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 اإلداري  القانؾن  ذاتية

 كسػا الخاصػ،، مرػادره ولو غيره، دوف  بيا يختص وسسات خرائص اإلداري  لمقانؾف 
 :اآلتي، الثبلث، شقاطال في سشتشاولو ما وىذا األخرى، القانؾف  فروع مع صبلت لو

 اإلداري  القانؾن  خرائص

 القػػػانؾف  فػػػروع عػػػؽ تسيػػػزه التػػػي والدػػػسات الخرػػػائص بػػػ  ض اإلداري  القػػػانؾف  يتسيػػػز
 .ذكرىا اآلتي أىسيا ومؽ األخرى،

 الشذأة حديث قانؾن : أوال

 القػػػانؾف  فس ػػػاد  األخػػػرى، القػػػانؾف  بفػػػروع قارنػػػاه مػػػا إذا الشذػػػ   حػػػ ي  اإلداري  القػػػانؾف 
 الثػػػؾر  كيػػػاـ ب ػػػ  فرندػػػا فػػػي وتظػػػؾره اإلداري  القزػػػا  بشذػػػؾ  تػػػرت   ونغرياتػػػو اإلداري 
 الفرػ  واليػ، الفرندػي ال ولػ، لسجمػس اعظيػ  أف ب ػ  سيسا ال ـ،1789 عاـ الفرندي،

 باتػ،، قراراتػو واصػ ح  ـ1872 عػاـ الرػادر القػانؾف  بسؾجػ  اإلداريػ، السشازعػات في
 التاسػع القػرف  نيايػ، ال ولػ، مجمػس أحكاـ في تغير اإلداري  القانؾف  نغريات ب أت وق 

 .ال ذريؽ القرف  وب اي، عذر

 اقت دػػػ  التػػػي الػػػ وؿ فػػػ ف األوؿ مؾطشػػػو فػػػي ح يثػػػ، اإلداري  القػػػانؾف  نذػػػ   كانػػػ  وإذا
 .ج ا   ح يث، تؾاريخ إلى ل ييا اإلداري  القانؾف  نذ   تاريخ ي ؾد الفرندي الشغاـ

 

 الشذأة قزائي قانؾن : ثانيا



 اإلداريػػ، والقؾاعػػ  الس ػػاد  طريػػ  عػػؽ نذػػ  قزػػائي قػػانؾف  ب نػػو اإلداري  القػػانؾف  يتسيػػز
 أف أي تظبيليػػػا ، قزػػػا    ولػػػيس إنذػػػائيا   قزػػػا    ي ػػػ  الػػػذي اإلداري  القزػػػا  خمقيػػػا التػػػي

 عميػػو، يشظبػػ  نرػػا   يجػػ  ال عشػػ ما ويبتكػػره لمشػػزاع الحػػ  يجػػ  أف عميػػو اإلداري  القاضػػي
 مػػػؽ ىػػػي اإلداري  القػػػانؾف  فػػػي ال امػػػ، والشغريػػػات األساسػػػي، الس ػػػاد  م غػػػؼ فػػػ ف ولػػػذا

 ي ػػ  ذلػػػ عمػػى وبشػػا    عميػػو، الس روضػػ، لمشزاعػػات الحمػػؾؿ وضػػ و عشػػ  القزػػا  اجتيػػاد
 عػؽ متسيػزا   كػاف السجػاؿ ىذا في اإلداري  القزا  ف ور قزائيا ، قانؾنا   اإلداري  القانؾف 

 اف ذلػػػ السشازعػػ،، عمػػى السذػػرع القػػانؾف  بتظبيػػ  يشحرػػر الػػذي ال ػػادي القزػػا  دور
 القانؾنيػػػػ، الس ػػػػاد  لرػػػػياغ، مزػػػػظر التذػػػػري ي، الشرػػػػؾص بغيػػػػا  اإلداري  القاضػػػػي
 .الج ي  

 تذػػري ات ضػػسؽ أحكامػػو فػػي م ػػاد  مػػؽ القزػػا  إليػػو يتؾصػػ  مػػا السذػػرع يػػ وف  وقػػ 
 كؾنيػػا فػػي والس ػػاد  الشغريػػات لتمػػػ األساسػػي، الرػػف، يمغػػي ال وىػػذا ذلػػػ، ب ػػ  ترػػ ر

 .القزا  وضع مؽ

 التظؾر وسريع مرن  قانؾن : ثالثا

 القػػؾانيؽ فػػي االعتيػػادي التظػػؾر تفػػؾؽ  بدػػرع، يتظػػؾر قػػانؾف  ب نػػو اإلداري  القػػانؾف  يدػػتؼ
 تتسيػز الخاص القانؾف  فقؾاع  ي الجيا، التي السؾاضيع طبي ، إلى يرجع وذلػ األخرى 
 ذلػػ وي ػؾد التغييػر، أو الت ػ ي  يشاليا أف قب  طؾيم، فتر  تسر وق  واالستقرار، بالث ات

 مػػؽ قػػ را   تتظمػػ  عامػػ، بقؾاعػػ  تت مػػ  الخػػاص القػػانؾف  يشغسيػػا التػػي ال بلقػػات أف إلػػى
 خاصػػػػ، طبي ػػػػ، ذات مؾاضػػػػيع ي ػػػػال  الػػػػذي اإلداري  القػػػػانؾف  عكػػػػس عمػػػػى االسػػػػتقرار،

 أحكامػػػو مػػػؽ والكثيػػػر ال امػػػ،، السرافػػػ  وإدار  تدػػػيير وحدػػػؽ ال امػػػ، بالسرػػػمح، لت مقيػػػا
 اإلداري  القزػا  وخاصػ، القزػا  أحكػاـ مػؽ وإنسػا تذري ي، نرؾص مؽ مدتس   غير

 القػػػانؾف  ب حكػػػاـ يتقيػػػ  وال اإلداريػػػ، لمسشازعػػػات الحمػػػؾؿ يبتػػػ ع قزػػػا  ب نػػػو يتسيػػػز الػػػذي



 مػع تساشػيا   حػ ه عمػى مشازعػ، كػ  عػروؼ مػع يػتبل ـ ما خم  إلى يد ى إنسا الخاص
 .ال ام، السراف  سير ومقتزيات اإلداري  ال س  تظؾر سرع،

 االقترػػػػػادي، بال ؾامػػػػػ  يتػػػػػ ثر أنػػػػػو اإلداري  القػػػػػانؾف  تظػػػػػؾر سػػػػػرع، أسػػػػػ ا  مػػػػػؽ ول ػػػػػ 
 ندػػبيا ، مدػػتقر  وغيػػر باسػػتسرار متغيػػر  عؾامػػ  وىػػي ال ولػػ، فػػي والدياسػػي، واالجتساعيػػ،

 ال امػػ، السرافػػ  وعيػػؾر االقترػػادي، واالزمػػات الحػػرو  وانتذػػار ال ولػػ، نذػػاط فاتدػػاع
 أدى ومؾاجيتيػػػػػا الستغيػػػػػرات ليػػػػػذه اإلداري  القػػػػػانؾف  اسػػػػػتي ا  وضػػػػػرور  االقترػػػػػادي،،

 .  أحكامو في السدتسر التظؾر إلى بالزرور 

 مقشؽ غير اإلداري  القانؾن : رابعا

 مػػؽ بفػػرع الخاصػػ، ال امػػ،، والس ػػاد  الرئيدػػي، القانؾنيػػ، القؾاعػػ  جسػػع: بػػالتقشيؽ يقرػػ 
 السخترػػػػ، الجيػػػػ، عػػػػؽ ترػػػػ ر واحػػػػ   مجسؾعػػػػ، أو رسػػػػسي، وثيقػػػػ، فػػػػي القػػػػانؾف  فػػػػروع

 .وغيرىا ال قؾبات وقانؾف  الس ني القانؾف  في الحاؿ ىؾ كسا بالتذريع،

 مؾحػػ  تذػػريع وجػػؾد ب ػػ ـ يتسيػػز إذ مقػػشؽ غيػػر أنػػو نجػػ  اإلداري  بالقػػانؾف  يت مػػ  وفيسػػا
 تذػػري ات وجػػؾد مػػؽ الػػرغؼ ف مػػى اآلف، حتػػى اإلداري  القػػانؾف  وم ػػاد  نغريػػات يجسػػع
 ترػػػ ر انيػػػا التذػػػري ات ىػػػذه طػػػابع أف إال اإلداريػػػ،، بالسدػػػائ  تت مػػػ  ومتفرقػػػو كثيػػػر 

 الخ مػػػ، قػػانؾف  مثػػػ  السدػػتج  ، والحاجػػات لمغػػػروؼ ت  ػػا مختمفػػ، أوقػػػات وفػػي متفرقػػ،
 لدػػش، 14 رقػػؼ ال ولػػ، مػػؾعفي انزػػ اط وقػػانؾف  الس ػػ ؿ 1969 لدػػش، 24 رقػػؼ الس نيػػ،
 أـ ال ػػػػراؽ فػػػػي سػػػػؾا    تذػػػػري و عػػػػ ـ ىػػػػي اإلداري  لمقػػػػانؾف  األساسػػػػي، فالرػػػػف، ،1991
 يػ  عمػى اإلداري  القػانؾف  تظػؾير فػي واضػ  أثر التذريع ل  ـ كاف وق  األخرى، ال وؿ

 .القزا 



 جػ ا، صػ  ، تبػ و واحػ   مجسؾعػ، في اإلداري  القانؾف  وم اد  قؾاع  تجسيع عسمي، أف
 إلػػى اإلداري  القػػانؾف  قؾاعػػ  تقشػػيؽ عػػ ـ ويرجػػع الحاضػػر، الؾقػػ  فػػي مدػػتحيم، ربسػػا بػػ 

 :  مشيا اس ا  ع  

 القزػا  يػ  عمػى ومت رجػ، بظيئػ، برػؾر  إال يشذػ  لػؼ فيػؾ ونغرياتػو، م ادئو ح اث، -
 .مدتسر تظؾر في يزاؿ وال اإلداري 

 تقشيشيػػا السػراد والسػؾاد السؾاضػيع إلػى يشغػروا أف بػو القػائسيؽ مػؽ يقتزػي التقشػيؽ اف -
 واسػػع اإلدار  نذػػاط ألف اإلداري؛ القػػانؾف  فػػي الرػػ  ، األمػػؾر مػػؽ وىػػذا شػػامم،، نغػػر 

 الدياسػػػػػي، والغػػػػػروؼ اليؾميػػػػػ، الحيػػػػػا  فػػػػػي التظػػػػػؾر يؾاكػػػػػ  لكػػػػػي باسػػػػػتسرار ومتظػػػػػؾر
 .بم  لك  واالجتساعي، واالقترادي،

 مػػػع يػػػتبل ـ ال والث ػػػات تقشيشػػػو، السػػػراد السؾضػػػؾع فػػػي ندػػػبيا   ث اتػػػا   يتظمػػػ  التقشػػيؽ اف -
 وىػػذا مدػػتسر، تظػػؾر فػػي تػػزاؿ ال التػػي اإلداري  القػػانؾف  ومؾضػػؾعات قؾاعػػ  مػػؽ الكثيػػر

 .ومرر كفرندا ال وؿ ب ض في جرت التي التقشيؽ محاوالت أما ميس، عل ، مث 

 االداري القانؾن 

 م . د . عبد رزيج اسؾد

 الفرع الثاني: األقاليؼ 

ال تؾجػػػػػ  صػػػػػيغ، واحػػػػػ   لؤلنغسػػػػػ، االتحاديػػػػػ، فيشػػػػػاؾ تشػػػػػؾع كبيػػػػػر فػػػػػي تظبيقػػػػػات ىػػػػػذه األنغسػػػػػ،، 
كسػػػػػػا تختمػػػػػػو مكؾنػػػػػػات ال ولػػػػػػ، االتحاديػػػػػػ،، إذ تدػػػػػػسى فػػػػػػي ب ػػػػػػض الػػػػػػ وؿ  واليػػػػػػات  كسػػػػػػا فػػػػػػي 

أقػػػػػػاليؼ   ، وقػػػػػػ  أخػػػػػػذ دسػػػػػػتؾر الؾاليػػػػػػات الستحػػػػػػ   االمريكيػػػػػػ، واليشػػػػػػ ، وتدػػػػػػسى فػػػػػػي دوؿ أخػػػػػػرى 
جسيؾريػػػػػ، ال ػػػػػػراؽ بالتدػػػػػسي، األخيػػػػػػر ، وال زاؿ الشغػػػػػاـ اإلداري الج يػػػػػػ  فػػػػػي ال ػػػػػػراؽ القػػػػػائؼ عمػػػػػػى 
اسػػػػاس تقدػػػػيؼ الػػػػ بلد إلػػػػى أقػػػػاليؼ ومحافغػػػػات غيػػػػر مشتغسػػػػ، فػػػػي إقمػػػػيؼ غيػػػػر واضػػػػ  الس ػػػػالؼ مػػػػؽ 

 حي  التظبي .



ج يػػػ  أو االنزػػػساـ إلػػػى إقمػػػيؼ  : يػػػتؼ تكػػػؾيؽ اإلقمػػػيؼ أمػػػا عػػػؽ طريػػػ  تكػػػؾيؽ إقمػػػيؼتكوووؾيؽ اإلقمووويؼ
 قائؼ، وق  أقر ال ستؾر إقميؼ كردستاف إقميسا اتحاديا   .

  عمػػػػى أنػػػػو يحػػػػ  لكػػػػ  محافغػػػػ، أو 119: بػػػػيؽ ال سػػػػتؾر فػػػػي السػػػػاد   تكووووؾيؽ إقموووويؼ  ديوووود -1
 أكثر تكؾيؽ إقميؼ بشا   عمى طم  باالستفتا  عميو يق ـ ب ح  طريقيؽ:

السحافغػػػػػ، أو السحافغػػػػػات التػػػػػي تػػػػػرـو تكػػػػػؾيؽ طمػػػػػ  يقػػػػػ ـ مػػػػػؽ قبػػػػػ  ثمػػػػػ  أعزػػػػػا  مجمػػػػػس  -
 اإلقميؼ.

 طم  يق ـ مؽ عذر الشاخبيؽ في السحافغ، أو السحافغات التي ترـو تكؾيؽ اإلقميؼ. -

وُيقػػػػػػ ـ طمػػػػػػ  تكػػػػػػؾيؽ األقػػػػػػاليؼ إلػػػػػػى مجمػػػػػػس الػػػػػػؾزرا ، الػػػػػػذي يقػػػػػػؾـ بتكميػػػػػػ  السفؾضػػػػػػي، ال ميػػػػػػا 
السحافغػػػػػػػات أو األقػػػػػػػاليؼ لبلنتخابػػػػػػػات باتخػػػػػػػاذ إجػػػػػػػرا ات االسػػػػػػػتفتا  عػػػػػػػؽ طريػػػػػػػ  مكاتبيػػػػػػػا فػػػػػػػي 

    أشير مؽ ت ريخ تكميفيا مؽ قب  مجمس الؾزرا . 3واالنتيا  مشيا خبلؿ م    

ويكػػػػؾف االسػػػػتفتا  ناجحػػػػا  إذا حرػػػػ  عمػػػػى أغمبيػػػػ، السرػػػػؾتيؽ مػػػػؽ الشػػػػاخبيؽ فػػػػي كػػػػ  محافغػػػػ، 
مػػػػػػؽ السحافغػػػػػػات التػػػػػػي تػػػػػػرـو االنزػػػػػػساـ إلػػػػػػى إقمػػػػػػيؼ، عمػػػػػػى أف ال تقػػػػػػ  ندػػػػػػ ، السذػػػػػػاركيؽ فػػػػػػي 

% مػػػػػؽ الشػػػػػاخبيؽ، وُترفػػػػػع الشتػػػػػائ  الشيائيػػػػػ، لػػػػػرئيس مجمػػػػػس الػػػػػؾزرا  خػػػػػبلؿ 50 الترػػػػػؾي  عػػػػػؽ
 ثبلث أياـ، وعميو أف ُير ر قرارا  بتذكي  اإلقميؼ خبلؿ م   ال تتجاوز أسبؾعيؽ. 

االنزػػػػػساـ إلػػػػػى إقمػػػػػيؼ قػػػػػائؼ: اجػػػػػاز قػػػػػانؾف االجػػػػػرا ات التشفيذيػػػػػ، الخاصػػػػػ، بتكػػػػػؾيؽ األقػػػػػاليؼ  -2
السحافغػػػػات إلػػػػى إقمػػػػيؼ قػػػػائؼ   ، وذلػػػػػ بظمػػػػ  يقػػػػ ـ  ، انزػػػػساـ إحػػػػ ى2008  لدػػػػش، 13رقػػػػؼ  

مػػػػػػػؽ ثمػػػػػػػ  اعزػػػػػػػا  مجمػػػػػػػس السحافغػػػػػػػ، طال ػػػػػػػ، االنزػػػػػػػساـ، ومؾافقػػػػػػػ، ثمػػػػػػػ  اعزػػػػػػػا  السجمػػػػػػػس 
 التذري ي لئلقميؼ السراد االنزساـ إليو.

  مػػػػؽ ال سػػػػتؾر عمػػػػى أف يقػػػػـؾ اإلقمػػػػيؼ بؾضػػػػع دسػػػػتؾر لػػػػو 120: نرػػػػ  السػػػػاد   ىيئووووات اإلقموووويؼ
  مشيػػػػػا و ليػػػػػات مسارسػػػػػ، تمػػػػػػ الرػػػػػبلحيات، عمػػػػػى أف ال يحػػػػػ د ميكػػػػػ  سػػػػػمظاتو وصػػػػػبلحيات كػػػػػ

  عمػػػػػػػػػى اف: 121يت ػػػػػػػػػارض مػػػػػػػػػع دسػػػػػػػػػتؾر جسيؾريػػػػػػػػػ، ال ػػػػػػػػػراؽ، فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػيؽ نرػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػاد   
 لدػػػػػػػػمظات االقػػػػػػػػاليؼ الحػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي مسارسػػػػػػػػ، الدػػػػػػػػمظات التذػػػػػػػػري ي، والتشفيذيػػػػػػػػ، والقزػػػػػػػػائي، وفقػػػػػػػػا 

حاديػػػػ، ألحكػػػػاـ ىػػػػذا ال سػػػػتؾر، باسػػػػتثشا  مػػػػا ورد فيػػػػو مػػػػؽ اختراصػػػػات حرػػػػري، لمدػػػػمظات االت



  ويفيػػػػػؼ مػػػػػؽ ىػػػػػذا الػػػػػشص أف سػػػػػمظات اإلقمػػػػػيؼ ىػػػػػي: الدػػػػػمظ، التذػػػػػري ي،، والدػػػػػمظ، التشفيذيػػػػػ،، 
 والدمظ، القزائي،.

 

 الفرع الثالث: السحافغات غير السشتغسة في إقميؼ

عػػػػػػرؼ ال ػػػػػػراؽ التشغػػػػػػيؼ اإلداري السكػػػػػػؾف مػػػػػػؽ محافغػػػػػػات مشػػػػػػُذ ال يػػػػػػ  ال ثسػػػػػػاني، والتػػػػػػي كانػػػػػػ  
، وكانػػػػػػػػػ  1969  لدػػػػػػػػػش، 159السحافغػػػػػػػػػات رقػػػػػػػػػؼ  تدػػػػػػػػػسى  ألؾيػػػػػػػػػ،  لغايػػػػػػػػػ، صػػػػػػػػػ ور قػػػػػػػػػانؾف 

السحافغػػػػػػػات تتستػػػػػػػع بالذخرػػػػػػػي، الس شؾيػػػػػػػ،، وىػػػػػػػذا مػػػػػػػؽ أبػػػػػػػرز مقؾمػػػػػػػات الشغػػػػػػػاـ البلمركػػػػػػػزي إذ 
ي شػػػػػػي كيػػػػػػاـ شػػػػػػخص م شػػػػػػؾي  خػػػػػػر غيػػػػػػر ال ولػػػػػػ، يسػػػػػػارس الؾعيفػػػػػػ، اإلداريػػػػػػ، عمػػػػػػى جػػػػػػز  مػػػػػػؽ 

ئػػػػػات إقميسيػػػػا، غيػػػػر أف بليػػػػػ، مقؾمػػػػات الشغػػػػاـ البلمركػػػػػزي لػػػػؼ تكػػػػػؽ متػػػػؾفر ، فمػػػػؼ يكػػػػػؽ ىشػػػػاؾ ىي
مشتخ ػػػػ، مػػػػؽ أبشػػػػا  السحافغػػػػ، تتػػػػؾلى تدػػػػيير السرافػػػػ  ال امػػػػ، ومسارسػػػػ، الؾعيفػػػػ، اإلداريػػػػ، فييػػػػا، 
كسػػػػػا أف القػػػػػرارات السيسػػػػػ، فػػػػػي تدػػػػػيير وإدار  السرافػػػػػ  ال امػػػػػ، فػػػػػي السحافغػػػػػ، كانػػػػػ  تتخػػػػػذ مػػػػػؽ 

 الحكؾم، السركزي،.

  ، فقػػػػػػػ2003ولقػػػػػػػ  شػػػػػػػي  ال ػػػػػػػراؽ تحػػػػػػػؾال  جؾىريػػػػػػػا فػػػػػػػي نغامػػػػػػػو اإلداري ب ػػػػػػػ  االحػػػػػػػتبلؿ عػػػػػػػاـ 
أصػػػػػػػػ ح  السحافغػػػػػػػػات تتستػػػػػػػػع بذخرػػػػػػػػي، م شؾيػػػػػػػػ، حليليػػػػػػػػ،، وتػػػػػػػػ ار مػػػػػػػػؽ ىيئػػػػػػػػات مشتخ ػػػػػػػػ،   
مجػػػػػالس السحافغػػػػػات   يفتػػػػػرض أنيػػػػػا مدػػػػػتقم، عػػػػػؽ الحكؾمػػػػػ، السركزيػػػػػ،، وكػػػػػذا الحػػػػػاؿ بالشدػػػػػ ، 
لؤلقزػػػػػػػي، والشػػػػػػػؾاحي، وقػػػػػػػ  صػػػػػػػ ر أوؿ تذػػػػػػػريع لتشغػػػػػػػيؼ  الدػػػػػػػمظات الحكؾميػػػػػػػ، السحميػػػػػػػ،  ب ػػػػػػػ  

، وقػػػػػ  بػػػػػيؽ القدػػػػػؼ 2004نيدػػػػػاف  6  فػػػػػي 71  االحػػػػػتبلؿ بسؾجػػػػػ  أمػػػػػر سػػػػػمظ، االحػػػػػتبلؿ رقػػػػػؼ
األوؿ مشػػػػو غػػػػرض التذػػػػريع وىػػػػؾ  تظبيػػػػ  مبػػػػ أ البلمركزيػػػػ، لتحدػػػػيؽ إيرػػػػاؿ الخػػػػ مات ال امػػػػ، 
إلػػػػػى الذػػػػػ   ال راقػػػػػي ، وبالف ػػػػػ  فقػػػػػ  أخػػػػػذ ىػػػػػذا التذػػػػػريع بسبػػػػػ أ البلمركزيػػػػػ، حيػػػػػ  نػػػػػص عمػػػػػى 

شػػػػػراؼ أي تذػػػػػكي  مجػػػػػالس لمسحافغػػػػػات تكػػػػػؾف مدػػػػػتقم، فػػػػػي أدا  مدػػػػػ ولياتيا عػػػػػؽ سػػػػػيظر  أو إ
وزار ، كسػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػش  مجمػػػػػػػػػػػػس السحافغػػػػػػػػػػػػ، صػػػػػػػػػػػػبلحيات واسػػػػػػػػػػػػ ،، إال أف الحكؾمػػػػػػػػػػػػ، السركزيػػػػػػػػػػػػ، 

  االتحادي،  س   جاى   لتقميص صبلحيات مجالس السحافغات.

، إذ 2005وت كػػػػػػػػ  مبػػػػػػػػ أ البلمركزيػػػػػػػػ، فػػػػػػػػي إدار  السحافغػػػػػػػػات برػػػػػػػػ ور ال سػػػػػػػػتؾر الػػػػػػػػ ائؼ ل ػػػػػػػػاـ 
الرػػػػػبلحيات االداريػػػػػ، والساليػػػػػ، نػػػػػص عمػػػػػى اف:  تسػػػػػش  السحافغػػػػػات التػػػػػي لػػػػػؼ تشػػػػػتغؼ فػػػػػي اقمػػػػػيؼ 



الؾاسػػػػػ ،، بسػػػػػا يسكشيػػػػػا مػػػػػؽ ادار  شػػػػػ ونيا عمػػػػػى وفػػػػػ  مبػػػػػ أ البلمركزيػػػػػ، االداريػػػػػ،، ويػػػػػشغؼ ذلػػػػػػ 
  21بقػػػػػانؾف    ، وت سيدػػػػػا  عميػػػػػو صػػػػػ ر قػػػػػانؾف السحافغػػػػػات غيػػػػػر السشتغسػػػػػ، فػػػػػي إقمػػػػػيؼ رقػػػػػؼ  

 ، الػػػػػػذي بػػػػػػيؽ إجػػػػػػرا ات تذػػػػػػكي  السجػػػػػػالس السحميػػػػػػ، فػػػػػػي السحافغػػػػػػات واألقزػػػػػػي،2008لدػػػػػػش، 
والشػػػػػػػؾاحي، واختراصػػػػػػػات كػػػػػػػ  مشيػػػػػػػا وكيقيػػػػػػػ، مسارسػػػػػػػ، أعساليػػػػػػػا وتشغػػػػػػػيؼ عبلقتيػػػػػػػا بالحكؾمػػػػػػػ، 

 السركزي،، عمسا اف ىذا القانؾف ت رض لت  يبلت ع  . 

 أوال: مجمس السحافغة

ىػػػػػؾ الدػػػػػمظ، التذػػػػػري ي، والرقابيػػػػػ، فػػػػػي السحافغػػػػػ، ولػػػػػو حػػػػػ  إصػػػػػ ار التذػػػػػري ات السحميػػػػػ، بسػػػػػا 
مركزيػػػػػػػ، اإلداريػػػػػػػ، بسػػػػػػػا ال يت ػػػػػػػارض مػػػػػػػع ال سػػػػػػػتؾر يسكشػػػػػػػو مػػػػػػػؽ إدار  شػػػػػػػ ونيا وفػػػػػػػ  مبػػػػػػػ أ البل

والقػػػػػػػػؾانيؽ االتحاديػػػػػػػػ، التػػػػػػػػي تشػػػػػػػػ رج ضػػػػػػػػسؽ االختراصػػػػػػػػات الحرػػػػػػػػري، لمدػػػػػػػػمظات االتحاديػػػػػػػػ،، 
وتتستػػػػػػع السجػػػػػػالس بالذخرػػػػػػي، الس شؾيػػػػػػ، واالسػػػػػػتقبلؿ السػػػػػػالي ويسثميػػػػػػا رئيدػػػػػػيا أو مػػػػػػؽ يخؾلػػػػػػو، 

 وتخزع السجالس لرقاب، مجمس الشؾا    .

دػػػػػػػ، وعذػػػػػػػريؽ مق ػػػػػػػ ا، يزػػػػػػػاؼ إلييػػػػػػػا مق ػػػػػػػ  واحػػػػػػػ  لكػػػػػػػ  يتكػػػػػػػؾف مجمػػػػػػػس السحافغػػػػػػػ، مػػػػػػػؽ خس
  خسدػػػػػػػػسائ، ألػػػػػػػػو ندػػػػػػػػس،، وقػػػػػػػػ  500000  مػػػػػػػػائتي ألػػػػػػػػو ندػػػػػػػػس، لسػػػػػػػػا زاد عػػػػػػػػؽ  200000 

 2018ذىػػػػػػ  الت ػػػػػػ ي  الثالػػػػػػ  لقػػػػػػانؾف السحافغػػػػػػات غيػػػػػػر السشتغسػػػػػػ، فػػػػػػي اقمػػػػػػيؼ الرػػػػػػادر عػػػػػػاـ 
الػػػػػػػػى اف مجمػػػػػػػػس السحافغػػػػػػػػ، يتكػػػػػػػػؾف مػػػػػػػػؽ عذػػػػػػػػر  مقاعػػػػػػػػ  يزػػػػػػػػاؼ الييػػػػػػػػا مق ػػػػػػػػ  واحػػػػػػػػ  لكػػػػػػػػ  

  مميػػػػػػػػػؾف ندػػػػػػػػػس، وفػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػ  1000000مػػػػػػػػػائتي الػػػػػػػػػو ندػػػػػػػػػس، لسػػػػػػػػػا زاد عػػػػػػػػػؽ    200000 
  مق ػػػػػ ا، ويػػػػػتؼ اختيػػػػػار أعزػػػػػا  السجمػػػػػس عػػػػػؽ 35االحػػػػػؾاؿ يجػػػػػ  اف ال يزيػػػػػ  عػػػػػ د السقاعػػػػػ   

طريػػػػػ  االنتخػػػػػا  الدػػػػػري الس اشػػػػػػر لدػػػػػكاف السحافغػػػػػ، الس شيػػػػػ،، وقػػػػػػ  بػػػػػيؽ قػػػػػانؾف السحافغػػػػػػات 
رشػػػػ  ل زػػػػؾي، السجػػػػالس السحميػػػػ،، غيػػػػر السشتغسػػػػ، فػػػػي إقمػػػػيؼ الذػػػػروط الؾاجػػػػ  تؾافرىػػػػا فػػػػي الس

ويػػػػػػتؼ انتخػػػػػػا  رئػػػػػػيس السجمػػػػػػس ونائ ػػػػػػو باألغمبيػػػػػػ، السظمقػػػػػػ، ل ػػػػػػ د أعزػػػػػػا  السجمػػػػػػس فػػػػػػي اوؿ 
جمدػػػػػػ، ي قػػػػػػ ىا، وتكػػػػػػؾف مػػػػػػ   الػػػػػػ ور  االنتخابيػػػػػػ، لمسجػػػػػػالس أربػػػػػػع سػػػػػػشؾات تقؾيسيػػػػػػ، تبػػػػػػ أ بػػػػػػ وؿ 

 جمد، ليا.

مػػػػؽ تػػػػاريخ يػػػػـؾ  15والسحػػػػاف  ىػػػػؾ الػػػػذي يؾجػػػػو الػػػػ عؾ  الػػػػى السجمػػػػس لغػػػػرض االن قػػػػاد خػػػػبلؿ 
 السرادق، عمى نتائ  االنتخابات.



  مػػػػػػػؽ قػػػػػػػانؾف السحافغػػػػػػػات غيػػػػػػػر السشتغسػػػػػػػ، فػػػػػػػي إقمػػػػػػػيؼ اختراصػػػػػػػات 7وقػػػػػػػ  بيشػػػػػػػ  السػػػػػػػاد   
مجمػػػػػػػػس السحافغػػػػػػػػ،،  فيػػػػػػػػؾ يتستػػػػػػػػع بدػػػػػػػػمظ، تذػػػػػػػػري ي، تتسثػػػػػػػػ  ب صػػػػػػػػ ار التذػػػػػػػػري ات السحميػػػػػػػػ، 
واالنغسػػػػػػػػػ، والت ميسػػػػػػػػػات لتشغػػػػػػػػػيؼ الذػػػػػػػػػ وف اإلداريػػػػػػػػػ، والساليػػػػػػػػػ، بسػػػػػػػػػا يسكػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػؽ إدار  شػػػػػػػػػ وف 
السحافغػػػػػ، وفقػػػػػا لسبػػػػػ أ اإلدار  البلمركزيػػػػػ، وبسػػػػػا ال يت ػػػػػارض مػػػػػع ال سػػػػػتؾر والقػػػػػؾانيؽ االتحاديػػػػػ،، 
كسػػػػا لػػػػو سػػػػػمظ، الرقابػػػػ، عمػػػػى جسيػػػػػع أنذػػػػظ، دوائػػػػػر ال ولػػػػ، فػػػػي السحافغػػػػػ، لزػػػػساف حدػػػػػؽ أدا  
عسميػػػػػا  وفقػػػػػا لمت ػػػػػ ي  الثػػػػػاني لقػػػػػانؾف السحافغػػػػػات غيػػػػػر السشتغسػػػػػ، فػػػػػي إقمػػػػػيؼ أصػػػػػ   لمسجمػػػػػس 

 يػػػػيؽ اصػػػػحا  السشاصػػػػ  ال ميػػػػا فػػػػي السحافغػػػػ، باألغمبيػػػػ، السظمقػػػػ، ل ػػػػ د حػػػػ  السؾافقػػػػ، عمػػػػى ت
اعزػػػػػا ه، ب ػػػػػ  اف يػػػػػتؼ ترشػػػػػي  ثبلثػػػػػ، اشػػػػػخاص مػػػػػؽ قبػػػػػ  السحػػػػػاف  ، باإلضػػػػػاف، إلػػػػػى الكثيػػػػػر 

   السذار الييا.7مؽ االختراصات التي بيشتيا الساد   

سػػػػػ،   مػػػػػؽ قػػػػػانؾف السحافغػػػػػات غيػػػػػر السشتغ21و20حػػػػػ  مجمػػػػػس السحافغػػػػػ، : بيشػػػػػ  السػػػػػادتيؽ  
فػػػػػي إقمػػػػػيؼ أسػػػػػ ا  وإجػػػػػرا ات حػػػػػ  مجمػػػػػس السحافغػػػػػ، والسجػػػػػالس السحميػػػػػ، لؤلقزػػػػػي، والشػػػػػؾاحي، 

 وذلػ بظريقيؽ :

باألغمبيػػػػ، السظمقػػػػ، ل ػػػػ د أعزػػػػا  السجمػػػػس بشػػػػا   عمػػػػى طمػػػػ  ثمػػػػ  األعزػػػػا  فػػػػي الحػػػػاالت  -1
 اآلتي،:

 االخبلؿ الجديؼ باإلعساؿ والسياـ السؾكم، إلي،. -أ

 .مخالف، ال ستؾر والقؾانيؽ  -  

 فق اف ثم  األعزا  شروط ال زؾي،.  - ت

بقػػػػػػرار مػػػػػػؽ مجمػػػػػػس الشػػػػػػؾا  يرػػػػػػ ر باألغمبيػػػػػػ، السظمقػػػػػػ،، بشػػػػػػا   عمػػػػػػى طمػػػػػػ  السحػػػػػػاف  أو  -2
 طم  ثم  ع د أعزا ه، إذا تحق  أح  االس ا   نفا .

 

 ثانيا: السحافظ



ي ػػػػػ  الػػػػػرئيس التشفيػػػػػذي األعمػػػػػى فػػػػػي السحافغػػػػػ،، وىػػػػػؾ ب رجػػػػػ، وكيػػػػػ  وزيػػػػػر مػػػػػؽ حيػػػػػ  الحقػػػػػؾؽ 
والخ مػػػػػػ، الؾعيقيػػػػػػ،، ويسثػػػػػػ  الدػػػػػػمظ، التشفيذيػػػػػػ، عمػػػػػػى مدػػػػػػتؾى السحافغػػػػػػ،، وىػػػػػػؾ مدػػػػػػ وؿ أمػػػػػػاـ 

 مجمس السحافغ،، فممسجمس مراك ، قراراتو وأعسالو كاف،، ولو مدا لتو والتحقي  م و.

انتخػػػػػػػا  السحػػػػػػػاف : يػػػػػػػتؼ انتخػػػػػػػا  السحػػػػػػػاف  ونائبيػػػػػػػو مػػػػػػػؽ قبػػػػػػػ  مجمػػػػػػػس السحافغػػػػػػػ، باألغمبيػػػػػػػ، 
أو مػػػػؽ غيػػػػرىؼ، خػػػػبلؿ مػػػػ   اقرػػػػاىا  ثبلثػػػػؾف يؾمػػػػا  مػػػػؽ  السظمقػػػػ،، مػػػػؽ بػػػػيؽ اعزػػػػا  السجمػػػػس

تػػػػػاريخ ان قػػػػػاد أوؿ جمدػػػػػ، لمسجمػػػػػس، ويذػػػػػترط فػػػػػي السرشػػػػػ  لسشرػػػػػ  السحػػػػػاف  ونائبيػػػػػو تحقػػػػػ  
الذػػػػػػروط الؾاجػػػػػػ  تؾفرىػػػػػػا فػػػػػػي عزػػػػػػؾ مجمػػػػػػس السحافغػػػػػػ،، وأف يكػػػػػػؾف حاصػػػػػػبل عمػػػػػػى شػػػػػػياد  

 جام ي،.

لمسحافغػػػػػػ،، وتشفيػػػػػػذ  ويسػػػػػػارس السحػػػػػػاف  عػػػػػػ د مػػػػػػؽ الرػػػػػػبلحيات، مشيػػػػػػا إعػػػػػػ اد السؾازنػػػػػػ، ال امػػػػػػ،
قػػػػػرارات مجمػػػػػس السحافغػػػػػ،، وتشفيػػػػػذ الدياسػػػػػ، ال امػػػػػ، السؾضػػػػػؾع، مػػػػػؽ قبػػػػػ  الحكؾمػػػػػ، االتحاديػػػػػ، 
فػػػػػػي حػػػػػػ ود السحافغػػػػػػ،، واالشػػػػػػراؼ عمػػػػػػى سػػػػػػير السرافػػػػػػ  ال امػػػػػػ، فػػػػػػي السحافغػػػػػػ،، ولػػػػػػو سػػػػػػمظ، 
م اشػػػػػػر  عمػػػػػػى كػػػػػػ  األجيػػػػػػز  السكمفػػػػػػ، بؾاج ػػػػػػات الحسايػػػػػػ، وحفػػػػػػ  األمػػػػػػؽ والشغػػػػػػاـ ال اممػػػػػػ، فػػػػػػي 

 السحافغ،   .

 إقال، السحاف : يتؼ إقال، السحاف  ب ح  طريقيؽ:

مػػػػػؽ قبػػػػػ  مجمػػػػػس السحافغػػػػػ، باألغمبيػػػػػ، السظمقػػػػػ، ب ػػػػػ  اف يػػػػػتؼ اسػػػػػتجؾابو، عشػػػػػ  تػػػػػؾافر أحػػػػػ   -1
 االس ا  اآلتي،:

 ع ـ الشزاى، أو استغبلؿ السشر  الؾعيفي. –أ 

 التدب  في ى ر الساؿ ال اـ. – 

 فق اف اح  شروط ال زؾي،. –ج

 التقرير الست س يؽ في أدا  الؾاج  والسد ولي،.اإلىساؿ أو  -ىػ 

مػػػػػػؽ قبػػػػػػ  مجمػػػػػػس الشػػػػػػؾا  باألغمبيػػػػػػ، السظمقػػػػػػ، بشػػػػػػا   عمػػػػػػى اقتػػػػػػراح رئػػػػػػيس الػػػػػػؾزرا  لػػػػػػشفس  -2
 األس ا  السذكؾر  أعبله.



 ثالثا: األقزية والشؾاحي

تزػػػػػػػؼ كػػػػػػػ  محافغػػػػػػػ، مجسؾعػػػػػػػ، مػػػػػػػؽ األقزػػػػػػػي، والشػػػػػػػؾاحي، وىػػػػػػػي أشػػػػػػػخاص م شؾيػػػػػػػ، إداريػػػػػػػػ، 
 مؽ القزا  والشاحي، مجمس محمي. المركزي، إقميسي،، ولك 

مجمػػػػػس القزػػػػػا : يتكػػػػػؾف مجمػػػػػس القزػػػػػا  مػػػػػؽ عذػػػػػر  مقاعػػػػػ  يزػػػػػاؼ إلييػػػػػا مق ػػػػػ  واحػػػػػ  لكػػػػػ  
خسدػػػػػػػيؽ ألػػػػػػػو ندػػػػػػػس،   ، ويتػػػػػػػؾلى السجمػػػػػػػس انتخػػػػػػػػا  رئػػػػػػػيس لػػػػػػػو باألغمبيػػػػػػػ، السظمقػػػػػػػ، ل ػػػػػػػػ د 
االعزػػػػػػا  فػػػػػػي أوؿ جمدػػػػػػو ي قػػػػػػ ىا، كسػػػػػػا يقػػػػػػـؾ بانتخػػػػػػا  القائسسقػػػػػػاـ باألغمبيػػػػػػ، السظمقػػػػػػ، ل ػػػػػػ د 

ه، ويراقػػػػػػ  السجمػػػػػػس سػػػػػػير عسميػػػػػػات اإلدار  السحميػػػػػػ، فػػػػػػي القزػػػػػػا ، ويػػػػػػتؼ حػػػػػػ  مجمػػػػػػس أعزػػػػػػا 
القزػػػػا  إمػػػػا بقػػػػرار مػػػػؽ السجمػػػػػس نفدػػػػو باألغمبيػػػػ، السظمقػػػػ، بشػػػػػا   عمػػػػى طمػػػػ  ثمػػػػ  األعزػػػػػا ، 
أو بقػػػػػرار مػػػػػؽ مجمػػػػػس السحافغػػػػػ، باألغمبيػػػػػ، السظمقػػػػػ، عشػػػػػ  تػػػػػؾفر أحػػػػػ  االسػػػػػ ا  السذػػػػػار الييػػػػػا 

 بر د ح  مجمس السحافغ،.

يػػػػػ،: يتكػػػػػؾف مػػػػػؽ سػػػػػ  ، مقاعػػػػػ  يزػػػػػاؼ إلييػػػػػا مق ػػػػػ  واحػػػػػ  لكػػػػػ  خسدػػػػػ، وعذػػػػػروف مجمػػػػػس الشاح
ألػػػػػػو ندػػػػػػس،   ، ويتػػػػػػؾلى مجمػػػػػػس الشاحيػػػػػػ، انتخػػػػػػا  رئػػػػػػيس لػػػػػػو فػػػػػػي أوؿ جمدػػػػػػ، ي قػػػػػػ ىا، كسػػػػػػا 
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 القانؾن االداري 

 م . د . عبد رزيج اسؾد

 اإلداري  الشذاط

 السجػػػػػػػػاالت فػػػػػػػػي ال ولػػػػػػػػ، تػػػػػػػػ خ  وازديػػػػػػػػاد والدياسػػػػػػػػي واالجتسػػػػػػػػاعي االقترػػػػػػػػادي التظػػػػػػػػؾر قػػػػػػػػاد
 مػػػػػػؽ ال ولػػػػػػ، دور بػػػػػػرز وقػػػػػػ  ونذػػػػػػاطيا، ال ولػػػػػػ، إلدار  السشاسػػػػػػ ، الؾسػػػػػػائ  وضػػػػػػع إلػػػػػػى السختمفػػػػػػ،

 اإلداري  بالزػػػػػػ   تتسثػػػػػػ  سػػػػػػمبي، مشيػػػػػػا األولػػػػػػى اإلدار ، بيسػػػػػػا تقػػػػػػؾـ أساسػػػػػػيتيؽ وعيفتػػػػػػيؽ خػػػػػػبلؿ



 الؾعيفػػػػػػ، أمػػػػػػا ال ػػػػػػاـ، الشغػػػػػػاـ عمػػػػػػى حفاعػػػػػػا   األفػػػػػػراد نذػػػػػػاط وتشغػػػػػػيؼ مراك ػػػػػػ، عمػػػػػػى يقػػػػػػؾـ والػػػػػػذي
 وإشػػػػػ اع األفػػػػػراد بحاجػػػػػات والؾفػػػػػا  ال امػػػػػ، السرافػػػػػ  بػػػػػ دار  تتسثػػػػػ  إيجابيػػػػػ، وعيفػػػػػ، فيػػػػػي الثانيػػػػػ،

 . الؾعيفتيؽ ىاتيؽ ال ا  ىذا في وسشبيؽ رغ اتيؼ،

 اإلداري  الزبط 

 وأغراضػػػػػػػو مفيؾمػػػػػػػو فشػػػػػػػ رس اإلداري، لمزػػػػػػػ   السختمفػػػػػػػ، الجؾانػػػػػػػ  الفرػػػػػػػ  ىػػػػػػػذا فػػػػػػػي نتشػػػػػػػاوؿ
 :يمي كسا م اح  ثبلث، في وذلػ اإلداري، الز   سمظات وح ود ووسائمو

 اإلداري  الزبط مفيؾم 

 اإلداري. الز   وأنؾاع بو، يذت و عسا وتسييزه اإلداري  الز   ت ري  ىشا ونتشاوؿ

 بو يذتبو عسا وتسييزه اإلداري  الزبط تعريف: األول الفرع

 أمػػػػػؾر، مػػػػػؽ بػػػػػو يذػػػػػت و عسػػػػػا وتسييػػػػػزه اإلداري  الزػػػػػ   ت ريػػػػػ  إلػػػػػى السظمػػػػػ  ىػػػػػذا فػػػػػي نتظػػػػػرؽ 
 :لآلتي وفقا

 اإلداري  الزبط تعريف اواًل: 

 وتيػػػػػػ ؼ الح يثػػػػػػ،، ال ولػػػػػػ، بيػػػػػػا اضػػػػػػظم   التػػػػػػي ال امػػػػػػ، الؾعػػػػػػائو أوؿ مػػػػػػؽ اإلداري  الزػػػػػػ  
 أو عػػػػػػ واف أي مػػػػػػؽ عمييػػػػػػا يقػػػػػػؾـ التػػػػػػي واألسػػػػػػس وكيانػػػػػػو السجتسػػػػػػع حسايػػػػػػ، إلػػػػػػى الؾعيفػػػػػػ، ىػػػػػػذه

 وتػػػػػؾفير السجتسػػػػػع، تيػػػػػ د مخػػػػػاطر أيػػػػػ، مؾاجيػػػػػ، ىػػػػػؾ يػػػػػزاؿ وال اإلدار  واجػػػػػ  كػػػػػاف فمقػػػػػ  تي يػػػػػ ،
 .ألفراده والدكيش، والرح، األمؽ

 حريػػػػػػات بػػػػػػو وتسػػػػػػس اإلداريػػػػػػ، الييئػػػػػػات ت اشػػػػػػره الػػػػػػذي الشذػػػػػػاط:  ب نػػػػػػو اإلداري  الزػػػػػػ   وي ػػػػػػرؼ
 الحالػػػػ، إلػػػػى وإعادتػػػػو ال ػػػػاـ الشغػػػػاـ وصػػػػيان، األمػػػػؽ اسػػػػت ا  لغػػػػرض الخػػػػاص ونذػػػػاطيؼ األفػػػػراد

   .اخت  أو اضظر  إذا عمييا كاف التي

 بيػػػػػػ ؼ اإلداريػػػػػػ، الدػػػػػػمظ، تتخػػػػػػذىا التػػػػػػي والقػػػػػػرارات اإلجػػػػػػرا ات مجسؾعػػػػػػ،:  ب نػػػػػػو ي ػػػػػػرؼ كسػػػػػػا
   .عميو والسحافغ، ال اـ الشغاـ حساي،



 ال زػػػػػػػؾي  فػػػػػػػالس شى ،(موووووووادي) وضووووووويفي و( شووووووو مي) عزوووووووؾي : م شيػػػػػػػاف اإلداري  ولمزػػػػػػػ  
 ال ػػػػػػاـ، الشغػػػػػػاـ عمػػػػػػى السحافغػػػػػػ، ميسػػػػػػ، تتػػػػػػؾلى التػػػػػػي اإلداريػػػػػػ، واألجيػػػػػػز  الييئػػػػػػات بػػػػػػو يقرػػػػػػ 
 لدػػػػػش،  183  رقػػػػػؼ الػػػػػؾزار  قػػػػػانؾف  فػػػػػي إلييػػػػػا السذػػػػػار ال اخميػػػػػ، وزار  أجيػػػػػز  ال ػػػػػراؽ فػػػػػي مثاليػػػػػا
  89  رقػػػػػػػؼ ال امػػػػػػػ، الرػػػػػػػح، قػػػػػػػانؾف  فػػػػػػػي عمييػػػػػػػا السشرػػػػػػػؾص الرػػػػػػػح، وزار  وأجيػػػػػػػز  ،1980
  164  رقػػػػػػػؼ البمػػػػػػػ يات إدار  قػػػػػػانؾف  فػػػػػػػي عمييػػػػػػػا السشرػػػػػػؾص البم يػػػػػػػ، واألجيػػػػػػػز  ،1981 لدػػػػػػش،
 السقرػػػػػػؾد  األجيػػػػػػز  ت اشػػػػػػره الػػػػػػذي الشذػػػػػػاط بػػػػػػو فيقرػػػػػػ  الػػػػػػؾعيفي الس شػػػػػػى أمػػػػػػا ،1965 لدػػػػػػش،

 .ال اـ الشغاـ حساي، تدتي ؼ والتي الداب  بالس شي

 مػػػػػؽ السجتسػػػػػع حسايػػػػػ، اإلدار  فيػػػػػو تتػػػػػؾلى وقػػػػػائي نغػػػػػاـ اإلداري  الزػػػػػ   فػػػػػاف األمػػػػػر كػػػػػاف وأيػػػػػا
 ويت مػػػػػ  ال امػػػػػ،، و دابيػػػػػؼ وسػػػػػكيشتيؼ أفػػػػػراده وصػػػػػح، وسػػػػػبلمتو ب مشػػػػػو يخػػػػػ  أف يسكػػػػػؽ مػػػػػا كػػػػػ 

 .ال ول، في ال اـ الشغاـ حساي، بي ؼ األفراد وحقؾؽ  حريات بتقيي 

 بو يذتبو عسا اإلداري  الزبط تسييز: ثانيًا: 

