر دواعي اصدارة واستمرار مجال في اعمال حكم توقيت االستيالء ويجوز استمرار قرار االستيالء مع ت

 وجور الحاجة على النحو الذي يقتضي المصلحة العامة للبالد. 

وزارة  اووهي في هذا االزمة تكون وزارة الصحة  للمنفعة العامةاالستيالء المؤقت على الجهة طالبة كما 

عة العامة مشروع المنفعة إلى إدارة نزع الملكية للمنف الداخلية مع احتمال احتياج وزارات أخرى، ان يحيلون

ع. فيها تفصيل المشروع ويرفق بها رسم تخطيطي للموقون بمذكرة يوضح امة من اجل استيالئها موقتاالع

قوائم  نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة تعد اإلدارةالدولة من احتياجها لالستيالء المؤقت، انتهاء  وبعد

وحدودها وقيمة  ومساحاتهاأو المستولى عليها  ملكيتهالمنزوعة األراضي اتحصر فيها العقارات أو 

التعويض وتعتمد هذه  يالتعويض عنها وأسماء المالك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم ونصيب كل منهم ف

  القوائم من لجنة التثمين.

، 1961لسنة  4083رفعت محمد في الطعن رقم  وفي حكم محكمة اإلدارية المصرية برئاسة المستشار د.

قرارا باالستيالء على ارض مملوكة لشركة، نفاذا للحق المخولة  أصدرحيث ان وزير التموين كان قد 

الخاص بشئون التموين، فتقدمت الشركة بالطعن للحكمة  1945لسنة  95بموجب احكام القانون رقم 

فعليه رفضت  رأت ان هناك ضرورة الستخدام واستغالل وزير التموين لهذه األرضلكن المحكمة اإلدارية 

. بعد ذكر القوانين واللوائح التي وضعها المشرع الكويتي فيكون للدولة المحكمة الطعن القدم من الشركة

 الحق في االستيالء المؤقت على األمالك الخاصة للمنفعة العامة لمواجهة االزمات والظروف الطارئة. 
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