 حسايػػػػػ، بيػػػػػ ؼ األفػػػػػراد وحقػػػػػؾؽ  حريػػػػػات بتقييػػػػػ  يت مػػػػػ  اإلداري  الزػػػػػ   بػػػػػ ف سػػػػػب  فيسػػػػػا أشػػػػػرنا
 الزػػػػػػػػ   عػػػػػػػػؽ اإلداري  الزػػػػػػػػ   تسييػػػػػػػػز يسكػػػػػػػػؽ الس شػػػػػػػػى وبيػػػػػػػػذا ال ولػػػػػػػػ،، فػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػاـ الشغػػػػػػػػاـ

 . القزائي والز   التذري ي

  التذري ي والز   اإلداري  الز  : -1

 األفػػػػػػػراد حريػػػػػػػات تقيػػػػػػػ  التػػػػػػػي القػػػػػػػؾانيؽ إصػػػػػػػ ار إلػػػػػػػى األحيػػػػػػػاف مػػػػػػػؽ كثيػػػػػػػر فػػػػػػػي السذػػػػػػػرع يمجػػػػػػػ 
 بالزػػػػ    الذػػػػ ف ىػػػػذا فػػػػي الرػػػػادر  التذػػػػري ات وتدػػػػسى ال ػػػػاـ، الشغػػػػاـ عمػػػػى حفاعػػػػا   وحقػػػػؾقيؼ

 قػػػػرارات شػػػػك  فػػػػي اإلدار  جانػػػػ  مػػػػؽ يرػػػػ ر الػػػػذي اإلداري  الزػػػػ   عػػػػؽ لػػػػو تسيػػػػزا    التذػػػػري ي
 .األفراد حريات تقيي  عمييا يترت  فردي، أو تشغيسيو

 القػػػػػػػػؾانيؽ إطػػػػػػػػار فػػػػػػػػي تػػػػػػػػتؼ أف يجػػػػػػػػ  اإلداري  الزػػػػػػػػ   سػػػػػػػػمظ، بػػػػػػػػاف اإليزػػػػػػػػاح ضػػػػػػػػرور  مػػػػػػػػع
 تتزػػػػػػسؽ مدػػػػػػتقم، إجػػػػػػرا ات اتخػػػػػػاذ مػػػػػػؽ يسش يػػػػػػا ال ذلػػػػػػػ أف غيػػػػػػر ليػػػػػػا، وتشفيػػػػػػذا   والتذػػػػػػري ات

 . الز   قرارات مؽ تر ره ما بؾاسظ، الفردي، الحريات عمى قيؾدا  

 القزائي والز   اإلداري  الز  : -2



 الجػػػػػرائؼ عػػػػػؽ لمتحػػػػػري  القزػػػػػائي، الدػػػػػمظ، تتخػػػػػذىا التػػػػػي اإلجػػػػػرا ات القزػػػػػائي، بالزػػػػػ   يقرػػػػػ 
 لمتحقيػػػػػ  البلزمػػػػػ، األدلػػػػػ، وجسػػػػػع عميػػػػػو، لملػػػػػ ض تسييػػػػػ ا   مرتكبييػػػػػا عػػػػػؽ وال حػػػػػ  وقؾعيػػػػػا، ب ػػػػػ 

 الزػػػػػػ   مػػػػػػع يتفػػػػػػ  القزػػػػػػائي الزػػػػػػ   فػػػػػػاف ثػػػػػػؼ ومػػػػػػؽ بػػػػػػو، ال قؾبػػػػػػ، وإنػػػػػػزاؿ ومحاكستػػػػػػو م ػػػػػػو
 .ال اـ الشغاـ عمى السحافغ، يدتي فاف انيسا في اإلداري 

 حيػػػػ  فسػػػػؽ وطبي تػػػػو، مشػػػػو والغػػػػرض ب جرائػػػػو السخترػػػػ، الدػػػػمظ، حيػػػػ  مػػػػؽ يختمفػػػػاف انيسػػػػا إال
 تتػػػػػػؾلى بيشسػػػػػػا اإلداري، الزػػػػػػ   وعيفػػػػػػ، التشفيذيػػػػػػ، الدػػػػػػمظ، تتػػػػػػؾلى ب جرائػػػػػػو السخترػػػػػػ، الدػػػػػػمظ،
 الزػػػػػػػػ   وعيفػػػػػػػػ، ومسثمييػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػاـ االدعػػػػػػػػا  أعزػػػػػػػػا  و بالقزػػػػػػػػا  مسثمػػػػػػػػ، القزػػػػػػػػائي، الدػػػػػػػػمظ،
 . القزائي

 وتسشػػػػع ال ػػػػاـ بالشغػػػػاـ اإلخػػػػبلؿ تدػػػػب  وقائيػػػػ، اإلداري  الزػػػػ   ميسػػػػ، فػػػػاف الغػػػػرض حيػػػػ  ومػػػػؽ
 اإلخػػػػػبلؿ لؾقػػػػػؾع والحقػػػػػ، عبلجيػػػػػ، القزػػػػػائي الزػػػػػ   ميسػػػػػ، حػػػػػيؽ فػػػػػي فيػػػػػو، االضػػػػػظرا  وقػػػػػؾع

 ال قؾبػػػػ، وإنػػػػزاؿ مرتكبييػػػػا عػػػػؽ وال حػػػػ  وقؾعيػػػػا ب ػػػػ  الجػػػػرائؼ ضػػػػ   إلػػػػى وتيػػػػ ؼ ال ػػػػاـ بالشغػػػػاـ
 .بيؼ

 تشغيسيػػػػػو قػػػػػرارات شػػػػػك  فػػػػػي ترػػػػػ ر التػػػػػي إجرا اتػػػػػو طبي ػػػػػ، فػػػػػي اإلداري  الزػػػػػ   يتسيػػػػػز وأخيػػػػػرا
 فانػػػػػػػو القزػػػػػػػائي الزػػػػػػػ   أمػػػػػػػا وت ؾيزػػػػػػػا ، إلغػػػػػػػا  اإلداري  القزػػػػػػػا  لرقابػػػػػػػ، تخزػػػػػػػع فرديػػػػػػػ، أو

 لدػػػػػمظات وخزػػػػػؾعيا اإلداري، القزػػػػػا  لرقابػػػػػ، تخزػػػػػع ال قزػػػػػائي، قػػػػػرارات شػػػػػك  فػػػػػي يرػػػػػ ر
 . نغر مح  ال ادي القزا 

 اإلداري  الزبط أنؾاع: الثاني الفرع

 : الخاص اإلداري  والز   ال اـ اإلداري  الز   : صؾرتاف  نؾعاف اإلداري  لمز  

 العام اإلداري  الزبط: أوال

 تظبيقيػػػػػػا ويػػػػػػتؼ اإلداري  بالزػػػػػػ   السخترػػػػػػ، الدػػػػػػمظات تتخػػػػػػذىا التػػػػػػي ال امػػػػػػ، االجػػػػػػرا ات ىػػػػػػؾ
 الشغػػػػػػاـ حسايػػػػػػ، إلػػػػػػى وييػػػػػػ ؼ ابتػػػػػػ ا  ، محػػػػػػ ديؽ يكؾنػػػػػػؾا اف دوف  عميػػػػػػو تشظبػػػػػػ  مػػػػػػؽ كػػػػػػ  عمػػػػػػى
 جسيػػػػػػع وحسايػػػػػػ،  ال امػػػػػػ، والدػػػػػػكشي، ال امػػػػػػ، والرػػػػػػح، ال ػػػػػػاـ األمػػػػػػؽ  االساسػػػػػػي، ب شاصػػػػػػره ال ػػػػػػاـ

 اإلدار  قبػػػػػ  مػػػػػؽ االجػػػػػرا ات فتتخػػػػػذ بػػػػػو، واإلخػػػػػبلؿ انتياكػػػػػو خظػػػػػر مػػػػػؽ السجتسػػػػػع فػػػػػي األفػػػػػراد



 الشغػػػػػػاـ اسػػػػػػتقرار ي كػػػػػػر مػػػػػػا وكػػػػػػ  والزؾضػػػػػػا ، واألمػػػػػػراض االخظػػػػػػار مػػػػػػؽ السجتسػػػػػػع لحسايػػػػػػ،
 اإلدار  تتخػػػػػػػذىا التػػػػػػػي واالجػػػػػػػرا ات والقػػػػػػػرارات األوامػػػػػػػر مجسػػػػػػػؾع ىػػػػػػػؾ اإلداري  فالزػػػػػػػ   ال ػػػػػػػاـ،
 . ال اـ الشغاـ لحساي،

 الخاص اإلداري  الزبط: ثانيا

 ومقترر  خاص، وتكؾف  اإلداري  بالز   السختر، الدمظات تتخذىا التي االجرا ات بو يقر 
 لحاالت ض   سمظات إلى اإلدار  تحتاج ق  إذ اإلداري،، القرارات أو القانؾف  يح دىا حاالت عمى

 خاص ض   صبلحيات فت ظى ال اـ، اإلداري  لمز   ال ام، سمظتيا فييا تكفي ال خاص،
 الشغاـ حساي، إلى الخاص اإلداري  الز   ويي ؼ إداري،، قرارات أو قانؾني، نرؾص بسؾج 

 خاص، أنؾاع فييا يسارس التي األماكؽ ك  ض األفراد، نذاط مؽ م يش، ناحي، أو زاوي، مؽ ال اـ
 مؽ االح اث ومشع الح ي  والدكػ السرور بتشغيؼ الخاص الز   سمظات مث  الشذاط، مؽ

 مث  م يؽ، نذاط أو ميش، مسارس، بتشغيؼ الخاص اإلداري  الز   يت م  وق  الديشسا، دخؾؿ
 الز   يدتي ؼ وق  ، والري ل، الظ   مث  السيؽ أو الشادر  الحيؾانات ب ض صي  نذاط تشغيؼ

 وضع مشع مث  ال ام،، والسياديؽ والظرؽ  الس ف وجسالي، نغاف، عمى السحافغ، الخاص اإلداري 
 اآلثار شرط، إلى ي ي  اف أو لذلػ السخرر، األماكؽ في إال الظرؽ  في والمؾحات االعبلنات

 تشفيذا الخاص اإلداري  الز   يكؾف  وق  األثري،، األماكؽ في ال اـ الشغاـ عمى السحافغ، بسيس،
 ما شخص مؽ مرك ، كياد  إجاز  سح  مث  عام،، ض   إجرا ات يتزسؽ إداري  قرار أو لقانؾف 
 إلخ،...  لمدقؾط  ي  بشا  بي ـ األمر أو عاـ، مح  لفت  اإلجاز  مش  أو القانؾف، لحكؼ تشفيذا

 . االجان  إقام، تشغيؼ مث  األشخاص، مؽ الفئات ب  ض الخاص اإلداري  الز   يت م  وق 

 بسكاف لتقي ه ال اـ اإلداري  الز   نظاؽ مؽ ح ودا   أضي  الخاص اإلداري  الز   فاف ثؼ ومؽ
 .يتؾالىا التي السجاالت في ت ثيره مح ودي، ي شى ال ذلػ أف إال م يشو، أغراض أو نذاط أو

 اإلداري  الزبط ووسائل الفرع الثالث: أغراض

 ىذه لتحقي  بيا يدت يؽ التي الؾسائ  نبيؽ ثؼ اإلداري  الز   أغراض الفرع ىذا في نتشاوؿ
 . األغراض

  اإلداري  الزبط أغراض: اوالً 



 بو، واإلخبلؿ انتياكو ومشع ال اـ الشغاـ حساي، ىؾ اإلداري  الز   مؽ الي ؼ أف إلى أشرنا
 إجرا  عمى القانؾف  يشص لؼ ولؾ ضروريا   ذلػ وج ت متى اإلداري  الز   سمظ، اإلدار  وتسارس

 . اإلخبلؿ أو االنتياؾ ىذا لسؾاجيو م يؽ

 زماف في ال اـ لمشغاـ مخالفا   ي تبر فسا والسكاف، الزماف باختبلؼ تختمو مرن، فكر  ال اـ والشغاـ
 فكر  رب  ضرور  عمى الفقو ويجسع  خريؽ، مكاف أو زماف في كذلػ ي   ال ق  م يشيؽ مكاف أو

 .ح ه عمى دول، ك  في لمسجتسع ال ميا ال ام، بالسرمح، ال اـ الشغاـ

 الجسيع يتف  م يؽ زمؽ في ما لسجتسع مذترك، عميا مرال  مجسؾع،:  بانو ال اـ الشغاـ وي رؼ
   .سبلمتيا ضرور  عمى

 ال ام، والرح، ال اـ األمؽ: ىي رئيدي، عشاصر ال اـ لمشغاـ أف عمى الفقيا  م غؼ ويتف 
 .ال ام، واألخبلؽ اآلدا  ىؾ  خر عشرر إلييا نغي  أف ويسكؽ ال ام، والدكشي،

 ب ف يذ روف  وج ميؼ لمسؾاطشيؽ األمؽ تؾفير ش نو مؽ ما ك  اتخاذ بو يقر  :العام األمؽ: أوال
 االجرا ات الز   سمظات وتتخذ واالنتياؾ، االعت ا  مؽ م مؽ في وأمؾاليؼ وأعراضيؼ أنفديؼ
 عمى خظرا يذكمؾف  الذيؽ االشخاص ومبلحق، الجرائؼ ارتكا  مشع مث  ذلػ، بتحقي  الكفيم،

 ومكافح،  ،الخظر  الدائ ، الحيؾانات ومكافح، والسخسؾريؽ، والسجانيؽ كالسجرميؽ السؾاطشيؽ
 وحساي، والخاص،، ال ام، األمؾاؿ وحساي، والحرائ ، القيزانات مث  الظبي ي، والكؾارث األخظار

 .بانتغاـ سيرىا وضساف السختمف، ال ول، مراف 

 وزار  قانؾف  نص إذ ال اخمي، بؾزار  ال اـ األمؽ عمى السحافغ، ميس، ال راقي السذرع أناط وق 
 والخاص، ال ام، واألمؾاؿ الشاس ارواح وحساي، ال اخمي األمؽ صيان، مياميا، اف عمى ال اخمي،

 .مرتكبييا عؽ لم ح  القانؾني، االجرا ات واتخاذ الجرائؼ ارتكا  ومشع

 ومشع ال ام،، الرح، عمى لمسحافغ، البلزم، االجرا ات اتخاذ بيا ويقر : العامة الرحة: ثانيا
 تكؾف  ال حتى واألوساخ السياه تجسع بسشع السختر، الجيات فتقؾـ واألوبئ،، السرض اس ا  ك 
 السؾاطشيؽ تملي  كذلػ صبلحيتيا، مؽ لمت ك  الذر  مياه ومراك ، واألوبئ، األمراض النتذار ب ر 
 الرحي، الذروط مراعا  مؽ لمت ك  الغذا  تق يؼ وأماكؽ ال ام، السحبلت ومراك ، األمراض، ض 

 .واالي ز الكؾليرا مث  األوبئ، انتذار لسشع الرحي الحجر إجرا ات ايزا ومشيا السظمؾب،،



 األجيز  فيذه الرح،، ل وائر السياـ ىذه مؽ االساسي الجان  الرح، وزار  قانؾف  اعظى وق 
 فيسا القانؾف  أحكاـ لتظبي  ضسانا مدتسر  برؾر  ال بلد انحا  جسيع في الرحي، الرقاب، تسارس
..  الدكشي، األحيا  في الحيؾانات وتربي، ايؾا  ومشع الذر  مياه ومراك ، االمراض بسكافح، يت م 

 .الخ

 البلزم، االجرا ات اإلداري  الز   سمظات باتخاذ ال ام، الدكيش، تتؾفر: العامة الد يشة: ثالثا
 الدكشي،، واألحيا  ال ام، واألماكؽ الظرؽ  في والدكؾف  الي و  عمى والسحافغ، الزؾضا  لسشع

 والراح، لمي و  االنداف يحتاج حي  المي  وفي اليؾـ م ار عمى الزؾضا  عؾام  ك  فتسشع
 الظرؽ  في الرؾت مكبرات مشع ال ام،، الدكيش، لتؾفير اليادف، الز   اجرا ات ومؽ والدكيش،،

 في السرانع انذا  أو السزعج، اآلالت استخ اـ ومشع م يش،، اوقات في الدكشي، واالحيا  ال ام،
 .الزؾضا  مشع قانؾف  ال ام، الدكيش، بحساي، الست مق، التذري ات ومؽ الدكشي،، السشاط 

 واألخبلؽ اآلدا  عمى السحافغ، ليذس  ال اـ الشغاـ مفيؾـ أتدع: العامة واألخالق اآلداب: رابعا
 سب ا   تكؾف  ألنيا السجتسع، في واألخبلكي، األدبي، الليؼ عمى السحافغ، بيا يقر  والتي ال ام،،

 وكذلػ بالحيا  السخم، والسظبؾعات األفبلـ عرض مشع اإلدار  تسمػ إذ ال اـ، بالشغاـ لؤلخبلؿ
 السدرحي، ال روض تق يؼ جؾاز ع ـ ذلػ ومؽ والثقاف،، الفؽ وحساي، لمس ف ال اـ السغير حساي،

 يجؾز وال السختر، الجي، مؽ بيا الترخيص ب   إال ال ام، السحاؿ في الغشائي، أو التسثيمي، أو
 عمى تفرض عقؾبات ال راقي ال قؾبات قانؾف  تزسؽ وق  بالحيا ، السخم، بال روض الترخيص

 .ال ام، واألخبلؽ باآلدا  السخم، األف اؿ مرتكبي

خامدا : البيئ، وجسالي، الس ف: الز   البيئي ىؾ اإلجرا ات التي تتخذىا االدار  بقر  السحافغ، 
لسزر  بيا او التقمي  مشيا، فالحفاظ عمى بيئ، صحي، عمى البيئ، والحيمؾل، دوف وقؾع االعساؿ ا

 ومشع التمؾث والسحافغ، عمى جسالي، الس ف اص   مؽ ال شاصر السيس، لمشغاـ ال اـ.

سادسا الشغاـ ال اـ االقترادي: اص ح  ال وا تت خ  كثيرا في االنذظ، االقترادي، والي ؼ مؽ 
اص   لئلدار  دور واض  في مجاؿ مش  الت خ  ىؾ السحافغ، عمى االستقرار االقترادي، و 

التراخيص البلزم، لسسارس، نذاط اقترادي م يؽ ووضع شروط مسارس، ىذا الشذاط , اف االدار  



تراق  مسارس، الشذاط االقترادي ومراج ، الذروط التي تز يا ومشع االخبلؿ بيذه الذروط, 
 وىشا اص   ل يشا ض   اداري في السجاؿ االقترادي.

 االداري القانؾن 

 م . د . عبد رزيج اسؾد

 وسائل الزبط اإلداري 

فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػبي  تحقيػػػػػػػػػػ  أىػػػػػػػػػػ اؼ الزػػػػػػػػػػ   اإلداري أعظيػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػمظات الزػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػؽ الؾسػػػػػػػػػػائ  
القانؾنيػػػػػػػػػػ، والساديػػػػػػػػػػ، مػػػػػػػػػػا يسكشيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػؽ تحقيػػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػػػ األىػػػػػػػػػػ اؼ، وتتسثػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػذه الؾسػػػػػػػػػػائ  
بػػػػػػػػػػػػالقرارات التشغيسيػػػػػػػػػػػػ،  األنغسػػػػػػػػػػػػ، والت ميسػػػػػػػػػػػػات  والقػػػػػػػػػػػػرارات اإلداريػػػػػػػػػػػػ، الفرديػػػػػػػػػػػػ، واسػػػػػػػػػػػػتخ اـ 

 القؾ  السادي،  القدر . 

 ية )األنغسة والتعميسات(أوال: القرارات التشغيس

ىػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػرارات تتزػػػػػػػػػػػسؽ قؾاعػػػػػػػػػػػ  عامػػػػػػػػػػػ، مؾضػػػػػػػػػػػؾعي، مجػػػػػػػػػػػرد  تزػػػػػػػػػػػ يا ىيئػػػػػػػػػػػات الزػػػػػػػػػػػ   
اإلداري تقيػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػض أوجػػػػػػػػو الشذػػػػػػػػاط الفػػػػػػػػردي فػػػػػػػػي سػػػػػػػػبي  تحقيػػػػػػػػ  غايػػػػػػػػ، محػػػػػػػػ د  ىػػػػػػػػي 
السحافغػػػػػػػػػ، عمػػػػػػػػػػى الشغػػػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػاـ ب شاصػػػػػػػػػػره األساسػػػػػػػػػػي،، ويت ػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػؽ يخالفيػػػػػػػػػػا لم قؾبػػػػػػػػػػ، 

ارات الست مقػػػػػػػػػ، بالرػػػػػػػػػح، ال امػػػػػػػػػ، وحسايػػػػػػػػػ، البيئػػػػػػػػػ، الجزائيػػػػػػػػػ،، مثاليػػػػػػػػػا انغسػػػػػػػػػ، السػػػػػػػػػرور والقػػػػػػػػػر 
 ومشع التمؾث ومشع الزؾضا .

وت ػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػرارات التشغيسيػػػػػػػػػػػ، مػػػػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػػػػؼ أسػػػػػػػػػػػالي  الزػػػػػػػػػػػ   اإلداري وأقػػػػػػػػػػػ رىا فػػػػػػػػػػػي حسايػػػػػػػػػػػ، 
الشغػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػاـ، وتتخػػػػػػػػذ عػػػػػػػػ   مغػػػػػػػػاىر فػػػػػػػػي تقييػػػػػػػػ ىا لشذػػػػػػػػاط األفػػػػػػػػراد مشيػػػػػػػػا الحغػػػػػػػػر واآلذف 

 السدب  واالخ ار والتشغيؼ. 

غر أف تتزػػػػػػػػػػػػسؽ قػػػػػػػػػػػػرارات الزػػػػػػػػػػػػ   مشػػػػػػػػػػػػع مزاولػػػػػػػػػػػػ، نذػػػػػػػػػػػػاط : يقرػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػالحالحغوووووووووووور -1
م ػػػػػػػػػػيؽ مش ػػػػػػػػػػا  كػػػػػػػػػػامبل  أو جزئيػػػػػػػػػػا ، واألصػػػػػػػػػػ  أف ال يػػػػػػػػػػتؼ الحغػػػػػػػػػػر السظمػػػػػػػػػػ  لشذػػػػػػػػػػاط مػػػػػػػػػػا الف 
ذلػػػػػػػػػػػػػ ي شػػػػػػػػػػػػى انتيػػػػػػػػػػػػاؾ لمحريػػػػػػػػػػػػ، ومرػػػػػػػػػػػػادر  لمشذػػػػػػػػػػػػاط، ولكػػػػػػػػػػػػؽ أجػػػػػػػػػػػػاز القزػػػػػػػػػػػػا  اسػػػػػػػػػػػػتثشا   



الحغػػػػػػػػػر الكامػػػػػػػػػ  لمشذػػػػػػػػػاط عشػػػػػػػػػ ما يذػػػػػػػػػك  إخػػػػػػػػػبلال بالشغػػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػاـ كسشػػػػػػػػػع إنذػػػػػػػػػا  مدػػػػػػػػػاكؽ 
 لم   السيدر.  لم غا  أو

: قػػػػػػػػػػػػػػ  تتزػػػػػػػػػػػػػػسؽ قػػػػػػػػػػػػػػرارات الزػػػػػػػػػػػػػػ   شػػػػػػػػػػػػػػرط الحرػػػػػػػػػػػػػػؾؿ عمػػػػػػػػػػػػػػى إذف اإلذن السدووووووووووووووب  -2
مدػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػؽ الدػػػػػػػػػػمظات اإلداريػػػػػػػػػػ، السخترػػػػػػػػػػ، قبػػػػػػػػػػ  مزاولػػػػػػػػػػ، الشذػػػػػػػػػػاط، ومػػػػػػػػػػؽ تتػػػػػػػػػػؾفر فيػػػػػػػػػػو 
الذػػػػػػػػػػروط البلزمػػػػػػػػػػ، السحػػػػػػػػػػ د  بػػػػػػػػػػالقرار يدػػػػػػػػػػتظيع تقػػػػػػػػػػ يؼ طمػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػذلػ، ولػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػو مزاولػػػػػػػػػػ، 

 الشذاط إال ب   ص ور مؾافق، الجي، السختر،.

: قػػػػػػػػػػ  تتزػػػػػػػػػػسؽ قػػػػػػػػػػرارات الزػػػػػػػػػػ   اإلداري اشػػػػػػػػػػتراط اخ ػػػػػػػػػػار خبووووووووووار عووووووووووؽ الشذوووووووووواطاال -3
اإلدار  ببػػػػػػػػػػػ   مسارسػػػػػػػػػػػ، نذػػػػػػػػػػػاط مػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػؽ قبػػػػػػػػػػػ  األفػػػػػػػػػػػراد، فػػػػػػػػػػػبل يذػػػػػػػػػػػترط إذنػػػػػػػػػػػا  أو مؾافقػػػػػػػػػػػ، 
مدػػػػػػػػػػ ق،، وإنسػػػػػػػػػػا يسكػػػػػػػػػػؽ لؤلفػػػػػػػػػػراد مزاولػػػػػػػػػػ، ىػػػػػػػػػػذا الشذػػػػػػػػػػاط بذػػػػػػػػػػرط أف يقؾمػػػػػػػػػػؾا ب خ ػػػػػػػػػػار جيػػػػػػػػػػ، 

  حسايػػػػػػػػػػ، اإلدار  السخترػػػػػػػػػػ، حتػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػتسكؽ مػػػػػػػػػػؽ اتخػػػػػػػػػػاذ مػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػـز مػػػػػػػػػػؽ إجػػػػػػػػػػرا ات تكفػػػػػػػػػػ
 الشغاـ ال اـ، مثاؿ ذلػ االخ ار عؽ تشغيؼ اجتساع عاـ. 

: قػػػػػػػػػػ  تكتفػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػرارات الزػػػػػػػػػػ   اإلداري بتشغػػػػػػػػػػيؼ الشذػػػػػػػػػػاط الفػػػػػػػػػػردي تشغوووووووووويؼ الشذوووووووووواط -4
وكيقيػػػػػػػػ، مسارسػػػػػػػػتو، مثػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػ ت ميسػػػػػػػػات السػػػػػػػػرور كسػػػػػػػػا لػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػؼ تح يػػػػػػػػ  سػػػػػػػػرع، السرك ػػػػػػػػات 

يؼ نذػػػػػػػػػػػػػاط فػػػػػػػػػػػػػي الظػػػػػػػػػػػػػرؽ أو تح يػػػػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػػػػاكؽ وقؾفيػػػػػػػػػػػػػا، وت ميسػػػػػػػػػػػػػات وزار  الرػػػػػػػػػػػػػح، وتشغػػػػػػػػػػػػػ
 السحبلت ال ام، بسا يزسؽ تؾفير الرح، لمسؾاطشيؽ. 

 ثانيًا: األوامر والقرارات اإلدارية الفردية

قػػػػػػػػ  تمجػػػػػػػػ  سػػػػػػػػمظات الزػػػػػػػػ   إلػػػػػػػػى إصػػػػػػػػ ار قػػػػػػػػرارات إداريػػػػػػػػ، أو أوامػػػػػػػػر فرديػػػػػػػػ، لتظبػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػى 
شػػػػػػػػػػػػخص أو أشػػػػػػػػػػػػخاص م يشػػػػػػػػػػػػيؽ بػػػػػػػػػػػػذواتيؼ، فػػػػػػػػػػػػ ذا كانػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػرارات التشغيسيػػػػػػػػػػػػ، تتزػػػػػػػػػػػػسؽ 

غيػػػػػػػػر م ػػػػػػػػيؽ مػػػػػػػػؽ االشػػػػػػػػخاص، فػػػػػػػػ ف القػػػػػػػػرارات الفرديػػػػػػػػ،  قؾاعػػػػػػػػ  عامػػػػػػػػ، تشظبػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػى عػػػػػػػػ د
عمػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػبلؼ ذلػػػػػػػػػػػ تتزػػػػػػػػػػسؽ أوامػػػػػػػػػػر بحػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػخص أو أشػػػػػػػػػػخاص م يشػػػػػػػػػػيؽ بػػػػػػػػػػذواتيؼ أو 
محػػػػػػػػػػػػػػػ ديؽ برػػػػػػػػػػػػػػػفاتيؼ، فقػػػػػػػػػػػػػػػ  تتزػػػػػػػػػػػػػػػسؽ أوامػػػػػػػػػػػػػػػر بالليػػػػػػػػػػػػػػػاـ ب عسػػػػػػػػػػػػػػػاؿ م يشػػػػػػػػػػػػػػػو أو نػػػػػػػػػػػػػػػؾاىي 
باالمتشػػػػػػػػاع عػػػػػػػػؽ أعسػػػػػػػػاؿ أخػػػػػػػػرى، مثػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػ مػػػػػػػػش  إجػػػػػػػػاز  كيػػػػػػػػاد  الدػػػػػػػػيار  أو إجػػػػػػػػاز  حسػػػػػػػػ  

در بيػػػػػػػػػػ ـ مشػػػػػػػػػػزؿ  يػػػػػػػػػػ  لمدػػػػػػػػػػقؾط أو القػػػػػػػػػػرار الرػػػػػػػػػػادر بسرػػػػػػػػػػادر  الدػػػػػػػػػػبلح أو األمػػػػػػػػػػر الرػػػػػػػػػػا
كتػػػػػػػػػػػا  أو صػػػػػػػػػػػحيف، م يشػػػػػػػػػػػ،، واألصػػػػػػػػػػػ  اف القػػػػػػػػػػػرارات الفرديػػػػػػػػػػػ، تكػػػػػػػػػػػؾف تظبيقػػػػػػػػػػػا  لقػػػػػػػػػػػانؾف أو 



لقػػػػػػػػػرار تشغيسػػػػػػػػػي فتكػػػػػػػػػؾف تشفيػػػػػػػػػذا  ليػػػػػػػػػا، لػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػذه القػػػػػػػػػرارات الفرديػػػػػػػػػ، يذػػػػػػػػػترط فييػػػػػػػػػا اف 
 ال تخالو القانؾف أو القرارات التشغيسي،. 

 ة السادية )التشفيذ الجبري(ثالثًا: استخدام القؾ 

قػػػػػػػػػػػ  تدػػػػػػػػػػػتخ ـ اإلدار  القػػػػػػػػػػػؾ  الساديػػػػػػػػػػػ، إلج ػػػػػػػػػػػار األفػػػػػػػػػػػراد عمػػػػػػػػػػػى تشفيػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػؾانيؽ والقػػػػػػػػػػػرارات 
اإلداريػػػػػػػػػ، لسشػػػػػػػػػع اإلخػػػػػػػػػبلؿ بالشغػػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػاـ، فقػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػرى سػػػػػػػػػمظ، الزػػػػػػػػػ   اإلداري أف الشغػػػػػػػػػاـ 
ال ػػػػػػػػػػػاـ ميػػػػػػػػػػػ د وال يسكػػػػػػػػػػػؽ حسايتػػػػػػػػػػػو إال باسػػػػػػػػػػػتخ اـ القػػػػػػػػػػػؾ  الساديػػػػػػػػػػػ، فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػبي  السحافغػػػػػػػػػػػ، 

 اـ ال اـ وقسع االضظرابات في حال، وقؾعيا.عمى الشغ

وت ػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػذه الؾسػػػػػػػػػػػيم، اكثػػػػػػػػػػػر وسػػػػػػػػػػػائ  الزػػػػػػػػػػػ   شػػػػػػػػػػػ   وعشفػػػػػػػػػػػا  باعت ارىػػػػػػػػػػػا تدػػػػػػػػػػػتخ ـ القػػػػػػػػػػػؾ  
الجبريػػػػػػػػ، وال يخفػػػػػػػػى مػػػػػػػػا لػػػػػػػػذلػ مػػػػػػػػؽ خظػػػػػػػػؾر  عمػػػػػػػػى حقػػػػػػػػؾؽ األفػػػػػػػػراد وحريػػػػػػػػاتيؼ، لػػػػػػػػذا يذػػػػػػػػترط 
اف يكػػػػػػػػػػؾف اسػػػػػػػػػػتخ اـ القػػػػػػػػػػؾ  مشغسػػػػػػػػػػا بتذػػػػػػػػػػريع أو ت ميسػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػ ود البلزمػػػػػػػػػػ، إلعػػػػػػػػػػاد  

ـ الػػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػػا  ال امػػػػػػػػػ،، ويسكػػػػػػػػػؽ تذػػػػػػػػػبيو حػػػػػػػػػ  اإلدار  فػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتخ اـ القػػػػػػػػػؾ  الساديػػػػػػػػػ، الشغػػػػػػػػػا
مػػػػػػػػػػػع الفػػػػػػػػػػػارؽ بحػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػ فاع الذػػػػػػػػػػػرعي لؤلفػػػػػػػػػػػراد، فالشغػػػػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػػػاـ ييػػػػػػػػػػػؼ عسػػػػػػػػػػػؾـ السجتسػػػػػػػػػػػع 
واالعتػػػػػػػػػػػػ ا  عميػػػػػػػػػػػػو أو خرقػػػػػػػػػػػػو يسمػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػى اإلدار  واجػػػػػػػػػػػػ  اتخػػػػػػػػػػػػاذ االجػػػػػػػػػػػػرا ات البلزمػػػػػػػػػػػػ، 

 لمسحافغ، عميو.

ب ػػػػػػػػػػ  خي ػػػػػػػػػػ، جسيػػػػػػػػػػع وسػػػػػػػػػػائ  الزػػػػػػػػػػ   اإلداري ويجػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػ ـ اسػػػػػػػػػػتخ اـ القػػػػػػػػػػؾ  الساديػػػػػػػػػػ، إال 
األخػػػػػػػػػػرى، ويذػػػػػػػػػػترط فػػػػػػػػػػي جسيػػػػػػػػػػع الحػػػػػػػػػػاالت أف يكػػػػػػػػػػؾف اسػػػػػػػػػػتخ اميا متشاسػػػػػػػػػػ ا  مػػػػػػػػػػع جدػػػػػػػػػػام، 
الخظػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذي مػػػػػػػػػؽ السسكػػػػػػػػػؽ أف يت ػػػػػػػػػرض لػػػػػػػػػو الشغػػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػاـ، ونذػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػى أف اسػػػػػػػػػتخ اـ 
القػػػػػػػػػػؾ  الساديػػػػػػػػػػ، ال ي شػػػػػػػػػػى مجػػػػػػػػػػازا  األفػػػػػػػػػػراد عػػػػػػػػػػؽ أف ػػػػػػػػػػاؿ جرميػػػػػػػػػػ، ارتكبؾىػػػػػػػػػػا، وإنسػػػػػػػػػػا يقرػػػػػػػػػػ  

تمػػػػػػػػػػػػػػ القػػػػػػػػػػػػػؾ  السدػػػػػػػػػػػػػتخ م، لسشػػػػػػػػػػػػػع وقػػػػػػػػػػػػػؾع أي إخػػػػػػػػػػػػػبلؿ بالشغػػػػػػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػػػػػاـ  بػػػػػػػػػػػػػالقؾ  الساديػػػػػػػػػػػػػ،
 ب شاصره الثبلث،.

 القانؾن االداري 

 م . د. عبد رزيج اسؾد

 العام السرف  ثانيًا: فكرة



 ت يػ  أو م اشػر  األخرى  ال ام، الس شؾي، االشخاص أو ال ول، تتؾاله الذي الشذاط ىؾ ال اـ السرف 
 إشػػػ اع أجػػػ  مػػػؽ وتؾجيييػػػا، ورقابتيػػػا إشػػػرافيا تحػػػ  ولكػػػؽ الخاصػػػ، الذػػػركات أو األفػػػراد إلػػػى بػػػو

 . ال اـ لمشفع وتحليقا   ال ام، الحاجات

 تذػػػ ع أو ال ػػػاـ الرػػػال  تخػػػ ـ كانػػػ  وأف عامػػػ، مرافػػػ  ت تبػػػر ال الفرديػػػ، فالسذػػػاريع ذلػػػػ وعمػػػى
 بحتػػػو ماليػػػ، أغراضػػػا   ورائيػػػا مػػػؽ تدػػػتي ؼ التػػػي الحكؾميػػػ، السذػػػروعات أف كسػػػا عامػػػ،، حاجػػػات

 .عام، مراف  ت تبر ال الخاص، ألمؾاليا كاستغبلليا

 التػػػي األساسػػػي، الفكػػػر  وأصػػػ ح  ال ذػػػريؽ، القػػػرف  ب ايػػػ، مػػػع وتبمػػػؾرت ال ػػػاـ السرفػػػ  فكػػػر  عيػػػرت
 وم يػػػارا اإلداري  لمقػػانؾف  ك سػػػاس التشػػازع ومحكسػػػ، الفرندػػي ال ولػػػ، مجمػػس أحكػػػاـ عمييػػا اعتسػػ ت

 .اإلداري  القزا  اختراص لتح ي 

 الفقػػػو نغػػػر فػػػي يسثػػػ  ـ1873 عػػػاـ الرػػػادر Blanco ببلنكػػػؾ قزػػػي، فػػػي الذػػػيير الحكػػػؼ وكػػػاف
 صػػغير  عربػػ، اف فػي الحكػػؼ ىػػذا وقػائع وتػػتمخص ال ػػاـ، السرفػ  نغريػػ، فػػي الزاويػ، حجػػر والقزػا 

 امػاـ دعػؾى  الظفمػ، والػ  فرفػع وجرحتيػا، طفم، ص م  الفرندي، بؾردو م يش، في الت غ مرشع تت ع
 عسػاؿ ارتك ػو الػذي الخظػ  عؽ م نيا   مد ول، باعت ارىا ال ول، مؽ الت ؾيض طال ا   الس ني، السحاكؼ
 فػػي الشغػػر اخترػػاص لتح يػػ     السشازعػػات محكسػػ، عمػػى السؾضػػؾع ف ػػرض ليػػا، التػػابع السرػػشع
 القزػػػػا  ولػػػػيس اإلداري  القزػػػػا  ىػػػػي الشػػػػزاع فػػػػي بػػػػالشغر السخترػػػػ، الجيػػػػ، أف وقػػػػررت  الػػػػ عؾى 
 وليػػذا عػػاـ، مرفػػ  نذػػاط بدػػب  حػػ ث  قػػ  االضػػرار كػػؾف  أسػػاس عمػػى قرارىػػا وبشػػ  ،   ال ػػادي
 .اإلداري  لمقزا  االختراص أعظ  الدب 

 صػ وره ف  ػ  ب ػ ، فيسا بو حغي الذي باالىتساـ ص وره حيؽ  ببلنكؾ  قزي، في الحكؼ يح  ولؼ
 ،6/2/1903 في الرادر  Terrir  قزي، في الحكؼ مث  أخرى  احكاـ ص ور وب   سش، بثبلثيؽ

 القزػػا  الخترػػاص وم يػػارا اإلداري  لمقػػانؾف  أساسػػا ال ػػاـ السرفػػ  فكػػر  فػػي الفقػػو مػػؽ جانػػ  وجػػ 
 ديكػػي الفليػػو تزعسيػػا  ال ػػاـ السرفػػ  م رسػػ،  سػػسي  م رسػػو الفرندػػي الفقػػو فػػي فتكؾنػػ  اإلداري،

 Duguit  جيػػػػػػز الس رسػػػػػػ، ىػػػػػػذه فقيػػػػػػا  ابػػػػػػرز ومػػػػػػؽ  Jeze  وبؾنػػػػػػار  BONNARD  وروالف 
 Rolland.  



 م غػؼ تذػيي  فػي الزاوي، وحجر اإلداري  القانؾف  أساس تسث  الفقيا  ى ال  عش  ال اـ السرف  وفكر 
 وم يػػار اإلداري  القػػانؾف  قؾاعػػ  انظ ػػاؽ م يػػار الؾقػػ  نفػػس فػػي ت تبػػر انيػػا كسػػا ونغرياتػػو م ادئػػو
 .اإلداري  القزا  اختراص تح ي 

 عمػػى ت سػػ  عامػػ، مرافػػ  مجسؾعػػ، إال ىػػي مػػا ال ولػػ، أف ال ػػاـ السرفػػ  نغريػػ، اصػػحا  رأي وفػػي
 اإلدار  كيػاـ اف أي ال امػ،، السرافػ  قانؾف  ىؾ اإلداري  والقانؾف  لمسؾاطشيؽ، ال ام، الحاجات إش اع
 اإلداري  القانؾف  وجؾد يبرر الذي ىؾ ال ام، السراف  خبلؿ مؽ السؾاطشيؽ لجسيؾر الخ مات بتق يؼ
 ضػروري، اإلداري  القػانؾف  قؾاعػ  ألف الخػاص؛ القانؾف  قؾاع  في الس لؾؼ عؽ خارج قانؾني كشغاـ

 .ومشتغؼ مدتسر بذك  ال ام، السراف  تديير مؽ اإلدار  تتسكؽ لكي

...  اإلداري  ال ق  ونغري، اإلداري  القرار كشغري،  اإلداري  القانؾف  نغريات أف الفقيا  ب ض ويرى 
 مدػػػػاير  ضػػػرور  ومبػػػػ أ واسػػػتسرار بانتغػػػاـ ال امػػػػ، السرافػػػ  سػػػير كسبػػػػ أ  اإلداري  القػػػانؾف  وم ػػػاد 
 السشػػػتغؼ الدػػير لتدػػػيي  وسػػائ  سػػػؾى  مؾضػػؾعيا فػػػي ليدػػ   السدػػػتج   لمغػػروؼ ال امػػػ، السرافػػ 

 ال امػػػػ، الحاجػػػػات إلشػػػػ اع امكانػػػػات مػػػػؽ يسكػػػػؽ مػػػػا اقرػػػػى وإعظػػػػا ه ال امػػػػ،، لمسرافػػػػ  والسدػػػػتسر
 .ومتكام  سريع نحؾ عمى ال ام، السرمح، ومقتزيات

 اإلدار  وأعساؿ الدمظ، أعساؿ بيؽ التفرق، لس يار وجي  التي االنتقادات الشغري، ىذه تجاوزت وق 
 القػػػانؾف  يحكسيػػػا التػػػي ال امػػػ، بػػػالسراف  م اشػػػر  السترػػػم، اإلدار  نذػػػاطات جسيػػػع فذػػػسم  ال اديػػػ،،
 .عشيا الشاشئ، السشازعات نغر في اإلداري  القزا  ويختص اإلداري،

 ال اـ السرف  نغري، أزم،

 ال السيػػ، الحػػر  ب ػػ  مػػا إلػػى- تظؾرىػػا مػػؽ األولػػى السرحمػػ، فػػي كبيػػرا نجاحػػا   الشغريػػ، ىػػذه حققػػ 
 عامػػ، مرافػػ  جسي ػػا   السرافػػ  كانػػ  فقػػ  الفكػػر ، ىػػذه مؾاجيػػ، فػػي صػػ ؾب، أيػػ، تغيػػر ولػػؼ -األولػػى
 انتقػػػادات إلػػى ت رضػػ  الشغريػػػ، ىػػذه اف إال والسؾضػػؾعي، ال زػػؾي  السػػػ لؾالف فييػػا يمتقػػي إداريػػ،
 :يمي ما االنتقادات ىذه أىؼ ول   ش ي  ،

 اف ذلػػ اإلداري  الشذػاط مجػاالت كػ  تدتؾع  اف يسكؽ وال ضيق، فكر  ال اـ السرف  فكر  اف -1
 انذػػا  طريػػ  عػػؽ ال امػػ، لمحاجػػات اشػػ اع انػػو عمػػى اإلداري  الشذػػاط ترػػؾر ال ػػاـ السرفػػ  نغريػػ،
 يتسثػػ  ال اإلداري  الشذػػاط مػػؽ جانػػ  ىشػػاؾ حػػيؽ فػػي ال ولػػ،، قبػػ  مػػؽ ال امػػ، السذػػروعات وإدار 



 اف كسػا اإلداري، بالزػ   ي رؼ ما اطار ضسؽ الفردي الشذاط بتشغيؼ وانسا ال ام، السراف  ب دار 
 لقؾاعػ  يخزػع ذلػػ ومػع ال امػ، الحاجػات اشػ اع فكػر  عمػى يقػؾـ ال مػا اإلداري  الشذػاط مػؽ ىشاؾ

 الخػػػػاص اإلداري  كالشذػػػػاط اإلداري، لمقزػػػػا  عشػػػػو الشاجسػػػػ، السشازعػػػػات وتخزػػػػع اإلداري  القػػػػانؾف 
 .لم ول، مالي، عؾائ  ت ر التي ال قاري، السستمكات وإدار  القروض وعق  الزرائ  بفرض

 ال ال ػاـ السرفػ  فكػر  اف ذلػػ جػ ا، واسػ ، فكػر  ت تبػر أخػرى  ناحيػ، مػؽ ال اـ السرف  فكر  اف -2
 اسػتثشائي،، ب سػالي  عامػ، حاجػات يذػ ع حكػؾمي مذػروع ك  ي ار اف الى وبالزرور  دائسا ت دي
 القػػػػانؾف  أسػػػػالي  الػػػػى مشيػػػػا الرػػػػرف، اإلداريػػػػ، وحتػػػػى ال امػػػػ، مرافقيػػػػا إدار  إلػػػػى اإلدار  تمجػػػػ  وقػػػػ 

 تخزػػػػع بيػػػػا الست مقػػػػ، والسشازعػػػػات الخػػػػاص القػػػػانؾف  ألحكػػػػاـ تخزػػػػع األسػػػػالي  وىػػػػذه الخػػػػاص،
 نظػاؽ لتح يػ  كس يػار ال ػاـ السرفػ  فكػر  اف ذلػ وم شى اإلداري،، ال ال ادي، السحاكؼ الختراص

 .الكافي بالس يار ليس اإلداري  القزا  واختراص اإلداري  القانؾف  تظبي 

 ال السيػ، الحػر  ب ػ  واالجتساعي االقترادي الشذاط في ال ول، ت خ  ازدياد ذلػ إلى يزاؼ -3
 ج يػ   انػؾاع عيػؾر مػؽ ذلػػ رافػ  ومػا ، الحارسػ، ال ولػ،  التقمي يػ، وعيفتيػا تجػاوزت حتى األولى

 عػؽ الحػ ي  فبػ أ ، التجاريػ، أو الرػشاعي،  االقترػادي، ال امػ، السرافػ  سػسي  ال ام، السراف  مؽ
 ال امػػػ، لمسرافػػ  القػػانؾني الشغػػاـ عػػؽ يختمػػو  االقترػػادي،  ال امػػ، بػػالسراف  خػػاص قػػانؾني نغػػاـ

 فتػ اخ  اإلداري، القػانؾف  بقؾاعػ   أخػذه مػؽ أكثػر الخػاص القانؾف  قؾاع  مؽ يقتر  وىؾ  اإلداري، 
  السراف  عمى الخاص القانؾف  تظبي  ونظاؽ اإلداري  القانؾف  تظبي  نظاؽ تمػ الشغر وجي، بدب 

 الشذػػاط عمػػى ال ػػادي القزػػا  واخترػػاص اإلداري  القزػػا  اخترػػاص تػػ اخ  عػػؽ فزػػبل ال امػػ،،
 .اإلداري 

 ىػ ال  ومػؽ اإلداري  لمقػانؾف  الرػال  االسػاس تػزاؿ ال ال ػاـ السرفػ  فكػر  أف يػرى  مػؽ الفقيا  ومؽ
 عمػى ويػرد الشغريػ،، ليذه وجي  التي باالنتقادات يدمؼ ال فيؾ      عبلوي  صال  ماىر ال كتؾر 

 يخرج اإلداري  الز   نذاط لكؾف  اإلدار  نذاط ك  تدتؾع  ال ال اـ السرف  نغري، ب ف يقؾؿ مؽ
 مػػػؽ عػػػاـ مرفػػػ  ىػػػؾ اإلداري  الزػػػ   نذػػػاط بػػػ ف ذلػػػػ عمػػػى يػػػرد فيػػػؾ ال ػػػاـ، السرفػػػ  نظػػػاؽ مػػػؽ

 عامػ،، مرافػ  ىػي اإلداري  الزػ   أجيػز  فػ ف ال زؾي، الشاحي، فسؽ والسادي،، ال زؾي، الشاحيتيؽ
 والرػح، األمػؽ أسػ ا  تػؾفير إلػى ييػ ؼ الػذي اإلداري  الزػ   فػاف السؾضػؾعي، الشاحيػ، مؽ واما

 األساسػػي، الخ مػػ، ىػػذه إلػػى بحاجػػ، فالشػػاس ال امػػ،، السرافػػ  اىػػؼ مػػؽ ىػػؾ السجتسػػع ألبشػػا  والدػػكيش،



 ال ال ػاـ الشغػاـ عشاصػر حسايػ، ب وف  إذ ال ام،، السراف  خ مات مؽ الكثير إلى حاجتيؼ مؽ أكثر
 .ب نذظتيا تقؾـ واف واج اتيا ت دي أف الخاص لمشذاط وال ال ام، لمسراف  يسكؽ

 السرافػػ  عيػػؾر ب ػػ  عشيػػا الحػػ ي  كثػػر التػػي ال ػػاـ لمسرفػػ  القانؾنيػػ، الفكػػر  أزمػػ، عػػؽ قيػػ  مػػا أمػػا
 كػاف الػذي الفرندػي القػانؾني بػالفكر خاصػ، أزمػ، ب نيػا  مػاىر الػ كتؾر  فيػرى  االقترػادي،، ال ام،

 أف يجػ  االقترػادي السجػاؿ فػي ال ولػ، نذػاط أف عمػى الحر الفكر مؽ وبت ثير أم  مشذُ  استقر ق 
 فػي القاعػ   اما م يش،، ح ود في السذرع بو يدس  أو استثشائي،، عروؼ تقتزيو ق  استثشا    يكؾف 

 .الخاص لمشذاط السب أ حي  مؽ محجؾز ف نو  والتجاري  الرشاعي  االقترادي الشذاط

 اإلداري  القانؾن  أساس في أخرى  ثالثًا: آراء

 ووجيػػ  ال ػػاـ والسرفػػ  ال امػػ، الدػػمظ، نغريتػػي فػػي الذػػسؾؿ وعػػ ـ الػػشقص اوجػػو عيػػرت اف ب ػػ 
 .أىسيا ومؽ اإلداري، لمقانؾف  أساس إليجاد ب يم، أخرى  أفكار برزت ليسا، االنتقادات

 (العامة السشفعة معيار) فاليؽ رأي - 1

 تػػ ثير تحػػ  عشيػػا تخمػػى ثػػؼ ال ػػاـ السرفػػ  فكػػر  عػػؽ السػػ اف يؽ مػػؽ   Waline فػػاليؽ األسػػتاذ كػػاف
 .ال ام، السشف ، فكر  محميا واقترح بيا، مرت التي األزم،

 يقػػؾـ إنسػػا اإلداري  القزػػا  اخترػػاص وم يػػار اإلداري  القػػانؾف  أسػػاس أف عمػػى الفكػػر  ىػػذه وتقػػؾـ
 وىػؾ ال ػاـ الشفػع تحقيػ  يدػتي ؼ اإلداري  فالشذػاط ال امػ،، والسرػمح، ال امػ، السشف ػ، تحقي  عمى

    . الخاص الشذاط عؽ يسيزه ما

 مػؽ الذػ ي  الشقػ  مػؽ تدمؼ لؼ أنيا إال ال اـ السرف  فكر  مؽ اتداعا   أكثر ىذه ال ام، السشف ، وفكر 
 سػؾا  نذػاطيا غايػ، ي ػ  الػذي ال اـ الشفع تحقي  إلى بو تقؾـ عس  ك  في تد ى اإلدار  أف حي 

 لػػيس ال ػػاـ الشفػػع تحقيػػ  أف كسػػا الخاصػػ،، اإلدار  أسػػالي  أت  ػػ  أو ال امػػ، اإلدار  أسػػالي  ات  ػػ 
 خػػػػبلؿ مػػػػؽ وذلػػػػػ تحليقيػػػػا فػػػػي األفػػػػراد يدػػػػاىؼ قػػػػ  وإنسػػػػا اإلداريػػػػ،، وأجيزتيػػػػا ال ولػػػػ، عمػػػػى حكػػػػرا  

 الخػػاص القػػانؾف  ألحكػػاـ تخزػع مذػػاريع وىػػي ال ػػاـ الشفػع ذات الخاصػػ، والسذػػروعات الس سدػات
 مؽ واص   ىذا رأيو عؽ فاليؽ تخمى فق  لذلػ عشيا، الشاشئ، بالسشازعات ال ادي القزا  ويختص
 .ال ام، الدمظ، فكر  انرار
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 إلى اإلداري  القانؾف  فقو مؽ جان  أتجو الدابق،، الس ايير مؽ م يار لك  السؾجي، االنتقادات إزا 
 . اإلداري  القانؾف  أساس إليجاد ال ام، الدمظ، وفكر  ال اـ السرف  فكر  بيؽ الجسع

 وسػػيم، ىػػي وإنسػػا ذاتيػا، بحػػ  غايػػ، ليدػ  اإلدار  بيػػا تتستػػع التػػي الدػمظ، أف الػػرأي ىػػذا ومزػسؾف 
 ال أنػػو بس شػػى مشتغسػػ،، برػػؾر  ال امػػ، الحاجػػات إلشػػ اع واسػػتسرار بانتغػػاـ ال امػػ، مرافقيػػا لتدػػيير
 يجػػ  بػػ  اإلداري، القػػانؾف  نظػػاؽ ضػػسؽ يػػ خ  حتػػى عػػاـ بسرفػػ  مت مقػػا   الشذػػاط يكػػؾف  اف يكفػػي

 القػانؾف  ووسػائ  أسػالي  – السرفػ  بذػ ف – اسػتخ م  ق  ال ام، اإلدار  تكؾف  اف ذلػ إلى إضاف،
 ومؽ ال ام،، والدمظ، ال اـ السرف  الس يارييؽ بيؽ الجسع ىؾ اإلداري  القانؾف  أساس اف أي ال اـ،

 يكؾف  أف: أوال   يج  اإلداري، القزا  واختراص اإلداري  لمقانؾف  وخاض ا   إداريا   ال س  ليكؾف  ثؼ
 ىػذا فػي اإلدار  تكػؾف  أف: وثانيػا   ، ال ػاـ السرفػ  نغريػ،  عػاـ بسرفػ  مت مقػا   نذػاطا   أو إداريا   عسبل  

 الخػػاص القػػانؾف  فػػي م لؾفػػ، وغيػػر اسػػتثشائي، وسػػمظات وسػػائ  أو امتيػػازات اسػػتخ م  قػػ  الشذػػاط
 االمتيػػػازات خػػػبلؿ مػػػؽ تبػػػرز ال ال امػػػ، الدػػػمظ، أف التشبيػػػو ضػػػرور  مػػػع  ال امػػػ، الدػػػمظ، نغريػػػ، 

 وعمػى أخػرى، أحيػاف فػي عمييػا السفروضػ، االسػتثشائي، القيػؾد تذػس  وإنسػا حدػ  لػئلدار  السسشؾح،
 لبشػػا  الرػال  الس يػػار ىػؾ  ال امػ، والدػػمظ، ال ػاـ السرفػ    والؾسػػيم، اليػ ؼ بػيؽ الجسػػع فػ ف ذلػػ

 . اإلداري  القزا  اختراص وتح ي  اإلداري  القانؾف  نغريات
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 ال ػػاـ، السرفػػ  فكػػر  عمػػى يقػػؾـ الػػذي اإلداري  القػػانؾف  أسػػاس بػػيؽ التفريػػ  إلػػى شػػابي الفليػػو ذىػػ 
 قػػػانؾف  اإلداري  القػػانؾف  أف ويػػرى  ال امػػ،، الدػػمظ، فكػػػر  وىػػؾ اإلداري  القزػػا  اخترػػاص وم يػػار
 السرفػ  نغري، إلى يرجع كاف إذا اإلداري  القانؾف  أساس ألف أيزا   مشتق  الرأي وىذا ال اـ، السرف 
 - االساسػػي، اإلداري  القػػانؾف  نغريػػات ألف اإلداري، القزػػا  اخترػػاص م يػػار ي ػػؾد ف لييػػا ال ػػاـ،

 بانتغػػاـ وتدػػييرىا ال امػػ، مرافقيػػا تشغػػيؼ مػػؽ اإلدار  تسكػػيؽ حػػؾؿ تػػ ور - ال ػػاـ السرفػػ  لفكػػر  وفقػػا  
 بدػب  تثػار أف يسكػؽ التػي والسشازعػات ال امػ،، الحاجػات إلشػ اع األساسػي، الخػ مات لتق يؼ ودواـ



 وم يػػار اإلداري  القػػانؾف  م يػػار بػػيؽ الفرػػ  يسكػػؽ فػػبل اإلداري، القزػػا  بيػػا يخػػتص الشذػػاط ىػػذا
 التػػػػي السشازعػػػػات فػػػػي بالفرػػػػ  يخػػػػتص اإلداري  فالقزػػػػا  لػػػػؤلوؿ تػػػػابع الثػػػػاني إذ اإلداري  القزػػػػا 
 .اإلداري  القانؾف  يحكسيا

 اتجاىػػػات بػػػيؽ مجسميػػػا فػػػي وتمخرػػػ  اإلداري  القػػػانؾف  أسػػػاس مذػػػكم، إزا  اآلرا  ت ػػػ دت وىكػػػذا
 :ثبلث،

  .ال ام، الدمظ، م يار   الغاي، عمى الؾسيم، يرج  اتجاه -

  . ال اـ السرف  م يار   الؾسيم، عمى الغاي، يرج  اتجاه -

  . ال اـ القانؾف  أسالي  إلى باإلضاف، عاـ مرف   والؾسيم، الغاي، بيؽ يجسع اتجاه -

 القانؾن االداري 

 م . د . عبد رزيج اسؾد

 العامة السراف  نغرية

 التظػػػػػػؾرات كػػػػػػ  رغػػػػػػؼ اإلداري  القػػػػػػانؾف  فػػػػػػي الرئيدػػػػػػي، األفكػػػػػػار مػػػػػػؽ ت ػػػػػػ  ال ػػػػػػاـ السرفػػػػػػ  نغريػػػػػػ،
 إحػػػػػػ ى اعت ارىػػػػػػا ىػػػػػػؾ األىسيػػػػػػ، ىػػػػػػذه ي كػػػػػػ  ومسػػػػػػا وجؾدىػػػػػػا، واسػػػػػػتسرار نذػػػػػػ تيا صػػػػػػاحب  التػػػػػػي

 أساسػػػػػا   كانػػػػػ  فقػػػػػ  أساسػػػػػيا، عمػػػػػى وبشائػػػػػو اإلداري  القػػػػػانؾف  خرؾصػػػػػي، أكػػػػػ ت التػػػػػي الشغريػػػػػات
 .اإلداري  القزا  اختراص لتح ي  وم يارا   لو

 بقرػػػػػػ  ال امػػػػػػ، الحاجػػػػػػات ب شػػػػػػ اع يقتػػػػػػرف  اإلداري  القػػػػػػانؾف  فػػػػػػي محػػػػػػ د م شػػػػػػى ال ػػػػػػاـ ولمسرفػػػػػػ 
 وىػػػػػذا ال ػػػػػاـ، السرفػػػػػ  إنذػػػػػا  ورا  مػػػػػؽ اليػػػػػ ؼ ىػػػػػي ال امػػػػػ، فالسرػػػػػمح، ال ػػػػػاـ، الرػػػػػال  تحقيػػػػػ 

 الحاجػػػػػات وتمبيػػػػػ، الجسيػػػػػؾر خ مػػػػػ، ىػػػػػؾ ال ػػػػػاـ السرفػػػػػ  أف فػػػػػي  ىؾريػػػػػؾ الفليػػػػػو عشػػػػػو عبػػػػػر مػػػػػا
 رفػػػػػض عمػػػػػى اسػػػػػتقرت إذ الفرندػػػػػي اإلداري  القزػػػػػا  أحكػػػػػاـ سػػػػػارت االتجػػػػػاه ذات وفػػػػػي ال امػػػػػ،،
 السرػػػػػػمح، تحقيػػػػػػ  نذػػػػػػاطيا يدػػػػػػتي ؼ ال التػػػػػػي السذػػػػػػاريع عمػػػػػػى ال ػػػػػػاـ السرفػػػػػػ  صػػػػػػف، إضػػػػػػفا 
 والسحافغػػػػ، كال ولػػػػ،  عامػػػػ، ىيئػػػػ، بػػػػو تقػػػػؾـ نذػػػػاط كػػػػ  ىػػػػؾ ال ػػػػاـ فػػػػالسرف  ذلػػػػػ وعمػػػػى ال امػػػػ،،



 برػػػػػػػرؼ ال ػػػػػػػاـ الشفػػػػػػػع تحقيػػػػػػػ  بيػػػػػػػ ؼ واشػػػػػػػرافيا رقابتيػػػػػػػا تحػػػػػػػ  أو م اشػػػػػػػر   إلػػػػػػػخ..  والبم يػػػػػػػ،
 .إدارتو طريق، أو السرف  نؾع عؽ الشغر

 السرف  الفرع االول: مالية

 :اآلتييؽ السظمبيؽ في وخرائرو ال اـ السرف  ت ري  ىشا ونتشاوؿ

 العام السرف  تعريف: اوالً 

 السفيػػػػػػػؾـ اإلداري، القػػػػػػػانؾف  فػػػػػػػي ال ػػػػػػػاـ لمسرفػػػػػػػ  مختمفػػػػػػػيؽ مفيػػػػػػػؾميؽ والقزػػػػػػػا  الفقػػػػػػػو اسػػػػػػػت س 
 أو السؾضػػػػػػػػؾعي بػػػػػػػػالس شى فيقرػػػػػػػػ  السؾضػػػػػػػػؾعي، أو السػػػػػػػػادي والسفيػػػػػػػػؾـ الذػػػػػػػػكمي أو ال زػػػػػػػؾي 

 تمبيػػػػػػػ، إلػػػػػػػى بػػػػػػػو وتتجػػػػػػػو ال امػػػػػػػ،، مي تيػػػػػػػا احػػػػػػػ ى أو ال ولػػػػػػػ، بػػػػػػػو تقػػػػػػػؾـ الػػػػػػػذي الشذػػػػػػػاط السػػػػػػػادي
 الذػػػػػػكمي أو ال زػػػػػػؾي  السػػػػػػ لؾؿ يشرػػػػػػرؼ بيشسػػػػػػا ال امػػػػػػ،، السرػػػػػػمح، وتحقيػػػػػػ  ال امػػػػػػ، الحاجػػػػػػات

 عزػػػػػػؾيا ارت اطػػػػػػا بػػػػػػاإلدار  يػػػػػػرت   الػػػػػػذي الجيػػػػػػاز أو السشغسػػػػػػ، أو الييػػػػػػا  إلػػػػػػى ال ػػػػػػاـ، لمسرفػػػػػػ 
 مػػػػػػػؽ وغيرىػػػػػػػا والبمػػػػػػػ يات والسحافغػػػػػػػات فػػػػػػػالؾزارات األوؿ، بػػػػػػػالس شى السقرػػػػػػػؾد الشذػػػػػػػاط ويػػػػػػػزاوؿ
 .ال ام، السرمح، تحقي  إلى ىادفا نذاطا ت اشر ال ول، تشذ ىا التي ال ام، الييات

 ال زػػػػػؾي  ال شرػػػػػر عمػػػػػى الفقيػػػػػا  ب ػػػػػض أكػػػػػ  فقػػػػػ  الس شيػػػػػيؽ ىػػػػػذيؽ بػػػػػيؽ الت ريػػػػػ  تػػػػػراوح وقػػػػػ 
 أف وب ػػػػػ  السؾضػػػػػؾعي،، أو الؾعيقيػػػػػ، الشاحيػػػػػ، مػػػػػؽ األخػػػػػر الػػػػػ  ض تشاولػػػػػو بيشسػػػػػا ال ػػػػػاـ، لمسرفػػػػػ 

 لمجسيػػػػػع أحكامػػػػػو تظػػػػػؾرت ال زػػػػػؾي، الس شػػػػػى يتبشػػػػػى ومرػػػػػر فرندػػػػػا فػػػػػي اإلداري  القزػػػػػا  كػػػػػاف
: ب نػػػػػو ال ػػػػػاـ السرفػػػػػ  ف ػػػػػرؼ السؾضػػػػػؾعي، الس شػػػػػى عمػػػػػى ب ػػػػػ  فيسػػػػػا اسػػػػػتقر ثػػػػػؼ الس شيػػػػػيؽ، بػػػػػيؽ

 الس سدػػػػػ، أو البم يػػػػػ، أو السحافغػػػػػ، مثػػػػػ  األخػػػػػرى  ال امػػػػػ، األشػػػػػخاص أو ال ولػػػػػ، تتػػػػػؾاله نذػػػػػاط 
 أو االفػػػػراد مثػػػػ  اخػػػػريؽ إلػػػػى بػػػػو ت يػػػػ  أو م اشػػػػر  ال امػػػػ،، الييػػػػا  أو ال امػػػػ، السشذػػػػا  أو ال امػػػػ،

 ورقابتيػػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػػرافيا تحػػػػػػػػػػ  ولكػػػػػػػػػػؽ ، الخاصػػػػػػػػػػ، الذػػػػػػػػػػركات  الخاصػػػػػػػػػػ، الس شؾيػػػػػػػػػػ، األشػػػػػػػػػػخاص
 .ال ام، لمسرمح، تحليقا ال ام، الحاجات إلش اع وتؾجيييا

 العراق في العام السرف  تعريف

 السرفػػػػػ  فكػػػػػر  مػػػػػؽ ال ػػػػػراؽ فػػػػػي والفقػػػػػو والقزػػػػػا  السذػػػػػرع مػػػػػؽ كػػػػػ  مؾقػػػػػو يػػػػػ تي فيسػػػػػا سػػػػػشتشاوؿ
 .ال اـ



 العام السرف  فكرة مؽ العراقي السذرع مؾقف: أوال

 ال سػػػػػػػػتؾري  السذػػػػػػػػرع اف نبلحػػػػػػػػ  الست اك ػػػػػػػػ، ال راكيػػػػػػػػ، ال سػػػػػػػػاتير عمػػػػػػػػى االطػػػػػػػػبلع خػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػؽ
 مثػػػػ  ت ػػػػابير يدػػػػتخ ـ فيػػػػؾ ال ػػػػاـ، السرفػػػػ  عػػػػؽ واضػػػػح، مؾحػػػػ   فكػػػػر  يستمػػػػػ يكػػػػؽ لػػػػؼ ال راقػػػػي

 ذكػػػػػػر قػػػػػػ  السذػػػػػػرع اف إال ، ال ػػػػػػاـ السرفػػػػػػ  ع ػػػػػػار  مػػػػػػؽ بػػػػػػ ال ، الرسػػػػػػسي، السرػػػػػػال  و  الػػػػػػ وائر 
 دسػػػػتؾر فػػػػي الجسيؾريػػػػ، لػػػػرئيس عمييػػػػا االشػػػػراؼ سػػػػمظ، وج ػػػػ  ال امػػػػ،، السرافػػػػ  صػػػػري  بذػػػػك 
 بػػػػػػػػػػيؽ مػػػػػػػػػػؽ  والخسدػػػػػػػػػػيؽ الدػػػػػػػػػػاب ،  السػػػػػػػػػػاد  مػػػػػػػػػػؽ  4  الفقػػػػػػػػػػر  نرػػػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػػػ  ، 1970  عػػػػػػػػػػاـ

 ال امػػػػػػػػػ، السرافػػػػػػػػػ  جسيػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػى اإلشػػػػػػػػػراؼ الجسيؾريػػػػػػػػػ، رئػػػػػػػػػيس يسارسػػػػػػػػػيا التػػػػػػػػػي الرػػػػػػػػػبلحيات
 فانػػػػػػو  2005  ل ػػػػػػاـ الحػػػػػػالي ال سػػػػػػتؾر امػػػػػػا ال ػػػػػػاـ، القظػػػػػػاع وم سدػػػػػػات الرسػػػػػػسي، والس سدػػػػػػات

 .نرؾصو في ال ام، لمسراف  ذكر يؾرد لؼ

 فػػػػػي ال ػػػػػاـ السرفػػػػػ  مرػػػػػظم  ال راقػػػػػي السذػػػػػرع أورد فقػػػػػ  ال اديػػػػػ، والتذػػػػػري ات القػػػػػؾانيؽ فػػػػػي امػػػػػا
 السػػػػػػاد  عرفػػػػػػ  إذ ،1951 لدػػػػػػش،  40  رقػػػػػػؼ ال راقػػػػػػي السػػػػػػ ني القػػػػػػانؾف  مشيػػػػػػا ع يػػػػػػ   تذػػػػػػري ات

 صػػػػػػف، ذي عػػػػػػاـ مرفػػػػػػ  إدار  مشػػػػػػو الغػػػػػػرض عقػػػػػػ :  بانػػػػػػو ال امػػػػػػ، السرافػػػػػػ  التػػػػػػزاـ مشػػػػػػو  891 
 باسػػػػػػتغبلؿ الييػػػػػػا ي يػػػػػػ  شػػػػػػرك،  أو فػػػػػػرد وبػػػػػػيؽ الحكؾمػػػػػػ، بػػػػػػيؽ ال قػػػػػػ  ىػػػػػػذا ويكػػػػػػؾف  اقترػػػػػػادي،،

 السمغػػػػػي السحافغػػػػػات قػػػػػانؾف  فػػػػػي ورد كسػػػػػا ، قػػػػػانؾف  بسقتزػػػػػى الػػػػػزمؽ مػػػػػؽ محػػػػػ د  مػػػػػ   السرفػػػػػ 
 اختراصػػػػػػػػات بيشػػػػػػػػ  التػػػػػػػػي  والثسػػػػػػػػانيؽ الدادسػػػػػػػػ،  مادتػػػػػػػػو فػػػػػػػػي  1969  لدػػػػػػػػش،  159  رقػػػػػػػػؼ

 الػػػػػؾزار  خظػػػػػ، وفػػػػػ  لمذػػػػػ ا  ال امػػػػػ، السرافػػػػػ  وإدار  وتجييػػػػػز انذػػػػػا : ومشيػػػػػا السحافغػػػػػ، مجمػػػػػس
 .السختر،

 ت ػػػػػػزز ال ػػػػػػاـ السرفػػػػػ  فكػػػػػػر  مػػػػػػؽ ال راقػػػػػي السذػػػػػػرع مؾقػػػػػو فػػػػػػي والشػػػػػػؾعي السيػػػػػؼ التحػػػػػػؾؿ ولكػػػػػؽ
 نػػػػػػص اذ ، 1974  لدػػػػػػش،  11  رقػػػػػػؼ القػػػػػػانؾف  فػػػػػػي ال ػػػػػػاـ السرفػػػػػػ  لت ريػػػػػػ  السذػػػػػػرع بسحاولػػػػػػ،

 إدارتيػػػػػا وتتػػػػػؾلى عامػػػػػ،، مشػػػػػافع أو خػػػػػ مات تػػػػػ دي التػػػػػي السذػػػػػاريع: ال امػػػػػ، السرافػػػػػ :  أف عمػػػػػى
   .م اشر  غير أو م اشر  إدار  ليا التاب ، الييئات إح ى أو الحكؾم،

 العام السرف  فكرة مؽ العراقي القزاء مؾقف: ثانيا

 القزػػػػػا  اىتسػػػػػاـ عػػػػػ ـ سػػػػػب  يكػػػػػؾف  وقػػػػػ  ال ػػػػػاـ السرفػػػػػ  بفكػػػػػر  كثيػػػػػرا ال راقػػػػػي القزػػػػػا  ييػػػػػتؼ لػػػػػؼ
 وعػػػػػػ ـ ، ال امػػػػػػ، السحػػػػػػاكؼ واليػػػػػػ، ىػػػػػػؾ م السيػػػػػػا وتؾضػػػػػػي  ال ػػػػػػاـ السرفػػػػػػ  بفكػػػػػػر  سػػػػػػابقا ال راقػػػػػػي



 مذػػػػػكم، تؾجػػػػػ  ال ف نػػػػػو وبػػػػػذلػ ومرػػػػػر، فرندػػػػػا فػػػػػي الحػػػػػاؿ عميػػػػػو ىػػػػػؾ كسػػػػػا إداري  قزػػػػػا  وجػػػػػؾد
 القزػػػػػػا  بػػػػػػذؿ فقػػػػػػ  ذلػػػػػػػ ومػػػػػػع واإلداريػػػػػػ،، ال اديػػػػػػ، السحػػػػػػاكؼ بػػػػػػيؽ االخترػػػػػػاص تح يػػػػػػ  اسػػػػػػسيا

 ال راقػػػػػػي، اإلداري  القػػػػػػانؾف  نغريػػػػػػات تظػػػػػػؾير فػػػػػػي لئلسػػػػػػياـ محاولتػػػػػػو فػػػػػػي طي ػػػػػػا جيػػػػػػ ا ال راقػػػػػػي
 ال ػػػػػاـ السرفػػػػػ  إلػػػػػى اشػػػػػارت التػػػػػي التسييػػػػػز محكسػػػػػ، احكػػػػػاـ ب ػػػػػض السثػػػػػاؿ سػػػػػبي  عمػػػػػى ونػػػػػذكر

 بػػػػػػيؽ عقػػػػػػ  طبي ػػػػػػ، لتح يػػػػػػ  ال ػػػػػػاـ السرفػػػػػػ  فكػػػػػػر  السػػػػػػذكؾر  السحكسػػػػػػ، اعتسػػػػػػ ت فقػػػػػػ  ، وت ريفػػػػػػو
: يػػػػػػ تي مػػػػػػا بقرارىػػػػػػا جػػػػػػا  حيػػػػػػ  عػػػػػػاـ، بسرفػػػػػػ  الترػػػػػػالو إداريػػػػػػا عقػػػػػػ ا ف  تػػػػػػو ومقػػػػػػاوؿ، اإلدار 

 متؾسػػػػم، عػػػػاـ مرفػػػػ  إنذػػػػا  أجػػػػ  مػػػػؽ السقػػػػاوؿ مػػػػع اإلدار  أبرمتػػػػو قػػػػ  ال قػػػػ  ىػػػػذا كػػػػاف ولسػػػػا ...
 التػػػػػي الس نيػػػػػ، ال قػػػػػؾد مػػػػػؽ متسيػػػػػزا إداريػػػػػا عقػػػػػ ا يكػػػػػؾف  ف نػػػػػو ال ػػػػػاـ، القػػػػػانؾف  ب سػػػػػمؾ  ذلػػػػػػ فػػػػػي

 التسييػػػػػػز محكسػػػػػػ، قزػػػػػػا  فػػػػػػي أىسيػػػػػػ، األكثػػػػػػر التظػػػػػػؾر ولكػػػػػػؽ ،...  الخػػػػػػاص القػػػػػػانؾف  يحكسيػػػػػػا
 محاولػػػػػ، فػػػػػي ال ػػػػػاـ لمسرفػػػػ  ت ريفػػػػػا السػػػػػذكؾر  السحكسػػػػػ، أعظػػػػ  عشػػػػػ ما  1968  عػػػػػاـ فػػػػػي كػػػػاف
 التػػػػػي القزػػػػػي، فػػػػػي الت ريػػػػػ  جػػػػػا  وقػػػػػ  م السيػػػػػا، وتؾضػػػػػي  الفكػػػػػر  ىػػػػػذه مػػػػػ لؾؿ لتح يػػػػػ  مشيػػػػػا

 تػػػػػػ يره مذػػػػػػروع ىػػػػػػؾ ال ػػػػػػاـ والسرفػػػػػػ :  ... تقػػػػػػؾؿ إذ ، نذػػػػػػ ت عبػػػػػػ ه قزػػػػػػي،  باسػػػػػػؼ اشػػػػػػتيرت
 ذات حاجػػػػػات سػػػػػ  أو خػػػػػ مات أدا  بػػػػػو ويقرػػػػػ  إدارتػػػػػو، عمػػػػػى وتذػػػػػرؼ تشغسػػػػػو أو اإلدار  جيػػػػػ،
 كانػػػػ  وإذا الػػػػرب ، عمػػػػى الحرػػػػؾؿ ىػػػػؾ ال ػػػػاـ السرفػػػػ  مػػػػؽ أساسػػػػا السقرػػػػؾد ولػػػػيس عػػػػاـ، نفػػػػع
 ثػػػػػانؾي، وكغػػػػػرض عرضػػػػػا يػػػػػ تي إنسػػػػػا ذلػػػػػػ فػػػػػ ف ربحػػػػػا األحيػػػػػاف ب ػػػػػض فػػػػػي تػػػػػ ر السرفػػػػػ  إدار 
 يػػػػػػػ ير اف ويش غػػػػػػػي ال امػػػػػػػ،، الحاجػػػػػػػات سػػػػػػػ  أو ال امػػػػػػػ، الخػػػػػػػ مات تػػػػػػػؾفير فيػػػػػػػؾ األساسػػػػػػػي أمػػػػػػػا

 نغػػػػػػاـ ال امػػػػػػ، ولمسرافػػػػػػ  ،...  إداريػػػػػػ، جيػػػػػػ، إدارتػػػػػػو عمػػػػػػى يذػػػػػػرؼ أو يشغسػػػػػػو أو ال ػػػػػػاـ السرفػػػػػػ 
 واالنتغػػػػػػػاـ واالسػػػػػػػتسرار واالسػػػػػػػتقرار الػػػػػػػ واـ لػػػػػػػو يكفػػػػػػػ  ال ػػػػػػػاـ السرفػػػػػػػ  طبي ػػػػػػػ، تقتزػػػػػػػيو قػػػػػػػانؾني
 .التظؾر ومداير 

 :ال اـ لمسرف  التسييز محكس، ت ري  مؽ اآلتي، ال شاصر استخبلص ويسكؽ

 .مذروع ال اـ السرف  -1

 .اإلدار  جي، إدارتو عمى وتذرؼ تشغسو أو ت يره -2

 .ال ام، الحاجات وس  ال ام، الخ مات تؾفير غايتو -3



 لمسرفػػػػػ ، ت ريفيػػػػػا فػػػػػي ال زػػػػػؾي  ال شرػػػػػر رجحػػػػػ  التسييػػػػػز محكسػػػػػ، أف الت ريػػػػػ  مػػػػػؽ ويغيػػػػػر
 الحاجػػػػػػات وسػػػػػػ  ال امػػػػػػ، الخػػػػػػ مات تػػػػػػؾفير ىػػػػػػي التػػػػػػي ال ػػػػػػاـ السرفػػػػػػ  غايػػػػػػ، ذكػػػػػػرت وإف فيػػػػػػي

 وىػػػػػػػذا واضػػػػػػػ ، ال زػػػػػػػؾي  ال شرػػػػػػػر تغميػػػػػػػ  فػػػػػػػي اتجاىيػػػػػػػا اف إال  السػػػػػػػادي ال شرػػػػػػػر  ال امػػػػػػػ،
 .ال اـ لمسرف  ت ريفو في ال راقي السذرع اعتس ه الذي السفيؾـ مع تساما   يشدجؼ

 العام السرف  فكرة مؽ العراقي الفقو مؾقف: ثالثا

 ذلػػػػػ سػػػػب  ول ػػػػ  أخػػػػرى، دوؿ فػػػػي بمغػػػػو الػػػذي الذػػػػ و ال ػػػػراؽ فػػػػي اإلداري  القػػػػانؾف  فقػػػػو يبمػػػػغ لػػػؼ
 مػػػػػاد  ال ػػػػػاحثؾف  أحكامػػػػػو فػػػػػي يجػػػػػ  الدػػػػػاب  فػػػػػي مدػػػػػتق  إداري  قزػػػػػا  وجػػػػػؾد عػػػػػ ـ إلػػػػػى ي ػػػػػؾد

 ومػػػػؽ السجػػػػاؿ، ىػػػػذا فػػػػي ال ػػػػاحثيؽ مػػػػؽ ل ػػػػ د جيػػػػؾد وجػػػػؾد يشفػػػػي ال ىػػػػذا ولكػػػػؽ ال مسػػػػي، لم حػػػػ 
 األخػػػػذ فػػػػي يتػػػػردد ال ب نػػػػو صػػػػرح الػػػػذي ال مػػػػؾش سػػػػ   الػػػػ كتؾر ال ػػػػاـ السرفػػػػ  عرفػػػػؾا الػػػػذيؽ بػػػػيؽ

 ال ميػػػػػػا اإلدار  تحػػػػػػ  وت سػػػػػػ  لم ولػػػػػػ،، مسمؾكػػػػػػ، مشغسػػػػػػ،:  ب نػػػػػػو ي رفػػػػػػو إذ ال زػػػػػػؾي  بالترػػػػػػؾير
 قػػػػػػػػػانؾني لشغػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػذا كػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي خاضػػػػػػػػػ ، والبلمركزيػػػػػػػػػ،، السركزيػػػػػػػػػ، صػػػػػػػػػؾرتييا فػػػػػػػػػي لمحكػػػػػػػػػاـ

 فيػػػػػو تتحقػػػػػ  دائػػػػػؼ، مػػػػػشغؼ بذػػػػػك  لؤلفػػػػػراد الجساعيػػػػػ، الحاجػػػػػات عمػػػػػو فػػػػػي تذػػػػػ ع إذ مخرػػػػػؾص،
 فػػػػي أخػػػػذ فقػػػػ  مشرػػػػؾر تؾمػػػػا شػػػػا  الػػػػ كتؾر أمػػػػا ، ال ػػػػاـ السرفػػػػ  مػػػػؽ السشتف ػػػػيؽ بػػػػيؽ السدػػػػاوا  
 بػػػػو يقػػػػؾـ الػػػػذي الشذػػػػاط ىػػػػؾ ال ػػػػاـ والسرفػػػػ :  يقػػػػؾؿ إذ السػػػػادي بػػػػالسفيؾـ ال ػػػػاـ لمسرفػػػػ  ت ريفػػػػو

 حاجػػػػات إشػػػػ اع بقرػػػػ  م اشػػػػر ، غيػػػػر أو م اشػػػػر  برػػػػؾر  ال ػػػػاـ القػػػػانؾف  أشػػػػخاص مػػػػؽ شػػػػخص
  .ال اـ الشفع تحقي  أو عاـ نفع ذات

 إلػػػػى فيسيمػػػػؾف  الدػػػػبلمي ميػػػػ ي والػػػػ كتؾر البرزنجػػػػي عرػػػػاـ والػػػػ كتؾر بػػػػ ير عمػػػػي الػػػػ كتؾر أمػػػػا
 نذػػػػػػاط ال ػػػػػػاـ السرفػػػػػػ :  ب نػػػػػػو في رفؾنػػػػػػو ال ػػػػػاـ، لمسرفػػػػػػ  ت ػػػػػػريفيؼ فػػػػػػي السػػػػػػادي السفيػػػػػػؾـ تػػػػػرجي 
 أو ال امػػػػػػ، الس سدػػػػػػ، أو البم يػػػػػػ، أو كالسحافغػػػػػػ، األخػػػػػػرى  ال امػػػػػػ، األشػػػػػػخاص أو ال ولػػػػػػ، تتػػػػػػؾاله

 أو كػػػػػػػاألفراد  خػػػػػػػريؽ إلػػػػػػػى بػػػػػػػو ت يػػػػػػػ  أو م اشػػػػػػػر  إلػػػػػػػخ،..  ال امػػػػػػػ، الييػػػػػػػا  أو ال امػػػػػػػ، السشذػػػػػػػا 
 الحاجػػػػػات إلشػػػػػ اع وتؾجيييػػػػػا ومراقبتيػػػػػا إشػػػػػرافيا تحػػػػػ  ولكػػػػػؽ الخاصػػػػػ،، الس شؾيػػػػػ، األشػػػػػخاص

   .ال ام، السرمح، لتحقي  ال ام،

 ال زػػػػػؾي  السفيػػػػػؾـ لتػػػػػرجي  يسيػػػػػ  كػػػػػاف ب نػػػػػو عػػػػػبلوي  صػػػػػال  مػػػػػاىر الػػػػػ كتؾر يرػػػػػرح حػػػػػيؽ فػػػػػي
 ال ػػػػاـ السرفػػػػ  مػػػػ لؾؿ لتح يػػػػ  عميػػػػو الس ػػػػؾؿ ىػػػػؾ الشذػػػػاط يكػػػػؽ لػػػػؼ إذ ال ػػػػاـ، السرفػػػػ  ت ريػػػػ  فػػػػي



 وب ػػػػػػػ  أنػػػػػػػو إال وغاياتػػػػػػػو، بالشذػػػػػػػاط تقػػػػػػػؾـ التػػػػػػػي السشغسػػػػػػػ، عمػػػػػػػى مشرػػػػػػػ ا   االىتسػػػػػػػاـ كػػػػػػػاف وإنسػػػػػػا
 لبشػػػػػا  والدياسػػػػػي، الفكريػػػػػ، اآلسػػػػػس وتغيػػػػػر  2003  عػػػػػاـ ب ػػػػػ  سػػػػػيسا وال جػػػػػرت التػػػػػي التحػػػػػؾالت

 وعمػػػػى الحػػػػر، الدػػػػؾؽ  واقترػػػػاد االقترػػػػادي، الحريػػػػ، إلػػػػى االشػػػػتراكي الفكػػػػر مػػػػؽ وتحؾلػػػػو ال ولػػػػ،
 السفيػػػػػػؾـ باتجػػػػػاه يػػػػػػذى  ف نػػػػػو وال السيػػػػػػ، اإلقميسيػػػػػ، والتظػػػػػػؾرات السحميػػػػػ، التظػػػػػػؾرات ىػػػػػذه أسػػػػػاس
 ،  ال امػػػػػ، حاجػػػػػاتيؼ إلشػػػػػ اع السػػػػػؾاطشيؽ لجسيػػػػػؾر تقػػػػػ ـ خ مػػػػػ، ال ػػػػػاـ السرفػػػػػ :  فيقػػػػػؾؿ السػػػػػادي

 فػػػػػ ف وبيػػػػػذا بسقابػػػػػ  ال ػػػػػاـ السرفػػػػػ  يقػػػػػ ميا التػػػػػي الخ مػػػػػ، ىػػػػػذه تكػػػػػؾف  مػػػػػا غال ػػػػػا ب نػػػػػو ويزػػػػػي 
 .ب ي  أم  مشذ زاؿ ق  ال اـ السرف  مجاني، مب أ

 القانؾن االداري 

 م . د. عبد رزيج اسؾد

 العام السرف  عشاصر

 صػػف، السذػروع يكتدػ  حتػػى تؾافرىػا يجػ  عشاصػػر أرب ػ، ىشػاؾ أف يتزػػ  الدػابق، الت ػاري  مػؽ
 :وىي ال اـ السرف 

 نذاط العام السرف : أوالً 

 مػػػػؽ فمػػػػيس اآلخػػػػريؽ، إلػػػػى بػػػػو عيػػػػ ت أو ال امػػػ، الس شؾيػػػػ، األشػػػػخاص مارسػػػػتو سػػػػؾا  نذػػػػاط أنػػػو
 فػي تتػؾافر أف يكفػي وإنسػا مذػروع، شػك  وعمػى عام، ميا  مؽ صادرا   الشذاط يكؾف  أف الزروري 

 .م يش، خرائص الشذاط ىذا

 اليدف عشرر: ثانياً 

 أو األفػراد حاجػات وإشػ اع ال امػ، السرػمح، تحقيػ  ال ػاـ السرفػ  نذػاط مػؽ اليػ ؼ يكؾف  أف الب 
 أو السجتسع أفراد جسيع طمبيا في يذترؾ التي ىي الخ مات أو الحاجات وىذه عام،، خ م، تق يؼ

 بالسيػػاه األفػػراد كسػػ  ماديػػ، الخػػ مات أو الحاجػػات ىػػذه تكػػؾف  وقػػ  مػػشيؼ، كبيػػر  ندػػ ، أو م غسيػػؼ
 السرفػػ  وجػػؾد عمػػ، ىػػي ال امػػ، فالسرػػمح، لمسػػؾاطشيؽ، وال ػػ ؿ األمػػؽ كتػػؾفير م شؾيػػ، أو والكيربػػا 

 صػف، فقػ ىا حتسػا   ي شػي ال لمػرب  ال امػ، السرافػ  ب ػض تحقي  ف ف ذلػ ومع إنذائو، وسب  ال اـ
 تحري  أف كسا ال اـ الشفع تحقي  وإنسا الرب ، تحقي  ليس الرئيس ى فيا أف طالسا ال اـ، السرف 



 لسرفػػ  بالشدػػ ، الحػػاؿ ىػػؾ كسػػا السػػؾاطشيؽ إلػػى الخػػ مات تقػػ يسيا لقػػا  ماليػػ، ل ؾائػػ  السرافػػ  ب ػػض
 كػ  عمى ال ام، األع ا  لتؾزيع وسيم، ي   ما بق ر مالي، عؾائ  لكد  يد ى ال والقزا  الكيربا 

 .السؾاطشيؽ

  اإلدارة عشرر: ثالثاً 

 اإلدار  جانػػ  مػػؽ مشغسػػا   ال ػػاـ السرفػػ  نذػػاط يكػػؾف  أف ويجػػ  ال امػػ، السرافػػ  ب نذػػا  ال ولػػ، تقػػؾـ
 ال امػ، السرػمح، عػؽ انحرافػو عػ ـ لزػساف لتؾجيييػا وخاضػ ا   ورقابتيػا، إشػرافيا تح  ومؾضؾعا  

 فػػ ف السرافػػ  بػػ دار  الس شؾيػػ، األشػػخاص أحػػ  إلػػى اإلدار  عيػػ ت وإذا الخاصػػ،، السرػػال  لحدػػا 
 وإشػ اع ال امػ، لمسرػمح، تحليقػو حي  مؽ عميو وإشرافيا رقابتيا مسارس، عؽ تخمييا ي شي ال ىذا

 .لؤلفراد ال ام، الحاجات

 إلػى بػو ت يػ  أو عاتقيػا، عمػى م ػيؽ نذػاط تػؾلي ضػؾئيا في ال ام، الدمظات تقرر التي واألسس
 :ىي عام، حاج، إلش اع اشرافيا، أو مد وليتيا تح  ولكؽ  خريؽ

 .الفردي، لمس ادرات يترؾ اف يسكؽ ال اذ السجتسع، حيا  في الشذاط أىسي، -1

 .الشذاط ىذا مث  ت دي، عمى تقؾى  ال الفردي، الظاقات أو الس ادرات اف -2

 وتؾجيػو اشػراؼ دوف  مػؽ السظمػؾ ، الشحػؾ عمػى بو اللياـ مؽ تتسكؽ ال الفردي، الظاق، اف -3
 .ال ام، الدمظات ودعؼ

 عمػى يقػ مؾف  ال ولكػشيؼ بػو، الليػاـ عمػى االفػراد ق ر  مؽ الرغؼ عمى الشذاط ىذا يكؾف  أف -4
 .مجزيا   عائ ا   يؾفر ال ألنو ت ديتو

 العامة الدمظة امتيازات و ؾد: رابعا

 فػػي م لؾفػػ، غيػػر بامتيػػازات ال ػػاـ السرفػػ  بػػ دار  السكمفػػ، الجيػػ، تتستػػع أف ال امػػ، السرافػػ  لليػػاـ يمػػـز
 ىػذا أف غيػر ال امػ،، السرافػ  يحكػؼ الػذي القػانؾني لمشغػاـ الخاصػ، الظبي ػ، تبلئػؼ الخاص القانؾف 
 اإلدار  أنذػػػظ، وتذػػػ   االقترػػػادي، التظػػػؾرات أف اعت ػػػار عمػػػى الفقيػػػا  بػػػيؽ فيػػػو مختمػػػو الذػػػرط
 الجانػػػ  فػػػي تخزػػػع وتجاريػػػ، صػػػشاعي، عامػػػ، مرافػػػ  اإلداريػػػ، ال امػػػ، السرافػػػ  جانػػػ  إلػػػى أفػػػرزت



 مجػػرد ىػػؾ ال ػػاـ لمقػػانؾف  السرفػػ  خزػػؾع أف كسػػا الخػػاص القػػانؾف  أحكػػاـ إلػػى نذػػاطيا مػػؽ األكبػػر
 .بشتائجيا الفكر  ت رؼ أف السشظقي غير ومؽ لمسرف ، ال ام، الرف، لثبؾت نتيج،

 كشػ  وأف والتجاري، الرشاعي، ال ام، السراف  أف حي  مؽ الرأي ىذا مع يتف  ال مؽ الفقيا  ومؽ
 بيػػا تػػ ار التػػي الكيقيػػ، بػػشفس تػػ ار ال ف نيػػا الخػػاص القػػانؾف  ألحكػػاـ جؾانبيػػا ب ػػض فػػي تخزػػع

 غيػػػر قػػػانؾني نغػػػاـ إطػػػار فػػػي تزػػػ يا إنذػػػائيا فػػػي السذػػػرع إراد  أف كسػػػا الخاصػػػ،، السذػػػروعات
 الخاص القانؾف  في م لؾف، غير امتيازات تتزسؽ لؼ وأف م لؾؼ

 

 العامة السراف  أنؾاع

 إلػى نذاطيا دائر  حي  فسؽ السراف ، ىذه إلى الشغر  بحد  أقداـ ع   الى ال ام، السراف  تشقدؼ
 كالػػػ فاع ال ولػػػ، انحػػػا  جسيػػػع وفػػػي السجتسػػػع افػػػراد ل سػػػؾـ السذػػػترك، الحاجػػػات تمبػػػي وطشيػػػ، مرافػػػ 
 م يشػ، مشظقػ، لدػكاف الخػ مات تقػ يؼ في نذاطيا يشحرر محمي، ومراف  وغيرىا، والرح، وال  ؿ

 إلػػػى الشذػػػاط ىػػػذا طبي ػػػ، أو نذػػػاطيا مؾضػػػؾع حيػػػ  مػػػؽ تقدػػػيسيا ويسكػػػؽ البم يػػػ،، أو كالسحافغػػػ،
 مؾضػؾع حيػ  مػؽ ال امػ، السرافػ  تقدػيؼ كػاف ولسػا ميشيػ،، ومراف  اقترادي، ومراف  إداري، مراف 

 :التقديؼ ىذا عمى السراف  ألنؾاع دراستشا ستشر  لذا الذائع، ىؾ طبي تو أو نذاطيا

 اإلدارية العامة السراف : أوال

 القػانؾف  نغريػات شػي ت أساسػيا وعمػى ال امػ، السرافػ  نغريػ، أصػ  اإلداريػ، ال امػ، السرافػ  ت تبر
 الؾعيفػػػ، صػػػسيؼ فػػػي تػػػ خ  إداريػػػ، أنذػػػظ، ت اشػػػر وىػػػي ال حتػػػ،، اإلداريػػػ، السرافػػػ  وتدػػػسى اإلداري 
 السظمػػؾ ، الؾجػو عمػى مزاولتػػو مػؽ الخاصػ، والييئػػات األفػراد ي جػز مسػػا لم ولػ،، التقمي يػ، اإلداريػ،

 لس ػادرات تركػو يسكػؽ وال األساسػي،، ال ولػ، واج ػات مػؽ ىػؾ الػذي الشذػاط ىػذا طبي ، بدب  وذلػ
 .ال اـ القانؾف  أسالي  إدارتيا في مدتخ م، إداري، سمظ، وتتؾالىا فردي،،

 تقػؾـ وىػي ال ام،، السراف  أنؾاع أق ـ ت   فيي إداري، جسي يا الب اي، في ال ام، السراف  كان  ولق 
 بسرافػػػ  أنذػػػظتيا وتت مػػػ  السجتسػػػع، ألفػػػراد ىامػػػ، خػػػ مات وتقػػػ يؼ القػػػؾانيؽ لتشفيػػػذ اليػػػؾمي بالشذػػػاط
 تتػؾلى ولػذلػ األمػؽ، ومرفػ  الػ فاع ومرف  القزا  كسرف  ال ول، سياد  مغاىر مؽ ت تبر سيادي،



 األفػػراد أف كسػػا إلداراتيػا، بالتػػ خ  الخاصػ، والييئػػات لؤلفػػراد تدػس  وال كامػػ  بذػك  إدارتيػػا ال ولػ،
 لقمػ، أو ذلػػ عػؽ عجػزىؼ بدػب  أمػا السرافػ  ىػذه إدار  فػي الت خ  عمى تق ـ ال الخاص، والييئات

 .ربحا   ت ر ال كؾنيا فييا مرمحتيؼ ان  اـ أو

 

 

 

 (والتجارية الرشاعية) االقترادية العامة السراف : ثانيا

 لشذػػاط مسػػاثبل اقترػػاديا   نذػػاطا   تسػػارس ماليػػ، أو زراعيػػ، أو صػػشاعي، أو تجاريػػ، مذػػروعات ىػػي
 وتتزػػسؽ الخػػاص، الشذػػاط عسػػ  لغػػروؼ مساثمػػ، عػػروؼ فػػي وت سػػ  الخاصػػ،، والييئػػات األفػػراد
 .ال ام، لمسراف  السسيز  ال شاصر جسيع

 ال السي، الحر  ب   صشاعيا أو تجاريا نذاطا يسارس الذي ال ام، السراف  مؽ الشؾع ىذا عير وق 
 تقػؾـ ف خػذت لمجسيػؾر، ال امػ، الحاجػات إلشػ اع ت خميا وازدياد ال ول، نذاط تظؾر بف   ، الثاني،

 بالدػػكػ كالشقػػ  الخػػاص الشذػػاط يتؾالىػػا التػػي لمسذػػروعات مساثمػػ، طبي ػػ، مػػؽ مذػػروعات ب نذػػا 
 ال ام، السراف  إدار  فتشؾع  والزراعي،، والسالي، التجاري، والسشذآت الكيربائي، الظاق، وتؾلي  الح ي 
 التػي القانؾنيػ، القؾاعػ  اخػتبلؼ التشػؾع ىػذا عمػى ويترتػ  السرفػ  يتؾاله الذي الشذاط طبي ، بحد 
 بػػال    تستػػاز القؾاعػػ  ىػػذه ولكػػؾف  ال ػػاـ، القػػانؾف  لقؾاعػػ  تخزػػع اإلداريػػ، فػػالسراف  عمييػػا، تدػػري 

 السرافػػػػػ  عمػػػػػى قيػػػػػاتظبي م ػػػػػو يسكػػػػػؽ ال الػػػػػذي األمػػػػػر ال اىغػػػػػ، والتكػػػػػالي  الس قػػػػػ   واإلجػػػػػرا ات
 القػػػػانؾف   الخػػػػاص القػػػػانؾف  قؾاعػػػػ  إلػػػػى السرافػػػػ  ىػػػػذه اخزػػػػاع إلػػػػى الفقػػػػو أتجػػػػو لػػػػذا االقترػػػػادي،،

 وسػائ  قيػؾد مػؽ االقترػادي، السرافػ  تحريػر بيػ ؼ االتجػاه ىػذا اإلداري  القزػا  وتبشى ، التجاري 
 االقترػػادي، السرافػػ  ف صػػ ح  اإلدار ، وطػػرؽ  الساليػػ، بػػالشؾاحي يت مػػ  مػػا سػػيسا وال ال ػػاـ القػػانؾف 
 كػ  الخػاص القػانؾف  وقؾاعػ  ال اـ القانؾف  قؾاع  مؽ يتكؾف  مختم  أو مزدوج قانؾني لشغاـ تخزع

 السرافػػ  سػػير تحكػػؼ التػػي الس ػػاد  لجسيػػع تخزػػع فيػػي ذلػػػ مػػؽ الػػرغؼ وعمػػى م ػػيؽ، مجػػاؿ فػػي
 .ال ام،



 السيشية العامة السراف : ثالثا

 وت ي  م يش،، بسيش، الخاص، السرال  ورعاي، السيشي الشذاط تؾجيو بقر  تشذ  التي السراف  ىي
 طريػ  عػؽ شػ ونيا إدار  وتػتؼ ال امػ،، الدػمظ، امتيػازات ب ػض القػانؾف  يخؾليػا ىيئػات إلى إدارتيا

 الشقابػات، تمػػ تسثميػا التػي القظاعػات أو السيشػ، ىػذه يسارسػؾف  مسؽ اعزائيا انتخا  يتؼ مجالس
 عقػ  كبير بذك  السراف  ىذه عيؾر وكاف السحاميؽ، ونقاب، السيش سيؽ ونقاب، األط ا  نقاب، مث 

 .الثاني، ال السي، الحر 

 لػ ى السيشػ، تسثػ  فيػي مزدوجػ، بسيػاـ تقػؾـ وىػي ال ػاـ القػانؾف  أشخاص مؽ الشقابات ىذه وت تبر
 نذػاطا   االعتيادي نذاطيا جان  إلى وت اشر ناحي،، مؽ ال اـ القانؾف  أشخاص مؽ وغيرىا ال ول،

 وعمػى أخػرى، ناحيػ، مػؽ عمييػا والرقاب، السيش، تشغيؼ عمى االشراؼ في يتسث  عاـ مرف  إدار  في
 السيشػػػ،، مزاولػػػ، عشػػػ  بيػػػا بالتقيػػػ  األعزػػػا  يمتػػػـز تشغيسيػػػ، قػػػرارات ب صػػػ ار تتستػػػع األسػػػاس ىػػػذا

 شػػػ نو مػػػؽ خظػػػ  يرتكػػػ  الػػػذي ال زػػػؾ عمػػػى الت ديبيػػػ، ال قؾبػػػ، كفػػػرض انزػػػ اطي، سػػػمظ، وتسػػػارس
 .السيش، بذرؼ السداس

 االنزػساـ السذػرع يج ػ  فقػ  القػانؾف  ليػا يسشحيػا التػي الدػمظات م اشر  مؽ الشقابات تتسكؽ ولكي
 ومسارسػ، ال زػؾي، صػف، اكتدػا  شػروط مػؽ شػرطا   وي ػ  بالسيشػ،، لمسذػتغميؽ إج اريػا الشقاب، إلى

 نقابػػػ، جػػػ وؿ فػػػي مقيػػػ ا   يكػػػؽ لػػػؼ مػػػا السحامػػػا  ميشػػػ، مزاولػػػ، يدػػػتظيع ال مػػػثبل فالسحػػػامي السيشػػػ،،
 .اختياريا   إلييا االنزساـ يكؾف  التي ال ساؿ نقابات عؽ السيشي، الشقابات تختمو وبيذا السحاميؽ،

 

 القانؾن االداري 

 م . د. عبد رزيج اسؾد

 لمتظؾير السرف  قابمية ثانيًا: مبدأ

 متظػؾر  الحاجػات ىػذه وكانػ  لؤلفػراد ال امػ، الحاجػات إشػ اع إلى تي ؼ ال ام، السراف  كان  لسا
 وتشغيسػو إدارتػو أسػمؾ  حيػ  مػؽ ال ػاـ السرفػ  تظػؾير دائسػا   تسمػػ اإلدار  فػ ف باسػتسرار، ومتغير 
 ومدػاير  السجتسػع عمػى تظػرأ التػي والستغيػرات الغػروؼ مع يتبل ـ بسا ي ديو الذي الشذاط وطبي ،



 لػئلدار  فيكػؾف  والتكشؾلؾجيػا، ال مػؼ لتقػ ـ نتيجػ، يدػتج  لسػا ووفقػا باستسرار الستغير  األفراد لحاجات
 وتحدػػػػيؽ السرفػػػػ  ي دييػػػػا التػػػػي الخػػػػ مات عمػػػػى الظمػػػػ  لزيػػػػاد  اسػػػػتجاب، ح يثػػػػ، وسػػػػائ  اسػػػػت ساؿ
 األفػػػراد بحقػػػؾؽ  التقيػػػ  دوف  مػػػؽ ال ػػػاـ السرفػػػ  لدػػػير الزػػػابظ، القؾاعػػػ  ت ػػػ ي  ليػػػا كسػػػا نؾعيتيػػػا،
 :ذكرىا اآلتي الشتائ  السب أ ىذا عمى ويترت  الت  ي ، بيذا تت ثر ق  التي الخاص،

 ال سؾمييؽ السؾعفيؽ مراكز ت  ي : -1

 القؾاعػػػ  مجسؾعػػػ، تحكسيػػػا تشغيسيػػػ، عبلقػػػ، أنيػػػا عمػػػى تكيػػػ  ال امػػػ، بػػػاإلدار  السؾعػػػو عبلقػػػ، أف
 سػرياف التكييػ  ىػذا مقتزػى ومؽ ت اق ي، مركز في ليس وىؾ الس ني، بالخ م، الست مق، القانؾني،

 أف مػػػشيؼ ألحػػػ  ولػػػيس السػػػؾعفيؽ، جسيػػػع عمػػػى ال امػػػ، لمؾعيفػػػ، السشغسػػػ، القانؾنيػػػ، القؾاعػػػ  ت ػػػ ي 
 مركػز إلػى وعيفػي مركػز مػؽ مؾعػو نقػ  فمػؾ الت يػيؽ، عشػ  لػو يخزػع كاف الذي بالشغاـ يتسدػ
 عمػى ي تػرض أف لو يح  فبل السالي،، االمتيازات ب ض فق اف الشق  ىذا عمى وترت   خر وعيفي

 مػػؽ السؾعػو حرمػاف أو ال سػ  سػاعات زيػاد  تدػتؾج  وت ميسػات أنغسػ، صػ رت ولػؾ الشقػ ، ىػذا
 .الداب  بالشغاـ االحتجاج لو يجؾز فبل الحقؾؽ  ب ض

 اإلداري، ال قؾد ت  ي : -2

 فػي اإلدار  حػ  السبػ أ ىػذا تظبيقػات ومؽ اإلداري، الشذاط أسالي  مؽ أسمؾبا اإلداري  ال ق  ي تبر
  الست اقػ يؽ شػري ، ال قػ  بقاعػ    الست اقػ  يحػت  أف دوف  السشفػرد  ب رادتيػا اإلداريػ، عقؾدىا ت  ي 

 كفػػػ، تػػػرجي  تقتزػػػي ال امػػػ،، السرػػػمح، بتحقيػػػ  وت مقيػػػا اإلداريػػػ، لم قػػػؾد الخاصػػػ، الظبي ػػػ، أف إذ
 شػػري ، ال قػػ  بقاعػػ   اإلدار  تتقيػػ  ال أف ذلػػػ مدػػتمزمات ومػػؽ م يػػا، الست اقػػ  مؾاجيػػ، فػػي اإلدار 

 التػػػي السرافػػػ  فػػػي السدػػػتسر التغيػػػر تمبيػػػ، مػػػؽ لتػػػتسكؽ عقؾدىػػػا ت ػػػ ي  مػػػؽ تػػػتسكؽ وأف الست اقػػػ يؽ
 إلى ال اـ السرف  يق ميا التي الخ م، تحديؽ إلى ي دي أف ش نو مؽ التغيير أف ثب  متى ت يرىا،

 .السشتف يؽ

 السشتف يؽ حقؾؽ  عمى لمتظؾر ال اـ السرف  قابمي، مب أ أثر: -3

 أو ال امػػػ، السرافػػػ  لتحػػػ ي  تتػػػ خ  أف اإلداريػػػ، الجيػػػات حػػػ  مػػػؽ أف السبػػػ أ ىػػػذا تظبيقػػػات ومػػػؽ
 االعتػػراض فػػي الحػ  السشتف ػػيؽ ألحػػ  يكػؾف  أف دوف  ال مػػؼ، لتقػػ ـ والسدػتج ات يػػتبل ـ بسػػا تغييرىػا

 كػاف التػي نفدػيا واألسػالي  بالظريقػ، السراف  عس  استسرار مؽ مكتد  بح  والسظال ، ذلػ عمى



 إلػى الس اشر  غير اإلدار  مؽ ال اـ السرف  إدار  أسمؾ  اإلدار  غيرت فمؾ إنذائو، مشذ عمييا يدير
 .ذلػ عمى االحتجاج ليؼ وليس م اشر  التغيير ليذا يخز ؾف  السشتف ؾف  ف ف الس اشر  اإلدار 

 العامة بالسراف  االنتفاع في السداواة ثالثًا:

 واحػ   م اممػ، متساثمػ، مراكز في يتؾاج وف  الذيؽ األفراد جسيع م امم، يتؼ أف السداوا   بسب أ يقر 
 أو االجتسػػػػػاعي السركػػػػػز أو الػػػػػ يؽ أو المغػػػػػ، أو المػػػػػؾف  أو الجػػػػػشس بدػػػػػب  بيػػػػػشيؼ تسييػػػػػز دوف  مػػػػػؽ

 .االقترادي

 أمػاـ الجسيػع بسدػاوا   تقزػي التي الحقؾؽ  وإعبلنات والقؾانيؽ ال ساتير في أساسو السب أ ىذا ويج 
 مػؽ لكػ  خػ ماتيا تػ دي بػ ف السرافػ  إدار  عمى القائس، الجيات التزاـ أساس عمى ويقؾـ ، القانؾف 
 . تسييز دوف  مشيا االستفاد  شروط فييؼ تتؾافر مسؽ الجسيؾر مؽ يظمبيا

 السرفػػ  امكانيػػات كانػػ  فػػاذا مظمقػػ،، وليدػػ  ندػػبي، مدػػاوا   ال امػػ، السرافػػ  أمػػاـ السدػػاوا   أف غيػػر
 يكػؾف  الذػروط ىذه فيو تتؾافر مؽ وك  السرف ، بخ مات لبلنتفاع شروط وضع مؽ فبلب  مح ود 

 االنتفػاع، ىػذا أع ػا  تحس  في أو السرف  بخ مات االنتفاع في سؾا  الستداوي، بالس امم، الح  لو
 خاصػ، مػ ىبلت تح يػ  أو ما، لسرف  م يش، خ م، عمى الحرؾؿ يري  لسؽ م يؽ رسؼ تح ي  مث 
 .مثبل ال الي الت ميؼ بسرف  االلتحاؽ يري  لسؽ

 نػػؾع واخػػتبلؼ السكػػاف عػػروؼ اخػػتبلؼ بدػػب  السشتف ػػيؽ بػػيؽ التسييػػز مػػؽ السدػػاوا   مبػػ أ يسشػػع وال
 وسػكاف الس يشػ، لدػكاف بالشدػ ، والسياه الكيربا  مرف  رسؾـ كاختبلؼ ذلػ مؽ الغرض أو الخ م،
 السدػاوا   مبػ أ عمػى تػرد وقػ  الزراعيػ،، السزػخات عؽ لمسرانع الكيربا  أجؾر اختبلؼ أو القرى،

 مجانػا   الشقػ  مرفػ  خػ مات مػؽ باالنتفػاع والس ػاقيؽ لم جػز  كالدساح اجتساعي،، ألسس استثشا ات
 .بالجام ات االلتحاؽ شروط ب ض مؽ الذي ا  أبشا  إعفا  أو مخفف،، رسؾـ دفع أو

 العامة السراف  إدارة طرق 

 ضػؾ  عمػى السرفػ  إدار  طريقػ، اإلدار  تختػار إذ ال امػ،، السرافػ  إدار  فػي ع   أمؾرا ال ول، تراعي
 يسػس مرافػ  فيشػاؾ وتقشيػ،، واقترػادي، واجتساعيػ، سياسػي، اعت ػارات كذلػ وتراعي نذاطو، طبي ،

 مػا ومشيا ال اخمي، االمؽ او ال فاع كسرف  م اشر  اإلدار  ت اشره اف ويقتزي ال ول، كياف نذاطيا



 أحكػػاـ الػػى تخزػػع االقترػػادي، السرافػػ  اف حػػيؽ فػػي السػػا ، او الكيربػػا  مرفػػ  مثػػ  ذلػػػ دوف  ىػػؾ
 ت  ػػػا ال امػػ، السرافػػ  إدار  طرائػػ  لػػذلػ ت  ػػا ت ػػ دت لػػػذا نذػػاطيا، مػػؽ جػػز  فػػي التجػػاري  القػػانؾف 

 :لآلتي وفقا   ألىسيتيا

 السباشرة اإلدارة طريقة: أوال

 القػانؾف  اشػخاص أحػ  او ال ولػ، ت خػذ اف وم داىػا ال امػ،، السرافػ  إدار  في التقمي ي، الظريق، وىي
 بؾجػػو ال ولػػ، اىػػ اؼ تحقيػػ  فػػي أىسيتيػػا الػػى نغػػرا م اشػػر ، ال امػػ، السرافػػ  إدار  عاتقػػو عمػػى ال ػػاـ
 ذلػػػ فػػي مدػػت يش، ال ولػػ،، ارجػػا  كػػ  فػػي جسي ػػا السػػؾاطشيؽ حاجػػات وتمبيػػ، الخػػ مات وتقػػ يؼ عػػاـ،

 .ال اـ القانؾف  وسائ  ذلػ في ومدتخ م، ومؾعفييا، ال ام، ب مؾاليا

 السرافػ  ىػذه وخظػؾر  أىسيػ، مث  ع   ألس ا  اإلدار  مؽ األسمؾ  ىذا ات اع عمى ال وؿ وتحرص
 تركو يسكؽ ال اذ مؾاطشييا، وامؽ ال ول، كياف يخص سياسي، طبي ، ذو فسشيا السؾاطشيؽ، حيا  في

 السذػػػروعات ت جػػػز فشيػػػ، طبي ػػػ، ذو ومشيػػػا االفػػػراد، إمكانػػػات كانػػػ  ميسػػػا الفرديػػػ، الس ػػػادرات الػػػى
 الػرب ، يحقػ  ال كؾنػو ادارتػو فػي جػ وى  تجػ  ال او عػاـ، نحؾ عمى وادارتيا تشغيسيا عؽ الخاص،
 أسالي  مؽ األسمؾ  ىذا يقترر وال الس ني، وال فاع الرح، مرف  إدار  في الحاالت ىذه وتتسث 

 السرافػػػ  إدار  فػػي الػػ وؿ ب ػػض فػػي يدػػتخ ـ أنػػػو بػػ  اإلداريػػ،، السرافػػ  عمػػى ال امػػ، السرافػػ  إدار 
 التػػي االقترػػادي، السرافػػ  إلدار  واسػػع بذػػك  ال ػراؽ فػػي الظريقػػ، ىػػذه اسػػتخ م  وقػػ  االقترػادي،،

 أو صػػػشاعي، مرافػػ  إدار  تتػػؾلى التػػي ال امػػػ، كالسذػػروعات عامػػ، م سدػػات قبػػػ  مػػؽ تػػ ار كانػػ 
 .تجاري،

 فػاإلدار  االقترادي،، السراف  إدار  خاص، وبرؾر  اإلدار  في الظريق، ليذه وجي  انتقادات وىشاؾ
 السرافػػ  ىػػذه مػػؾعفي أف كسػػا نذػػاطيا، مػػؽ تحػػ  التػػي والت ميسػػات واألنغسػػ، القػػؾانيؽ بات ػػاع مقيػػ  

 أف إلػػى باإلضػػاف، السدػػ ولي،، لتجشػػ  حكػػؾمي روتػػيؽ ات ػػاع ويحبػػذوف  والتج يػػ  االبتكػػار يخذػػؾف 
 .السرف  تق ـ دوف  تحؾؿ الس ق   ال ام، السالي، أسالي 

 (العامة السؤسدة) السباشرة غير اإلدارة طريقة: ثانيا

 مػػػؽ وقػػػ را   الس شؾيػػػ،، الذخرػػي، وتسشحيػػػا ال ولػػػ، تشذػػ ىا عامػػػ، ميػػػ   عػػؽ ع ػػػار  ال امػػػ، الس سدػػ،
 اإلدار  صػػؾر مػػؽ صػػؾر  الؾصػػو بيػػذا فيػػي عػػاـ، مرفػػ  إدار  بقرػػ  واإلداري  السػػالي االسػػتقبلؿ



 الس اشػػػر ، ال امػػػ، السرافػػػ  إدار  أنسػػػاط عػػػؽ تختمػػػو بيػػػذا وىػػػي ، السرفليػػػ، البلمركزيػػػ،  البلمركزيػػػ،
 مػؽ الػرغؼ عمػى ولكشيا الخاص، القانؾف  أشخاص بؾاسظ، ال ام، السراف  إدار  عؽ أيزا   وتختمو

 .لم ول، اإلداري  الييك  مؽ جز ا   ت قى ذلػ

 إداريػ،، قرارات ىي ال ام، الس سدات تر رىا التي القرارات أف: مشيا ع    ثار ذلػ عمى ويترت 
 تستمكيػػػػا التػػػػي واألمػػػػؾاؿ ال ػػػػاـ، القػػػػانؾف  قؾاعػػػػ  تحكسػػػػو تشغيسػػػػي قػػػػانؾني مركػػػػز فػػػػي مؾعفييػػػػا وأف

 ال قػػؾد إبػػراـ صػػبلحي، ليػػا يكػػؾف  كسػػا خاصػػ،، بحسايػػ، تتستػػع عامػػ، أمػػؾاؿ ىػػي ال امػػ، الس سدػػات
 .اإلداري، الدمظات بيا تتستع التي االختراصات مؽ ذلػ وغير اإلداري،،

 القيػ  بقيػ يؽ، ومقي  ندبي استقبلؿ ىؾ ال ام، الس سدات بو تتستع الذي االستقبلؿ أف إلى ويذار
 يسكشيػا وال محػ د  أغػراض بتحقيػ  ال امػ، الس سد، تقؾـ باف يتمخص الذي التخرص قي : األوؿ

 القيػػػ  أمػػػا أقػػػاليؼ، عػػػ   فػػػي نذػػػاطيا م اشػػػر  مػػػؽ يسشػػػع ال التخرػػػص ىػػػذا أف غيػػػر عشيػػػا، الخػػػروج
 .السركزي، الدمظ، ت اشرىا التي اإلداري، لمرقاب، ال ام، الس سدات خزؾع فيؾ الثاني،

 بسؾجػ  االقترػادي، السرافػ  ب ػض إدار  فػي ال امػ، الس سدػ، أسػمؾ  ال راقي السذرع استخ ـ وق 
 السذػػاريع إدار  تتػػؾلى التػػي ال امػػ، الييئػػات وإدار  تشغػػيؼ بذػػ ف 1965 لدػػش،  166  رقػػؼ القػػانؾف 

 وإداري  مػػػالي واسػػػتقبلؿ م شؾيػػػ، شخرػػػي، مشيػػػا لكػػػ  يكػػػؾف  عامػػػ، م سدػػػات أنذػػػ  الػػػذي الس مسػػػ،،
 بالس سدػػات الخػػاص 1970 لدػػش،  90  رقػػؼ القػػانؾف  وكػػذلػ بشذػػاطيا، الس شيػػ، بػػالؾزارات وتػػرت  
 ال ولػ، سياسػ، فػي تحػؾؿ حر  إذ  1987  عاـ إلى ذلػ وأستسر الرشاع،، لؾزار  التاب ، ال ام،

 لػؾزارتي التاب ػ، الس سدات السذرع ألغى فق  االقترادي،، ال ام، السراف  إدار  ب سالي  يت م  فيسا
  117  رقػػػؼ السشحػػػ  الثػػػؾر  كيػػػاد  مجمػػػس قػػػرار بسؾجػػػ  الخقيفػػػ، والرػػػشاعات والس ػػػادف الرػػػشاع،
 إلػى ومشحيػا ال امػ، الس سدػات مػؽ الس شؾي، الذخري، سح  الذي  23/2/1987  في الرادر

 الذخرػػي، ومشحيػػا عامػػ، شػػركات أنذػػ  أو الس سدػػات، تمػػػ تت ػػع كانػػ  التػػي والييئػػات السشذػػآت
 لمػػؾزارات التاب ػػ، الس سدػػات بليػػ، إلغػػا  مػػؽ ذلػػػ ت ػػع ومػػا واإلداري، السػػالي واالسػػتقبلؿ الس شؾيػػ،
 .األخرى 

 (السختمط القظاع شركات) السذتركة اإلدارة: ثالثا



 وت اوف  باشتراؾ وذلػ االقترادي،، الظبي ، ذات ال ام، السراف  إدار  طرؽ  مؽ ح يث، طريق، وىي
 أشػػػخاص أحػػػ  أو ال ولػػػ، تذػػػترؾ إذ وإدارتػػػو، السذػػػروع اسػػػتغبلؿ فػػػي الخػػػاص والسػػػاؿ ال ػػػاـ السػػػاؿ

 .مداىس، شركات صؾر  الذركات ىذه وتتخذ األفراد، مع السذروع ماؿ رأس في ال اـ القانؾف 

 القػػػانؾف  قؾاعػػػ  تظبيػػػ  فػػػي يتسثػػػ  واحػػػ  قػػػانؾني نغػػػاـ إلػػػى السخػػػتم  االقترػػػاد شػػػركات وتخزػػػع
 لدػػش،  21  رقػػؼ ال راقػػي الذػػركات قػػانؾف  مػػؽ  3  السػػاد  أك تػػو مػػا وىػػذا نذػػاطيا، عمػػى التجػػاري 
 أف ي شػػي وىػػذا الخاصػػ،، والذػػركات السختمظػػ، الذػػركات عمػػى القػػانؾف  سػػرياف تقػػرر التػػي 1997
 القػػػانؾف  أحكػػػاـ إلػػػى يخزػػػع ت اقػػػ ي مركػػػز فػػػي فييػػػا وال ػػػامميؽ خاصػػػ، أمػػػؾاال   ت ػػػ  الذػػػرك، أمػػؾاؿ

 القػػرارات مػػؽ ت تبػػر ال قراراتيػػا وأف الذػػرك،، إدار  لتػػؾلي ال ولػػ، مػػؽ ي ػػيؽ مػػؽ باسػػتثشا  الخػػاص،
 .اإلداري،

 بقػانؾف  يػتؼ إنذػائيا فػ ف  التجػاري   الخػاص القانؾف  ألحكاـ تخزع السختمظ، الذركات كان  ولسا
 التي الس اد  لجسيع تخزع أنيا كسا ال ام،، السراف  إنذا  في األص  حد  قانؾف  عمى بشا    أو

 .ال ام، السراف  سير تحكؼ

 وفػي مختمظػ،، شػرك، إلػى خػاص مذػروع تحؾيػ  طريػ  عػؽ أو م اشػر  السختمظػ، الذػركات وتشذا
 إدار  إلػػػى  عامػػػ، م سدػػػ،  م اشػػػر  غيػػػر أو م اشػػػر  إدار  يػػػ ار عػػػاـ مرفػػػ  تحؾيػػػ  يػػػتؼ قػػػ  ال ػػػراؽ

 ال ػػػراؽ فػػػي السختمظػػػ، الذػػػرك، إدار  وتشػػػاط مخػػػتم ، برأسػػػساؿ شػػػرك، ب نذػػػا  ذلػػػػ ويحقػػػ  مختمظػػػ،
 :لآلتي وفقا   اختيارىؼ يتؼ أعزا ، س  ،  7  مؽ يتكؾف  إدار  بسجمس

 بالقظػػاع السخػػتص الػػؾزير وكيػػ  أو الػػؾزير مػػؽ بقػػرار ي يشػػؾف  ال ولػػ، قظػػاع يسػػثبلف عزػػؾاف -1
 تتجػػػاوز الت يػػػيؽ عشػػػ  الذػػػرك، مػػػاؿ رأس فػػػي ال ولػػػ، حرػػػ، كانػػػ  إذا أمػػػا الذػػػرك،، لػػػو ت ػػػؾد الػػػذي

 .أعزا   3  ت ييؽ فيتؼ%  50 

 الجس يػ، قبػ  مػؽ يشتخبػؾف  األسػيؼ حػاممي يسثمؾف  ال ول، قظاع خارج مؽ أعزا  خسد،  5  -2
 تتجػػاوز الت يػػيؽ عشػػ  الذػػرك، مػػاؿ رأس فػػي ال ولػػ، قظػػاع حرػػ، كانػػ  إذا أمػػا لمذػػرك،، ال سؾميػػ،

 .السداىسيؽ يسثمؾف  ال ول، قظاع خارج مؽ أعزا   4  ت ييؽ فيتؼ%  50 

  ال اـ السرف  التزاـ عق   الخاص القانؾف  أشخاص بؾاسظ، اإلدار : راب ا



  شػػرك، أو فػػرد  الخػػاص القػػانؾف  أشػػخاص مػػؽ شػػخص مػػع اإلدار  تت اقػػ  الظريقػػ، ىػػذه بسقتزػػى
 السمتػـز أمػؾاؿ طريػ  عؽ وذلػ مح د ، لس   االقترادي، ال ام، السراف  مؽ مرف  واستغبلؿ إلدار 

 مؽ يتقاضاىا رسؾـ لقا  ال ق ، م   خبلؿ السذروع ومخاطر مد ولي، السمتـز يتحس  كسا وعسالو،
 الثػرو  مػؽ ندػ ، أخػذ أو الشقػ ، مرفػ  وتدػيير الظاقػ، تؾزيػع ذلػ مثاؿ السرف ، بخ مات السشتف يؽ
 عقػ  ال راقػي السذػرع نغػؼ وقػ  ال راؽ، في األجشبي، الشف  لذركات السسشؾح، كاالمتيازات الظبي ي،

 – 891  السػؾاد فػي أحكامػو وبػيؽ1951 لدػش،  40  رقػؼ الس ني القانؾف  في ال ام، السراف  التزاـ
899.  

 يتزػسشيا التػي والذػروط طبي تو بدب  اإلداري، ال قؾد مؽ ي تبر والسمتـز اإلدار  بيؽ السبـر وال ق 
 فػػي الػػؾارد  الذػػروط ومزػػسؾف  طبي ػػ، عػػؽ تختمػػو أنيػػا حيػػ  ال ػػاـ، القػػانؾف  لقؾاعػػ  يخزػػع فيػػؾ

 ال قػؾد طبي ػ، مػؽ ىػي السشتف ػيؽ بػاألفراد السمتػـز تػرب  التػي ال بلقػ، ولكػؽ الخػاص، القانؾف  عقؾد
 .الس ني،

 ييػ ؼ كؾنػو األخػرى  ال امػ، السرافػ  امتيػازات بػذات يتستػع األسػمؾ  بيذا ي ار الذي ال اـ والسرف 
 اإلدار  وتسارس ال ام،، السراف  لدير الزابظ، الس اد  لشفس يخزع فيؾ ال اـ، الشفع تحقي  إلى
 حقيػا عػؽ فزػبل بانتغػاـ، سػيره وضػساف السرفػ  عمػى واإلشراؼ الرقاب، سمظ، السمتـز مؾاجي، في
 .الس   نياي، قب  االسترداد في وحقيا السرف  بشذاط الخاص، واألنغس، ال ق  ت  ي  في

 فػػػي وحقػػػو األفػػػراد مػػػؽ ماليػػػ، مزايػػػا عمػػػى الحرػػػؾؿ فػػػي كحقػػػو اإلدار  تجػػػاه حقػػػؾؽ  لمسمتػػػـز أف كسػػػا
 غيػر لم قػ ، السػالي التؾازف  إعاد  يظم  أف لو كسا االلتزاـ، عق  يقررىا التي السزايا عمى الحرؾؿ

 عبلقتػػو فػػي يخزػػع بػػ  عامػػا   مؾعفػػا   ي ػػ  ال األسػػمؾ  بيػػذا يػػ ار الػػذي السرفػػ  فػػي ي سػػ  مػػؽ أف
 .الخاص القانؾف  ألحكاـ بالسمتـز

، تجاه وحقؾقا   اإلدار  تجاه حقؾقا   السرف  مؽ السشتف يؽ لؤلفراد أف كسا  اإلدار  تجػاه فحقػؾقيؼ السمتـز
 السدػػاوا   فيػػي السمتػػـز تجػػاه حقػػؾقيؼ أمػػا ال قػػ ، شػػروط بػػاحتراـ السمتػػـز وإلػػزاـ التػػ خ  أليػػو الظمػػ 
 بشذػاط الخاصػ، واألنغسػ، لمقػؾانيؽ ومظابقتيػا االلتػزاـ ب قػ  م و يربظيؼ الذي ال ق  شروط واحتراـ
 .السرف 

 



 القانؾن االداري 

 رزيج اسؾدم . د , عبد 

 وسائل اإلدارة العامة

تقؾـ اإلدار  ال ام، بت دي، نذاطيا مؽ خبلؿ وسائ  قانؾني،، وىذه الؾسائ  اما أف تكؾف بذري، 
 سش رسو وتتسث  في السؾعفيؽ ال سؾمييؽ، واما أف تكؾف ىذه الؾسائ  مالي، وىي األمؾاؿ ال ام،، 

 :ذلػ كاالتي

 السؾعف العاماواًل: 

ام، نذاطيا مؽ خبلؿ مسثمييا الذيؽ يقؾمؾف ب عساليا مؽ األشخاص اآلدمييؽ ت اشر اإلدار  ال 
 السؾعفؾف  الذيؽ ي سمؾف باسسيا ولحدابيا، وتشغؼ مراكزىؼ القؾانيؽ واألنغس، الست مق، بالؾعيف، 
ال ام، التي أول  السؾعو أىسي، كبير ، ألف نجاح اإلدار  في ادا  وعيفتيا وخ متيا لمجسيؾر 

كفا   السؾعفيؽ وم ى إحداسيؼ بالسد ولي، ومتظم ات خ م، السرمح، ال ام،، فمؼ يتؾقو عمى 
ت   الؾعيف، ال ام، مجرد ميش، يكتد  مؽ يسارسيا رزقو مشيا مقاب  ال س  الذي ي ديو، وانسا 
أص ح  أمان، مق س، وخ م، اجتساعي،، فالسؾعو ىؾ ادا  ال ول، في تشفيذ برامجيا في مختمو 

 لحيا .مجاالت وش وف ا

 تعريف السؾعف العام

لؼ يرد في م غؼ التذري ات ت ري  مشغؼ يح د السقرؾد بالسؾعو ال اـ، ويرجع ذلػ إلى 
اختبلؼ الؾضع القانؾني لمسؾعو ال اـ بيؽ دول، وأخرى وإلى صف، التج د السزظرد لمقانؾف 

م شي السؾعو ال اـ اإلداري، واكتف  أغم  التذري ات الرادر  في مي اف الؾعيف، ال ام، بتح ي  
 في مجاؿ تظبيقيا، ويب و أف السذرع ق  ترؾ أمر ت ري  السؾعو ال اـ لمفقو.

 العراق في العام السؾعف تعريف

 ابت ا    الست اك ،، الخ م، قؾانيؽ في ال اـ لمسؾعو ت ري  إعظا  عمى ال راقي السذرع اعتاد
: ب نو الثاني، الساد  في ال اـ السؾعو عرؼ إذ ،1931 لدش،  103  رقؼ الس ني، الخ م، بقانؾف 



 ميزاني، أو ال ام، السيزاني، مؽ يتقاضاه رات  لقا  الحكؾم، في وعيف، إليو عي ت شخص ك  
 في 1939 لدش،  64  رقؼ الس ني، الخ م، قانؾف  وعرفو ، التقاع  قانؾف  ألحكاـ وتابع خاص،
 الخاص ال ول، مبلؾ في داخم، دائس، وعيف، إليو عي ت شخص ك :  ب نو أيزا   الثاني، الساد 

 1956 لدش،  55  رقؼ الس ني، الخ م، قانؾني في الت ري  ىذا السذرع تبشى وق  ، بالسؾعفيؽ
 .الشافذ 1960 لدش،  24  ورقؼ

 األولى مادتو في السؾعو عرؼ فق  1936 لدش،  69  رقؼ ال ول، مؾعفي انز اط قانؾف  أما
 أو ال ام، السيزاني، مؽ يتقاضاه رات  لقا  الحكؾم، في وعيف، إليو عي ت شخص ك :  بانو

  .التقاع  قانؾف  ألحكاـ وتابع خاص، ميزاني،

 عي ت شخص ك :  ب نو السؾعو 2014 لدش،  9  رقؼ السؾح  التقاع  قانؾف  عرؼ حبؽ في
 رات ا يتقاضى والذي عام، بخ م، مكمو أو االمؽ قؾى   ضسؽ أو عدكري، أو م ني، وعيف، إليو
   .التقاع ي، التؾكيفات مشو وتدتقظع ال ول، مؽ مكاف   أو اجرا أو

 ك :  ب نو ال اـ السؾعو ال اـ االنز اط مجمس عرؼ فق  ال راؽ في اإلداري  القزا  مؾقو أما
 صفتو يخص  خر أساس ك  عؽ الشغر بغض م سد، في أو اإلدار  في وعيف، يذغ  شخص

  .ت  يتو أو

 الس  ؿ 1991 لدش،  14  رقؼ ال اـ والقظاع ال ول، مؾعفي انز اط قانؾف  االتجاه ىذا أك  وق 
 الجي، أو الؾزار  مبلؾ داخ  وعيف، إليو عي ت شخص ك :  ب نو ال اـ السؾعو عرؼ الذي
  .بؾزار  السرت ظ، غير

 ال ول،، عساؿ ب ض عمى السؾعو وصو إطبلؽ حؾؿ الفقو تداؤالت الت ريفات ىذه أثارت وق 
 السؾعو م يار بياف الزروري  مؽ ج   الذي األمر السذكؾر، الت ري  يذسميؼ الذيؽ ومؽ

 مؽ مختمف، فئات وجؾد كاف ال اـ، السؾعو بس يار واالىتساـ التداؤالت ىذه وسب  ال اـ،
 يخز ؾف  فالسؾعفؾف  ال اـ، القظاع أو ال ول، دوائر كان  سؾا  ال اـ السرف  خ م، في ال امميؽ

 إال ، السدتخ مؾف   ىؼ ثالث، فئ، وىشاؾ ال س ، لقانؾف  يخز ؾف  وال ساؿ خاص،، خ م، لقؾاع 
 لدش،  518  السشح  الثؾر  كياد  مجمس قراري  بسؾج  السدتخ ميؽ فئ، ألغى أف وب   السذرع أف

 فج ميؼ ال اـ والقظاع ال ول، في ال امميؽ مركز وح  ق  ف نو ،1976 لدش،  911 و 1973



 السشح  الثؾر  كياد  مجمس قرار بسؾج  مؾعفيؽ إلى ال ساؿ حؾؿ أف ب   وذلػ مؾعفيؽ، جسي ا
 ال ول، دوائر في ال ساؿ جسيع ع  عمى مشو األولى الساد  نر  فق  ،1987 لدش،  150  رقؼ

 عمى تدري  ب ف فقز  الثاني، الساد  أما والؾاج ات، الحقؾؽ  في ويتداووف  مؾعفيؽ ال اـ والقظاع
 الرادر  والت ميسات الخ م، وقؾاع  الخ م، وأنغس، قؾانيؽ السذكؾر القرار ب حكاـ السذسؾليؽ

 ال ول، دوائر في ال امميؽ جسيع أص   وبذلػ ال اـ، والقظاع ال ول، دوائر في والسظ ق، بسؾجبيا
 إلى الحاج، وأنتف  لو، يخز ؾف  الذي القانؾني الشغاـ حي  مؽ واح  مركز في ال اـ والقظاع
 والقظاع ال ول، دوائر في ال امميؽ مؽ غيره عؽ وتسييزه لتح ي ه ال اـ السؾعو م يار في ال ح 

 :وىسا فقيي، نقاش مثار كانتا مد لتيؽ السذرع حدؼ القرار وبيذا. ال اـ

 ترت و ما مع دائس، برف، ال اـ القظاع أو ال ول، دوائر في ي س  مؽ ك  ىؾ السؾعو أف -1
 .وواج ات حقؾؽ  مؽ الرف، ىذه

 .القرار نص برري  السؾعفيؽ مؽ ىؼ ال اـ القظاع في ال امميؽ أف -2

 خ م، في ب س  يديؼ شخص ك :  ب نو ال اـ السؾعو ن رؼ أف يسكؽ تق ـ ما ضؾ  وعمى
 في داخم، دائس، وعيف، ويذغ  عاـ، مرف  ب دار  ومكمو ال اـ، القانؾف  أشخاص مؽ شخص

  .السرف  مبلؾ

 العام لمسؾعف السسيزة العشاصر

 ال اـ لمسؾعو السسيز  ال شاصر استخبلص يسكؽ ال اـ لمسؾعو سقشاه الذي الت ري  خبلؿ مؽ
 :ىي ال شاصر وىذه لو، يخزع الذي القانؾني الشغاـ عؽ الشغر بغض

 الت ييؽ صبلحي، تسمػ التي الدمظ، مؽ الذخص ي يؽ أف: أوال

 مؽ ب رج، بالت ييؽ، السختر، الجي، مؽ أصؾلي بذك  ت ييشو تؼ ق  الذخص يكؾف  أف يج 
 بالت ييؽ اإلداري  القرار وص ور لمت ييؽ، السظمؾب، الذروط تؾافر مؽ الت ك  ب   السبلؾ درجات
 .الرحيح، ألركانو مدتؾفيا  

 الثؾر  كياد  مجمس قرار بسؾج  ال ام، الخ م، مجمس إلغا  ب  – بالت ييؽ السختر، والجيات
 :ىي -1979 لدش،  1996  السشح 



  61  الساد  مؽ  خامدا  البش  بسؾج  2005 ل اـ الشافذ ال ستؾر أعظى: الشؾا  مجمس -1
 ال اـ االدعا  ورئيس االتحادي، التسييز محكس، وأعزا  رئيس ت ييؽ صبلحي، الشؾا  لسجمس
 واصحا  والدفرا  األعمى، القزا  مجمس مؽ اقتراح عمى بشا    القزائي االشراؼ ىيئ، ورئيس

 ىؼ ومؽ وم اونيو الجيش اركاف ورئيس الؾزرا ، مجمس اقتراح عمى بشا    الخاص، ال رجات
 .أيزا   الؾزرا  مجمس مؽ اقتراح عمى بشا    السخابرات جياز ورئيس فرق، قائ  بسشر 

 ق  السذرع كاف إذا وزاراتيؼ مؾعفي مؽ الت ييؽ صبلحي، يخؾلؾنيؼ مؽ أو السخترؾف  الؾزرا  -2
 .الذ ف بيذا اختراصيؼ تخؾي  ليؼ أجاز

 بيذا السذرع إياىا خؾليؼ التي االختراصات ح ود في: بؾزار  السرت ظ، غير ال وائر رؤسا  -3
 .الخرؾص

 .السذرع ح ده الذي اختراصيؼ ح ود في: السحافغؾف  -4

 دائس، برف، مؾعفا   ت ييشو تؼ ق  الذخص يكؾف  أف: ثانيا

 ذلػ ويتسث  لشذاطو، ال اـ السرف  م اشر  في والزما   دائسا ذاتو في ال س  يكؾف  أف بذلػ ويقر 
 الؾعيف، ولكؽ دائس، الخ م، تكؾف  أف يسكؽ إذ الؾعيف،، استسرار في وليس الخ م، استسرار في

 .االجاز  حال، في ذلػ ويب و مشقظ ،،

 يكؾف  فمكي مؾعفا ، يكؾف  ال ف نو عارض، است ان، أو م قت، برف، الذخص عس  كاف إذا أما
 ال راقي السذرع استقر وق  فيو، ال س  تؾلى الذي السرف  لخ م، يشقظع أف يج  مؾعفا   الذخص

 الخ م، قانؾف  عرؼ إذ  1939  عاـ مشذُ  لمسؾعو بالشد ، دائس، برف، ال س  اشتراط عمى
 ... .دائس، وعيف، اليو عي ت شخص ك :  بانو السؾعو 1939 لدش،  64  رقؼ الس ني،

 عاـ مرف  ب دار  مكمو عاـ شخص خ م، في الذخص يديؼ أف: ثالثا

 صف، تح ي  في ميسا   م يارا عاـ مرف  ب دار  مكمو عاـ شخص خ م، في االسياـ عشرر ي  
 ال شاصر تؾافرت إذا ال اـ، والقظاع ال ول، دوائر في ال امميؽ جسيع ذلػ ويذس  ال اـ، السؾعو
 المركزيا ، أـ مركزيا   مرفليا ، أـ إقميسيا   ال اـ السرف  يكؾف  اف فرؽ  وال مؾعفيؽ، بكؾنيؼ األخرى 
 اح  أو ال ول، قب  مؽ م اشر  إدار  ال اـ السرف  ي ار أف ال اـ السؾعو صف، الكتدا  ويذترط



 ي  وف  ال فيو ال امميؽ ف ف م اشر  غير ال اـ السرف  إدار  كان  إذا أما ال اـ، القانؾف  اشخاص
 الذركات في ال امميؽ وكذلػ ال اـ السرف  التزاـ ب سمؾ  ت ار التي كالسراف  عسؾمييؽ، مؾعفيؽ

 حاجات اش اع انذائيا مؽ القر  كاف ولؾ ال ام، الس شؾي، بالذخري، تتستع ال التي والسشذآت
 .عام،

 مؽ عاما   مؾعفا   في تبر االقترادي،، ال ام، السراف  في لم امميؽ بالشد ، التسييز يتؼ فرندا وفي
 ال راؽ وفي. الخاص القانؾف  ألحكاـ يخز ؾف  فانيؼ ع اىؼ وما وتؾجيييا ، كياديا   مركزا   يتؾلى
 .عسؾمييؽ مؾعفيؽ ال ام، الييئات في اإلدار  عساؿ جسيع ي تبر

 بالدولة السؾعف تربط التي العالقة طبيعة

 ال ول، نذاط ب أ مشذُ  والقزا  الفقو اىتساـ ال ام، باإلدار  السؾعو عبلق، تكيي  مؾضؾع أثار لق 
 استسرار اف ذلػ ال ذريؽ، القرف  وب اي، عذر التاسع القرف  نياي، في يزداد مؾعفييا وع د يتدع
 باإلدار ، السؾعو عبلق، طبي ، عمى ما ح  إلى يتؾقو واطراد بانتغاـ ال ام، مرافقيا عس 

 إلى بالشغر  مرت ظ، التظؾر مؽ بسراح  التكيي  ىذا مر وق  بيا، تربظو التي الرابظ، وتكيي 
 يشغر كاف الب   ففي الي ؼ، ىذا يخ ـ الذي والتكيي  بانتغاـ، ال ام، السراف  تديير ضرورات

 بانيا وصفيا إلى التكيي  ىذا تظؾر ثؼ الخاص، القانؾف  أطار في ت اق ي، عبلق، أنيا عمى إلييا
 أف عمى الفقيا   را  استقرت األخير  السرحم، وفي ال اـ، القانؾف  إطار في ت اق ي، عبلق،

 .ت اق ي مركز في وليس مؾضؾعي تشغيسي مركز في السؾعو

 الخاص القانؾن  إطار في تعاقدية عالقة باإلدارة السؾعف عالقة: أوال

 تخزع اإلدار  كان  عش ما الب   في الدائ  ىؾ بال ول، السؾعو عبلق، لتكيي  االتجاه ىذا كاف
 ذلػ ومفاد اإلداري، القانؾف  م اد  وعيؾر اإلداري  القزا  إنذا  قب  الخاص القانؾف  لقؾاع 
 خ م، في السؾعو التحاؽ وأف الس ني، القانؾف  لقؾاع  يخزع واإلدار  السؾعو بيؽ عق  وجؾد

 إجار  عق  ب نيا ال بلق، ىذه وتؾصو والسؾعو، اإلدار  بيؽ وقبؾؿ ب يجا  يتؼ ال ام، اإلدار 
 ال س  كاف إذا وكال، عق  وب نيا ماديا ، عسبل   السؾعو بو يقؾـ الذي ال س  كاف إذا أشخاص

 .قانؾنيا عسبل  



 ال ام،، السراف  عيؾر ب   ميس، النتقادات باإلدار  السؾعو ل بلق، التكيي  ىذا ت رض وق 
 :ومشيا بانتغاـ، تدييرىا مؾافقتو وع ـ

 في تذتركاف المتيؽ طرفيو إرادتي باتفاؽ يتؼ أف يفترض الخاص القانؾف  نظاؽ في ال ق  أف -1
 الشاحي، مؽ يح ث ال ما وىذا الظرفيؽ، وحقؾؽ  والتزامات وشروطو مزسؾنو وتح ي  صياغتو
 .واألنغس، القؾانيؽ ومؾضؾعيا شروطيا تح د التي الؾعيقي، ال بلق، في ال سمي،

 اإلدار  ي  يقي  األمر وىذا الست اق يؽ، شري ، ال ق  قاع   إلى يخزع الخاص ال ق  أف -2
 يت ارض وىذا ، السؾعو  لم ق  اآلخر الظرؼ بسؾافق، إال السؾعو، مركز ت  ي  مؽ ويسش يا

 .ال ام، السراف  تظؾر مب أ والسيسا ال ام، السراف  تحكؼ التي الس اد  مع

 حال،، لك  ال ق  شروط الختبلؼ السؾعفيؽ، مراكز اختبلؼ إلى ي دي التكيي  ىذا أف -3
 وىذا القانؾف، بسؾج  ال ق  يفدخ أف شا  متى باإلدار  عبلقتو أنيا  إمكاني، السؾعو وإعظا 

 . ال ام، السراف  تديير ضرورات مع يت ارض

 العام القانؾن  إطار في تعاقدية عالقة باإلدارة السؾعف عالقة: ثانيا

 ب نيا باإلدار  السؾعو عبلق، تكيي  إلى والسآخذ االنتقادات وتؾجيو ال ام،، السراف  تظؾر ب  
 عبلق، ب نيا باإلدار  السؾعو عبلق، ابقا  يحاوؿ أتجاه عير الخاص، القانؾف  عقؾد مؽ عق 

 ، إداري  عق   ال اـ القانؾف  عقؾد مؽ عق  ىؾ باإلدار  السؾعو يرب  الذي ال ق  ولكؽ ت اق ي،
 السراف  سير مع يتبل ـ بسا الست اق ، مؾاجي، في وامتيازات سمظات اإلدار  يسش  ال ق  وىذا

 .واطراد بانتغاـ ال ام،

 :االنتقادات ىذه اىؼ ومؽ الشق ، مؽ يدمؼ لؼ التكيي  ىذا لكؽ

 عق  ي قى أنو إال فيو، اإلدار  تحتمو الذي السسيز السركز مؽ الرغؼ عمى اإلداري  ال ق  أف -1
 ال بلق، فيذه باإلدار ، السؾعو ترب  التي ال بلق، طبي ، مع يتف  ال األمر وىذا لظرفيو، ممـز
 .الظرفيؽ مؽ وقبؾؿ ب يجا  إبرامو يتؼ إداري  عق  بسقتزى وليس إداري  قرار خبلؿ مؽ تشذا



 بالحري، تتستع ال فاإلدار  ح ود، ليا اإلداري  ال ق  مجاؿ في اإلدار  وامتيازات سمظات أف -2
 السراف  تديير وضرورات ال ام،، السرمح، اقتز  متى السؾعو مركز في لمت خ  الكامم،
 .ت اق ي، بيا السؾعو عبلق، كان  إذا الت خ  ىذا مث  وإطراد، بانتغاـ ال ام،

 تشغيسي مركز في السؾعف أن عمى العالقة تكييف: ثالثا

 لؾاج ات ومجافاتو واإلدار  السؾعو بيؽ ال بلق، تبرير عؽ الت اق ي التكيي  عجز عير اف ب  
 والقزا  الفقو ىجرىا فق  الجسيؾر، مرمح، وتحقي  بانتغاـ ال ام، السراف  تديير في السؾعو

 عبلق، ب نيا واإلدار  السؾعو بيؽ ال بلق، تكيي  نحؾ باالتجاه وب أ عذر التاسع القرف  أواخر مشذ
 ال ول، تز و لسا يخزع تشغيسي مركز في السؾعو اف أي واألنغس،، القؾانيؽ تحكسيا تشغيسي،

 التزم  طالسا عمييا، االعتراض في الح  لمسؾعو يكؾف  اف دوف  السركز ىذا لتشغيؼ قؾاع  مؽ
 وأحكاـ شروط تح د التي ىي واألنغس، القؾانيؽ فيذه مركزه، تحكؼ التي واالنغس، بالقؾانيؽ اإلدار 

 .وواج اتو السؾعو وحقؾؽ  ال ام، الؾعيف،

 رقؼ التؾعي  قانؾف  ص ور مشذ ال اـ لمسؾعو التشغيسي بالسركز الفرندي السذرع أخذ وق 
 ال س  بجي، السؾعو عبلق،:  أف عمى مشو الخامد، الساد  نر  إذ 1946 لدش،  2294 

 باألمر الرادر لمسؾعفيؽ ال اـ الشغاـ مؽ الخامد، الساد  نر  وكذلػ ، والئحي، تشغيسي، عبلق،
  .والئحي تشغيسي مركز في اإلدار  اتجاه السؾعو يكؾف :  أف عمى 1959 لدش،  244  رقؼ

 ال امميؽ بشغاـ الخاص 1978 لدش،  47  رقؼ القانؾف  في نص إذ السرري  السذرع ف   وكذلػ
: أف عمى مشو  76  الساد  نر  إذ نغامي مركز في السؾعو ج   عمى بال ول، الس نييؽ

 ط قا   ال ام، لمسرمح، تحليقا   السؾاطشيؽ خ م، ى فيا بيا، لمقائسيؽ تكمي  ال ام، الؾعائو 
  .بيا الس سؾؿ والشغؼ والمؾائ  لمقؾانيؽ

 السذرع فاف ال راؽ في أما التكيي ، ىذا عمى ومرر فرندا في اإلداري  والقزا  الفقو استقر وق 
 بيذا األخذ عمى متفقاف والقزا  الفقو اف إال بال ول،، السؾعو عبلق، تكيي  إلى صراح، يذر لؼ

 .ال راؽ في بال ول، السؾعو ل بلق، التكيي 

 تشغيسي مركز في بانو بال ول، السؾعو عبلق، تكيي  عمى تترت  التي الشتائ 



 الؾعيفي، السركز في لت ييشو القانؾني، اآلثار ترتي  في مؾافقتو أو الذخص لرضا أثر ال -1
 ف    الؾعيف،، سيذغ  عسؽ الشغر بررؼ ال ول، تح دىا السؾعو وحقؾؽ  ومد وليات فؾاج ات
 السؾعو إراد  اف أي السؾعو، ليذا القانؾف  ح ده الذي السركز  ثار تترت  الت ييؽ قرار ص ور

 مؽ يسش  وال الؾعيف، يؾج  ال السؾعو ت ييؽ فقرار اآلثار، ىذه سرياف وب   إنذا  في ليا دور ال
 مركز في السؾعو وضع عمى الت ييؽ أثر ويقترر السمكي،، ح  غرار عمى حقؾقا   فييا ي يؽ

 .بالسؾعفيؽ الخاص، واألنغس، القؾانيؽ تقرره لسا وإخزاعو عاـ قانؾني

 أو ذلػ في السؾعو إلراد  دخ  وال واألنغس، القؾانيؽ ح دتو ق  و ثاره القانؾني السركز كاف ولسا
 السؾعو فتق يؼ ب رادتو، السركز ىذا يشيي أف يدتظيع ال ىؾ فكذلػ اآلثار، تمػ سرياف ب   في

 مؽ بو الب  لحيؽ الظم  تق يؼ ب   حتى مؾعفا   ويغ  بالؾعيف،، عبلقتو يشيي ال باالستقال، طم ا  
 رأت إذا السؾعو عبلق، تشيي اف تدتظيع فيي اإلدار  أما ضسشي، أو صري  بقرار اإلدار  قب 
 .ال ام، بالسرمح، يزر بالؾعيف، بقائو اف

 وال مركزه، تشغؼ التي الخ م، وأنغس، قؾانيؽ عمى تتؼ التي الت  يبلت السؾعو عمى يدري  -2
 زياد  أو الرات  إنقاص أو الؾعيف، إلغا  الت  ي  عمى ترت  لؾ حتى رضاه، عمى سريانيا يتؾقو
 ليذا ويخزع تشغيسيا   مركزا يذغ  السؾعو ألف  خر، إلى مكاف مؽ نقمو أو الؾعيقي، واج اتو
 ت  ي  سمظ، عمى الؾحي  والقي  وإلغائو، وت  يمو إنذائو سمظ، وح ىا ال ول، تسمػ الذي السركز
 الت  ي  ويدري  ال ام،، السرمح، اقتزتو عاـ ب جرا  تؼ ق  الت  ي  ىذا يكؾف  اف السؾعو مركز

 .الق يؼ الشغاـ ع  في اكتدبيا التي الذاتي، السؾعو بحقؾؽ  السداس دوف  نفاذه تاريخ مؽ

 تشتقص أف ليا وليس لمسؾعو، التشغيسي بالسركز الست مق، األحكاـ مخالف، لئلدار  يجؾز ال -3
 ممـز الؾعيفي فالسركز السؾعو، مع االتفاؽ بريغ، ذلػ كاف ولؾ حتى عميو، تشص مسا شيئا  

 اف عمى مؾعو مع اإلدار  اتفق  فمؾ يخالفو، اتفاؽ ك  باطبل ويقع واإلدار  السؾعو لمظرفيؽ
 السركز قؾاع  ألف باط ، االتفاؽ ف ف القانؾف  بسؾج  يدتحقو الذي الرات  مؽ أق  رات ا لو ت فع

 . مر  قؾاع  التشغيسي

 

 



 القانؾن االداري 

 م . د . عبد رزيج اسؾد

 وا بات وحقؾق السؾعف العام

عَّ  السذرع ال راقي الؾعيف، ال ام، خ م، اجتساعي،، يي ؼ السؾعػو مػؽ خػبلؿ الليػاـ بيػا تحقيػ  
السرػػمح، ال امػػ، وخ مػػ، السػػؾاطشيؽ، فػػالسؾعو مكمػػو بؾاج ػػات م يشػػ، تتظمػػ  انرػػرافو إلعساليػػا 

 وتفرغو ليا، مقاب  ذلػ مشحو السذرع حقؾقا  م يشو، وىذا ما سش رسو في السظمبيؽ اآلتييؽ:

 وا بات السؾعف العام

أوج  السذرع عمى السؾعو ال اـ اف ي دي مياـ م يش، ضسانا لحدػؽ سػير الؾعيفػ، ال امػ،، وقػ  
السؾعػو الليػاـ عمػى  1991  لدػش، 14أوج  قانؾف انز اط مؾعفي ال ولػ، والقظػاع ال ػاـ رقػؼ  

 ب  ض األعساؿ واالمتشاع عؽ ب ض األف اؿ وأنساط الدمؾؾ، وىي كاآلتي:

 وىي كاالتي:. أوال: واج ات تت م  ب لزاـ السؾعو ب س    واج ات إيجابي،  

 أداء أعسال الؾعيفة -1

الؾاج  األوؿ والجػؾىري الػذي يمتػـز بػو السؾعػو ىػؾ أف يػ دي أعسػاؿ وعيفتػو بشفدػو وفػي الؾقػ  
لسكػػػاف السخررػػػػيؽ لػػػػذلػ، وأف يقػػػؾـ بال سػػػػ  ب قػػػػ، وأمانػػػ، وأف يبػػػػذؿ غايػػػػ، جيػػػ ه فيػػػػو تحليقػػػػا وا

لمسرػػمح، ال امػػ،، ويبػػ أ ىػػذا الؾاجػػ  مػػؽ تػػاريخ م اشػػر  السؾعػػو بال سػػ ، إذ يقػػع عميػػو الحزػػؾر 
السشػػتغؼ إلػػى مكػػاف ال سػػ ، ويمػػـز أف يكػػؾف عسػػ  السؾعػػو خػػبلؿ سػػاعات ال سػػ  مشتجػػا  فػػبل ي شػػي 

ف يتؾاجػػػ  السؾعػػػو بسقػػػر وعيفتػػػو دوف أف يػػػ دي عسػػػبل ، ويجػػػؾز تكميػػػ  السؾعػػػو ىػػػذا الؾاجػػػ  أ
 بال س  خارج أوقات ال واـ الرسسي إذا اقتز  السرمح، ال ام، ذلػ.

واألمر الج ير بالد اؿ ىشػا، كيػ  تحػ د أعسػاؿ الؾعيفػ،ا فػ ذا ورد تح يػ  ىػذه األعسػاؿ فػي قػانؾف 
الؾاج ػػػػات الؾعيقيػػػػ، ال تحػػػػ د دائسػػػػا بشرػػػػؾص  أو قػػػػرار تشغيسػػػػي فػػػػبل مذػػػػكمو فػػػػي األمػػػػر، إال أف

صريح،، وفي ىذه الحال، فػ ف مدػ ولي، اإلحاطػ، بسفػردات ال سػ  اليػؾمي لمسؾعػو تكػؾف مذػترك، 



بػػػيؽ اإلدار  والسؾعػػػو، ف مػػػى اإلدار  أف تحػػػ د لكػػػ  مؾعػػػو عسمػػػو تفرػػػيميا ، وعمػػػى السؾعػػػو أف 
 يراجع رؤسا ه لبياف واج اتو ومياـ عسمو.

 إطاعة رؤسائو -2

إطاعػػ، السؾعػػو لرؤسػػائو أمػػر مفػػروض تسميػػو طبي ػػ، الؾعيفػػ، ال امػػ، وضػػرور  اسػػتسرارىا، وىػػذه 
الظاع، يج  أف تكؾف مقرؾر  عمى ما يت م  بال س  وح ه وال تست  إلى خارجو كالحيا  الخاصػ، 

 لمسؾعو إال إذا كان  ت ثر عمى أدا  السؾعو ل سمو. 

رئػػيس إداري أعمػػى مشػػو فػػي درجػػات ىػػذا الدػػمؼ،  ومشػػاط ىػػذه الظاعػػ، الدػػمؼ اإلداري فمكػػ  مؾعػػو
وعمػػػى السؾعػػػو احتػػػراـ رؤسػػػائو اإلداريػػػيؽ وطاعػػػ، أوامػػػرىؼ الست مقػػػ، بػػػ دا  واج اتػػػو فػػػي حػػػ ود مػػػا 
تقزػػػي بػػػو القػػػؾانيؽ واألنغسػػػ، والت ميسػػػات، وواجػػػ  طاعػػػ، السؾعػػػو لرؤسػػػائو أقرتػػػو جسيػػػع قػػػؾانيؽ 

عسػػا قػػ  يترتػػ  مػػؽ ضػػرر جػػرا  تشفيػػذه أمػػر الؾعيفػػ، ال امػػ،، لػػذا فقػػ  نفػػى عشػػو السذػػرع السدػػ ولي، 
إذ  1951  لدػش، 40  مؽ القانؾف الس ني ال راقي رقػؼ  315رئيدو، وىذا ما نر  عميو الساد   

نف  عشو السد ولي، الس ني،، وكذلػ نفى السذرع السدػ ولي، الجزائيػ، عػؽ السؾعػو الػذي يشفػذ أمػر 
  مػؽ قػانؾف ال قؾبػات 40نرػ  السػاد    رئيس تج  عميو طاعتو أو أفترض أنيا واج ، عميو، إذ

اف مػػؽ أسػػ ا  اإلباحػػ، أدا  الؾاجػػ  الػػذي يكمػػو بػػو السؾعػػو بسؾجػػ   1969  لدػػش، 111رقػػؼ  
 القانؾف أو ب مر رئيدو.  

ويج  اف تكؾف األوامر الرادر  إلى السؾعو مؽ رئيدو مذروعو حتى تكؾف محبل  لمظاع،، فقػ  
واج  الظاعػ، بػ ف يكػؾف  1991  لدش، 14اع ال اـ رقؼ  قي  قانؾف انز اط مؾعفي ال ول، والقظ

األمػػر فػػي حػػ ود مػػا تقزػػي بػػو القػػؾانيؽ واألنغسػػ، والت ميسػػات، فػػ ذا كػػاف فػػي ىػػذه األوامػػر مخالفػػ، 
ف مى السؾعو أف يبيؽ إلى رئيدو  كتاب،  وجو تمػ السخالف،، وق  أعفاه القانؾف مؽ تشفيػذ األوامػر 

دو تحريريا  إلػى ذلػػ، وإذا أكػ  رئيدػو األمػر  كتابػ،  ف مػى السؾعػو السخالف، لمقانؾف ب   تشبيو رئي
 تشفيذ األمر، وفي ىذه الحال، يكؾف الرئيس ىؾ السد وؿ عؽ األمر ال السؾعو   .

 كتسان أسرار العسل الؾعيفي -3

يظمػػع السؾعػػو بحكػػؼ وعيفتػػو عمػػى أمػػؾر وأسػػرار يت مػػ  ب زػػيا بسدػػائ  تسػػس السرػػمح، ال امػػ، 
رار ال دػػػكري، واالقترػػػادي، والدياسػػػي،  وب زػػػيا يت مػػػ  بسرػػػمح، األفػػػراد وحيػػػاتيؼ لم ولػػػ،  كاألسػػػ



الخاصػػ،، وفػػي الحػػالتيؽ يمتػػـز السؾعػػو ب ػػ ـ إفذػػا  ىػػذه األسػػرار، ألف أسػػرار ال سػػ  ليدػػ  ممكػػا  
شخرػػيا  لمسؾعػػو، فمػػيس لػػو إطػػبلع غيػػره عمييػػا إال إذا كػػاف ذلػػػ واج ػػا  عميػػو بحكػػؼ القػػػانؾف أو 

تح يػػ  السؾاضػػيع التػػي ليػػا خرؾصػػي، م يشػػ، تدػػتؾج  كتسانيػػا، وأف ال يتػػرؾ  الت ميسػػات، ويجػػ 
ذلػػػ لتقػػ ير السؾعػػو، كػػذلػ عمػػى السؾعػػو كػػتؼ األمػػؾر التػػي يظمػػع عمييػػا بحكػػؼ عسمػػو ويؾصػػيو 
رؤسػػا ه بكتسانيػػا، وي قػػى التػػزاـ السؾعػػو بكتسػػاف أسػػرار ال سػػ  التػػي يظمػػع عمييػػا سػػاريا  حتػػى ب ػػ  

الكتساف إذا فق  السؾضؾع سريتو أو صار م روفا بظبي تو، أو إللغا   انتيا  خ متو، ويزوؿ واج 
األمر الػذي فػرض ىػذه الدػري،، أو إذا سػسح  الدػمظات السخترػ، أو صػاح  الدػر ب فذػائو، أو 

 إذا كاف مؽ ش ف إذاع، الدر مشع ارتكا  جريس،.

 ولي، الجزائيػ،، وقػ  ويترت  عمى مخالفػ، السؾعػو ليػذا الؾاجػ  ت رضػو لمسدػ ولي، الت ديبيػ، والسدػ
  مػػؽ قػػانؾف ال قؾبػػات جػػزا   عامػػا  لحالػػ، إفذػػا  األسػػرار 437وضػػع السذػػرع ال راقػػي فػػي السػػاد   

سػػؾا  كػػاف ال مػػؼ بيػػا بحكػػؼ الؾعيفػػ، أـ السيشػػ، أـ الرػػشاع، أـ الفػػؽ أـ طبي ػػ، ال سػػ ، وىػػذا الجػػزا  
 ب ح ىسا. الح س م   ال تزي  عمى سشتيؽ وغرام، ال تزي  عمى مائتي ديشار أو 

إضػػػاف، إلػػػى ىػػػذا الؾاجػػػ  فقػػػ  الػػػـز قػػػانؾف انزػػػ اط مػػػؾعفي ال ولػػػ، والقظػػػاع ال ػػػاـ السؾعػػػو ب ػػػ ـ 
 االحتفاظ بؾثائ  رسسي، سري، ب   إحالتو عمى التقاع  أو انتيا  خ متو ألي سب  كاف   .

  السحافغة عمى أمؾال الدولة -4

تػي فػي حؾزتػو أو تحػ  ترػرفو، وأف أوج  القانؾف عمى السؾعو السحافغػ، عمػى أمػؾاؿ ال ولػ، ال
يدػػتخ ميا برػػؾر  رشػػي  ، ومشػػع عميػػو اسػػتخ اـ السػػؾاد واآلالت والسكػػائؽ واألجيػػز  ال ائػػ   لم ولػػ، 

 ألغراض شخري،.

 ُحدؽ الدمؾك الؾعيفي -5

إضاف، إلى واج  السؾعو بػاحتراـ رؤسػائو، فػ ف القػانؾف أوجػ  عميػو م اممػ، مرؤوسػيو بالحدػشى 
واالبت ػػػػاد عػػػػؽ أي أسػػػػمؾ  أو سػػػػمؾؾ يخػػػػ ش كػػػػرامتيؼ، وألػػػػـز القػػػػانؾف السؾعػػػػو بؾاجػػػػ  احتػػػػراـ 
السؾاطشيؽ وتديي  انجاز م امبلتيؼ لكؾنو في خ م، عام، تسمي عميػو ُحدػؽ الخمػ  الػذي ىػؾ فػي 

 اج  ديشي واجتساعي وقانؾني. ذات الؾق  و 



 ثانيا: وا بات تمزم السؾعف باالمتشاع عؽ بعض األعسال والدمؾكيات )وا بات سمبية(

أوجػػ  قػػانؾف انزػػ اط مػػؾعفي ال ولػػ، والقظػػاع ال ػػاـ عمػػى مػػؾعفي ال ولػػ، االمتشػػاع عػػؽ عػػ د مػػؽ 
 األمؾر والدمؾكيات، ومؽ أىسيا:

 االمتشاع عؽ استغالل الؾعيفة -1

مػػػو ب مانػػػ، مق سػػػ، وخ مػػػ، عامػػػ، فػػػبل يجػػػؾز لػػػو اسػػػتغبلؿ الؾعيفػػػ، واسػػػت ساؿ نفػػػؾذه السؾعػػػو مك
الرسسي لتحقي  أغػراض أو مشػافع شخرػي، لػو أو لغيػره، ألف االختراصػات التػي تسػش  لمسؾعػو 
تيػ ؼ إلػى تحقيػ  الشفػع ال ػاـ وخ مػ، السرفػ  ال ػاـ، فمػيس لػو أف يبتغػي ىػ فا   خػر عشػ  اسػت سالو 

 لتمػ الربلحيات.

 االمتشاع عؽ الكيام ببعض السعامالت التجارية -2

مشػػع القػػانؾف عمػػى السؾعػػو مزاولػػ، األعسػػاؿ التجاريػػ، وت سػػيس الذػػركات وال زػػؾي، فػػي مجػػالس 
إدارتيا، لكشو يسكؽ لو أف يذتري األسيؼ في الذركات السداىس،، كسا يسكشو إدار  أمؾالو التي  ل  

حتى ال رج، الثالث، التي  ل  إلييؼ أرثا ، عمى أف ال يػ ثر إليو إرثا  أو إدار  أمؾاؿ زوجتو أو أقاربو 
ذلػ عمى أدا  واج ات السؾعو أو يزر بالسرمح، ال ام، وذلػ حدػ  تقػ ير الدػمظ، السخترػ، 

   الؾزير  .

 االمتشاع عؽ كل ما ال يشدجؼ ودواعي االستقامة الؾعيفية -3

وضػػع السذػػػرع ب ػػػض الشرػػػؾص لسشػػػع السؾعػػػو مػػؽ االنحػػػراؼ عػػػؽ نيػػػ  االسػػػتقام،، فسش ػػػو مػػػؽ 
اسػػػت ساؿ السكػػػائؽ واآلالت ووسػػػائ  الشقػػػ  والسػػػؾاد ال ائػػػ   لم ولػػػ، اسػػػت ساال شخرػػػيا ، ومش ػػػو مػػػؽ 
االقتراض أو قبؾؿ مكاف   أو ى ي، أو مشف ، مػؽ السػراج يؽ أو السقػاوليؽ الست اقػ يؽ مػع دائرتػو أو 

كػاف ل سمػو عبلقػ، بػالسؾعو بدػب  الؾعيفػ،، كسػا حغػر عميػو الحزػؾر إلػى مقػر وعيفتػو ك  مؽ 
 بحال، سكر أو الغيؾر بحال، سكر بيؽ في مح  عاـ. 

 

 



 حقؾق السؾعف العام

بيػػ ؼ تػػؾفير االطسئشػػاف لمسؾعػػو ال ػػاـ ولزػػساف فاعميػػ، الؾعيفػػ، ال امػػ،، فقػػ  حػػ د السذػػرع جسمػػ، 
 السؾعو، وىي:مؽ الحقؾؽ التي يج  أف يتستع بيا 

 أوال: السرتب والسخررات

يقرػػ  بالراتػػ ، السبمػػغ الػػذي يتقاضػػاه السؾعػػو شػػيريا مقابػػ  عسمػػو فػػي الخ مػػ، ال امػػ،، ويدػػتح  
السؾعػػو الراتػػ  الذػػيري السقػػرر بسؾجػػ  القػػانؾف لم رجػػ، الؾعيقيػػ، التػػي يذػػغميا، وقػػ  بيشػػ  الفقػػر  

اف السؾعػػػو يدػػػتح   1960  لدػػػش، 24  مػػػؽ قػػػانؾف الخ مػػػ، الس نيػػػ، رقػػػؼ  16  مػػػؽ السػػػاد   1 
 رات  وعيفتو عش  الت ييؽ اعت ارا مؽ تاريخ م اشرتو بال س .

أمػػػا السخررػػػات، فيػػػي مبمػػػغ أو مجسؾعػػػ، م ػػػالغ يتقاضػػػاىا السؾعػػػو شػػػيريا أو فػػػي السػػػ د التػػػي 
يحػػ دىا القػػانؾف، وىػػي امػػا مبمػػغ مقظػػؾع أو مقػػ ار ندػػ ، م يشػػ، مػػؽ الراتػػ  الذػػيري، والغايػػ، مػػؽ 

يؽ السؾعػػػو مػػػؽ مؾاجيػػػ، نفقػػػات الحيػػػا  بسػػػا يكفػػػ  عيذػػػو بسدػػػتؾى مقبػػػؾؿ اجتساعيػػػا، مشحيػػػا تسكػػػ
وتذس  كاف، السزايا السالي، السمحق، بالرات  كالسخررات ال ائمي،  مخررات الزوجػ، واألوالد ، 

 ومخررات الدفر واإليفاد، وأجؾر األعساؿ اإلضافي،، ومخررات التفرغ ال مسي. 

 لترفيعثانيا: العالوات الدشؾية وا

ال بلو  الدشؾي، ىي زياد  مح د  تزاؼ إلى الرات  الذػيري لمسؾعػو برػف، اعتياديػ، اعت ػارا مػؽ 
 أوؿ الذير التالي النقزا  سش، مؽ تاريخ الت ييؽ أو مش  ال بلو  الدشؾي، الدابق،. 

أمػػا الترفيػػع فيػػؾ نقػػ  السؾعػػو مػػؽ درجػػ، وعيقيػػ، إلػػى درجػػ، أعمػػى مشيػػا ويترتػػ  عمػػى ذلػػػ زيػػاد  
ت ػػو، ويذػػترط لمترفيػػع وجػػؾد درجػػ، وعيقيػػ، شػػاغر  فػػي السػػبلؾ، وإكسػػاؿ السػػ   القانؾنيػػ، لمترفيػػع، را

 وثبؾت مق ر  السؾعو عمى إشغاؿ الؾعيف،.

 ثالثا: الترقية الؾعيفية

التركي، ت شي استحقاؽ وعيف، أعمى مؽ الؾعيفػ، التػي يذػغميا السؾعػو فػي الدػمؼ اإلداري، وتكػؾف 
 أكثر مؽ التي كاف مكمو بيا في الؾعيف، الدابق،.ذات مد وليات وصبلحيات 



ويش غي أف يكؾف اختيار السؾعو الجي  لمتركي، الؾعيقي، مؽ خبلؿ نغػاـ لمتركيػ، يقػؾـ عمػى أسػس 
مؾضػػؾعي، عادلػػ، يظسػػئؽ إلييػػا ال ػػاممؾف فػػي ال ولػػ، مػػؽ السػػؾعفيؽ، ويرسػػي القؾاعػػ  لفكػػر  الحسايػػ، 

رفع مؽ كفا   الجياز اإلداري ويداع  عمى االستقرار والزساف في السدمػ الؾعيفي ليؼ، وبذلػ ي
 والظس نيش، في السدمػ الؾعيفي وي س  عمى إع اد القاد  اإلدارييؽ   . 

 رابعا: اإل ازات

اإلجػػػػػاز  حػػػػػ  لمسؾعػػػػػو ليدػػػػػتري  مػػػػػؽ عشػػػػػا  ال سػػػػػ  ويجػػػػػ د نذػػػػػاطو، كسػػػػػا اف عروفػػػػػو الرػػػػػحي، 
 24ؽ مػػؽ قػػانؾف الخ مػػ، الس نيػػ، رقػػؼ واالجتساعيػػ، قػػ  تزػػظره لظمػػ  اإلجػػاز ، وبػػيؽ الفرػػ  الثػػام

  الس  ؿ  أنؾاع اإلجازات التي يدتحقيا السؾعو وُمَ ُدىا وىي: 1960لدش، 

اإلجاز  االعتيادي،: يدتح  السؾعو إجاز  اعتيادي، برات  تاـ بس  ؿ يـؾ واح  مػؽ كػ  عذػر   -1
   يؾما .180أياـ مؽ م   خ متو، ويجؾز أف تتراكؼ اإلجازات لس    

  يؾمػػػا براتػػػ  تػػػاـ، ويجػػػؾز 72از  الحسػػػ  والؾضػػػع: تدػػػتحقيا السؾعفػػػ، الحامػػػ  وأمػػػ ىا  إجػػػ -2
 تكرارىا كمسا تكرر الحس  والؾضع.

إجػػاز  األمؾمػػ،: تسػػش  لػػؤلـ السؾعفػػ، ألربػػع مػػرات طيمػػ، مػػ   الخ مػػ، وأمػػ ىا سػػش، واحػػ    سػػت،  -3
 أشير برات  تاـ وبشرو رات  لؤلشير الدت، األخرى .

  يؾمػػا  عػػؽ كػػ  سػػش، مػػؽ الخ مػػ،،  30ضػػي،: تسػػش  لمسؾعػػو براتػػ  تػػاـ لسػػ    اإلجػػازات السر  -4
   يؾما  خبلؿ الدش،.45وإجاز  مرضي، بشرو رات  لس    

إجػػاز  السرػػاح ،: يجػػؾز مػػش  الزوجػػ، السؾعفػػ، التػػي ترغػػ  بااللتحػػاؽ بزوجيػػا وكػػذلػ الػػزوج  -5
السؾعو الذي يرغ  بااللتحاؽ بزوجتو إجاز  ب وف رات ، إذا كػاف أي مػؽ الػزوجيؽ مؾعفػا  يػزاوؿ 

 أعساؿ وعيفتو خارج ال راؽ أو كاف طال  ب ث، إلكساؿ دراستو. 

ير مػػش  السؾعػػو الػػذي أكسػػ  سػػشتيؽ مػػؽ خ مػػ، وعيقيػػ، ف ميػػ، اإلجػػاز  ال راسػػي،: يجػػؾز لمػػؾز  -6
إجاز  دراسي، برات  تاـ إلكساؿ دراستو ال ميا خارج ال راؽ، كسا يجؾز مػش  السؾعػو إجػاز  دراسػي، 

 داخ  ال راؽ برات  تاـ لمحرؾؿ عمى شياد  جام ي، أولي، أو عميا.



 انزباط السؾعف العام

ات الؾعيفػػ،، البػػ  أف ي اقػػ  أو يجػػازى ت ديبيػػا ، وت ػػرؼ إذا اخػػ  السؾعػػو ال ػػاـ بؾاجػػ  مػػؽ واج ػػ
الجريس، الت ديبي، ب نيا: ك  ف   أو امتشاع إرادي يرػ ر عػؽ السؾعػو مػؽ شػ نو اإلخػبلؿ بؾاجػ  

 مؽ واج ات الؾعيف، التي يشص عمييا القانؾف.  

، أف يكػؾف الف ػ  تختمو الجريس، الت ديبي، عؽ الجريس، الجزائي،، إذ يذػترط لؾقػؾع الجريسػ، الت ديبيػ
الس اقػػ  عميػػو قػػ  ارتك ػػو مؾعػػو مػػرت   بػػاإلدار  برابظػػو وعيقيػػ،، فزػػبل عػػؽ أف الجػػرائؼ الت ديبيػػ، 
ليدػػػ  محػػػ د  عمػػػى سػػػبي  الحرػػػر لػػػذلػ فيػػػي ال تخزػػػع لسبػػػ أ  ال جريسػػػ، إال بػػػشص ، وييػػػ ؼ 

ـ واطػراد، الشغاـ الت ديبي إلى حدػؽ أدا  السػؾعفيؽ ألعسػاليؼ وضػساف سػير السرافػ  ال امػ، بانتغػا
 أما الشغاـ الجزائي فيي ؼ إلى حساي، السجتسع كمو وضساف استقراره وأمشو.

 أوال: العقؾبات التأديبية

ال قؾبات االنز اطي، تسث  جزا  اإلخبلؿ بالؾاج ػات الؾعيقيػ،، وقػ  حػ د السذػرع ال راقػي  
قؾبػػات التػػي الس ػػ ؿ ال  1991لدػػش،  14  فػػي قػػانؾف انزػػ اط مػػؾعفي ال ولػػ، رقػػؼ 8فػػي السػػاد   

 يجؾز أف تؾقع عمى السؾعو ال اـ وىي:

: ويكػػػؾف ب شػػػ ار السؾعػػػو تحريريػػػا بالسخالفػػػ، التػػػي ارتكبيػػػا وتؾجييػػػو  لتحدػػػيؽ لفووول الشغووور -1 
 سمؾكو الؾعيفي ويترت  عمى ىذه ال قؾب، ت خير الترفيع أو الزياد  م   ثبلث، أشير.

التػػػػي ارتكبيػػػػا وتحػػػػذيره مػػػػؽ اإلخػػػػبلؿ : ويكػػػػؾف ب شػػػػ ار السؾعػػػػو تحريريػػػػا بالسخالفػػػػ، اإلنووووذار -2
 بؾاج اتو الؾعيقي، مدتل بل ويترت  عمى ىذه ال قؾب، ت خير الترفيع أو الزياد  م   ست، أشير.

: ويكؾف بخرؼ القد  اليؾمي مؽ رات  السؾعو لس   ال تتجاوز عذر  أياـ ب مر قظع الراتب -3
  فرض ال قؾبػ،، ويترتػ  عمييػا تػ خير تحريري تذكر فيو السخالف، التي ارتكبيا السؾعو واستؾجب

الترفيػػع أو الزيػػاد  خسدػػ، أشػػير فػػي حالػػ، قظػػع الراتػػ   لسػػ   ال تتجػػاوز خسدػػ، أيػػاـ، وشػػير واحػػ  
 عؽ ك  يـؾ مؽ أياـ قظع الرات  في حال، تجاوز م   ال قؾب، خسد، أياـ.



ويكػػػؾف ب شػػػ ار السؾعػػػو تحريريػػػا بالسخالفػػػ، التػػػي ارتكبيػػػا واألسػػػ ا  التػػػي ج مػػػ   التوووؾبي : -4
سػػمؾكو غيػػر مػػرض ويظمػػ  إليػػو وجػػؾ  اجتشػػا  السخالفػػ، لتحدػػيؽ سػػمؾكو الػػؾعيفي ويترتػػ  عمػػى 

 ىذه ال قؾب، ت خير الترفيع أو الزياد  م   سشو واح  .

%  مػػؽ رات ػػو 10ال تتجػػاوز : ويكػػؾف بقظػػع مبمػػغ مػػؽ راتػػ  السؾعػػو بشدػػ و إنقوواص الراتووب -5 
الذيري لس   ال تق  عؽ ست، أشير و ال تزي  عمى سشتيؽ ويتؼ ذلػ ب مر تحريري يذ ر السؾعو 

 بالف   الذي ارتك و ويترت  عمى ىذه ال قؾب، ت خير الترفيع أو الزياد  م   سشتيؽ.

ويترتػػ  عمػػى  : ويكػؾف بػػ مر تحريػري يذػػ ر فيػػو السؾعػو بالف ػػ  الػػذي ارتك ػو،تشزيوول الدر ووة -6
 ىذه ال قؾب،:

بالشد ، لمسؾعو الخاضع لقؾانيؽ أو أنغسػ، أو قؾاعػ  أو ت ميسػات خ مػ، ت خػذ بشغػاـ الػ رجات  -أ
السالي، والترفيع، تشزي  رات  السؾعو الى الح  االدنى لم رج، التي دوف درجتو م اشر ، مػع مشحػو 

و  السقػػرر  فػػي ال رجػػ، السشػػزؿ الييػػا  ال ػػبلوات التػػي ناليػػا فػػي ال رجػػ، السشػػزؿ مشيػػاؿ  بليػػاس ال ػػبل
وي اد الى الرات  الذي كاف يتقاضاه قب  تشزي  درجتو ب ػ  قزػا ه ثػبلث سػشؾات مػؽ تػاريخ فػرض 

 ال قؾب،، مع ت وير الس   السقزي، في رات و االخير قب  فرض ال قؾب،.

بشغػاـ الزيػاد   بالشد ، لمسؾعو الخاضع لقؾانيؽ أو انغس، أو قؾاع  أو ت ميسػات خ مػ، ت خػذ –  
ك  سشتيؽ، تخقيض زيادتيؽ مؽ رات  السؾعو، وي اد الػى الراتػ  الػذي كػاف يتقاضػاه قبػ  تشزيػ  
درجتػػو ب ػػ  قزػػائو ثػػبلث سػػشؾات مػػؽ تػػاريخ فػػرض ال قؾبػػ،، مػػع تػػ وير السػػ   السقزػػي، فػػي رات ػػو 

 االخير قب  فرض ال قؾب،.

أو ت ميسػات خ مػ، ت خػذ بشغػاـ الزيػاد  بالشد ، لمسؾعو الخاضع لقؾانيؽ أو انغسػ، أو قؾاعػ   –ج 
الدػػشؾي،، تخقػػيض ثػػبلث زيػػادات سػػشؾي، مػػؽ راتػػ  السؾعػػو، مػػع تػػ وير السػػ   السقزػػي، فػػي رات ػػو 

 االخير قب  فرض ال قؾب،.

: ويكؾف بتشحي، السؾعو عؽ الؾعيف، م   تح د بقػرار الفرػ  الػذي يتزػسؽ األسػ ا  الفرل -7
 وعمى الشحؾ اآلتي:   التي استؾجب  فرض ىذه ال قؾب، عميو، 



مػػ   ال تقػػ  عػػػؽ سػػش، وال تزيػػػ  عمػػى ثػػػبلث سػػشؾات إذا عؾقػػػ  السؾعػػو بػػػاثشيؽ مػػؽ ال قؾبػػػات  –أ
 التؾبيخ، إنقاص الرات  تشزي  ال رج،  أو ب ح اىسا لسػرتيؽ وارتكػ  فػي السػر  الثالثػ، خػبلؿ خسػس 

 سشؾات مؽ تاريخ فرض ال قؾب، األولى ف بل يدتؾج  م اقبتو ب ح ىا.

   بقائو في الدجؽ إذا حكؼ عميو بالح س أو الدجؽ عؽ جريس، غير مخمػ، بالذػرؼ وذلػػ م – 
 اعت ارا مؽ تاريخ ص ور الحكؼ عميو.

ويكؾف بتشحيػ، السؾعػو عػؽ الؾعيفػ، نيائيػا وال تجػؾز إعػاد  تؾعيفػو فػي دوائػر ال ولػ،  العزل: -8
 تي،:والقظاع ال اـ، وذلػ بقرار مدب  مؽ الؾزير في إح ى الحاالت اآل

 إذا ثب  ارتكابو ف بل خظيرا يج   بقا ه في خ م، ال ول، مزرا بالسرمح، ال ام،. -أ

 إذا حكؼ عميو عؽ جشاي، ناشئ، عؽ وعيفتو وارتكبيا برفتو الرسسي،. - 

 إذا عؾق  بالفر  ثؼ أعي  تؾعيفو فارتك  ف بل يدتؾج  الفر  مر  أخرى. -ج

 

 

 القانؾن االداري 

 اسؾد م . د . عبد رزيج

 العام السؾعف اختيار

 واإلداري  الدياسي تظؾرىا مدتؾى  بحد  السختمف، البم اف في السؾعفيؽ اختيار طرؽ  تت  د
 لسؾضؾع كبير  أىسي، الح ي  ال رر في السذرع أولى وق  واالجتساعي،، االقترادي، وعروفيا

 السظمؾب، الكفا   تراعي أف اإلدار  وعمى كفا تيا، ودرج، اإلدار  بشجاح لت مقو السؾعفيؽ اختيار
 ذلػ في وتمج  أى افيا، لتحقي  سيرىا حدؽ ضساف أرادت إذا ال ام، الؾعيف، لذغ  الستق ـ في
 بذك  عاـ ال اـ السؾعو اختيار طرؽ  ونتشاوؿ ال سمي،، الخبر  وشيادات ال راسي، الذيادات إلى

 ال راقي التذريع في السؾعفيؽ واختيار



 العام السؾعف اختيار طرق 

 :ذكرىا اآلتي ال اـ السؾعو الختيار الست  ، الظرؽ  مؽ

 اإلدارة قبل مؽ الحر االختيار طريقة: أوال

 الؾعيف، لذغ  يذا وف  مؽ اختيار في السظمق، الحري، واإلدار  الحكؼ لرجاؿ يكؾف  الظريق، ىذه في
 القرف  في األمريكي، الستح   الؾاليات في است ساليا شاع الظريق، وىذه شرط، وال قي  دوف  ال ام،
 الفائز الحز  أعزا  ت ييؽ يتؼ بسؾج و إذ  الغشائؼ  بشغاـ ي رؼ كاف ما وىؾ عذر، التاسع
 كاف حي  ومرر وفرندا  سابقا    الدؾفيتي االتحاد في ط ق  كسا ال ام،، الؾعائو لذغ 

 عؽ عزف  ال الؼ دوؿ م غؼ اف بي  السؾعفيؽ، اختيار في ميؼ دور  الدياسي، لبلعت ارات
 لمؾعائو بالشد ، اآلف إلى مت  ، عم  لكشيا االعتيادي،، لمؾعائو بالشد ، الظريق، ىذه استخ اـ

 . الدياسي الظابع عمييا يغم  التي أو ال ميا

 :وأبرزىا إليو ندب  التي ال يؾ  بدب  ج ارتو ع ـ الشغاـ ىذا اثب  ولق 

 لس   الؾعيف، يذغمؾف  أنيؼ سمفا   ي مسؾف  الذيؽ السؾعفيؽ ل ى االستقرار وع ـ الفؾضى انتذار -1
 .مشيا الغشائؼ أكبر عمى لمحرؾؿ فيد ؾف  مح ود 

 الؾعائو تؾلي في السؾاطشيؽ جسيع بيؽ والسداوا   الفرص تكاف  مب أ مع تت ارض أنيا -2
 .ال ام،

 غير األشخاص اختيار إلى ي دي مسا اإلداري  ال س  في والسحدؾبي، والفداد الرشؾ  انتذار -3
 .األكفا 

 الج ار  ىؾ ال ام، الؾعيف، لذغ  السؾعو اختيار م يار أو أساس ف ف اإلسبلمي، الذري ، في أما
 قرابتو درج، كان  ميسا ال ام، الؾعيف، في ت ييشو يتؼ ال البلزم، الس ىبلت يسمػ ال فسؽ والكفا  ،

  وسمؼ عميو ه صمى  ه رسؾؿ أف مشيا حؾادث ع   مؽ ىذا ويتز  الحاكؼ، مع صمتو أو
 عميو ه صمى  لو وقاؿ  يؾليو  يدت سمو أف مشو طم  عش ما الغفاري  ذر أبا تؾلي، عؽ أمتشع
 الذي وأدى بحقيا، أخذىا مؽ إال ون ام، خزي  الليام، يؾـ وإنيا ض ي ، إنػ ذر أبا يا :  وسمؼ
     . فييا عميو



  االنتخاب طريقة: ثانيا

 السؾاطشيؽ، قب  مؽ االنتخا  طري  عؽ ال ام، الؾعيف، شاغمي اختيار يتؼ الظريق، ليذه وفقا
 الس ؾؿ ىي الشاخبيؽ واتفاقات أرا  تكؾف  حي  مح د  وعائو عمى تقترر استثشائي، طريق، وت  

 .ال ام، الؾعيف، لتؾلي ما شخص اختيار في عمييا

 التي والجساع، السؾعو بيؽ م اشر  صم، إيجاد في تتسث  التي الظريق، ىذه مسيزات ورغؼ
 أف عمييا ي ا  أنو إال الؾعيفي، والشفؾذ التحكؼ عمى القزا  عؽ فزبل خ متيا، سيتؾلى

 العت ارات خاض ا اختيارىؼ يكؾف  وق  لمؾعيف، الستق ـ كفا   تق ير يدتظي ؾف  ال ق  الشاخبيؽ
 لكد  يد ى إذ ناخبيو لت ثير خاض ا السؾعو تج   أنيا كسا الؾعيف،، مدتمزمات عؽ ب ي  

 السؾعفيؽ الختيار مت  ، ت   لؼ الظريق، ىذه ف ف لذا أخرى، مر  انتخابو إعاد  لزساف رضاىؼ
 .  السح ود  الحاالت ب ض سؾى  ال الؼ دوؿ في

 السدابقة طريقة: ثالثا

   تشافس مدابقات إجرا  ب   السرشحيؽ مؽ ع د بيؽ مؽ السؾعفيؽ اختيار عمى الظريق، ىذه تقؾـ
 أو متخرر، إداري، ىيئ، بيا تقؾـ الؾعيف، لذغ  الستق ميؽ بيؽ -خاص، طبي ، ذات اخت ارات-

 أساس عمى التفاض  ويتؼ أفزميؼ، وانتقا  وكفا تيؼ ق راتيؼ لس رف، فييا، الت ييؽ السراد الجي،
 :ىسا غرضيؽ تحق  أف يج  التي االخت ارات نتيج،

 .السرش  ل ى م يش، وكفا ات وخبرات م مؾمات تؾافر مؽ التحق : األوؿ

 في واستخ اميا والكفا ات الق رات تمػ تظبي  عمى السرش  ق ر  م ى عؽ الكذو: الثاني
 .ليا السرش  الؾعيف،

 مؽ الختيار أساسا واالستحقاؽ الج ار  مب أ ت تس  كؾنيا األمث  األسمؾ  السدابق، طريق، وت  
 تظبيقيا ُأحدؽ إذا والسحدؾبي، الؾساط، شبي، وت    الفرص تكاف  وتحق  ال ام، الؾعائو يتؾلى
 ال راؽ مؽ ك  في تظب  إذ مزايا مؽ ليا بسا الحاضر الؾق  في شيؾعا   األكثر وىي وأمان،، ب ق،

 . األمريكي، الستح   والؾاليات وفرندا ومرر

 السدب  الفشي اإلعداد: رابعا



 طري  عؽ خاصا إع ادا   ال ام، الؾعائو لذغ  السرشحيؽ ب ع اد اإلدار  تقؾـ األسمؾ  ليذا وفقا
 مقاب  وذلػ سيذغمؾنيا، التي الؾعيف، أعساؿ عمى متخرر، فشي، كميات أو م اى  أو م ارس

 .بت ييشيؼ اإلدار  وتمتـز التخرج ب   ل ييا بال س  ى ال  التزاـ

 ي ىميؼ الذيؽ األشخاص ع د يح د لكؾنو السؾعفيؽ اختيار أسالي  أفز  مؽ األسمؾ  ىذا وي  
 يكتد و لسا نفدو في الثق، السؾعو إكدا  عمى ويداع  الذاغر ، الؾعائو مع يتشاس  بسا فشيا  
 بي  سيذغمؾنيا، التي لمؾعائو األشخاص صبلحي، مؽ الت ك  عمى اإلدار  يداع  كسا خبر ، مؽ
 ل  ض إال ي تس  ال ف نو لذا وباىغ،، كبير  نفقات ال ول، يكمو أنو األسمؾ  ىذا عمى ي خذ أنو

 .وغيرىا التسريض وم اى  والذرط، الجيش كز اط الؾعائو

 العراقي التذريع في السؾعفيؽ اختيار

 ال ام، الؾعيف، تحكؼ التي لمقؾاع  ال ام، الذري ، 1960 لدش، 24 رقؼ الس ني، الخ م، قانؾف  ي  
 الست مق، اإلجرا ات وتشغيؼ السؾعفيؽ اختيار ميس، الس ني، الخ م، القانؾف  أناط وق  ال راؽ، في

 السؾعفيؽ اختيار بذ ف السجمس ي تس ىا التي اإلجرا ات وبيؽ ال ام،، الخ م، بسجمس باالختيار
 أو ت ييشيؼ السراد األشخاص م ىبلت اخت ار خبلؿ مؽ وذلػ وم ىبلتيؼ، كفا تيؼ مؽ والت ك 
    .ولياقتيؼ صفاتيؼ عمى لمؾقؾؼ م ا   بيسا أو التحريري  باالمتحاف أو بالسقابم، ت ييشيؼ إعاد 

 أس ا  لجسم، السؾعفيؽ، اختيار ميس، في اإلخفاقات ب ض واجو ال ام، الخ م، مجمس اف إال
 :أىسيا

 تمػ التجاه الكفا  ، ذات بال شاصر ال اـ والقظاع ال ول، دوائر رف  عؽ السجمس عجز -1
 .الخاص القظاع إلى أو أفز  مالي، مزايا تسش  التي األخرى  الجيات إلى ال شاصر

 كان  إذ الؾعائو، إلشغاؿ الستق ميؽ أكف  اختيار في السجمس إجرا ات دق، وع ـ ض و -2
 .لمؾعيف، السرش  أىمي، مؽ لمتثب  ترم  ال شكمي، يجرييا التي االخت ارات

 الذي 2/8/1979 في 996 رقؼ  السشح   الثؾر  كياد  مجمس قرار ص ر الحاؿ ىذا ضؾ  وفي
 الت ييؽ، وإعاد  الت ييؽ في السجمس سمظات السختريؽ الؾزرا  وخؾؿ ال ام، الخ م، مجمس ألغى



 ب مر تذك  لجاف قب  مؽ الت ييؽ عش  الؾعائو إشغاؿ وضؾاب  أسس السالي، وزار  ح دت وق 
    :األسس ىذه ومؽ السختص، الؾزير

 ال ائر  أو الؾزار  إعبلنات لؾح، وفي يؾمي،، صحيف، في الذاغر  الؾعائو عؽ اإلعبلف -1
 .الذاغر  الؾعيف، عؽ وافي، تفاصي  اإلعبلف يتزسؽ أف عمى السختر،،

 .الس ني، لمخ م، ال خؾؿ طم  استسار  نسؾذج وف  عشيا الس مؽ الؾعيف، لذغ  طم  تق يؼ -2

 :حالتيؽ في وذلػ الظم ات تق يؼ م   انتيا  ب   الؾعائو إلشغاؿ الستق ميؽ ومقابم، اخت ار -3

 الستق ميؽ اخت ار إجرا  المجش، ف مى الذاغر ، الؾعائو ع د مؽ أكثر الستق ميؽ ع د كاف إذا -أ 
 . باالمتحاف أو بالسقابم،

 فيجري  م يش،، ميش، إجاد  الذاغر  الؾعائو لذغ  السظمؾب، الس ىبلت ضسؽ مؽ كاف إذا - 
 وف  عمى الشاجحيؽ بيؽ مؽ لمت ييؽ الترشي  يتؼ ذلػ وب   السذكؾر، لمغرض تحريري  اخت ار
 . االخت ار في الشجاح م  ؿ

 يتزسؽ لج وؿ وفقا لمت ييؽ الستق ميؽ أسسا  اإلعبلنات لؾح، في الت ييشات لجش، ت مؽ -4
 حرمؾا التي وال رج، ال راسي وم  ليؼ التخرج وسش، ال راسي، وم ىبلتيؼ لمت ييؽ الستق ميؽ أسسا 
 أما لمستق ميؽ، االخت ار أجرا  ب   تذغ  التي لمؾعائو بالشد ، وذلػ االخت ار، في عمييا

 . مساثم، لؾعائو احتياطا   في قؾف  الت ييؽ في ال ور ي ركيؼ لؼ الذيؽ الستق مؾف 

 االتحادي ال ام، الخ م، مجمس ت سيس أقر الذي 2009 لدش، 4 رقؼ القانؾف  ح يثا   ص ر وق 
 أعزا  وس  ، لمرئيس ونائ  رئيس مؽ السجمس يتكؾف  السؾعفيؽ، ت ييؽ ميامو مؽ وج  

 القانؾف، في مشيؼ اثشاف  2  يكؾف  أف عمى األق ، في أولي، جام ي، شياد  يحس  مسؽ متفرغيؽ
 اف إال ،   والزراع، واليش س، الظ  مؽ ك  في وواح  واالقتراد، اإلدار  في مشيؼ اثشاف  2 و

 .اآلف لح  تذكيمو يتؼ لؼ السجمس ىذا

 

 



 

 القانؾن االداري 

 م . د. عبد رزيج اسؾد

 العامة األمؾال

 

 السرمح، تحقي  إلى اليادؼ اإلداري  بشذاطيا اللياـ مؽ اإلداري، الدمظ، تتسكؽ لكي     
 إلى تحتاج ف نيا اإلداري، بالز   الست مق، واج اتيا وأدا  ال ام، السراف  تديير خبلؿ مؽ ال ام،،

 الغرض، ليذا تدتيمكيا أو السختمف،، أنذظتيا أوجو عمى مشيا لتشف  مشقؾل، وغير مشقؾل، أمؾاؿ
 بشؾعييا ال ام، األمؾاؿ أف، ال ول، أمؾاؿ أو ال ام، األمؾاؿ عمييا يظم  ما ىي األمؾاؿ ىذه

 ال ام، الس شؾي، واألشخاص ال ول، بؾاسظتيا تدتظيع التي السادي، الؾسائ  ىي والسشقؾل، ال قاري،
 يسمكيا التي األمؾاؿ مؽ متسيز قانؾني بشغاـ تشفرد أف الزروري  مؽ كاف لذا نذاطيا، ادا  مؽ

 وسش رس اوال ال اـ، الشفع تحقي  مؽ اإلدار  تتسكؽ لكي البلزم، الحساي، ليا يؾفر بسا األفراد،
 :لآلتي وفقا   وتح ي ىا، ال ام، األمؾاؿ ت ري 

 العام السال اوال: تعريف

 العامة السعشؾية أشخاصيا أحد أو لمدولة، مسمؾك مال كل  :ب نو ال اـ الساؿ ت ري  يسكؽ
 السشفعة لتحقي  تخريرو وتؼ مشقؾاًل، أم عقاراً  السال ىذا كان سؾاء مذروعة، قانؾنية بؾسيمة
  .مخترة إدارية  ية عؽ صادر إداري  قرار أو نغام أو قانؾن  بسؾ ب العامة

 وم اني بالظرؽ  تتسث  عقاري، أمؾاؿ إما تكؾف  السالي، ال ول، ذم، في ت خ  التي األمؾاؿ ىذه
 ال ام، السراف  ب ثاث تتسث  مشقؾل، أمؾاؿ أو ، الخ...  األميري، واألراضي والس سدات الؾزارات
 . الخ...  بالبشؾؾ السؾدع، السالي، وأوراقيا لمتؾزيع الس    التسؾيشي، والدمع السختمف، وأدواتيا

 لدش،  40  رقؼ الس ني القانؾف  مؽ  71/1  الساد  في ال ام، األمؾاؿ ال راقي السذرع عرؼ وق 
 لألشخاص أو لمدولة التي والسشقؾالت العقارات عامة أمؾاال تعتبر:  بقؾلو الس  ؿ 1951



 يكؾف  وبذلػ ، القانؾن  بسقتزى أو بالفعل عامة لسشفعة مخررة تكؾن  والتي العامة، السعشؾية
 القانؾف  أشخاص أح  أو لم ول، مسمؾكا يكؾف  أف أوليسا: ال اـ لمساؿ شرطيؽ وضع ق  السذرع

 األمؾاؿ ف ف وبيذا عاـ، مرف  لتديير وضروريا الزما الساؿ يكؾف  أف والثاني األخرى، ال اـ
 ومستمكات السركزي،، وغير مشيا السركزي، ال ام، الس شؾي، األشخاص مستمكات جسيع تذس  ال ام،
 لتديير مخرر، كان  أـ بيا، الجسيؾر عام، النتفاع مخرر، كان  سؾا  ال اـ القظاع
 .األخرى  ال ام، الس شؾي، واألشخاص ال ول، أعساؿ

 العراق في العامة األمؾال تحديد ثانيا: معيار

 بيؽ والقزا  الفقو في سائ   كان  التي بالتفرق، الس ني القانؾف  في ال راقي السذرع أخذ لق 
 عام، أمؾاال ُتَ     أف إلى مشو  71  الساد  نر  إذ الخاص،، وأمؾاليا لم ول، ال ام، األمؾاؿ

 مخرر، تكؾف  والتي ال ام،، الس شؾي، لؤلشخاص أو لم ول،، ت ؾد التي والسشقؾالت ال قارات
 الذروط فيو تؾافرت إذا عاما   يكؾف  الساؿ أف نرى  ذلػ مؽ القانؾف، بسقتزى أو بالف   ال اـ لمشفع
 :اآلتي،

 مث  األخرى، ال ام، الس شؾي، األشخاص أح  أو ال ول، إلى عائ ا   الساؿ ىذا يكؾف  أف -1
 .مشقؾال   أـ عقارا   الساؿ ىذا أكاف وسؾا  ال ام،، والس سدات ال ام، والييئات ال ام، السشذآت

 يكؾف  أف بذلػ والسقرؾد القانؾف، بسقتزى أو بالف   ال اـ لمشفع مخررا   الساؿ يكؾف  أف -2
 .ال ام، السراف  لخ م، أو م اشر ، الجسيؾر لخ م، مخررا   الساؿ ىذا

 واألنيار ال حار وشؾاط  والجدؾر ال ام، الظرؽ  ىي الجسيؾر لخ م، السخرر، واألمؾاؿ
 ال ام، لمسراف  السخرر، األمؾاؿ أما وغيرىا، الستاحو في واآلثار ال ام، السكت ات في والكت 

 ضروري، وكؾنيا أىسيتيا عؽ الشغر بغض ال ام، السراف  وإدار  لتديير السخرر، األمؾاؿ فيي
 والسشذآت الجيش وثكشات والسحاكؼ وال وائر والؾزارات والجام ات الس ارس أبشي، مث  ليا،

 قميم، أكان  سؾا  ال ام،، السراف  ىذه وتديير إدار  في السدت سم، واألدوات والتجييزات ال دكري،
 .الليس، كبير  أـ

 العام لمسال القانؾنية الحساية



 لملياـ ال وؿ ركيز  باعت ارىا األمؾاؿ مؽ غيرىا عؽ خاص، حساي، بقؾاع  ال ام، األمؾاؿ تسيزت
 ىذه ممكي، ودعؼ حساي، وجؾ  عمى تذري اتيا في الشص عمى ال وؿ حرص  وق  بؾعيفتيا،

 ىي فالحساي، عاـ، كسب أ والسؾاطشيؽ ال ول، مؽ ك  عات  عمى واق ا التزاما   ي   والذي األمؾاؿ
 تتررؼ فبل الدؾا  عمى واألفراد ال ام، األشخاص مؾاجي، في الساؿ ذلػ مكؾنات بقا  لزساف
 مغاىر، ثبلث، تتخذ ال ام، لؤلمؾاؿ السقرر  والحساي، عميو، األفراد يتجاوز وال ليا يحمؾ كسا اإلدار 
 :جشائي، وحساي، م ني،، وحساي، دستؾري،، حساي،

 الدستؾرية اوال: الحساية

 أعمى بؾصفو ال ستؾر عمييا نص التي ال اـ، الساؿ لحساي، السخرر، القانؾني، بالقؾاع  تتسث 
 في سمظ، ألي يجؾز ال و التشغيسي، القانؾني اليـر قس، يحت  والذي ال ول، في القانؾني، القؾاع 
 إلى عذر الخامد، الساد  في 1970 لدش، ال راؽ دستؾر أشار فق  أعساليا، في تخالفو أف ال ول،

 الذ   وأفراد ال ول، عمى خاص،، حرم، ال اـ القظاع ولسستمكات حرم، ال ام، لؤلمؾاؿ أف
 في تخري ا   ُيَ  ُ  عمييا ع واف أو فييا تخري  وك  وحسايتيا، أمشيا عمى والدير صيانتيا جسي يؼ

 ال ام، األمؾاؿ حساي، عمى أك  فق  2005 ل اـ ال راقي ال ستؾر أما عميو، وع وانا   السجتسع كياف
 ك  عمى واج  وحسايتيا ، ُحرم، ال ام، لؤلمؾاؿ:  يمي ما عمى مشو 27 الساد  نر  إذ ،

 ....  مؾاطؽ

 السدنية ثانيا: الحساية

 الحساي، وتؾفير ال اـ الساؿ لت ميؽ الس ني القانؾف  تزسشيا التي األحكاـ الس ني، بالحساي، يقر 
 يجؾز ال األمؾاؿ وىذه:  يمي ما عمى  71/2  الساد  في ال راقي الس ني القانؾف  نص وق  لو،

 ثبلث، عمى نص ق  السذرع يكؾف  وبذلػ ، بالتقادـ تسمكيا أو عمييا، الحجز أو فييا، التررؼ
 :وىي م نيا ال اـ الساؿ لحساي، قؾاع 

 العام بالسال التررف  ؾاز عدم: -1

 السشف ، تحقي  وىؾ أال ألجمو، خرص الذي لمغرض تكريدو يج  ال اـ الساؿ أف بو ويقر 
 ىذا يكؾف  أو الساؿ ليذا لمجسيؾر الس اشر االست ساؿ خبلؿ مؽ التخريص ىذا ويتؼ ال ام،،



 األمؾاؿ عمى الس ني، التررفات إجرا  يجؾز ال ذلػ وبسقتزى ال ام،، السراف  لخ م، التخريص
 .الي ، أو الؾصي، أو كالبيع ال ام، السشف ، لتحقي  تخريريا إنيا  إلى ي دي بسا ال ام،

 إزال، إلى أوال ت س  أف ال اـ بالساؿ التررؼ أشخاصيا أح  أو ال ول، أرادت ما إذا ويش غي
 قانؾف  بسقتزى إال يتؼ ال التخريص إنيا  واف بو، التررؼ يسكؽ حتى الساؿ ليذا التخريص

 .األمؾاؿ تمػ خرر  أجمو مؽ الذي الغرض بانتيا  أو بالف  ، أو مرسؾـ أو

 العام السال عمى الحجز  ؾاز عدم: -2

 الساؿ حجز يسشع حي  ال اـ، بالساؿ التررؼ جؾاز ع ـ لقاع   مشظلي، نتيج، القاع   ىذه ت تي
 سير ي ظ  عمييا فالحجز ال اـ لمشفع مخرر، األمؾاؿ ىذه ألف عميو؛ الجبري  والتشفيذ ال اـ

 .وإطراد بانتغاـ ال اـ السرف 

 السالػ بذم، ديؽ مؽ مالو استيفا  مؽ ال ائؽ تسكيؽ ىؾ الساؿ عمى الحجز مؽ الي ؼ أف ذلػ
 وقابميتيا ال ول، مبل   تفترض ال ام، والقاع   الؾفا ، عؽ امتشع إذا جبرا   الس يؽ ماؿ بيع ب  

 حقؾؽ  أي، ترتي  يجؾز ال عميو وبشا  إكراه، أو ضغ  دوف  ديؾنيا وتد ي  التزاماتيا تشفيذ عمى
 .امتياز ح  أو كالرىؽ ال اـ الساؿ عمى ت  ي، عيش،

 بالتقادم العام السال تسمػ  ؾاز عدم: -3

 مؽ األم  طؾي  بالتقادـ تسمكو بقر  عميو الي  وضع طري  عؽ بالتقادـ اكتدابو جؾاز ع ـ أي
 كسا لسمكيتو سب ا تكؾف  أف ترم  ال الثاب  أو السشقؾؿ ال اـ الساؿ في الحياز  ألف األفراد، جان 
 ىذا ال اـ الذخص ويدترد األفراد جان  مؽ فييا الت ؾيض تقب  وال الخاص، الساؿ في يح ث
 .يذا  وق  أي في الساؿ

 الجشائية ثالثا: الحساية

 عمى جشائي، حساي، الجشائي السذرع أضفى فق  الس ني، الحساي، عمى ال اـ الساؿ حساي، تقترر ال
 الت  ي مؽ حسايتيا بقر  ال ام،، األمؾاؿ نظاؽ في داخم، اعتبرىا التي األمؾاؿ مؽ واس ، دائر 

 .ال اـ لمشفع تخريريا الستسرار ضسانا   بيا اإلضرار أو عمييا



 األمؾاؿ بحساي، تت م  نرؾص ع   1969 لدش، 111 رقؼ ال راقي ال قؾبات قانؾف  تزسؽ وق 
 والسؾاصبلت ال ام، الظرؽ  عمى االعت ا  جرائؼ عمى  355-352  السؾاد في نص إذ ال ام،

 مدتؾدع أو مياه خزاف أو عام، بئر مياه أفد  مؽ ك   352  الساد  عاقب  حي  واألعساؿ،
 أو تخري ا   أح ث مؽ ك   355  الساد  عاقب  كسا ب ح ىسا، أو والغرام، بالح س لمسياه، عاـ

 صالحيؽ قشا  أو نير أو ح ي  سك، أو قشظر  أو جدر أو مظار أو عاـ طري  مت س ا   أتمو
 .ذاتيا بال قؾب، لمسبلح،،

 القانؾن االداري 

 م. د. عبد رزيج اسؾد

 األعسال القانؾنية لإلدارة العامة

تقػـؾ اإلدار  ال امػػ، فػػي سػػبي  أدا  وعيفتيػػا والليػػاـ بشذػػاطيا ب عسػػاؿ مختمفػػ، تذػػسميا ع ػػار         
إلػػى نػػؾعيؽ: أعسػػاؿ ماديػػ،، وأعسػػاؿ واحػػ   ىػػي  أعسػػاؿ اإلدار  ، وتقدػػؼ ىػػذه األعسػػاؿ والترػػرفات 

 قانؾني،.

 وىوي األعسوال التوي تقوؾم بيوا اإلدارة دون أن تقرود مشيوا إحوداث أثور قوانؾني: األعسال السادية
م يؽ أو تغيير في السراكز القانؾني،، ومثاليا أعساؿ البشا  وتبمي  الظرؽ وش  الترع وترتي  أثاث 

 ال وائر وغيرىا.

تمووػ التووي تروودر عووؽ اإلدارة وىووي تقروود مشيووا إحووداث آثووار قانؾنيووة األعسووال القانؾنيووة: وىووي 
ك نذا  مراكز قانؾني، ج ي  ، أو إجرا  ت  ي  أو إلغا  مراكػز قانؾنيػ، قائسػ،، ودراسػتشا ىشػا  معيشة،

 تقترر عمى األعساؿ القانؾني، وأسالي  اإلدار  في اللياـ بيا وىي تتجد  في أسمؾبيؽ ىسا:

 عؽ اإلدار  ب رادتيا السشفرد   القرارات اإلداري، .األعساؿ التي تر ر  -1

 األعساؿ التي تتؼ باتفاؽ إراد  اإلدار  مع إراد  جي، أخرى  ال قؾد اإلداري، . -2

 القرار اإلداري 



ي   القرار اإلداري مؽ أىؼ االمتيػازات التػي أعظيػ  لػئلدار  لتسكشيػا مػؽ تحقيػ  الشفػع ال ػاـ        
السػػػػؾاطشيؽ، ففػػػػي إطػػػػار القػػػػانؾف الخػػػػاص تقػػػػؾـ ال بلقػػػػات عمػػػػى تدػػػػاوي اإلرادات وخ مػػػ، جسيػػػػؾر 

اإلنداني،، فبل يسكؽ إجرا  تغيير أو ت  ي  عمػى مركػز أحػ  أطػراؼ ال بلقػ، القانؾنيػ، دوف مؾافقتػو 
عمػػػى ذلػػػػ وبػػػاإلراد  السشفػػػرد  لظػػػرؼ  خػػػر، أمػػػا فػػػي القػػػانؾف اإلداري فػػػ ف اإلدار  تدػػػتظيع ت ػػػ ي  

ني، ب رادتيا السشفرد  مؽ دوف حاج، لسؾافق، الظرؼ الس شي، وسمظتيا ىذه تتسثػ  فػي السراكز القانؾ 
قػػػ رتيا أو حقيػػػا فػػػي إصػػػ ار قػػػرارات ب رادتيػػػا السشفػػػرد ، وإلػػػزاـ األفػػػراد بسػػػا يترتػػػ  عمػػػييؼ مػػػؽ  ثػػػار 

، وسػػػػش رس ىشػػػػا ت ريػػػػ  القػػػػرار االداري ثػػػػؼ بيػػػػاف قانؾنيػػػػ،  حقؾقػػػػا  والتزامػػػػا   دوف حاجػػػػ، لسػػػػؾافقتيؼ
 صره.عشا

 أوال: تعريف القرار اإلداري 

القرار لغ، ما قرَّ  أي َثَبَ   عميو الرأي مؽ الحكؼ في مد ل،، وعش ما يقترف برػف،  اإلداري  ف نػو 
ير   دالل، عمى اتجػاه إراد  اإلدار  واسػتقرارىا عمػى أمػر مػا إلحػ اث تغييػر فػي الؾضػع القػانؾني 

 ب رادتيا السشفرد .

اف الفقيػػا  ركػػزوا عشػػ  ت ػػريفيؼ لمقػػرار اإلداري عمػػى ذكػػر عشاصػػره، فقػػ  أمػػا اصػػظبلحا  فشجػػ       
عسل قانؾني يردر عؽ الدمظة اإلدارية مؽ  انوب عرفو ال كتؾر شا  تؾما مشرؾر عمى أنو:  

عسوول قووانؾني تروودره إحوودى   ، ويسكػػؽ ت ريػػ  القػػرار اإلداري بانػػو:  واحوود ويحوودث أثوورًا قانؾنيووا
إرادتيا السشفردة، بقرد إحداث آثر قانؾني معيؽ إما بإنذواء وضوع الجيات اإلدارية في الدولة ب

 قانؾني  ديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانؾني قائؼ(.

 ثانيا: عشاصر القرار اإلداري 

 يتز  مؽ الت ري  الذي سقشاه لمقرار اإلداري أنو يتكؾف مؽ أرب ، عشاصر ىي:    

 القرار اإلداري عسل قانؾني -1

انؾني، ىي األعساؿ التي تقؾـ بيا اإلدار  بي ؼ إح اث  ثار قانؾني، م يش،، وبيذا األعساؿ الق     
يتسيز القرار اإلداري عػؽ األعسػاؿ الساديػ، لػئلدار  التػي يكػؾف محميػا واق ػ، ماديػ، ال تقرػ  اإلدار  

 عش  اللياـ بيا ترتي  أي أثر قانؾني.



إحػػػ اث تغييػػػر فػػػي ال بلقػػػ، القانؾنيػػػ،  وي ػػػرؼ ال سػػػ  القػػػانؾني ب نػػػو عسػػػ  إرادي يتجػػػو إلػػػى       
القائس، لحغ، إص اره أو إلى ت ػ ي  الؾضػع القػانؾني، ويسكػؽ القػؾؿ أف ال سػ  القػانؾني ىػؾ اتجػاه 
إراد  القائؼ بال س  إلى إح اث اثر قانؾني م يؽ، وال س  القانؾني اإلداري ىؾ عس  إرادي تقؾـ بو 

أثػر  قػانؾني م ػػيؽ، والقػرار اإلداري ىػؾ مػؽ األعسػػاؿ اإلدار  ب رادتيػا وتيػ ؼ مػؽ الليػاـ بػػو إحػ اث 
القانؾنيػػ، فيسػػػا يسثػػػ  إراد  إلحػػػ اث تغييػػػر فػػػي الؾضػػػع القػػػانؾني وترتيػػػ   ثػػػار قانؾنيػػػ، م يشػػػ،، امػػػا 
ب نذػا  مركػز قػانؾني ج يػػ  كػالقرار الرػادر بت يػػيؽ مؾعػو فػي وعيفػ، عامػػ،، وامػا بت ػ ي  مركػػز 

و عػاـ، وامػا ب نيػا  مركػز قػانؾني قػائؼ كػالقرار الرػادر قانؾني قػائؼ كػالقرار الرػادر بترفيػع مؾعػ
ب ػزؿ مؾعػو عػػاـ، وبيػذا يختمػػو القػرار اإلداري عػػؽ أعسػاؿ اإلدار  الساديػػ، حتػى لػػؾ كانػ  إراديػػ، 

 فيي ال تح ث  ثارا  قانؾني، مقرؾد  مؽ اإلدار .

إرادتيػا، إذ ي ػ  مؾقػػو عمػى أف القػرار اإلداري ال يشػت  دائسػا  عػؽ ت بيػر اإلدار  الرػري  عػؽ      
اإلدار  الدػػمبي فػػي ب ػػض الحػػاالت واق ػػ، تترتػػ  عمييػػا  ثػػار م يشػػ،، أي تترتػػ  عميػػو نتػػائ  قػػرار 
إداري بػػالرفض أو بػػالقبؾؿ حدػػ  األحػػؾاؿ، مثػػاؿ ذلػػػ اسػػتقال، السؾعػػو، فقػػ  عػػ  السذػػرع سػػكؾت 

ظمػ  بسثابػ، قػرار إداري اإلدار  عؽ الب  في طم  االستقال، م    ثبلثيؽ  يؾما  مػؽ تػاريخ تقػ يؼ ال
 بقبؾؿ الظم  السذكؾر.
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إف ال سػػػ  القػػػانؾني لكػػػي يكػػػؾف قػػػرارا  إداريػػػا  يجػػػ  أف يرػػػ ر مػػػؽ شػػػخص مػػػؽ األشػػػخاص      
اإلداريػ، ال امػػ،، أي أف ال سػػ  يرجػػع فػػي نذػػ تو إلػػى شػػخص إداري سػػؾا  كػػاف مركزيػػا  أـ المركزيػػا  

أـ مرفليا ، ويقؾـ بال س  مسث  الذخص الس شؾي ال اـ السختص في اللياـ بيذا ال س  باسؼ  إقميسيا  
الذػػخص الس شػػؾي الػػذي يسثمػػو ولحدػػابو، وال يغيػػر مػػؽ وصػػو ال سػػ  أف يكػػؾف مسثػػ  اإلدار  فػػردا  

 واح ا  أو مجسؾع، أفراد فالسيؼ أنيؼ يقؾمؾف بال س  باسؼ شخص إداري عاـ.

يػػ، التػػي تكػػؾف أحػػ  عشاصػػر القػػرار اإلداري يتظمػػ  تح يػػ  السقرػػؾد بػػاإلدار  وتح يػػ  الجيػػ، اإلدار 
ال امػػ،، فػػاإلدار  ال امػػ، جػػز  ميػػؼ مػػؽ الدػػمظ، التشفيذيػػ، فػػي ال ولػػ، وليػػا م شيػػاف، األوؿ عزػػؾي: 
فػػػاإلدار  بيػػػذا الس شػػػى األجيػػػز  والسشغسػػػات والػػػ وائر السسمؾكػػػ، لم ولػػػ،، والثػػػاني مػػػادي  وعيفػػػي : 

لس شػػػى ت بيػػػر عػػػؽ نذػػػاط تقػػػؾـ بػػػو الػػػ وائر والسشغسػػػات والسشذػػػآت ال امػػػ، إلشػػػ اع واإلدار  بيػػػذا ا



حاجػػات عامػػ، لجيػػؾر السػػؾاطشيؽ وحسايػػ، الشغػػاـ ال ػػاـ وتشفيػػذ سياسػػ، ال ولػػ، فػػي مجػػاؿ الخػػ مات 
 واالنتاج في الجان  االقترادي.

مػػؽ  - ت ػػ  ولسػػا كػػاف القػػرار اإلداري ىػػؾ ال سػػ  القػػانؾني الرػػادر مػػؽ جيػػ، إداريػػ،، وعمػػى ذلػػػ ال
األعسػػػاؿ الرػػػادر  عػػػؽ الدػػػمظات ال امػػػ، األخػػػرى  التذػػػري ي، والقزػػػائي،  قػػػرارات  -حيػػػ  السبػػػ أ 

 إداري، طالسا ت مق  بسسارس، وعيفتيا األساسي، وعمى وف  الذك  واإلجرا ات السظمؾب، لذلػ.
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غػػؾرا  إلييػػا مػػؽ طريقػػ، تكؾيشيػػا واالطػػراؼ السذػػترك، فػػي ال سػػ  إلػػى تشقدػػؼ الترػػرفات القانؾنيػػ، مش
 نؾعيؽ:

األوؿ: أعسػػػاؿ ال تحتػػػاج اإلدار  لمليػػػاـ بيػػػا إلػػػى إراد  أخػػػرى، فتكفػػػي إرادتيػػػا وحػػػ ىا إلتسػػػاـ ال سػػػ  
 وإنتاج  ثاره القانؾني، وىي: القرارات اإلداري،.

فتكؾف أعساال  ناتج، عؽ إرادتيؽ أو أكثػر، الثاني: أعساؿ تحتاج اإلدار  لملياـ بيا إلى طرؼ  خر، 
إراد  اإلدار  مػػػػؽ جانػػػػ  وإراد  مػػػػؽ يػػػػرت   م يػػػػا ب بلقػػػػ، قانؾنيػػػػ، مػػػػؽ جانػػػػ   خػػػػر وىػػػػي: ال قػػػػؾد 

 اإلداري،.

فػػالقرار اإلداري يرػػ ر مػػؽ جانػػ  اإلدار  وحػػ ىا أي ب رادتيػػا السشفػػرد ، ىػػذه اإلراد  قػػ  ي بػػر عشيػػا 
مػػػ ير عػػػاـ، وقػػػ  ي بػػػر عػػػؽ إراد  اإلدار  أكثػػػر مػػػؽ  مؾعػػػو واحػػػ  مثػػػ  قػػػرار يرػػػ ر مػػػؽ وزيػػػر أو

شػػخص واحػػ  كسجمػػس الكميػػ، أو مجمػػس اإلدار ، وال ي تػػ  فػػي ىػػذه الحالػػ، بت ػػ د األشػػخاص الػػذيؽ 
 يتخذوف القرار طالسا كانؾا ي بروف عؽ إراد  شخص إداري واح  أي جي، إداري، واح  .

عؽ إرادتو التي أفر  عشيا مسثمو أو  وير ر القرار اإلداري باسؼ شخص م شؾي عاـ واح  م برا  
مسثمؾه، ولتسييز القرار اإلداري الذي يذترؾ في إص اره أكثر مؽ فرد أو أكثر مؽ جي، إداري، عؽ 
األعسػػاؿ القانؾنيػػ، االتفاكيػػ، أو الست ػػ د  األطػػراؼ  ال قػػؾد  يجػػ  الشغػػر إلػػى مزػػسؾف ال سػػ  ومػػا 

داري تشرػرؼ إلػى أطػراؼ أخػرى ىػؼ السخػاطبيؽ يترت  مؽ  ثػار تجػاه مػؽ أنذػ ه، فآثػار القػرار اإل
بػػػالقرار دوف حاجػػػ، ألخػػػذ مػػػؾافقتيؼ، فػػػال بر  فػػػي تسييػػػز ال سػػػ  القػػػانؾني لػػػيس ب ػػػ د األفػػػراد الػػػذيؽ 



اشتركؾا في اتخاذه وانسا ال بر  بسحتؾاه، وما يتزسؽ مؽ قؾاع  وما إذا كان  ت بيرا  عؽ إراد  جي، 
داري قػ  يتخػذ باشػتراؾ أكثػر مػؽ فػرد واحػ  وي بػر عػؽ إراد  إداري، واح   أـ ال، عمى أف القػرار اإل

أكثػر مػؽ جيػػ، إداريػ،، ومػػع ذلػػ يغػ  عسػػبل صػادرا  بػػاإلراد  السشفػرد ، ويشػت   ثػػاره بحػ  األطػػراؼ 
 السخاط ، بو دوف اعت ار إلرادتيا، مثاؿ ذلػ لجش، وزاري، مذكم، مؽ ع د مؽ الؾزرا . 
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القػػرار اإلداري عسػػ  إرادي ت غػػي اإلدار  مػػؽ الليػػاـ بػػو إحػػ اث أثػػر قػػانؾني م ػػيؽ، فػػ ذا كػػاف عسػػ  
اإلدار  ال يشػػت  أي أثػػر قػػانؾني ف نػػو ال ي ػػ  قػػرارا  إداريػػا ، وكػػذلػ الحػػاؿ إذا لػػؼ تقرػػ  اإلدار  األمػػر 

 الذي ح ث.

واألثر القانؾني لمقرار اإلداري ىؾ إح اث تغيير في السراكز القانؾني، أو التشغيؼ القانؾني، ففي ك  
مجتسع مشغؼ يؾج  تشغيؼ قانؾني يتكؾف مؽ مجسؾع، قؾاع  قانؾني، لؤلفراد أي مراكزىؼ وأوضاعيؼ 

لتشغػػػيؼ القػػػانؾني، تجػػػاه القػػػانؾف، وأثػػػر القػػػرار اإلداري قػػػ  يكػػػؾف ت ػػػ يبل  أو تح يػػػ ا  أو إلغػػػا  فػػػي ا
فيرشع حقؾقا  ج ي   أو يفرض التزامات ج ي   أو ي  ؿ التشغيؼ أو يمغي مراكز قانؾني، لؤلفراد بسا 
تتزػػػسؽ مػػػؽ حقػػػؾؽ أو التزامػػػات، إال اف أثػػػر القػػػرار اإلداري قػػػ  يكػػػؾف مجػػػرد اتخػػػاذ مؾقػػػو إزا  

و باإلنذػػػا  الج يػػػ  الؾضػػػع القػػػانؾني القػػػائؼ دوف إحػػػ اث أي ت ػػػ ي  عميػػػو باإلضػػػاف، أو الحػػػذؼ أ
لمحقؾؽ أو االلتزامات  القرارات الدمبي، ، ومؽ أمثم، ىػذا الشػؾع قػرار رفػض مػش  رخرػ، أو إجػاز ، 
فيػػذا القػػرار لػػؼ ي ػػ ؿ الؾضػػع القػػانؾني، ولكشػػو أثػػر فيػػو بػػرفض الرخرػػ، أو اإلجػػاز  التػػي رخػػص 

ورغػػػؼ ذلػػػػ فيػػػذه  السذػػػرع لػػػئلدار  مشحيػػػا، وإبقػػػا  الؾضػػػع عمػػػى مػػػا كػػػاف عميػػػو قبػػػ  تقػػػ يؼ الظمػػػ ،
القرارات التي ال تح ث أي تغيير في الؾضع القانؾني القائؼ ت   قرارات إداري، لسا تحسػ  مػؽ إراد  
فػػي تقريػػر إبقػػا  الؾضػػع القػػانؾني عمػػى مػػا ىػػؾ عميػػو دوف تغييػػر، وىػػي وبيػػذا تختمػػو عػػؽ ب ػػض 

ي أثػر قػانؾني، وال تحػ ث اإلجرا ات التي تتخذىا اإلدار  وال تذك  قرارات إداري، ؛ ألنيا ال تشت  أ
أمػرا  فػػي الؾضػع القػػانؾني القػائؼ، لػػذا ال يسكػؽ عػػ ىا قػرارات إداريػػ،، كاألعسػاؿ التحزػػيري، الدػػابق، 
التخاذ القرار  السقترحات، ال راسات، اآلرا ، السشاقذات...  ومشيا أيزا  تحؾي  طم  مؽ مؾعػو 



، السخترػ، ي ػ  قػرارا  إداريػا ، ألنػو مؽ دائر  إلى أخرى، وب كدو ف ف رفض إحال، الظم  إلػى الجيػ
يحػػ ث أثػػرا  فػػي الؾضػػع القػػانؾني بسشػػع حرػػؾؿ صػػاح  الظمػػ  عمػػى مػػا أراد، أو اتخػػاذ قػػرار مػػؽ 

 الجي، السختر، بذ نو، وكذلػ رفض عق  اجتساع لجش، مختر، بالشغر في طم  ما.

 القانؾن االداري 

 م . د . عبد رزيج اسؾد

 اإلداري  القرار أركان

 أركػػػاف فيػػػو تتػػػؾافر أف يجػػػ  القػػػانؾف  عػػػالؼ فػػػي آلثػػػاره ومشتجػػػا   صػػػحيحا   اإلداري  القػػػرار يكػػػؾف  لكػػػي
 .الغاي، السح ، الدب ، الذك ، االختراص،: وىي القرار صح، عمييا يتؾقو أساسي،

 االختراص: أوال

 يػ دوف  الػذيؽ السػؾعفيؽ أو الييئػات بػيؽ ال س  تؾزيع تشغيسيا وحدؽ ال ام، اإلدار  فاعمي، تتظم 
 تقدػػيؼ يػػتؼ أف تدػػت عي التػػي اإلدار  مرػػمح، اإلداري  ال سػػ  تؾزيػػع ويكفػػ  ال امػػ،، الؾعيفػػ، ميػػاـ
 مرػمح، يحقػ  أنػو كسػا وجػو، أفزػ  عمػى بػو السشاط، السياـ ألدا  مؾعو ك  يتفرغ حتى ال س 
 السدػ ولي، تح يػ  فػي ويدػاىؼ السختمفػ،، اإلدار  أقدػاـ إلى األفراد تؾجو يدي  أنو حي  مؽ األفراد

 .لؾعيفتيا اإلدار  مسارس، عؽ الشاتج،

 مػػؽ عسػػ  لس اشػػر  مؾعػػو أو عامػػ، لييئػػ، تسػػش  التػػي القانؾنيػػ، الرػػبلحي، باالختروواص ويقروود
 وقػػ  عػػاـ، إداري  شػػخص كػػ  اخترػػاص يحػػ د الػػذي ىػػؾ السذػػرع أف والقاعػػ   القانؾنيػػ،، األعسػػاؿ
 وقػ  ، السػانع االخترػاص بػػ يدػسى مػا وىػؾ واحػ   إداريػ، بجيػ، م يشػا اختراصػا السذرع يحرر
 إذا السخترػيؽ جسيػع مػؽ مذتركا عسبل   القرار اتخاذ فيكؾف  االختراص في جي، مؽ أكثر يذرؾ
 .بسفردىا االختراص م اشر  جي، لك  السذرع يجيز ق  كسا اشتراكيؼ، القانؾف  تظم 

 اآلخػػر ىػػؾ يت مػػ  االخترػػاص يرػػي  الػػذي وال يػػ  ال ػػاـ، الشغػػاـ مػػؽ االخترػػاص قؾاعػػ  وت ػػ 
 :اآلتي، الشتائ  ذلػ عمى ويترت  ال اـ، بالشغاـ

 .ال عؾى  في الخرؾـ يثرىا لؼ لؾ حتى نفدو، تمقا  مؽ بسخالفتو ال فع أثار  لمقاضي يسكؽ  -1



 .ال عؾى  مراح  مؽ مرحم، أي في االختراص قؾاع  بسخالف، ال فع يجؾز -2

 .االختراص قؾاع  تفدير في التؾسع ع ـ -3

 أتفػػاؽ وكػػ  االخترػػاص، قؾاعػػ  ت ػػ ي  أو مخالفػػ، عمػػى األفػػراد مػػع تتفػػ  أف لػػئلدار  يسكػػؽ ال -4
 .باطبل   ي   القبي  ىذا مؽ

 . مختر، جي، مؽ الح  بت يي  االختراص ع ـ ب ي  السرا  القرار ترحي  يسكؽ ال -5

 الحدود في بو إليو عيد بسا لمكيام اإلدارة ر ل صالحية: )بأنو االختراص ركؽ الفقياء ويعرف
 ليػػػذا وفقػػػا االخترػػػاص ركػػػؽ ويقػػػؾـ ، القوووانؾن  يبيشيوووا التوووي والزمانيوووة والس انيوووة السؾضوووؾعية

 :وىي أرب ، عشاصر عمى الت ري 

 أي اإلداري، ال سػػ  م اشػر  حػ  القػانؾف  يسػشحيؼ الػذيؽ األشػخاص تح يػ  ي شػي: شخروي عشرور
 يكػؾف  والتػي القػانؾف  حػ دىا التػي اإلداريػ، الجيػ، أو اإلداري  ال زػؾ مػؽ ير ر اإلداري  القرار أف

 الذخرػػػي ال شرػػػر ويتحػػػ د عػػػاـ، م شػػػؾي  شػػػخص إراد  أو ال ولػػػ، إراد  عػػػؽ الت بيػػػر سػػػمظ، ليػػػا
 م يشػػ، وعيفػػ، إلػػى نقمػػو أو ت ييشػػو عشػػ  السؾعػػو يسػػارس إذ السؾعػػو، ت يػػيؽ بقػػرار لبلخترػػاص

 أو السؾعػػػو يسمػػػػ وال يحتمػػػو، الػػػذي الػػػؾعيفي السركػػػز يذػػػغ  لسػػػؽ قانؾنػػػا   السحػػػ د  االختراصػػات
 السؾعػػو مػػش  وإذا القػػانؾف، يجيزىػػا التػػي االحػػؾاؿ فػػي إال لمغيػػر اختراصػػيا نقػػ  اإلداريػػ، الجيػػ،

 الػؾعيفي، السركػز عػؽ مشفرػم، تكػؾف  لبلخترػاص مسارستو ف ف الذخري، برفتو ما اختراصا  
 مثػػاؿ الذخرػػي،، برػػفتو لدػػمفو مػػش  اخترػػاص مسارسػػ، ب ػػ ه السركػػز ىػػذا يذػػغ  لسػػؽ يجػػؾز فػػبل
 .ما اختراصا   باالسؼ م يشا   وزيرا   السذرع مش  ذلػ

 الترػػرفات أنػػؾاع تح يػػ  أي- إداري  عزػػؾ كػػ  أعسػػاؿ تح يػػ  ي شػػي (:مووادي) مؾضووؾعي عشروور
 لػػو يجػػؾز ال حيػػ  -اإلداري  ال زػػؾ قبػػ  مػػؽ اتخاذىػػا يجػػؾز أو اتخاذىػػا يتؾجػػ  التػػي والقػػرارات

 فػػ ذا م يشػ،، بسؾضػػؾعات إداريػ، جيػػ، أو مؾعػو كػ  اختراصػػات القػانؾف  ويحػػ د غيرىػا، م اشػر 
 تحقػػػ  أخػػرى  جيػػػ، اختراصػػات عمػػى فت ػػػ ى تمػػػ اختراصػػاتو اإلدار  أو السؾعػػػو ىػػذا تجػػاوز
 اإلدار  رجػ  بس اشػر  إما تكؾف  السؾضؾع حي  مؽ االختراص ومخالف، االختراص، ع ـ عي 

 الدػمظتيؽ اختراصػات مػؽ أي م اشػر  اإلدار  لرجػ  فمػيس اإلدار  أعسػاؿ مػؽ ليد  اختراصات
 يػ خ  عسبل   السؾعو ي اشر ك ف صبلحياتو في ت خ  ال أعساال   بس اشر  أو والقزائي،، التذري ي،



 أو أخػرى، إداريػ، جيػ، اختراصػات عمػى إداريػ، جيػ، ت تػ ي أف أو  خػر مؾعػو اخترػاص في
 .البلمركزي، الييئات اختراصات عمى السركزي، الدمظ، اعت ا 

 مػػؽ  80  السػػاد  نػػص ذلػػػ مثػػاؿ مؾعػػو، أو عامػػ، ىيئػػ، كػػ  اختراصػػات عػػاد  السذػػرع ويحػػ د
 التي القؾانيؽ وكذلػ الؾزرا ، مجمس صبلحيات ح دت التي  2005  ل اـ الشافذ ال راقي ال ستؾر

 اإلداري  القزػا  أمػا الػخ،...  عاـ م ير أو محاف  أو وزار  وكي  أو وزير ك  اختراصات تح د
 تػػػؾازي   قاعػػػ   ذلػػػػ ومػػػؽ لبلخترػػػاص السؾضػػػؾعي، الجؾانػػػ  ب ػػػض تح يػػػ  فػػػي أيزػػػا   أسػػػيؼ فقػػػ 

 جيػػػ، يحػػػ د نػػػص وجػػػ  اذا  أنػػػو ومقتزػػػاىا الفرندػػػي اإلداري  القزػػػا  أنذػػػ ىا التػػػي  االخترػػػاص
 الغػا ه او ت  يمػو تسمػػ التػي الجيػ، بياف عؽ سك  ثؼ م يؽ قرار اص ار اختراص م يش، اداري،

  .ابت ا    القرار اص ار تسمػ التي االداري، الييئ، لشفس يكؾف  االختراص ىذا فاف

 إذ اإلداريػػ،، سػػمظاتو اإلدار  رجػػ  فيػػو ي اشػػر الػػذي السكػػاني الشظػػاؽ تح يػػ  ي شػػي: م وواني عشروور
 اختراصػات فيشػاؾ م يشػ،، جغرافيػ، برق ػ، االحيػاف مؽ كثير في اإلدار  رج  اختراصات تح د
 وىشػػػػػاؾ ال ػػػػػراؽ، فػػػػػي االتحاديػػػػػ، الدػػػػػمظات اختراصػػػػػات مثػػػػػ  ال ولػػػػػ، إقمػػػػػيؼ كامػػػػػ  عمػػػػػى تستػػػػػ 

 لسؾعو يجؾز وال السحافغ،، أو اإلقميؼ مث  ال ول، إقميؼ مؽ مح د جز  عمى تسارس اختراصات
 خػػالو واف اختراصػػو، لسسارسػػ، السحػػ د  الجغرافيػػ، الرق ػػ، حػػ ود خػػارج  ثػػاره تستػػ  قػػرارا   يتخػػذ أف

 .االختراص ع ـ ب ي  م ي ا   قراره كاف ذلػ

 فييػػا، اختراصػػو ي اشػػر أف اإلدار  لرجػػ  يجػػؾز التػػي الزمشيػػ، الفتػػر  تح يػػ  ي شػػي: زموواني عشروور
 اختراصػػات لس اشػػرتيؼ تكػػؾف  إذ محػػ د ، زمشيػػ، بسػػ   اختراصػػاتيؼ تتحػػ د الييئػػ، أو فػػالسؾعو

 يتخػذه أف القػرار يتخػذ مػؽ عمى ويش غي نياي،، ونقظ، ب اي، نقظ، الزماف حي  مؽ ال ام، الؾعيف،
 فػ ف انتيائيػا ب ػ  أو السػ   ىذه ب   قب  القرار أتخذ إذا أما اتخاذه، فييا لو يجؾز التي الس   خبلؿ
 قػرار صػ ور قب  إداريا   قرارا   اإلدار  رج  أص ر لؾ كسا االختراص، ع ـ ب ي  م ي ا   يكؾف  قراره

 .التقاع  عمى إحالتو أو الؾعيف، مؽ فرمو أو استقالتو قبؾؿ ب   أو ت ييشو

 السخالفػ، فتكػؾف  سػمبي،، صػؾر  فػي أو إيجابيػ، صؾر  في تكؾف  أف أما االختراص قؾاع  ومخالف،
 إداري، جي، أو  خر مؾعو اختراص مؽ قرارا   اإلداري، الجي، أو السؾعو ير ر عش ما إيجابي،



 ب ف مشيسا عشا   م يؽ قرار إص ار اإلدار  أو السؾعو يرفض عش ما سمبي، السخالف، وتكؾف  أخرى،
 .اختراصاتيسا ضسؽ داخ  غير القرار

 االختراص( تفؾيض) تخؾيل

 إال بشفدو، السؾعو يسارسو أف يش غي شخري االختراص أف ال اـ القانؾف  في السدتقر  القاع  
 ب ػػػػػض يخػػػػؾؿ إف أممػػػػػ  وإطػػػػراد بانتغػػػػػاـ ال امػػػػ، السرافػػػػػ  وتدػػػػيير اإلداري  ال سػػػػػ  ضػػػػرورات أف

 مرؤوسػػييؼ، مػػؽ يكؾنػػؾف  مػػا غال ػػا  خػػريؽ مػػؾعفيؽ إلػػى اعسػػاليؼ مػػؽ جػػز  السخترػػيؽ السػػؾعفيؽ
 مػػػػػػؽ جػػػػػز  بسسارسػػػػػػ، االصػػػػػي  االخترػػػػػاص صػػػػػػاح  ي يػػػػػ  أف االخترػػػػػػاص بتخؾيػػػػػ  ويقرػػػػػ 

 أو الػؾزار  وكيػ  إلػى اختراصػاتو ب ػض الػؾزير تخؾي  ذلػ مثاؿ  خر، مؾعو إلى اختراصاتو
 .وزارتو في ال اميؽ الس را 

 األصػػي ، االخترػػاص صػػاح  الػػرئيس عػػؽ ال ػػ   يخفػػو جانػػ  مػػؽ فيػػؾ عػػ   مزايػػا ولمتخؾيػػ 
 عمػػى السرؤوسػيؽ ويػ ر  األعسػػاؿ، أدا  فػي والسرونػ، الدػػرع، تحقيػ  إلػى  خػػر جانػ  مػؽ ويػ دي
 .اللياد  عمى والق ر  الثق، فييؼ فيشسي الرؤسا  ب عساؿ اللياـ

 : ىي صحيحا   يكؾف  حتى مراعاتيا يج  عام، شروط لمتخؾي (: التفؾيض) التخؾيل شروط

 مش  ف ذا بو، القانؾف  يدس  أف صحيحا   التخؾي  يكؾف  حتى يمـز بشص، إال يكؾف  ال التخؾي  -1
 سمظ، إلى تخؾيمو أو االختراص ىذا عؽ التشازؿ ليا فميس م يش، جي، إلى االختراص القانؾف 
 . ذلػ القانؾف  أجاز إذا إال أخرى 

 ألف اختراصػاتو جسيػع اإلداري  الػرئيس يخػؾؿ أف يجػؾز فػبل جزئيػا ، يكػؾف  أف يج  التخؾي  -2
 . القانؾف  إليو أسش ىا التي أعسالو جسيع مزاول، عؽ الرئيس مؽ تشازال   ي   ىذا

 إليػو، السخػؾؿ مدػ ولي، إلػى باإلضػاف، خؾليػا التػي األعسػاؿ عؽ مد وال   السخؾؿ الرئيس ي قى -3
 . السد ولي، في تخؾي  وال الدمظ، في التخؾي  أف لسب ا تظبيقا  

 حرػرا   األصػي  االخترػاص لرػاح  يكػؾف  فالتخؾيػ  غيػره، يخؾؿ أف إليو لمسخؾؿ يجؾز ال -4
 . واح   لسر  إال يتؼ ال التخؾي  ف ف لذا القانؾف، بيا يدس  التي الح ود وفي



 واالسػتثشا  التخؾيػ  عػ ـ ىػؾ األص  ألف الرئيس جان  مؽ فيو لمرجؾع وقاب  م ق  التخؾي  -5
 ويدػػػترد بقػػػرار التخؾيػػػ  إلغػػػا  دائسػػػا لػػػو بقػػػرار مرؤوسػػػيو أحػػػ  خػػػؾؿ كسػػػا فػػػالرئيس التخؾيػػػ ، ىػػػؾ

 .اختراصو

 . تؾكيع وتخؾي  اختراص تخؾي  نؾعيؽ عمى التخؾي : التخؾيل أنؾاع

 إلػػػى - التخؾيػػػ  نظػػػاؽ فػػػي - الدػػػمظ، يشقػػػ  التخؾيػػػ  مػػػؽ الشػػػؾع ىػػػذا: االخترػػػاص تخؾيػػػ  -1
 مػػ   خػػبلؿ تخؾيمػػو تػػؼ الػػذي االخترػػاص مسارسػػ، االخترػػاص لرػػاح  يجػػؾز وال إليػػو، السخػػؾؿ
 االخترػػاص لػػو السخػػؾؿ باسػػؼ ترػػ ر اإلداريػػ، واألوامػػر القػػرارات أف عػػؽ فزػػبل التخؾيػػ ، سػػرياف
 بذخرػو، ال السخػؾؿ السؾعػو بسركػز يت مػ  االخترػاص وتخؾيػ  الؾعيقي،، درجتو مرت ، وت خذ

 . الؾعيفي السركز ىذا في يخمفو الذي السؾعو إلى يشتق  االختراص اف ىذا وم شى

 يشظػؾي  فيػؾ إليػو السخػؾؿ شخرػي، االعت ػار ب ػيؽ ي خذ شخري تخؾي  وىؾ: التؾكيع تخؾي  -2
     التؾكيػػع وتخؾيػػ  إليػػو، السخػػؾؿ أو السخػػؾؿ مركػػز بتغيػػر يشتيػػي فيػػؾ ثػػؼ ومػػؽ بػػو الػػرئيس ثقػػ، عمػػى

 صػػاح  عػػؽ األع ػػا  تخقيػػ  ىػػؾ عميػػو يترتػػ  مػػا وكػػ   خػػر شػػخص إلػػى االخترػػاص يشقػػ  ال
 يدػػػػس  التخؾيػػػػ  ىػػػػذا أف كسػػػػا االخترػػػػاص، صػػػػاح  باسػػػػؼ يتخػػػػذ فػػػػالقرار األصػػػػي  االخترػػػػاص

 ت خذ التخؾي  نظاؽ في الرادر  والقرارات التخؾي ، رغؼ السخؾل، االختراصات بسسارس، لمسخؾؿ
 .األصي  االختراص صاح  باسؼ تر ر القرارات أف أي السخؾل، الدمظ، قرارات مرت ،

 والؾكالة الحمؾل

 مسارسػ، عػؽ األسػ ا  مػؽ لدػب  عػاجزا   األصػي  االخترػاص صػاح  يرػ   أف بالحمؾؿ يقر 
 م اشػر  فػي محمػو فيحػ  كػاف، سب  ألي يتغي  أو بسرض أو دائؼ ب جز يرا  ك ف اختراصو

 شػخص حمػؾؿ عمػى السذػرع يػشص أف ويجػ  سػمفا، القػانؾف  حػ ده  خر مؾعو اختراصاتو كاف،
 حػػ  الػػذي السؾعػػو فػػ ف وبػػذلػ اختراصػػو، مسارسػػ، مػػؽ يػػتسكؽ ال الػػذي الذػػخص محػػ  م ػػيؽ
 لو السخؾؿ ب كس وذلػ كامم،، األصي  اختراصات يسارس األصي  االختراص صاح  مح 

 مسارسػػػػ، مػػػػ   وتشتيػػػػي اختراصػػػػات، مػػػػؽ خػػػػؾؿ مػػػػا عمػػػػى صػػػػبلحياتو تقترػػػػر إذ االخترػػػػاص،
 وعيفتػػػػػو ميػػػػػاـ وم اشػػػػػرتو األصػػػػػي  ب ػػػػػؾد  االخترػػػػػاص صػػػػػاح  محػػػػػ  يحػػػػػ  الػػػػػذي السؾعػػػػػو

 .واختراصو



 م يشػا   مؾعفػا   القػانؾف  ي ػيؽ لؼ الؾكال، ففي االختراص، تؾلي في الؾكال، عؽ الحمؾؿ يختمو كسا
 االخترػػاص م اشػػر  غيػػره إلػػى اإلدار  فتؾكػػ  السؾعػػو، غيػػا  حالػػ، فػػي مػػا اخترػػاص لس اشػػر 

 ال أف ويش غػػي لسسارسػػتو، األصػػي  االخترػػاص صػػاح  عػػؾد  أو مخػػتص مؾعػػو ت يػػيؽ لحػػيؽ
 .م يش، لس   إال الؾكال، تكؾف 

 الفعمي السؾعف

 ىػذه مػؽ اسػتثشا    انػو غيػر االعتياديػ،، الغػروؼ فػي االخترػاص بقؾاعػ  يت مػ   نفا أوردناه ما أف
 كػػػػالحرو  االسػػػػتثشائي، الغػػػػروؼ فػػػػي ال امػػػػ، السرافػػػػ  سػػػػير اسػػػػتسرار دواـ عمػػػػى وحرصػػػػا   القؾاعػػػػ 

 عبلقػ، ال شخص مؽ الرادر  لؤلعساؿ القانؾني، اآلثار ب  ض والفقو القزا  أعترؼ فق  والثؾرات
 اختراصػات مسارسػ، وبػيؽ األصػي  السؾعػو بػيؽ الغروؼ تمػ تحؾؿ ق  إذ ال ام،، بالؾعيف، لو

 االعتيادي،، الغروؼ في السقرر  االختراص لقؾاع  خبلفا   بسسارستيا  خر شخص فيقؾـ وعيفتو،
 سػػير لستظم ػػات تمبيػػ، صػػحيح،  الف مػػي السؾعػػو  ىػػذا أعسػػاؿ فرندػػا فػػي اإلداري  القزػػا  عػػ  وقػػ 

 .ال اـ الشغاـ وحساي، بانتغاـ ال ام، السراف 

 ال شػػخص أعسػػاؿ ت ػػ  فقػػ  االسػػتثشائي،، بػػالغروؼ دائسػػا ت مػػ  ال ال ػػاـ السؾعػػو أعسػػاؿ أف غيػػر
 قػػانؾني سػػش  لػػو يكػػؾف  اف دوف  االعتياديػػ، الغػػروؼ عػػ  فػػي صػػحيح، ال امػػ، بالؾعيفػػ، لػػو عبلقػػ،

 :اآلتي، الحاالت في وذلػ  ف مي مؾعو  بؾصفو صحي 

 .صحي  غير ت ييشو قرار كاف أو بت ييشو، قرار وجؾد ع ـ -1

 .ال ام، الؾعيف، مياـ الذخص ىذا تؾلي قرار بظبلف -2

 .اختراصاتيا وم اشر  ميساتيا أدا  في واستسراره بالؾعيف، السؾعو عبلق، انتيا  -3

 اسػتثشا    الشغريػ، ىػذه أف إذ االخترػاص، بقؾاعػ  الف مػي السؾعػو نغريػ، عبلقػ، تغيػر تقػ ـ ومسا
  الف مػػػي السؾعػػػو  الذػػػخص ىػػػذا قػػػرارات لي ػػػ  االخترػػػاص قؾاعػػػ  عمػػػى اإلداري  القزػػػا  أدخميػػػا

 تترتػػ  التػػي الزػػار  الجانبيػػ، اآلثػػار لتجػػاوز وذلػػػ إصػػ ارىا، فػػي اختراصػػو عػػ ـ رغػػؼ صػػحيح،
 .باط  فيؾ باط  عمى بشي ما تقؾؿ التي القانؾني، والقاع   ال ظبلف مشظ  عمى



 الؾعيفػػ، ُيقػػػَم  لػػؼ الػػذي السخػػتص غيػػر الذػػخص ذلػػػ ىػػؾ ال اديػػ، الغػػروؼ فػػي الف مػػي فػػالسؾعو
 الؾعيقيػ، صػفتو عشػو وزالػ  مؾعفػا كػاف أو م ي ا   ال ام، لمؾعيف، تقمي ه قرار كاف أو أصبل ال ام،

 تحػػ  ال امػػ، الؾعيفػػ، ي اشػػر مػػؽ ىػػؾ االسػػتثشائي، الغػػروؼ فػػي الف مػػي والسؾعػػو كػػاف، سػػب  ألي
 يتخػػذىا التػػي قراراتػػو اعت ػػار واألصػػ  ال امػػ،، السرافػػ  تؾقػػو عػػ ـ بيػػ ؼ اسػػتثشائي، عػػروؼ ضػػغ 

 تت مػػ  والعت ػػارات اإلداري  القزػػا  أف إال ُمخػػتص غيػػر مػػؽ صػػادر  ألنيػػا قانؾنػػا وباطمػػ، مش  مػػ،
 .القرارات ىذه برح، اعترؼ بانتغاـ ال ام، السراف  سير وضرور  القانؾني، السراكز باستقرار

 الدبب: ثانيا

 يدتظيع أنو وقؾعيا عش  اإلدار  لرج  تؾحي التي والقانؾني، السادي، الغروؼ أو الؾقائع ىؾ الدب 
 وتػػ فع القػػرار تدػػب  مذػػروع، قانؾنيػػ، أو واق يػػ، حالػػ، ىػػؾ أو القػػرار، باتخػػاذ اختراصػػاتو مسارسػػ،

 نػػؾعيؽ عمػػى يدػػتش  ف نػػو القػػرار يتخػػذ عشػػ ما اإلدار  فرجػػ  اإلداري، القػػرار وإصػػ ار لمتػػ خ  اإلدار 
 الساديػ، والؾقػائع القػرار، إصػ ار فػي اإلدار  رجػ  الييػا يدتش  التي القانؾني، األس ا   االس ا  مؽ

  .القرار التخاذ تحركو التي

 كانػػ  سػؾا  اإلداري  القػرار التخػػاذ أسػاس تذػك  التػػي القانؾنيػ، بالقاعػ   تتسثػػ  القانؾنيػ، واألسػ ا 
 أمػػػا ، ال ػػػرؼ  مكتؾبػػػ، غيػػػر قاعػػػ   أو  وت ميسػػػات أنغسػػػ، أو عاديػػػ، أو دسػػػتؾري،  مكتؾبػػػ، قاعػػػ  
 إلحالتػو السؾعػو بػو يتقػ ـ الػذي كالظمػ  م ػيؽ عسػ  شػك  تتخذ أس ا  إما فيي السادي،، الؾقائع

 يقػػع كػػ ف م يشػػ، حالػػ، أو التقاعػػ ، عمػػى االحالػػ، قػػرار التخػػاذ سػػب ا يذػػك  الظمػػ  فيػػذا التقاعػػ  إلػػى
 فػػػي م يشػػ، صػػػف، أو ال ػػاـ، الشغػػاـ لحسايػػػ، ضػػ ظي قػػػرار التخػػاذ اإلدار  يػػ فع ال ػػػاـ لمشغػػاـ تي يػػ 

 ىػػذا بيػػ ـ قػػرار التخػػاذ اإلدار  يػػ فع اليػػ ـ إلػػى مائػػ  بشػػا  كؾجػػؾد األفػػراد مػػؽ فػػرد فػػي أو االشػػيا 
 .الت ييؽ قرار التخاذ سب ا   فيكؾف  الؾعيف، إلشغاؿ الستق ـ في التؾعي  شروط تؾافر أو البشا 

 : اإلداري  القرار سب  في شرطيؽ تؾفر ضرور  عمى القزا  استقر وق 

 الذػػػػرط ىػػػػذا مػػػػؽ ويتفػػػػرع القػػػػرار، اتخػػػػاذ تػػػػاريخ حتػػػػى ومؾجػػػػؾدا   قائسػػػػا   القػػػػرار سػػػػب  يكػػػػؾف  أف. 1
 م ي ا   اإلداري  القرار كاف وإال ف بل   مؾجؾد  القانؾني، أو الؾاق ي، الحال، تكؾف  أف األولى ضرورتاف

 السؾضػؾعي، الغػروؼ وجػ ت فػ ذا القػرار صػ ور حتػى وجؾدىػا يدتسر أف يج  والثاني سب و، في
 .سب و في م ي ا   يكؾف  القرار ف ف إص اره قب  زال  أنيا إال القرار إلص ار



 يجػ  م يشػ، أسػ ابا   السذػرع يحػ د عشػ ما الذػرط ىػذا أىسيػ، وتغيػر مذػروعا ، الدػب  يكؾف  أف. 2
 إلػػػى قرارىػػػا إصػػػ ار فػػػي اإلدار  اسػػػتش ت فػػػ ذا قراراتيػػػا، ب ػػػض إصػػػ ار فػػػي اإلدار  إلييػػػا تدػػػتش  أف

 .سب و مذروعي، ل  ـ لئللغا  مدتحقا   يكؾف  قراراىا ف ف السذرع ح دىا التي تمػ غير أس ا 

 

 واإل راءات الذ ل: ثالثا

 القانؾنيػ،، السراكػز فػي تغييػر إحػ اث فػي إرادتيػا عػؽ فيو اإلدار  ت مؽ الذي الخارجي السغير وىؾ
 يرػػظم  م يشػػ،، وأشػػكاؿ إجػػرا ات إت ػػاع عشيػػا واالفرػػاح اإلدار  إراد  لتكػػؾيؽ يتظمػػ  قػػ  فالقػػانؾف 

 دوف  مػػؽ تحػػؾؿ واإلجػػرا ات الذػػكميات وىػػذه اإلداري، القػػرار فػػي واإلجػػرا ات الذػػك  بقؾاعػػ  عمييػػا
 .وارتجالي، متدرع، قرارات اتخاذ

 الجيػػ، إراد  عػػؽ لئلفرػػاح اإلداري  القػػرار يتجدػػ ه الػػذي الخػػارجي السغيػػر  ب نػػو الذوو ل ويعوورف
 أليػػ، األصػػ  حيػػ  مػػؽ والتشغيسيػػ، الفرديػػ، أنؾاعيػػا بكافػػ، اإلداريػػ، القػػرارات تخزػػع وال ، اإلداريػػ،
 ما وك  ضسشي،، أو صريح، مدب ، غير أو مدب ، أو شفيي، أو مكتؾب، تكؾف  فق  خاص،، أشكاؿ
 يج ػ  بسػا كػاف شػك  بػ ي نيتيػا أعيػرت قػ  اإلدار  أف الذػكمي، الشاحيػ، مػؽ القرار إلص ار يذترط

 ىػػذا مػػؽ واسػػتثشا  بقرارىػػا، اإلدار  قرػػ ت مػػا ومحػػ د  واضػػح، برػػؾر  يفيسػػؾف  بػػالقرار السخػػاطبيؽ
 .نذره أو القرار تدبي  السذرع استمـز إذا وذلػ م يش، ألشكاؿ اإلداري، القرارات تخزع األص 

  فالسذػرع القػرار، التخػاذ تسيي ا   اإلدار  بيا تقؾـ مادي، أعساؿ مجسؾع، أو عس  فيي اإل راءات أما
 بتمػػ تقيػ ىا عػ ـ ألف ذلػػ، مراعػا  وعمييػا القػرار اتخػاذ قبػ  م يشػ، إجرا ات ب ت اع اإلدار  يمـز ق 

 االنزػ اطي، ال قؾبػ، قػرار إصػ ار قبػ  تحقيػ  إجػرا  ذلػػ ومثػاؿ اإلداري، قرارىػا ي يػ  اإلجرا ات
 .القرار إص ار قب  م يش، جي، رأي استظبلع أو السؾعو عمى

 األفراد مرمح، تحقي  إلى جي، مؽ يد ى إنسا م يؽ إجرا  أو شك  إت اع القانؾف  يذترط وعش ما
 أخػػرى  جيػػ، ومػؽ ارتجاليػػ،، برػؾر  بحقػػؾقيؼ مجحفػ، قػػرارات إلصػ ارىا لػػئلدار  السجػاؿ فدػػ  وعػ ـ
 فػػي التدػػرع وعػػ ـ والتػػروي  األصػػؾؿ ب ت ػػاع اإلدار  ألػػزاـ فػػي ال امػػ، السرػػمح، تحقيػػ  عمػػى ي سػػ 
 الثػاني الت ػ ي  قػانؾف  1989 لدػش،  106  رقػؼ القػانؾف  أف إلػى ويذػار ىػذا خاطئػ،، قرارات اتخاذ



 تكػؾف  أف يسكػؽ التػي ال يػؾ  مػؽ واالجػرا ات الذػك  مخالفػ، عػ  قػ  ال ولػ،، شؾرى  مجمس لقانؾف 
 .بالقرار لمظ ؽ سب ا  

 القانؾن االداري 

 م . د . عبد رزيج اسؾد

 ركؽ السحل

 ىػؾ لػئلدار  الساديػ، األعساؿ عؽ اإلداري، القرارات ومشيا القانؾني، األعساؿ يسيز ما أف سابقا   ذكرنا
 أثػػر أحػػ اث اإلداري  القػػرار مػػؽ تقرػػ  فػػاإلدار  الثانيػػ،، دوف  مقرػػؾد  قانؾنيػػ،  ثػػارا   األولػػى إحػػ اث
 .اإلداري  القرار خرائص أبرز وىؾ محمو ىؾ لمقرار القانؾني األثر ىذا م يؽ، قانؾني

 مركػػزا   فيشذػػ  صػػ وره لحغػػ، القػػانؾني الؾضػػع فػػي ُيح ثػػو الػػذي التغييػػر ىػػؾ اإلداري  القػػرار ومحػػ 
 مرػػر فػػي اإلداري  القزػػا  محكسػػ، عرفػػ  وقػػ  قائسػػ،، مراكػػز يمغػػي أو ي ػػ ؿ أو ج يػػ ا   قانؾنيػػا  ٌ  

 القػػانؾني واألثػػر إح اثػػو، إلػػى القػػرار مرػػ ر إراد  تتجػػو الػػذي السركػػز:  ب نػػو اإلداري  القػػرار محػػ 
 أو ت ػػػ يميا أو م يشػػػ، قانؾنيػػػ، مراكػػػز إنذػػػا  ىػػػؾ األثػػػر وىػػػذا وم اشػػػر ، حػػػاال عمييػػػا يترتػػػ  الػػػذي

 بػاإلدار ، الؾعيقيػ، عبلقتػو إنيػا  محمػو التقاع  إلى إحالتو أو مؾعو استقال، قبؾؿ فقرار ، إلغاؤىا
 مشػع وقػرار ال امػ،، الظػرؽ  فػي مرك ػ، بليػاد  لذػخص الدػساح محمػو مرك ػ، كيػاد  إجػاز  مش  وقرار
 .الظري  ذلػ عمى الدير مؽ السرك ات أو الدابم، مشع محمو الظرقات أح  عمى الدير

 فيقػاؿ محمػو، باسػؼ يدػسى عاد  القرار ف ف مؾضؾعو كؾنو اإلداري  القرار في السح  ألىسي، ونغرا  
 . التقاع  عمى إحال، وقرار ترفيع، وقرار ت ييؽ، قرار

 :وىي اإلداري  القرار مح  لرح، شروط مجسؾع، والقزا  الفقو ح د وق 

 صػػػػحيحا   صػػػػ وره حػػػػاؿ يحػػػػ ث اإلداري  القػػػػرار أف أي: وم اشػػػػر  حػػػػاال   القػػػػرار أثػػػػر يترتػػػػ  أف -1
 بقريش، الغرض ليذا اإلداري  القرار ويتستع القانؾني،، األوضاع في اإلدار  رج  قر ه الذي التغيير

 اإلدار  وأف الحػػاؿ، فػػي  ثػػاره ويحػػ ث صػػحيحا   يكػػؾف  صػػ وره حػػاؿ القػػرار أف يفتػػرض إذ الرػػح،،
 الس شػػي الذػػخص فيدػػتظيع برػػحتو، األفػػراد ط ػػؽ لػػؾ حتػػى عامػػ، كقاعػػ   بتشفيػػذه البػػ   تدػػتظيع



 يفرضػو بسػا االلتػزاـ وعميػو الج يػ ، السركػز بسؾجػ  وامتيػازات حقػؾؽ  مػؽ يسشحػو بسا التستع بالقرار
 .نفاذه مشذُ  وواج ات التزامات مؽ عميو

 تحقي  كاف إذا أما التحقي ، مسكؽ القرار مح  يكؾف  أف يذترط: مسكشا القرار مح  يكؾف  أف -2
 وعيقيػػ، درجػػ، فػػي مؾعػػو ت يػػيؽ قػػرار ذلػػػ مثػػاؿ م ي ػػا ، يكػػؾف  القػػرار فػػ ف مدػػتحيبل   القػػرار أثػػر

 .السبلؾ مؽ محذوف،

 أف ويجػػ  السذػػروعي،، بسبػػ أ عسػػبل   القػػانؾف  احتػػراـ اإلدار  عمػػى: لمقػػانؾف  القػػرار مخالفػػ، عػػ ـ -3
 محػػػ  مؾافقػػػ، احتػػػراـ القػػػانؾف  مخالفػػػ، ب ػػػ ـ والسقرػػػؾد لمقػػػانؾف، مؾافقػػػا اإلداري  القػػػرار محػػػ  يكػػؾف 
 القػػػػرار ومخالفػػػ، عرفيػػػػ،، أو مكتؾبػػػ، كانػػػػ  سػػػؾا  درجػػػػ، األعمػػػى القانؾنيػػػػ، لمقؾاعػػػ  اإلداري  القػػػرار

 : اآلتي، األوضاع أح  ت خذ لمقانؾف  اإلداري 

 بذػػػك  تشغيسػػػي قػػػرار أو قػػػانؾني نػػػص خػػػرؽ  أو مخالفػػػ، فػػػي وتتسثػػػ : الس اشػػػر  السخالفػػػ، -
 .القاع   تظبي  عؽ ال س  باالمتشاع أو وم اشر صري 

 .تظبيقيا أو واألنغس، القؾانيؽ تفدير في الخظ  -

 . الؾقائع عمى القانؾني، القاع   تظبي  في الخظ  -

  الغاية ركؽ

 اليػػ ؼ يكػػؾف  أف ويش غػػي اإلداري، قرارىػػا مػػؽ اإلدار  تبتغيػػو الػػذي الشيػػائي اليػػ ؼ بالغايػػ، يقرػػ 
 بالسزػػػػسؾف  وثيقػػػػا اترػػػػاال اإلداري  القػػػػرار غايػػػػ، وتترػػػػ  ال امػػػػ،، السرػػػػمح، تحقيػػػػ  ىػػػػؾ دائسػػػػا

 السجتسع خ م، غايتو تكؾف  أف يج  اإلدار  بو تقؾـ نذاط فك  ال ام،، اإلدار  لؾعيف، االجتساعي
 وحسايػػػ، وانتغػػػاـ بػػػاطراد ال امػػػ، السرافػػػ  تدػػػيير فػػػي الخ مػػػ، ىػػػذه وتتسثػػػ  ال ػػػاـ، صػػػالحو وتحقيػػػ 

 ، ال امػ، واألخػبلؽ واآلدا  ال امػ، والدػكيش، ال امػ، والرػح، ال ػاـ األمػؽ   ب شاصػره ال ػاـ الشغاـ
 وال أركانػو أحػ  يفقػ  ف نػو شخرػي نفػع أو مذػروع، غيػر غايػ، تحقيػ  القػرار مػؽ اليػ ؼ كاف ف ذا
 .الدمظ، استخ اـ في االنحراؼ عي  ويذؾبو إداريا، قرارا ي  

 أمػا محمػو، فيػذا وم اشػر  حػاال القػرار صػ ور عمػى يترتػ  الػذي الس اشر األثر عؽ الغاي، وتختمو
 ت يػػػيؽ فقػػػرار ال امػػػ،، السرػػػمح، وىػػػؾ اإلداري  لمشذػػػاط واألب ػػػ  األوسػػػع اليػػػ ؼ فيػػػي القػػػرار غايػػػ،



 ىػذا غايػ، أمػا ال امػ،، الؾعيفػ، ميػاـ وم اشرتو قانؾنا مح د مركز في شخص وضع محمو مؾعو
 .وانتغاـ باطراد ال اـ السرف  تديير فيي القرار

 : اعت ارات لثبلث، وفقا   اإلداري  القرار مؽ الغاي، تح ي  ويسكؽ

 ال شخرػػي، مرػػال  لتحقيػػ  اليػػ ؼ ىػػذا عػػؽ اإلدار  حػػادت فػػ ذا: ال امػػ، السرػػمح، اسػػتي اؼ. 1
 تكػؾف  قراراتيػا فػ ف االنتقاـ، بقر  الدمظ، استخ اـ أو الغير كسحابا  برم، ال ام، لمسرمح، تس 

 .لئللغا  وقابم، م ي ،

 ال امػ، السرػمح، تحقيػ  تدتي ؼ اإلدار  أف مؽ الرغؼ عمى: األى اؼ تخريص قاع   احتـر. 2
 ىػذا خالفػ  مػا وإذا لتحليقػو، قراراتيػا تدػ ى أف يجػ  خاصػا   ىػ فا   لػئلدار  السذػرع يحػ د فقػ  دائسا  

 .الدمظ، است ساؿ ب سا   م ي ا   يكؾف  قراراىا ف ف الي ؼ

 لتحقيػػ  القػػانؾف  بيشيػػا التػػي اإلجػػرا ات احتػػراـ اإلدار  عمػػى يت ػػيؽ: السقػػرر  اإلجػػرا ات احتػػراـ. 3
 م ػيؽ قػرار إلصػ ار البلزمػ، اإلداريػ، اإلجػرا ات فػي اإلدار  انحرف  ف ذا إليو، تد ى الذي الي ؼ

 إسػػػا   ب يػػػ  مذػػؾبا   يكػػػؾف  ىػػػذا ترػػرفيا فػػػ ف إليػػػو تدػػ ي الػػػذي اليػػػ ؼ لتحقيػػ  أخػػػرى  بػػ جرا ات
 . باإلجرا ات االنحراؼ صؾر  في الدمظ، است ساؿ

 اإلدارية القرارات أنؾاع

 وآثارىا مزسؾنيا حيث مؽ اإلدارية القرارات: أوال

 .تشغيسي، وقرارات فردي، قرارات إلى وتقدؼ

  التشغيسية القرارات -1

 غيػػر عػ د عمػى تظبػ  أف شػانيا مػؽ مجػرد ، مؾضػػؾعي، عامػ، قؾاعػ  تتزػسؽ التػي القػرارات وىػي
 .م يش، شروط فييا أو فييؼ تؾفرت كمسا الحاالت أو األفراد مؽ مح د

 الشاحيػػ، مػػؽ ف نيػػا مجػػرد  مؾضػػؾعي، عامػػ، قؾاعػػ  تتزػػسؽ التشغيسيػػ، اإلداريػػ، القػػرارات كانػػ  ولسػػا
 ىػذا ورغػؼ ، الفرعػي التذريع  تدسي، الفقيا  ب ض عمييا أطم  ليذا والقانؾف، تدتؾي  السؾضؾعي،

 يسكػػػؽ ال أساسػػػي، فروقػػػات بيشيسػػػا فػػػ ف التشغيسػػػي اإلداري  والقػػػرار القػػػانؾف  بػػػيؽ السؾضػػػؾعي الذػػػ و



 ايراد عمى التشغيسي القرار دور يقترر بيشسا أساسي، عام، م اد  يقرر أو يزع فالقانؾف  إغفاليا،
 الدػمظ، عػؽ القػانؾف  يرػ ر الذػكمي، الشاحيػ، ومػؽ القػانؾف، الييػا يت ػرض التػي التفرػيمي، االحكاـ

 يتقػػ ـ القػػانؾف  فػػ ف التػػ رج ناحيػػ، ومػػؽ إداريػػ،، جيػػ، عػػؽ التشغيسػػي القػػرار يرػػ ر بيشسػػا التذػػري ي،،
 القػػانؾف  نػػص تخػػالو أف لػػئلدار  يجػػؾز ال األسػػاس ىػػذا وعمػػى الترتيػػ ، فػػي التشغيسػػي القػػرار عمػػى
 . غيره أو تشغيسي بقرار

 الحاجػػ، أوجػػو وت ػػ د ال امػػ، اإلدار  تػػ خ  مجػػاالت لزيػػاد  التشغيسيػػ، القػػرارات أىسيػػ، ازدادت ولقػػ 
 ال امػػػ، واألطػػػر الس ػػػاد  القػػػانؾف  فػػػي يزػػػع ال راقػػػي السذػػػرع فػػػ ف لػػػذا وتذػػػ بيا، القػػػانؾني لمتشغػػػيؼ
 م الجػ، أمػر اإلدار  ترػ رىا التػي والت ميسػات لمشغػاـ ويتػرؾ لتشغيسيػا، يرػ ر التػي الحالػ، لتشغيؼ

  -80الساد   بسؾج   2005  ل اـ الشافذ ال راقي ال ستؾر أعظى فق  الكثير ، والجزئيات التفاصي 
 تشفيػػػػػذ بيػػػػػ ؼ والقػػػػػرارات والت ميسػػػػػات األنغسػػػػػ، إصػػػػػ ار:  صػػػػػبلحي، الػػػػػؾزرا  لسجمػػػػػس  ثالثػػػػػا البشػػػػ 

  .القؾانيؽ

 عميو، االطبلع مؽ الشاس وعام، الذ ف أصحا  تسكؽ بظريق، التشغيسي القرار عؽ اإلعبلف ويتؼ
 .بو ال مؼ لؤلفراد تتي  التي األخرى  اإلعبلف وسائ  أو الرسسي، الجري   في عاد  وتشذر

 الفردية القرات -2

 أو بػػذواتيؼ، م يشػػيؽ أشػػخاص مجسؾعػػ، أو م يشػػا شخرػػا يخػػص الػػذي القػػرار ىػػؾ: الفػػردي القػػرار
 مػػػػؽ محػػػػ د غيػػػػر عػػػػ د إلػػػػى أثػػػػره انرػػػػراؼ مػػػػؽ بػػػػالرغؼ م يشػػػػ، محػػػػ د  حػػػػاالت أو حالػػػػ، يخػػػػص

 قبػػػؾؿ قػػػرار أو ترقيتػػػو أو مؾعػػػو نقػػػ  قػػػرار مثػػػ  تظبيقػػػو، بسجػػػرد مزػػػسؾنو ويدػػػتشفذ األشػػػخاص،
 .م ي  أو كمي، في ب سسائيؼ مح ديؽ طبل  مجسؾع،

 غيػػر مجسؾعػػ، عمػػى انظبػػ  لػػؾ حتػػى م يشػػ،، حالػػ، يخػػص كػػاف إذا فرديػػا   اإلداري  القػػرار ي ػػ  كسػػا
 بػالتفرؽ  االضػظرابات مثيػري  مؽ مجسؾع، إلى اإلداري  الز   سمظ، أمر مث  األفراد، مؽ مح د 

 .لمدقؾط  ي  مشزؿ مؽ االقترا  مؽ الجسيؾر بسشع أمرىا أو

 قػػرار أو قػػانؾف  إلػػى تدػػتش  قػػ  ف نيػػا ذاتيػػ، فرديػػ، مراكػػز إال تشذػػ  ال الفرديػػ، القػػرارات كانػػ  ولسػػا
 مدػتش  األخير كاف إذا فردي بقرار تشغيسي قرارا مخالف، لئلدار  يجؾز ال ذلػ عمى وبشا    تشغيسي،

 .بو اليقيشي ب مسيؼ أو شفاىا   أو تحريريا   بو بتبميغيؼ الفردي بالقرار الس شييؽ عمؼ ويتؼ األوؿ، عمى



 

 الفردي والقرار التشغيسي القرار بيؽ التسييز

 ب ػػض فػػي يختمفػػاف أنيسػػا إال الجؾانػػ ، مػػؽ الكثيػػر فػػي الفػػردي القػػرار مػػع التشغيسػػي القػػرار يذػػترؾ
 :يمي فيسا بيشيسا التسييز أىسي، وتغير الجؾان ،

 تتزػسؽ بيشسػا بالػذات، م يش، حاالت أو أفراد أو بالذات م يؽ فرد عمى الفردي، القرارات تدري . 1
 يػتؼ أف دوف  م يشػ، شػروط فػييؼ تتػؾافر مػؽ كػ  عمػى تظبػ  مجػرد  عامػ، قؾاع  التشغيسي، القرارات

 . أسسائيؼ أو بذواتيؼ مق ما   األشخاص ى ال  تح ي 

 بشذره يتؼ إعبلنو ف ف ذاتي، غير عام، قؾاع  يتزسؽ التشغيسي القرار كاف لسا اإلعبلف، طري . 2
 عػاد  والت ميسػات األنغسػ، وتشذػر عميػو، االطػبلع مؽ الشاس عام، أو بو السخاطبيؽ تسكؽ بؾسيم،

 أو شػػفاىا   أو تحريريػػا   بػػو بتبمػػيغيؼ بػػو الس شيػػيؽ عمػػؼ فيػػتؼ الفػػردي القػػرار أمػػا الرسػػسي،، الجريػػ   فػػي
 .بو اليقيشي ب مسيؼ

 ألحػػػ  يكػػػؾف  أف دوف  سػػػحبيا أو إلغائيػػػا أو التشغيسيػػػ، القػػػرارات ت ػػػ ي  فػػػي الحػػػ  اإلدار  تسمػػػػ. 3
 فػي اإلدار  تخزػع حػيؽ فػي عامػ،، قؾاعػ  تػشغؼ أنيػا اعت ػار عمػى مكتد ،، بحقؾؽ  بالتسدػ الح 

 .القانؾف  ح دىا م يش، لذروط الفردي، اإلداري، لمقرارات ت  يميا أو وإلغائيا سحبيا

 فػي القػؾانيؽ، تفدػير فػي الحاؿ ىؾ كسا التشغيسي،، القرارات تفدير في ال ادي، السحاكؼ تختص. 4
 .الفردي، اإلداري، القرارات بتفدير اإلداري  القزا  يختص حيؽ

 عمييا القزاء رقابة حيث مؽ اإلدارية القرارات: ثانيا

 القزػػا  لرقابػػ، تخزػػع ال وقػػرارات ال ػػادي، أو اإلداري  القزػػا  لرقابػػ، تخزػػع قػػرارات إلػػى وتقدػػؼ
 . القزا  أماـ فييا الظ ؽ التذري ات مش   التي تمػ أو الدياد  ب عساؿ الست مق، القرارات وىي
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 وحريػػاتيؼ األفػػراد لحقػػؾؽ  ضػػسانا   واألكثػػر الرقابػػ، صػػؾر أىػػؼ اإلدار  أعسػػاؿ عمػػى القزػػا  رقابػػ، ت ػػ 
 تمػػـز وحجيػػ، قػػؾ  مػػؽ القزػػا  أحكػػاـ بػػو تتستػػع ومػػا اسػػتقبلؿ مػػؽ القزػػائي، الرقابػػ، بػػو تتسيػػز لسػػا

 . واحتراميا بتشفيذىا الجسيع

 ومػؽ السذػروعي،، لسبػ أ إعسػاال   القزػا  لرقابػ، الشيائي، اإلداري، القرارات جسيع تخزع أف واألص 
 السؾحػ ، القزػا  يدػسى األوؿ اإلدار  أعسػاؿ عمػى القزػائي، الرقاب، نغؼ مؽ نؾعيؽ وجؾد السدتقر

 . السزدوج القزا  نغاـ فيدسى الثاني أما

 السشازعػات جسيػع فػي بػالشغر واحػ   قزػائي، جيػ، تخػتص أف ومقتزاه: السؾحد القزاء نغام -أ
 الرقابػ، وتتسثػ  نفدػيا، اإلداري، الييئات بيؽ أو اإلدار  وبيؽ بيشيؼ أو أنفديؼ األفراد بيؽ تشذ  التي
 ويدػؾد اإلداريػ،، القػرارات تظبيػ  جػرا  مػؽ تشػت  قػ  التػي األضػرار عػؽ بػالت ؾيض الشغاـ ىذا في
 . األخرى  ال وؿ وب ض األمريكي، الستح   والؾاليات إنكمترا في الشغاـ ىذا

 واحػ  قزػا  إلػى واإلدار  األفػراد يخزػع إذ السذػروع، مبػ أ مػع اتفاقػا   أكثر ب نو يتسيز الشغاـ وىذا
 .األفراد مؾاجي، في امتيازات أي اإلدار  بسش  يدس  ال مسا واح  وقانؾف 

 جيػ، مدتقمتيؽ، قزائيتيؽ جيتيؽ وجؾد أساس عمى الشغاـ ىذا يقؾـ: السزدوج القزاء نغام - 
 اإلدار  وبػػػيؽ بيػػػشيؼ أو األفػػراد بػػػيؽ تشذػػ  التػػػي السشازعػػػات فػػي بالفرػػػ  وتخػػتص: ال ػػػادي القزػػا 
 أحكػػاـ الشػػزاع ىػػذا عمػػى القزػػا  ويظبػػ  الخػػاص القػػانؾف  أشػػخاص مػػؽ كذػػخص تترػػرؼ عشػػ ما

 األفػػراد بػػيؽ تشذػػ  التػػي السشازعػػات فػي بالفرػػ  وتخػػتص: اإلداري  القزػػا  وجيػػ، الخػػاص، القػانؾف 
 األفػػػراد بيػػػا يتستػػػع ال بامتيػػػازات وتتستػػػع الدػػػمظ، صػػػاح ، برػػػفتيا األخيػػػر  تغيػػػر عشػػػ ما واإلدار 
 . ال اـ القانؾف  قؾاع  السشازع، عمى اإلداري  القزا  ويظب 

 فػي إال وت ؾيزػا ، إلغػا    اإلداري  القزػا  لرقابػ، اإلداريػ، القػرارات جسيػع تخزػع الشغػاـ ليػذا ووفقا  
 ومػػؽ القزػػا ، رقابػػ، مػػؽ السذػرع حرػػشيا التػػي والقػػرارات الدػياد  ب عسػػاؿ تت مػػ  م يشػػ، اسػتثشا ات

 فػي الشغػاـ ىذا انتذر ومشيا اإلداري  القزا  مي  ت   التي فرندا األسمؾ  بيذا أخذت التي ال وؿ
 . ومرر واليؾناف كبمجيكا ال وؿ كثير
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 أو الدػياد  ب عسػاؿ يت مػ  األوؿ صشفيؽ في تتسث  القزا  لرقاب، تخزع ال التي اإلداري، القرارات
 القزػػا  رقابػػ، مػػؽ السذػرع يحرػػشيا التػػي اإلداريػ، القػػرارات فيذػػس  الثػاني أمػػا الحكؾميػػ،، األعسػاؿ

 . خاص، العت ارات

 الح ؾمة أعسال أو الديوووادة أعسووال -أ

 أكػاف سؾا  القزا  لرقاب، خزؾعيا ب  ـ وتتسيز التشفيذي،، الدمظ، عؽ تر ر إداري، قرارات وىي
 تر ر التي األعساؿ تمػ:  ... بانيا ال راؽ في التسييز محكس، عرفتيا وق  الت ؾيض، أـ باإللغا 

 لتشغػػػيؼ ال ميػػػا الدػػػمظ، ىػػػذه بسقتزػػػى فت اشػػػرىا إدار ، سػػػمظ، ال حكػػػؼ سػػػمظ، لكؾنيػػػا الحكؾمػػػ، مػػػؽ
 كيػػاف عمػػى لمسحافغػػ، اضػػظرارا   تتخػػذىا أو خارجيػػ،، أـ كانػػ  داخميػػ، األخػػرى  بالدػػمظات عبلقاتيػػا

 ... الخارج في سيادتيا عؽ والذود ال اخ  في ال ول،

 اإلعسػاؿ: أىسيا الدياد  ألعساؿ قائس، وضع في التشازع ومحكس، الفرندي ال ول، مجمس أسيؼ وق 
 والسشازعػػػػات الشيابيػػػػ، السجػػػػالس بانتخػػػػا  الخاصػػػػ، القػػػػرارات بالبرلسػػػػاف، الحكؾمػػػػ، ب بلقػػػػ، الست مقػػػػ،
 ومسارسػػػ، ال سػػػتؾري،، الدػػػمظات بػػػيؽ بال بلقػػػ، الست مقػػػ، الجسيؾريػػػ، رئػػػيس قػػػرارات عشيػػػا، الشاشػػػئ،
 .بالحر  الست مق، األعساؿ وال بمؾماسي،، ال ولي، بال بلقات السترم، األعساؿ التذري ي،، الؾعيف،

 تذريعي نص عمى بشاءً  القزاء لرقابة تخزع ال التي القرارات - 

 تقتزػػػػي قػػػػ  ال امػػػػ، السرػػػػمح، مدػػػػتمزمات فػػػػاف القزػػػػا  لرقابػػػػ، اإلدار  خزػػػػؾع األصػػػػ  كػػػػاف إذا
 ضػػ  مػػا إداري  قػػرار تحرػػيؽ آلخػػر أو لدػػب  السذػػرع يػػرى  فقػػ  السبػػ أ، ىػػذا صػػرام، مػػؽ التخقيػػ 

 امكانيػ، عػ ـ صػري  بػشص فيقرر بو، الظ ؽ إمكاني، وبيؽ األفراد بيؽ فيحؾؿ القزا  أماـ الظ ؽ
 لمشغػر ىيئػ، أو لجشػ، بتذػكي  يقزػي كػ ف بو، لمظ ؽ  خر طري  ويرسؼ بالقرار، القزائي الظ ؽ

 .القرارات مؽ لقرار تؾجو التي الظ ؾف  في

 أمػػػاـ لمظ ػػػؽ الخزػػػؾع مػػػؽ اإلداريػػػ، القػػػرارات مػػػؽ الكثيػػػر اسػػػت  اد فػػػي أحيانػػػا ت ػػػالغ الػػػ وؿ أف إال
 لمقػػػرارات تحرػػػيشو ألف السذػػػرع مػػػؽ خظيػػػر االتجػػػاه ىػػػذا اف شػػػػ وال مختمفػػػ،، العت ػػػارات القزػػػا 
 .االدار  ت دو مؾاجي، في ميسو ضسانو مؽ االفراد يجرد الظ ؽ مؽ االداري،



 الظ ؽ ض  إداري  قرار أي تحريؽ مشع ق   2005  ل اـ الحالي ال ستؾر أف إلى اإلشار  وتج ر
 أو عسػ  أي تحرػيؽ عمػى القػؾانيؽ فػي الشص يحزر:  أف عمى مشو  100  الساد  فشر  فيو،
 الشرػػؾص ب لغػػا  القاضػػي 2005 لدػػش،  17  رقػػؼ القػػانؾف  صػػ ر كسػػا ، الظ ػػؽ ضػػ  إداري  قػػرار

 مجمػس وقػرارات القػؾانيؽ تظبيػ  مػؽ الشاشػئ، الػ عاوى  سػساع مػؽ السحاكؼ تسشع التي كاف، القانؾني،
  .السشح   الثؾر  كياد 

 

 والسركبة البديظة القرارات إلى تقدؼ التكؾيؽ، حيث مؽ اإلدارية القرارات: ثالثا

 أف دوف   ثارىا وتشت  مدتق  كياف وليا بذاتيا قائس، تكؾف  التي القرارات: البديظة بالقرارات يقرد
 قػػرار أو مؾعػػو ت يػػيؽ كقػػرار الشػػؾع، ىػػذا مػؽ اإلداريػػ، القػػرارات وأغمػػ  أخػػر، قػػانؾني ب سػػ  تترػ 
 .إلغا ه أو ترخيص مش  قرار أو عميو عقؾب، فرض

 فػي مرحمػ، أو كحمقػ، اتخاذىػا يكػؾف  التػي القػرارات ىػي : لالنفروال القابموة) السركبوة القورارات أما
 تسييزىا وبسكؽ ال سمي،، بيذه ارت اط ليا يكؾف  بحي  مراح  ع   مؽ تتؼ مرك ، إداري، عسمي، إتساـ
 تمػػػػ عمػػػى اإلداري  القزػػػا  رقابػػػ، ألغػػػراض عشيػػػا وفرػػػميا بيػػػا السترػػػم، القانؾنيػػػ، ال سميػػػ، عػػػؽ

 الدػػابق، كػػالقرارات ال امػػ،، اإلدار  عقػػؾد عػػؽ السشفرػػم، القػػرارات تمػػػ القػػرارات ىػػذه وأبػػرز القػػرارات،
 ال قػ ، إبػراـ وقػرار ، السشاقرػ، إرسػا  قػرار و ال ظػا ات تحميػ  لجش، قرارات مث   ال ق  إبراـ عمى
 .ال ق  إبراـ رفض وقرار

 والكاشفة السشذئة القرارات: راب ا

 مراكػز إنذا  عشيا فيشت  القانؾف، عالؼ في  ثارا   بذاتيا تح ث التي القرارات ىي: السشذئة القرارات
 م غػؼ حػاؿ وىػذا اإللغػا ، أو بالت  ي  القائس، القانؾني، السراكز في تغيير إح اث أو ج ي   قانؾني،

 .مؾعو ت ييؽ كقرار اإلداري، القرارات

 دورىػا يشحرػر وإنسػا ج ي  ، قانؾني،  ثارا   بذاتيا تح ث ال التي القرارات ىي: الكاشفة القرارات أما
 بجريسػػػ، عميػػو الحكػػػؼ بدػػب  مؾعػػػو بفرػػ  الرػػادر القػػػرار مثػػ  قائسػػػ،، قانؾنيػػ، حالػػػ، تقريػػر فػػي

 .القانؾف  بشص وعيفتو مؽ فرمو ارتكابيا عمى يترت 



 القانؾن االداري 

 م . د . عبد رزيج اسؾد

 ركؽ السحل

 ىػؾ لػئلدار  الساديػ، األعساؿ عؽ اإلداري، القرارات ومشيا القانؾني، األعساؿ يسيز ما أف سابقا   ذكرنا
 أثػػر أحػػ اث اإلداري  القػػرار مػػؽ تقرػػ  فػػاإلدار  الثانيػػ،، دوف  مقرػػؾد  قانؾنيػػ،  ثػػارا   األولػػى إحػػ اث
 .اإلداري  القرار خرائص أبرز وىؾ محمو ىؾ لمقرار القانؾني األثر ىذا م يؽ، قانؾني

 مركػػزا   فيشذػػ  صػػ وره لحغػػ، القػػانؾني الؾضػػع فػػي ُيح ثػػو الػػذي التغييػػر ىػػؾ اإلداري  القػػرار ومحػػ 
 مرػػر فػػي اإلداري  القزػػا  محكسػػ، عرفػػ  وقػػ  قائسػػ،، مراكػػز يمغػػي أو ي ػػ ؿ أو ج يػػ ا   قانؾنيػػا  ٌ  

 القػػانؾني واألثػػر إح اثػػو، إلػػى القػػرار مرػػ ر إراد  تتجػػو الػػذي السركػػز:  ب نػػو اإلداري  القػػرار محػػ 
 أو ت ػػػ يميا أو م يشػػػ، قانؾنيػػػ، مراكػػػز إنذػػػا  ىػػػؾ األثػػػر وىػػػذا وم اشػػػر ، حػػػاال عمييػػػا يترتػػػ  الػػػذي

 بػاإلدار ، الؾعيقيػ، عبلقتػو إنيػا  محمػو التقاع  إلى إحالتو أو مؾعو استقال، قبؾؿ فقرار ، إلغاؤىا
 مشػع وقػرار ال امػ،، الظػرؽ  فػي مرك ػ، بليػاد  لذػخص الدػساح محمػو مرك ػ، كيػاد  إجػاز  مش  وقرار
 .الظري  ذلػ عمى الدير مؽ السرك ات أو الدابم، مشع محمو الظرقات أح  عمى الدير

 فيقػاؿ محمػو، باسػؼ يدػسى عاد  القرار ف ف مؾضؾعو كؾنو اإلداري  القرار في السح  ألىسي، ونغرا  
 . التقاع  عمى إحال، وقرار ترفيع، وقرار ت ييؽ، قرار

 :وىي اإلداري  القرار مح  لرح، شروط مجسؾع، والقزا  الفقو ح د وق 

 صػػػػحيحا   صػػػػ وره حػػػػاؿ يحػػػػ ث اإلداري  القػػػػرار أف أي: وم اشػػػػر  حػػػػاال   القػػػػرار أثػػػػر يترتػػػػ  أف -1
 بقريش، الغرض ليذا اإلداري  القرار ويتستع القانؾني،، األوضاع في اإلدار  رج  قر ه الذي التغيير

 اإلدار  وأف الحػػاؿ، فػػي  ثػػاره ويحػػ ث صػػحيحا   يكػػؾف  صػػ وره حػػاؿ القػػرار أف يفتػػرض إذ الرػػح،،
 الس شػػي الذػػخص فيدػػتظيع برػػحتو، األفػػراد ط ػػؽ لػػؾ حتػػى عامػػ، كقاعػػ   بتشفيػػذه البػػ   تدػػتظيع

 يفرضػو بسػا االلتػزاـ وعميػو الج يػ ، السركػز بسؾجػ  وامتيػازات حقػؾؽ  مػؽ يسشحػو بسا التستع بالقرار
 .نفاذه مشذُ  وواج ات التزامات مؽ عميو



 تحقي  كاف إذا أما التحقي ، مسكؽ القرار مح  يكؾف  أف يذترط: مسكشا القرار مح  يكؾف  أف -2
 وعيقيػػ، درجػػ، فػػي مؾعػػو ت يػػيؽ قػػرار ذلػػػ مثػػاؿ م ي ػػا ، يكػػؾف  القػػرار فػػ ف مدػػتحيبل   القػػرار أثػػر

 .السبلؾ مؽ محذوف،

 أف ويجػػ  السذػػروعي،، بسبػػ أ عسػػبل   القػػانؾف  احتػػراـ اإلدار  عمػػى: لمقػػانؾف  القػػرار مخالفػػ، عػػ ـ -3
 محػػػ  مؾافقػػػ، احتػػػراـ القػػػانؾف  مخالفػػػ، ب ػػػ ـ والسقرػػػؾد لمقػػػانؾف، مؾافقػػػا اإلداري  القػػػرار محػػػ  يكػػؾف 
 القػػػػرار ومخالفػػػ، عرفيػػػػ،، أو مكتؾبػػػ، كانػػػػ  سػػػؾا  درجػػػػ، األعمػػػى القانؾنيػػػػ، لمقؾاعػػػ  اإلداري  القػػػرار

 : اآلتي، األوضاع أح  ت خذ لمقانؾف  اإلداري 

 بذػػػك  تشغيسػػػي قػػػرار أو قػػػانؾني نػػػص خػػػرؽ  أو مخالفػػػ، فػػػي وتتسثػػػ : الس اشػػػر  السخالفػػػ، -
 .القاع   تظبي  عؽ ال س  باالمتشاع أو وم اشر صري 

 .تظبيقيا أو واألنغس، القؾانيؽ تفدير في الخظ  -

 . الؾقائع عمى القانؾني، القاع   تظبي  في الخظ  -

  الغاية ركؽ

 اليػػ ؼ يكػػؾف  أف ويش غػػي اإلداري، قرارىػػا مػػؽ اإلدار  تبتغيػػو الػػذي الشيػػائي اليػػ ؼ بالغايػػ، يقرػػ 
 بالسزػػػػسؾف  وثيقػػػػا اترػػػػاال اإلداري  القػػػػرار غايػػػػ، وتترػػػػ  ال امػػػػ،، السرػػػػمح، تحقيػػػػ  ىػػػػؾ دائسػػػػا

 السجتسع خ م، غايتو تكؾف  أف يج  اإلدار  بو تقؾـ نذاط فك  ال ام،، اإلدار  لؾعيف، االجتساعي
 وحسايػػػ، وانتغػػػاـ بػػػاطراد ال امػػػ، السرافػػػ  تدػػػيير فػػػي الخ مػػػ، ىػػػذه وتتسثػػػ  ال ػػػاـ، صػػػالحو وتحقيػػػ 

 ، ال امػ، واألخػبلؽ واآلدا  ال امػ، والدػكيش، ال امػ، والرػح، ال ػاـ األمػؽ   ب شاصػره ال ػاـ الشغاـ
 وال أركانػو أحػ  يفقػ  ف نػو شخرػي نفػع أو مذػروع، غيػر غايػ، تحقيػ  القػرار مػؽ اليػ ؼ كاف ف ذا
 .الدمظ، استخ اـ في االنحراؼ عي  ويذؾبو إداريا، قرارا ي  

 أمػا محمػو، فيػذا وم اشػر  حػاال القػرار صػ ور عمػى يترتػ  الػذي الس اشر األثر عؽ الغاي، وتختمو
 ت يػػػيؽ فقػػػرار ال امػػػ،، السرػػػمح، وىػػػؾ اإلداري  لمشذػػػاط واألب ػػػ  األوسػػػع اليػػػ ؼ فيػػػي القػػػرار غايػػػ،

 ىػذا غايػ، أمػا ال امػ،، الؾعيفػ، ميػاـ وم اشرتو قانؾنا مح د مركز في شخص وضع محمو مؾعو
 .وانتغاـ باطراد ال اـ السرف  تديير فيي القرار



 : اعت ارات لثبلث، وفقا   اإلداري  القرار مؽ الغاي، تح ي  ويسكؽ

 ال شخرػػي، مرػػال  لتحقيػػ  اليػػ ؼ ىػػذا عػػؽ اإلدار  حػػادت فػػ ذا: ال امػػ، السرػػمح، اسػػتي اؼ. 1
 تكػؾف  قراراتيػا فػ ف االنتقاـ، بقر  الدمظ، استخ اـ أو الغير كسحابا  برم، ال ام، لمسرمح، تس 

 .لئللغا  وقابم، م ي ،

 ال امػ، السرػمح، تحقيػ  تدتي ؼ اإلدار  أف مؽ الرغؼ عمى: األى اؼ تخريص قاع   احتـر. 2
 ىػذا خالفػ  مػا وإذا لتحليقػو، قراراتيػا تدػ ى أف يجػ  خاصػا   ىػ فا   لػئلدار  السذػرع يحػ د فقػ  دائسا  

 .الدمظ، است ساؿ ب سا   م ي ا   يكؾف  قراراىا ف ف الي ؼ

 لتحقيػػ  القػػانؾف  بيشيػػا التػػي اإلجػػرا ات احتػػراـ اإلدار  عمػػى يت ػػيؽ: السقػػرر  اإلجػػرا ات احتػػراـ. 3
 م ػيؽ قػرار إلصػ ار البلزمػ، اإلداريػ، اإلجػرا ات فػي اإلدار  انحرف  ف ذا إليو، تد ى الذي الي ؼ

 إسػػػا   ب يػػػ  مذػػؾبا   يكػػػؾف  ىػػػذا ترػػرفيا فػػػ ف إليػػػو تدػػ ي الػػػذي اليػػػ ؼ لتحقيػػ  أخػػػرى  بػػ جرا ات
 . باإلجرا ات االنحراؼ صؾر  في الدمظ، است ساؿ

 اإلدارية القرارات أنؾاع

 وآثارىا مزسؾنيا حيث مؽ اإلدارية القرارات: أوال

 .تشغيسي، وقرارات فردي، قرارات إلى وتقدؼ

  التشغيسية القرارات -1

 غيػػر عػ د عمػى تظبػ  أف شػانيا مػؽ مجػرد ، مؾضػػؾعي، عامػ، قؾاعػ  تتزػسؽ التػي القػرارات وىػي
 .م يش، شروط فييا أو فييؼ تؾفرت كمسا الحاالت أو األفراد مؽ مح د

 الشاحيػػ، مػػؽ ف نيػػا مجػػرد  مؾضػػؾعي، عامػػ، قؾاعػػ  تتزػػسؽ التشغيسيػػ، اإلداريػػ، القػػرارات كانػػ  ولسػػا
 ىػذا ورغػؼ ، الفرعػي التذريع  تدسي، الفقيا  ب ض عمييا أطم  ليذا والقانؾف، تدتؾي  السؾضؾعي،

 يسكػػػؽ ال أساسػػػي، فروقػػػات بيشيسػػػا فػػػ ف التشغيسػػػي اإلداري  والقػػػرار القػػػانؾف  بػػػيؽ السؾضػػػؾعي الذػػػ و
 ايراد عمى التشغيسي القرار دور يقترر بيشسا أساسي، عام، م اد  يقرر أو يزع فالقانؾف  إغفاليا،
 الدػمظ، عػؽ القػانؾف  يرػ ر الذػكمي، الشاحيػ، ومػؽ القػانؾف، الييػا يت ػرض التػي التفرػيمي، االحكاـ



 يتقػػ ـ القػػانؾف  فػػ ف التػػ رج ناحيػػ، ومػػؽ إداريػػ،، جيػػ، عػػؽ التشغيسػػي القػػرار يرػػ ر بيشسػػا التذػػري ي،،
 القػػانؾف  نػػص تخػػالو أف لػػئلدار  يجػػؾز ال األسػػاس ىػػذا وعمػػى الترتيػػ ، فػػي التشغيسػػي القػػرار عمػػى
 . غيره أو تشغيسي بقرار

 الحاجػػ، أوجػػو وت ػػ د ال امػػ، اإلدار  تػػ خ  مجػػاالت لزيػػاد  التشغيسيػػ، القػػرارات أىسيػػ، ازدادت ولقػػ 
 ال امػػػ، واألطػػػر الس ػػػاد  القػػػانؾف  فػػػي يزػػػع ال راقػػػي السذػػػرع فػػػ ف لػػػذا وتذػػػ بيا، القػػػانؾني لمتشغػػػيؼ
 م الجػ، أمػر اإلدار  ترػ رىا التػي والت ميسػات لمشغػاـ ويتػرؾ لتشغيسيػا، يرػ ر التػي الحالػ، لتشغيؼ

  -80الساد   بسؾج   2005  ل اـ الشافذ ال راقي ال ستؾر أعظى فق  الكثير ، والجزئيات التفاصي 
 تشفيػػػػػذ بيػػػػػ ؼ والقػػػػػرارات والت ميسػػػػػات األنغسػػػػػ، إصػػػػػ ار:  صػػػػػبلحي، الػػػػػؾزرا  لسجمػػػػػس  ثالثػػػػػا البشػػػػ 

  .القؾانيؽ

 عميو، االطبلع مؽ الشاس وعام، الذ ف أصحا  تسكؽ بظريق، التشغيسي القرار عؽ بلفاإلع ويتؼ
 .بو ال مؼ لؤلفراد تتي  التي األخرى  اإلعبلف وسائ  أو الرسسي، الجري   في عاد  وتشذر

 الفردية القرات -2

 أو بػػذواتيؼ، م يشػػيؽ أشػػخاص مجسؾعػػ، أو م يشػػا شخرػػا يخػػص الػػذي القػػرار ىػػؾ: الفػػردي القػػرار
 مػػػػؽ محػػػػ د غيػػػػر عػػػػ د إلػػػػى أثػػػػره انرػػػػراؼ مػػػػؽ بػػػػالرغؼ م يشػػػػ، محػػػػ د  حػػػػاالت أو حالػػػػ، يخػػػػص

 قبػػػؾؿ قػػػرار أو ترقيتػػػو أو مؾعػػػو نقػػػ  قػػػرار مثػػػ  تظبيقػػػو، بسجػػػرد مزػػػسؾنو ويدػػػتشفذ األشػػػخاص،
 .م ي  أو كمي، في ب سسائيؼ مح ديؽ طبل  مجسؾع،

 غيػػر مجسؾعػػ، عمػػى انظبػػ  لػػؾ حتػػى م يشػػ،، حالػػ، يخػػص كػػاف إذا فرديػػا   اإلداري  القػػرار ي ػػ  كسػػا
 بػالتفرؽ  االضػظرابات مثيػري  مؽ مجسؾع، إلى اإلداري  الز   سمظ، أمر مث  األفراد، مؽ مح د 

 .لمدقؾط  ي  مشزؿ مؽ االقترا  مؽ الجسيؾر بسشع أمرىا أو

 قػػرار أو قػػانؾف  إلػػى تدػػتش  قػػ  ف نيػػا ذاتيػػ، فرديػػ، مراكػػز إال تشذػػ  ال الفرديػػ، القػػرارات كانػػ  ولسػػا
 مدػتش  األخير كاف إذا فردي بقرار تشغيسي قرارا مخالف، لئلدار  يجؾز ال ذلػ عمى وبشا    تشغيسي،

 .بو اليقيشي ب مسيؼ أو شفاىا   أو تحريريا   بو بتبميغيؼ الفردي بالقرار الس شييؽ عمؼ ويتؼ األوؿ، عمى

 



 الفردي والقرار التشغيسي القرار بيؽ التسييز

 ب ػػض فػػي يختمفػػاف أنيسػػا إال الجؾانػػ ، مػػؽ الكثيػػر فػػي الفػػردي القػػرار مػػع التشغيسػػي القػػرار يذػػترؾ
 :يمي فيسا بيشيسا التسييز أىسي، وتغير الجؾان ،

 تتزػسؽ بيشسػا بالػذات، م يش، حاالت أو أفراد أو بالذات م يؽ فرد عمى الفردي، القرارات تدري . 1
 يػتؼ أف دوف  م يشػ، شػروط فػييؼ تتػؾافر مػؽ كػ  عمػى تظبػ  مجػرد  عامػ، قؾاع  التشغيسي، القرارات

 . أسسائيؼ أو بذواتيؼ مق ما   األشخاص ى ال  تح ي 

 بشذره يتؼ إعبلنو ف ف ذاتي، غير عام، قؾاع  يتزسؽ التشغيسي القرار كاف لسا اإلعبلف، طري . 2
 عػاد  والت ميسػات األنغسػ، وتشذػر عميػو، االطػبلع مؽ الشاس عام، أو بو السخاطبيؽ تسكؽ بؾسيم،

 أو شػػفاىا   أو تحريريػػا   بػػو بتبمػػيغيؼ بػػو الس شيػػيؽ عمػػؼ فيػػتؼ الفػػردي القػػرار أمػػا الرسػػسي،، الجريػػ   فػػي
 .بو اليقيشي ب مسيؼ

 ألحػػػ  يكػػػؾف  أف دوف  سػػػحبيا أو إلغائيػػػا أو التشغيسيػػػ، القػػػرارات ت ػػػ ي  فػػػي الحػػػ  اإلدار  تسمػػػػ. 3
 فػي اإلدار  تخزػع حػيؽ فػي عامػ،، قؾاعػ  تػشغؼ أنيػا اعت ػار عمػى مكتد ،، بحقؾؽ  بالتسدػ الح 

 .القانؾف  ح دىا م يش، لذروط الفردي، اإلداري، لمقرارات ت  يميا أو وإلغائيا سحبيا

 فػي القػؾانيؽ، تفدػير فػي الحاؿ ىؾ كسا التشغيسي،، القرارات تفدير في ال ادي، السحاكؼ تختص. 4
 .الفردي، اإلداري، القرارات بتفدير اإلداري  القزا  يختص حيؽ

 عمييا القزاء رقابة حيث مؽ اإلدارية القرارات: ثانيا

 القزػػا  لرقابػػ، تخزػػع ال وقػػرارات ال ػػادي، أو اإلداري  القزػػا  لرقابػػ، تخزػػع قػػرارات إلػػى وتقدػػؼ
 . القزا  أماـ فييا الظ ؽ التذري ات مش   التي تمػ أو الدياد  ب عساؿ الست مق، القرارات وىي

 القزاء لرقابة الخاضعة القرارات -1

 وحريػػاتيؼ األفػػراد لحقػػؾؽ  ضػػسانا   واألكثػػر الرقابػػ، صػػؾر أىػػؼ اإلدار  أعسػػاؿ عمػػى القزػػا  رقابػػ، ت ػػ 
 تمػػـز وحجيػػ، قػػؾ  مػػؽ القزػػا  أحكػػاـ بػػو تتستػػع ومػػا اسػػتقبلؿ مػػؽ القزػػائي، الرقابػػ، بػػو تتسيػػز لسػػا

 . واحتراميا بتشفيذىا الجسيع



 ومػؽ السذػروعي،، لسبػ أ إعسػاال   القزػا  لرقابػ، الشيائي، اإلداري، القرارات جسيع تخزع أف واألص 
 السؾحػ ، القزػا  يدػسى األوؿ اإلدار  أعسػاؿ عمػى القزػائي، الرقاب، نغؼ مؽ نؾعيؽ وجؾد السدتقر

 . السزدوج القزا  نغاـ فيدسى الثاني أما

 السشازعػات جسيػع فػي بػالشغر واحػ   قزػائي، جيػ، تخػتص أف ومقتزاه: السؾحد القزاء نغام -أ
 الرقابػ، وتتسثػ  نفدػيا، اإلداري، الييئات بيؽ أو اإلدار  وبيؽ بيشيؼ أو أنفديؼ األفراد بيؽ تشذ  التي
 ويدػؾد اإلداريػ،، القػرارات تظبيػ  جػرا  مػؽ تشػت  قػ  التػي األضػرار عػؽ بػالت ؾيض الشغاـ ىذا في
 . األخرى  ال وؿ وب ض األمريكي، الستح   والؾاليات إنكمترا في الشغاـ ىذا

 واحػ  قزػا  إلػى واإلدار  األفػراد يخزػع إذ السذػروع، مبػ أ مػع اتفاقػا   أكثر ب نو يتسيز الشغاـ وىذا
 .األفراد مؾاجي، في امتيازات أي اإلدار  بسش  يدس  ال مسا واح  وقانؾف 

 جيػ، مدتقمتيؽ، قزائيتيؽ جيتيؽ وجؾد أساس عمى الشغاـ ىذا يقؾـ: السزدوج القزاء نغام - 
 اإلدار  وبػػػيؽ بيػػػشيؼ أو األفػػراد بػػػيؽ تشذػػ  التػػػي السشازعػػػات فػػي بالفرػػػ  وتخػػتص: ال ػػػادي القزػػا 
 أحكػػاـ الشػػزاع ىػػذا عمػػى القزػػا  ويظبػػ  الخػػاص القػػانؾف  أشػػخاص مػػؽ كذػػخص تترػػرؼ عشػػ ما

 األفػػراد بػػيؽ تشذػػ  التػػي السشازعػػات فػي بالفرػػ  وتخػػتص: اإلداري  القزػػا  وجيػػ، الخػػاص، القػانؾف 
 األفػػػراد بيػػػا يتستػػػع ال بامتيػػػازات وتتستػػػع الدػػػمظ، صػػػاح ، برػػػفتيا األخيػػػر  تغيػػػر عشػػػ ما واإلدار 
 . ال اـ القانؾف  قؾاع  السشازع، عمى اإلداري  القزا  ويظب 

 فػي إال وت ؾيزػا ، إلغػا    اإلداري  القزػا  لرقابػ، اإلداريػ، القػرارات جسيػع تخزػع الشغػاـ ليػذا ووفقا  
 ومػػؽ القزػػا ، رقابػػ، مػػؽ السذػرع حرػػشيا التػػي والقػػرارات الدػياد  ب عسػػاؿ تت مػػ  م يشػػ، اسػتثشا ات

 فػي الشغػاـ ىذا انتذر ومشيا اإلداري  القزا  مي  ت   التي فرندا األسمؾ  بيذا أخذت التي ال وؿ
 . ومرر واليؾناف كبمجيكا ال وؿ كثير

 القزاء لرقابة خاضعة غير قرارات -2

 أو الدػياد  ب عسػاؿ يت مػ  األوؿ صشفيؽ في تتسث  القزا  لرقاب، تخزع ال التي اإلداري، القرارات
 القزػػا  رقابػػ، مػػؽ السذػرع يحرػػشيا التػػي اإلداريػ، القػػرارات فيذػػس  الثػاني أمػػا الحكؾميػػ،، األعسػاؿ

 . خاص، العت ارات



 الح ؾمة أعسال أو الديوووادة أعسووال -أ

 أكػاف سؾا  القزا  لرقاب، خزؾعيا ب  ـ وتتسيز التشفيذي،، الدمظ، عؽ تر ر إداري، قرارات وىي
 تر ر التي األعساؿ تمػ:  ... بانيا ال راؽ في التسييز محكس، عرفتيا وق  الت ؾيض، أـ باإللغا 

 لتشغػػػيؼ ال ميػػػا الدػػػمظ، ىػػػذه بسقتزػػػى فت اشػػػرىا إدار ، سػػػمظ، ال حكػػػؼ سػػػمظ، لكؾنيػػػا الحكؾمػػػ، مػػػؽ
 كيػػاف عمػػى لمسحافغػػ، اضػػظرارا   تتخػػذىا أو خارجيػػ،، أـ كانػػ  داخميػػ، األخػػرى  بالدػػمظات عبلقاتيػػا

 ... الخارج في سيادتيا عؽ والذود ال اخ  في ال ول،

 اإلعسػاؿ: أىسيا الدياد  ألعساؿ قائس، وضع في التشازع ومحكس، الفرندي ال ول، مجمس أسيؼ وق 
 والسشازعػػػػات الشيابيػػػػ، السجػػػػالس بانتخػػػػا  الخاصػػػػ، القػػػػرارات بالبرلسػػػػاف، الحكؾمػػػػ، ب بلقػػػػ، الست مقػػػػ،
 ومسارسػػػ، ال سػػػتؾري،، الدػػػمظات بػػػيؽ بال بلقػػػ، الست مقػػػ، الجسيؾريػػػ، رئػػػيس قػػػرارات عشيػػػا، الشاشػػػئ،
 .بالحر  الست مق، األعساؿ وال بمؾماسي،، ال ولي، بال بلقات السترم، األعساؿ التذري ي،، الؾعيف،

 تذريعي نص عمى بشاءً  القزاء لرقابة تخزع ال التي القرارات - 

 تقتزػػػػي قػػػػ  ال امػػػػ، السرػػػػمح، مدػػػػتمزمات فػػػػاف القزػػػػا  لرقابػػػػ، اإلدار  خزػػػػؾع األصػػػػ  كػػػػاف إذا
 ضػػ  مػػا إداري  قػػرار تحرػػيؽ آلخػػر أو لدػػب  السذػػرع يػػرى  فقػػ  السبػػ أ، ىػػذا صػػرام، مػػؽ التخقيػػ 

 امكانيػ، عػ ـ صػري  بػشص فيقرر بو، الظ ؽ إمكاني، وبيؽ األفراد بيؽ فيحؾؿ القزا  أماـ الظ ؽ
 لمشغػر ىيئػ، أو لجشػ، بتذػكي  يقزػي كػ ف بو، لمظ ؽ  خر طري  ويرسؼ بالقرار، القزائي الظ ؽ

 .القرارات مؽ لقرار تؾجو التي الظ ؾف  في

 أمػػػاـ لمظ ػػػؽ الخزػػػؾع مػػػؽ اإلداريػػػ، القػػػرارات مػػػؽ الكثيػػػر اسػػػت  اد فػػػي أحيانػػػا ت ػػػالغ الػػػ وؿ أف إال
 لمقػػػرارات تحرػػػيشو ألف السذػػػرع مػػػؽ خظيػػػر االتجػػػاه ىػػػذا اف شػػػػ وال مختمفػػػ،، العت ػػػارات القزػػػا 
 .االدار  ت دو مؾاجي، في ميسو ضسانو مؽ االفراد يجرد الظ ؽ مؽ االداري،

 الظ ؽ ض  إداري  قرار أي تحريؽ مشع ق   2005  ل اـ الحالي ال ستؾر أف إلى اإلشار  وتج ر
 أو عسػ  أي تحرػيؽ عمػى القػؾانيؽ فػي الشص يحزر:  أف عمى مشو  100  الساد  فشر  فيو،
 الشرػػؾص ب لغػػا  القاضػػي 2005 لدػػش،  17  رقػػؼ القػػانؾف  صػػ ر كسػػا ، الظ ػػؽ ضػػ  إداري  قػػرار

 مجمػس وقػرارات القػؾانيؽ تظبيػ  مػؽ الشاشػئ، الػ عاوى  سػساع مػؽ السحاكؼ تسشع التي كاف، القانؾني،
  .السشح   الثؾر  كياد 



 

 والسركبة البديظة القرارات إلى تقدؼ التكؾيؽ، حيث مؽ اإلدارية القرارات: ثالثا

 أف دوف   ثارىا وتشت  مدتق  كياف وليا بذاتيا قائس، تكؾف  التي القرارات: البديظة بالقرارات يقرد
 قػػرار أو مؾعػػو ت يػػيؽ كقػػرار الشػػؾع، ىػػذا مػؽ اإلداريػػ، القػػرارات وأغمػػ  أخػػر، قػػانؾني ب سػػ  تترػ 
 .إلغا ه أو ترخيص مش  قرار أو عميو عقؾب، فرض

 فػي مرحمػ، أو كحمقػ، اتخاذىػا يكػؾف  التػي القػرارات ىػي : لالنفروال القابموة) السركبوة القورارات أما
 تسييزىا وبسكؽ ال سمي،، بيذه ارت اط ليا يكؾف  بحي  مراح  ع   مؽ تتؼ مرك ، إداري، عسمي، إتساـ
 تمػػػػ عمػػػى اإلداري  القزػػػا  رقابػػػ، ألغػػػراض عشيػػػا وفرػػػميا بيػػػا السترػػػم، القانؾنيػػػ، ال سميػػػ، عػػػؽ

 الدػػابق، كػػالقرارات ال امػػ،، اإلدار  عقػػؾد عػػؽ السشفرػػم، القػػرارات تمػػػ القػػرارات ىػػذه وأبػػرز القػػرارات،
 ال قػ ، إبػراـ وقػرار ، السشاقرػ، إرسػا  قػرار و ال ظػا ات تحميػ  لجش، قرارات مث   ال ق  إبراـ عمى
 .ال ق  إبراـ رفض وقرار

 والكاشفة السشذئة القرارات: راب ا

 مراكػز إنذا  عشيا فيشت  القانؾف، عالؼ في  ثارا   بذاتيا تح ث التي القرارات ىي: السشذئة القرارات
 م غػؼ حػاؿ وىػذا اإللغػا ، أو بالت  ي  القائس، القانؾني، السراكز في تغيير إح اث أو ج ي   قانؾني،

 .مؾعو ت ييؽ كقرار اإلداري، القرارات

 دورىػا يشحرػر وإنسػا ج ي  ، قانؾني،  ثارا   بذاتيا تح ث ال التي القرارات ىي: الكاشفة القرارات أما
 بجريسػػػ، عميػػو الحكػػػؼ بدػػب  مؾعػػػو بفرػػ  الرػػادر القػػػرار مثػػ  قائسػػػ،، قانؾنيػػ، حالػػػ، تقريػػر فػػي

 .القانؾف  بشص وعيفتو مؽ فرمو ارتكابيا عمى يترت 

 القانؾن االداري 

 م . د . عبد رزيج اسؾد

 اإلداري  العقد مفيؾم

 .وأنؾاعو األخرى  ال قؾد عؽ تسييزه وم ايير اإلداري  ال ق  ت ري  ىشا نتشاوؿ



 اإلداري  العقد تعريف

 بي  األخرى، ال قؾد عؽ بو ليتسيز اإلداري  لم ق  مح د ت ري  وضع في والفقو القزا  اختمو
 يكؾف  أف: ىي عشاصر ثبلث، فيو تؾافرت إذا اإلداري، صفتو يكتد  ال ق  أف عمى استقرت أنيا
 وسائ  اإلدار  تختار وأف عاـ، بسرف  ال ق  ىذا يتر  وأف عاما ، م شؾيا   شخرا   ال ق  طرفي أح 

 .ال اـ القانؾف 

 أحدىسا طرفيؽ بيؽ باتفاق يتسثل قانؾني عسل:  ب نو اإلداري  ال ق  ت ري  يسكؽ ذلػ وعمى
 فيو وتغير عام، مرف  تديير أو تشغيؼ أو إنذاء بقرد العام، القانؾن  أشخاص مؽ شخص

 العقؾد نظاق في مألؾفة غير شروط عمى باحتؾائو العام القانؾن  أح ام تظبي  في اإلدارة نية
  .الخاصة

 اإلداري  لمعقد السسيز السعيار

 السذرع بسحاول، ب أت مت اك ، زمشي، بسراح  األخرى  اإلدار  عقؾد عؽ اإلداري  ال ق  تسييز مر
 اختراص وج   ال قؾد ب ض عمى اإلداري، الرف، ب ضفا  وذلػ ب رادتو، اإلدار  عقؾد تسييز
 القانؾف  بتح ي  اإلداري، ال قؾد بسرحم، سسي  وق  اإلداري، لمقاضي مشازعات مؽ تثيره فيسا الشغر

 يرجع وإنسا ذاتي، خرائص إلى يدتش  يكؽ لؼ ال قؾد بتمػ اإلداري  لمقزا  االختراص ألف ؛
 ألس ا  الشق  مؽ لكثير ت رض  اإلداري، لم قؾد القانؾني التح ي  فكر  أف إال السذرع، إراد  إلى

 .السذرع عمييا يزقيو الذي التكيي  مع تتبل ـ ال ق  التي ال قؾد ب ض طبي ، إلى ترجع

 ال ق  طبي ، في بال ح  القزا  تكف  اإلداري،، لم قؾد السذرع لتح ي  السؾجي، االنتقادات وإزا 
 دائر  ضسؽ ال ق  ي قى وب كدو إداريا ال ق  يكؾف  تؾفرىا حال، وفي مح د ، م ايير وف  القانؾني،
 . الخاص القانؾف 

 : ىي اإلداري، ال قؾد تسييز في اإلدارياف والفقو القزا  اعتس ىا التي والس ايير

 العقد في طرفاً  اإلدارة تكؾن  أن: أوالً 

 وأشخاص ال اـ، القانؾف  أشخاص مؽ شخرا   طرفيو أح  يكؾف  أف يذترط إداريا   ال ق  يكؾف  لكي
 األشخاص عؽ فزبل   ليا، التاب ، اإلداري، والس سدات والؾزارات بال ول، تتسث  ال اـ القانؾف 



 أو ال ام، كالسشذآت السرفلي، األشخاص مؽ أو والشاحي، والقزا  كالسحافغ، السحمي، ال ام،
 .ذلػ في مخترا   أبرمو الذي ال ق  طرؼ يكؾف  أف ويج  لم ول،، السسمؾك، ال ام، الذركات

 ب مكاني، أقر إذ بذاتو، لم ق  ال اـ الذخص إبراـ شرط في يتذ د ي   لؼ اإلداري  القزا  أف إال
 ت اق  ف ذا ال اـ، الذخص عؽ بالؾكال، الخاص القانؾف  أشخاص مؽ شخص قب  مؽ إبرامو
 الجي، إلى ال ق   ثار تشررؼ و اإلدار  عؽ نائ ا   ي   ف نو ولحدابيا اإلدار  باسؼ ال ق  مؽ طرؼ

 .اإلداري،

 القانؾف  أشخاص مؽ شخريؽ بيؽ تبـر التي ال قؾد وصو عمى استقر اإلداري  القزا  أف كسا
 .ال كس يثب  لؼ ما إداري، عقؾدا   أنيا عمى ال اـ

 عام مرف  بشذاط العقد اترال: ثانياً 

 نفدو ال ق  مؾضؾع إلييا يزاؼ وإنسا إداريا ، ال ق  العت ار وح ىا تكفي ال الست اق  صف، إف
 السداىس، أو الس اون، أو تشفيذه أو إدارتو أو تدييره أو تشغيسو حي  مؽ عاـ بسرف  اتر  متى
 .فيو

 ك ق   وإدارتو بتشغيسو يتر  أو  ال ام، األشغاؿ ك ق   عاـ مرف  ب نذا  يتر  ال ق  كاف ف ذا
 وبيؽ ال قؾد ىذه بيؽ قائس، الرم، ف ف  التؾري  ك ق   وانتغامو بتدييره يتر  أو  االمتياز
 أح  كاف ولؾ الخاص القانؾف  عقؾد مؽ ال ق  أص   الرم، ىذه انقظ   ومتى ال اـ، السرف 
 لقظ ، اإلداري، الجيات أح ى ت جير مثبل إداريا   عق ا   ي   فبل ال ام،، األشخاص مؽ طرفيو
 بشذاط ال ق  اتراؿ لتخمو وذلػ عمييا مرشع إلقام، األفراد أح  إلى الخاص، أمبلكيا مؽ أرض
 .عاـ مرف 

 العام القانؾن  أسمؾب إتباع: ثالثاً 

 القانؾف  أسمؾ  اختيار في نيتيا عؽ اإلدار  تكذو أف اإلداري، الرف، ال ق  يكتد  لكي يمـز
 الخاص، القانؾف  في م لؾف، غير استثشائي، شروطا   ال ق  تزسيؽ ىي ذلػ في والؾسيم، ال اـ،
 عام، سمظ، برفتيا اإلدار  تبرميا التي لم قؾد اإلداري، الظبي ، تقرير في بيا االسترشاد يسكؽ
 .ال اـ القانؾف  نغاـ ىؾ قانؾني لشغاـ ال ق  وتخزع ال ادي، الفرد بيا يتستع ال بامتيازات تتستع



 ، االستثشائي، الذروط  لسرظم  مح دا ت ريفا ي ظؾا لؼ القانؾف  وفقيا  القزا  رجاؿ إف إال
 أو حقؾقا الست اق يؽ تسش  التي الذروط تمػ: ب نيا االستثشائي، الذروط َعرَّؼَ  الفرندي فالقزا 

 نظاؽ في يت اق  مؽ يقبميا أف يسكؽ التي تمػ عؽ بظبي تيا غري ، التزامات عاتقيؼ عمى تزع
 .التجاري، أو الس ني، القؾانيؽ

 الست اق يؽ مش  مؾضؾعيا يكؾف  التي ىي الس لؾف، غير الذروط أف فيروف  القانؾف  فقيا  أما
 بحري، عمييا االتفاؽ لمست اق يؽ يح  التي تمػ عؽ بظبي تيا غري ، بالتزامات تحسميؼ أو حقؾقا

 بيا يتستع أف يسكؽ ال امتيازات اإلدار  تسش  التي الذروط مث  والتجاري،، الس ني، القؾانيؽ ع  في
 مؾاجي، في استثشائي، سمظات اإلدار  مع الست اق  تخؾؿ التي الذروط وكذلػ اآلخر، الست اق 
 تديير في م اشر  اإلدار  مع الست اق  اشتراؾ أو م يش،، شروط دفاتر إلى اإلحال، أو الغير،
 ال ام  ي تبر الذرط وىذا اإلداري، لمقزا  الشزاع بشغر االختراص ج   شرط أو ال اـ، السرف 
 .اإلداري، ال ق  صف، إبراز في الحاسؼ

 اإلدارية العقؾد أنؾاع

 ما ومشيا خاص،، ب حكاـ السذرع نغسيا عقؾد مشيا اإلداري،، ال قؾد مؽ مختمف، أنؾاعا   اإلدار  تبـر
 :ذكرىا اآلتي اإلداري، ال قؾد أىؼ ومؽ اإلداري، لمقزا  تح ي ه ترؾ

 فرد  السقاوليؽ أح  الغال  في ىؾ وشخص اإلدار  بيؽ يتؼ اتفاؽ وىؾ: العامة األشغال عقد: أوال
 لحدا  عقاري، مشذآت أو م اني صيان، أو ترميؼ أو ببشا  كاللياـ م يؽ عس  لتشفيذ ، شرك، أو

 السؾضح، األسس حد  إليو ي فع نق ي مبمغ مقاب  ال ام،، السشف ، اج  مؽ وذلػ اإلدار ،
 .بالت اق 

 لو بسا ال اـ القانؾف  أشخاص مؽ شخص بيؽ اتفاؽ وىؾ: اإلداري  (التجييز) التؾريد عقد: ثانيا
  تجييز  بتؾري  الذخص ىذا بسقتزاه يت ي  خاص، أو عاـ  خر شخص وبيؽ سمظ،، مؽ

 في م لؾف، غير استثشائي، شروطا ويتزسؽ م يؽ، ثسؽ مقاب  عاـ لسرف  الزم، م يش، مشقؾالت
 .الخاص القانؾف 

 بؾضع أو لئلدار  مشقؾل، أشيا  بشق  شرك، أو فرد يت ي  بسقتزاه اتفاؽ وىؾ: الشقل عقد: ثالثا
 . مشتغس، مرات ع   أو واح   مر  عمى مقرؾرا ال ق  مؾضؾع يكؾف  وق  تررفيا، تح  سفيش،



 الس رف، فروع مؽ فرع في متخرص   االستذاري    ميشي بيؽ اتفاؽ ىؾ: االستذارة عقد: راب ا
 متف  أجر مقاب  في   ال س  ر  أو ال سي    اآلخر الظرؼ مؾاجي، في بسقتزاه يمتـز الفشي،،
 في ف ال، بظريق، ت ثر أف ش نيا مؽ ذىشي، طبي ، مؽ أدا  ىي ودراس، استذار  يق ـ أف عميو،
 .ال سي  قرارات تؾجيو

 القانؾف  أشخاص أح  بتكمي  ال ول، بسقتزاه تقـؾ عق  وىؾ: العامة السراف  التزام عقد: خامدا  
 أو م ا األمريؽ أو عاـ مرف  إدار  أو ب نذا  ومد وليتو نفقتو وعمى شرك، أو فرد الخاص
 السادي السقاب  عمى الذخص يحر  ذلػ مقاب  وفي ال ول،، في الظبي ي، الثروات استغبلؿ

 ىؾ السادي السقاب  يكؾف  أو السرف  خ مات عمى لحرؾليؼ السشتف ؾف  ي ف يا رسؾـ برؾر 
 مح د  ال ق  م   وتكؾف  الظبي ي، الثروات مؽ يدتخرجو مسا جز  عمى االمتياز صاح  حرؾؿ
 .القانؾف  بسؾج 

 القانؾف  أشخاص مؽ م شؾي  أو طبي ي شخص بسقتزاه يمتـز عق  وىؾ: السعاونة عقد: سادسا
 مذروع أو عاـ مرف  نفقات في عيشي بذي  أو نق ا   بالسداىس، واختياره برضائو ال اـ أو الخاص

 .إداري  نذاط أو ال ام، األشغاؿ مذروعات مؽ م يؽ

 القانؾن االداري 

 م . د . عبد رزيج اسؾد

 الزبط اإلداري حدود سمظات 

الزػػػػػػػػػػ   اإلداري نذػػػػػػػػػػاط تقػػػػػػػػػػؾـ بػػػػػػػػػػو اإلدار  إلػػػػػػػػػػى جانػػػػػػػػػػ  أنذػػػػػػػػػػظ، اخػػػػػػػػػػرى، وىػػػػػػػػػػؾ يخزػػػػػػػػػػع 
لسػػػػػػػػػا تخزػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػو أعسػػػػػػػػػاؿ اإلدار  مػػػػػػػػػؽ وجػػػػػػػػػؾ  احتراميػػػػػػػػػا لمقػػػػػػػػػانؾف أي لسبػػػػػػػػػ أ السذػػػػػػػػػروعي،، 
بػػػػػػػػػػػ  إف احتػػػػػػػػػػػراـ اإلدار  لسبػػػػػػػػػػػ أ السذػػػػػػػػػػػروعي، يحػػػػػػػػػػػ  أف يغيػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي أجمػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػؾره فػػػػػػػػػػػي 

ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد حالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، الزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   اإلداري، ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أف الزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   اإلداري يت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ا
ونذػػػػػػػػػػػػػاطيؼ، لػػػػػػػػػػػػػذا ف نػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػؽ الزػػػػػػػػػػػػػروري وضػػػػػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػػػػػ ود الختراصػػػػػػػػػػػػػات اإلدار  فػػػػػػػػػػػػػي 
مسارسػػػػػػػػػ، نذػػػػػػػػػاطيا فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ الزػػػػػػػػػ   اإلداري يػػػػػػػػػتؼ مػػػػػػػػػؽ خبللػػػػػػػػػو السؾازنػػػػػػػػػ، بػػػػػػػػػيؽ تحقيػػػػػػػػػ  
متظم ػػػػػػػػػات الشغػػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػاـ وضػػػػػػػػػساف حقػػػػػػػػػؾؽ وحريػػػػػػػػػات األفػػػػػػػػػراد، وفػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذا السجػػػػػػػػػاؿ نبػػػػػػػػػيؽ 



 ود ىػػػػػػػػػػػػذه حػػػػػػػػػػػػ ود سػػػػػػػػػػػػمظات الزػػػػػػػػػػػػ   اإلداري فػػػػػػػػػػػػي األوقػػػػػػػػػػػػات ال اديػػػػػػػػػػػػ، ثػػػػػػػػػػػػؼ ن ػػػػػػػػػػػػرض لحػػػػػػػػػػػػ
 الدمظ، في الغروؼ االستثشائي،. 

 األول: حدود سمظات الزبط اإلداري في الغروف العادية  الفرع 

تخزػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػمظ، الزػػػػػػػػػػػػ   اإلداري فػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػروؼ ال اديػػػػػػػػػػػػ، لسبػػػػػػػػػػػػ أ السذػػػػػػػػػػػػروعي، الػػػػػػػػػػػػذي 
يدػػػػػػػػػػػػػػت عى أف تكػػػػػػػػػػػػػػؾف اإلدار  خاضػػػػػػػػػػػػػػ ، فػػػػػػػػػػػػػػي جسيػػػػػػػػػػػػػػع ترػػػػػػػػػػػػػػرفاتيا لمقػػػػػػػػػػػػػػانؾف، وإال كانػػػػػػػػػػػػػػ  

طبل  وغيػػػػػػػػػر مذػػػػػػػػػروعا ، وتتسثػػػػػػػػػ  رقابػػػػػػػػػ، القزػػػػػػػػػا  ترػػػػػػػػػرفاتيا ومػػػػػػػػػا تتخػػػػػػػػػذه مػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػرارات بػػػػػػػػػا
 عمى سمظات اإلدار  في ىذه الغروؼ االعتيادي، فيسا يمي: 

 أوال: الرقابة عمى أىداف الزبط اإلداري 

يجػػػػػػػػػ  أف تتقيػػػػػػػػػ  اإلدار  باليػػػػػػػػػ ؼ الػػػػػػػػػذي مػػػػػػػػػؽ اجمػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػرر السذػػػػػػػػػرع مػػػػػػػػػش  ىيئػػػػػػػػػات الزػػػػػػػػػ   
ـ خاصػػػػػػػػػػا ، ىػػػػػػػػػػذه الدػػػػػػػػػػمظات، فمػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػئلدار  تخظػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػػػ ؼ سػػػػػػػػػػؾا  كػػػػػػػػػػاف عامػػػػػػػػػػا  أ

فػػػػػػػػػ ذا اسػػػػػػػػػتخ م  سػػػػػػػػػمظتيا فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػ  أغػػػػػػػػػراض ب يػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػؽ حسايػػػػػػػػػ، الشغػػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػاـ، أو 
سػػػػػػػػػػ   إلػػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػػ  مرػػػػػػػػػػال  عامػػػػػػػػػػ، لكشيػػػػػػػػػػا ال تػػػػػػػػػػ خ  ضػػػػػػػػػػسؽ أغػػػػػػػػػػراض الزػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػي 
قرػػػػػػػػػػػ ىا السذػػػػػػػػػػػرع فػػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػػػ ي ػػػػػػػػػػػ  انحرافػػػػػػػػػػػا  بالدػػػػػػػػػػػمظ،، ويخزػػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػػرار اإلدار  لرقابػػػػػػػػػػػ، 

 القزا  السختص. 

 

 

 إلداري ثانيًا: الرقابة عمى أسباب الزبط ا

يقرػػػػػػػػػػ  بدػػػػػػػػػػ  الزػػػػػػػػػػ   اإلداري الغػػػػػػػػػػروؼ الخارجيػػػػػػػػػػ، التػػػػػػػػػػي دف ػػػػػػػػػػ  اإلدار  إلػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػ خ  
وإصػػػػػػػػػػػ ار قرارىػػػػػػػػػػػا، وال ي ػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػ خ  اإلدار  مذػػػػػػػػػػػروعا  إال إذا كػػػػػػػػػػػاف مبشيػػػػػػػػػػػا  عمػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػ ا  

 صحيح، وج ي، مؽ ش نيا أف تخ  بالشغاـ ال اـ ب شاصره السختمف،.

 ثالثا: الرقابة عمى وسائل الزبط اإلداري 



ؾف الؾسػػػػػػػػػػػػائ  التػػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػػتخ متيا ىيئػػػػػػػػػػػػات الزػػػػػػػػػػػػ   اإلداري مذػػػػػػػػػػػػروع،، وال يجػػػػػػػػػػػػ  أف تكػػػػػػػػػػػػ
يجػػػػػػػػػػػؾز أف يترتػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػت ساؿ ىػػػػػػػػػػػذه الؾسػػػػػػػػػػػائ  ت ظيػػػػػػػػػػػ  الحريػػػػػػػػػػػات ال امػػػػػػػػػػػ، بذػػػػػػػػػػػك  
مظمػػػػػػػػػػػ  الف ذلػػػػػػػػػػػػ ي ػػػػػػػػػػػ  إلغػػػػػػػػػػػا   ليػػػػػػػػػػػذه الحريػػػػػػػػػػػات، ومػػػػػػػػػػػؽ ثػػػػػػػػػػػؼ يجػػػػػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػػػػػؾف الحغػػػػػػػػػػػر 

 ندبيا ، إي إف يكؾف قاصرا  عمى زماف أو مكاف م يشيؽ. 

 ات الزبط اإلداري رابعًا: مالئسة قرار 

ال يكفػػػػػػػػػى أف يكػػػػػػػػػؾف قػػػػػػػػػرار الزػػػػػػػػػ   اإلداري جػػػػػػػػػائزا  قانؾنػػػػػػػػػا  أو أنػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػ ر بشػػػػػػػػػا   عمػػػػػػػػػى 
أسػػػػػػػػػػػ ا  ج يػػػػػػػػػػػػ،، إنسػػػػػػػػػػػػا تتدػػػػػػػػػػػع رقابػػػػػػػػػػػػ، القزػػػػػػػػػػػػا  ل حػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػ ى اختيػػػػػػػػػػػػار اإلدار  الؾسػػػػػػػػػػػػيم، 
السبلئسػػػػػػػػػػػ، لمتػػػػػػػػػػػ خ ، فيجػػػػػػػػػػػػ  أف ال تمجػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػتخ اـ وسػػػػػػػػػػػائ  قاسػػػػػػػػػػػي، أو ال تػػػػػػػػػػػػتبل ـ 

ا، فػػػػػػػػػػػػبل يجػػػػػػػػػػػػؾز مػػػػػػػػػػػػثبل  لرجػػػػػػػػػػػػاؿ األمػػػػػػػػػػػػؽ أف مػػػػػػػػػػػػع خظػػػػػػػػػػػػؾر  الغػػػػػػػػػػػػروؼ التػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػ ر فييػػػػػػػػػػػػ
يدػػػػػػػػػػتخ مؾا إطػػػػػػػػػػبلؽ الشػػػػػػػػػػار لتفريػػػػػػػػػػ  تغػػػػػػػػػػاىره فػػػػػػػػػػي الؾقػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذي كػػػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػػػتخ اـ الغػػػػػػػػػػاز 

 السدي  لم مؾع أو خراطيؼ السياه كافيا  لتحقي  ىذا الغرض. 

 

 الثاني: حدود سمظات الزبط اإلداري في الغروف االستثشائية الفرع

ولػػػػػػػػػػػ، كػػػػػػػػػػػالحرو  والكػػػػػػػػػػػؾارث الظبي يػػػػػػػػػػػ،، قػػػػػػػػػػػ  تظػػػػػػػػػػػرأ عػػػػػػػػػػػروؼ اسػػػػػػػػػػػتثشائي، تيػػػػػػػػػػػ د سػػػػػػػػػػػبلم، ال 
وتج ميػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػاجز  عػػػػػػػػػػػؽ حسايػػػػػػػػػػػ، الشغػػػػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػػػاـ باسػػػػػػػػػػػتخ اـ القؾاعػػػػػػػػػػػ  واإلجػػػػػػػػػػػرا ات التػػػػػػػػػػػي 
تتخػػػػػػػػذىا فػػػػػػػػي الغػػػػػػػػروؼ االعتياديػػػػػػػػ،، وفػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذه الحالػػػػػػػػ، البػػػػػػػػ  أف تتدػػػػػػػػع سػػػػػػػػمظات ىيئػػػػػػػػات 
الزػػػػػػػػػ   لسؾاجيػػػػػػػػػ، ىػػػػػػػػػذه الغػػػػػػػػػروؼ مػػػػػػػػػؽ خػػػػػػػػػػبلؿ تسكيشيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػؽ اتخػػػػػػػػػاذ إجػػػػػػػػػرا ات سػػػػػػػػػػري ، 

 ستثشائي. وحازم، لسؾاجي، الغرؼ اال

عمػػػػػػػػػى أف الغػػػػػػػػػرؼ االسػػػػػػػػػتثشائي ال يج ػػػػػػػػػ  اإلدار  فػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػ ى مػػػػػػػػػؽ رقابػػػػػػػػػ، القزػػػػػػػػػا  بذػػػػػػػػػك  
مظمػػػػػػػػػ ، فػػػػػػػػػاإلدار  ت قػػػػػػػػػى مدػػػػػػػػػ ول، فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػ  الغػػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػػتثشائي، عمػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػاس الخظػػػػػػػػػ  
الػػػػػػػػػػذي وقػػػػػػػػػػع مشيػػػػػػػػػػا، غيػػػػػػػػػػر أف الخظػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػ، الغػػػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػػػتثشائي، يقػػػػػػػػػػاس بسيػػػػػػػػػػزاف 

ل اديػػػػػػػػػػػػ،، إذ تت ظػػػػػػػػػػػػ   خػػػػػػػػػػػػر غيػػػػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػػػذي يقػػػػػػػػػػػػاس بػػػػػػػػػػػػو الخظػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػروؼ ا
السذػػػػػػػػػػػػػػػػروعي، االعتياديػػػػػػػػػػػػػػػػ، لتحػػػػػػػػػػػػػػػػ  محميػػػػػػػػػػػػػػػػا مذػػػػػػػػػػػػػػػػروعي، ج يػػػػػػػػػػػػػػػػ   تدػػػػػػػػػػػػػػػػسى  مذػػػػػػػػػػػػػػػػروعي، 

 األزمات  أو  السذروعي، االستثشائي، .



وتبريػػػػػػػػػػػػر التؾسػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػي حريػػػػػػػػػػػػ، اإلدار  فػػػػػػػػػػػػي الترػػػػػػػػػػػػرؼ لسؾاجيػػػػػػػػػػػػ، الغػػػػػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػػػػػتثشائي، 
كسػػػػػػػػػػػػػا أوضػػػػػػػػػػػػػحو مجمػػػػػػػػػػػػػس ال ولػػػػػػػػػػػػػ، الفرندػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػؾ  واج ػػػػػػػػػػػػػات اإلدار  ، فػػػػػػػػػػػػػاإلدار  مكمفػػػػػػػػػػػػػ، 

شغػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػاـ وضػػػػػػػػساف سػػػػػػػػير السرافػػػػػػػػػ  ال امػػػػػػػػ، بانتغػػػػػػػػاـ، فػػػػػػػػػ ذا لػػػػػػػػؼ تػػػػػػػػتسكؽ مػػػػػػػػػؽ بحسايػػػػػػػػ، ال
الليػػػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػػػذا الؾاجػػػػػػػػػػ  بدػػػػػػػػػػب  وقػػػػػػػػػػؾع عػػػػػػػػػػرؼ اسػػػػػػػػػػتثشائي، فميػػػػػػػػػػا أف تتػػػػػػػػػػرؾ م قتػػػػػػػػػػا  التقيػػػػػػػػػػ  
بالسذػػػػػػػػػػروعي، االعتياديػػػػػػػػػػ، وتؾسػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػمظاتيا لتػػػػػػػػػػتسكؽ مػػػػػػػػػػؽ الليػػػػػػػػػػاـ بؾاج اتيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػ  

 الغروؼ االستثشائي، السدتج  .

 مظة الزبط في الغروف االستثشائيةأواًل: التشغيؼ القانؾني لد

لسػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػاف تؾسػػػػػػػػػػػيع سػػػػػػػػػػػمظات اإلدار  فػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػػػػتثشائي، مػػػػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػػػػ نو السدػػػػػػػػػػػاس 
الس اشػػػػػػػػػر بحقػػػػػػػػػػؾؽ وحريػػػػػػػػػات األفػػػػػػػػػػراد التػػػػػػػػػػي يكفميػػػػػػػػػا ال سػػػػػػػػػػتؾر، فبلبػػػػػػػػػ  أف يتػػػػػػػػػػ خ  السذػػػػػػػػػػرع 
لتح يػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػا إذا كػػػػػػػػػػاف الغػػػػػػػػػػرؼ اسػػػػػػػػػػتثشائيا  أـ ال، ويػػػػػػػػػػتؼ ذلػػػػػػػػػػػ بات ػػػػػػػػػػاع أسػػػػػػػػػػمؾبيؽ: األوؿ أف 

تشغػػػػػػػػػػػػػيؼ سػػػػػػػػػػػػمظات اإلدار  فػػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػػػػػتثشائي، ب ػػػػػػػػػػػػ  وقؾعيػػػػػػػػػػػػػا،  ترػػػػػػػػػػػػ ر قػػػػػػػػػػػػؾانيؽ
ويتدػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػذا األسػػػػػػػػمؾ  بحسايػػػػػػػػ، حقػػػػػػػػؾؽ األفػػػػػػػػراد وحريػػػػػػػػاتيؼ ألنػػػػػػػػو يحػػػػػػػػـر الدػػػػػػػػمظ، التشفيذيػػػػػػػػ، 
مػػػػػػػػػؽ المجػػػػػػػػػؾ  إلػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػمظات الغػػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػػتثشائي، إال ب ػػػػػػػػػ  مؾافقػػػػػػػػػ، الدػػػػػػػػػمظ، التذػػػػػػػػػري ي،، 

اج  ال يحتسػػػػػػػػ  وي ػػػػػػػػا  عميػػػػػػػػو أف ىشػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػؽ الغػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػتثشائي، مػػػػػػػػا يقػػػػػػػػع بذػػػػػػػػك  مفػػػػػػػػ
 استر ار تمػ التذري ات باإلجرا ات الظؾيم، الس تاد  .

بيشسػػػػػػػػػػػػا يتسثػػػػػػػػػػػػ  األسػػػػػػػػػػػػمؾ  الثػػػػػػػػػػػػاني بؾجػػػػػػػػػػػػؾد قػػػػػػػػػػػػؾانيؽ مشغسػػػػػػػػػػػػ، سػػػػػػػػػػػػمفا  لس الجػػػػػػػػػػػػ، الغػػػػػػػػػػػػروؼ 
االسػػػػػػػػػػػػػػتثشائي، قبػػػػػػػػػػػػػػ  كياميػػػػػػػػػػػػػػا ويػػػػػػػػػػػػػػرخص ال سػػػػػػػػػػػػػػتؾر لمدػػػػػػػػػػػػػػمظ، التشفيذيػػػػػػػػػػػػػػ، بػػػػػػػػػػػػػػ عبلف حالػػػػػػػػػػػػػػ، 

ليػػػػػػػػػذا األسػػػػػػػػػمؾ   الغػػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػػتثشائي، وال سػػػػػػػػػ  بسقتزػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذه القػػػػػػػػػؾانيؽ، وال يخفػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا
مػػػػػػػػػؽ عيػػػػػػػػػؾ  تتسثػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي احتسػػػػػػػػػاؿ إسػػػػػػػػػا   اإلدار  سػػػػػػػػػمظتيا فػػػػػػػػػي إعػػػػػػػػػبلف حالػػػػػػػػػ، الغػػػػػػػػػروؼ 
االسػػػػػػػػػتثشائي، فػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػر أوقاتيػػػػػػػػػا لبلسػػػػػػػػػتفاد  مسػػػػػػػػػا يسشحػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػا السذػػػػػػػػػرع مػػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػػبلحيات 

 في تقيي  حريات األفراد وحقؾقيؼ. 

 ثانيا: حاالت إعالن حالة الظؾارئ في العراق

لسجمػػػػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػػػػؾا  صػػػػػػػػػػػػبلحي، إعػػػػػػػػػػػػبلف  2005 أعظػػػػػػػػػػػػى ال سػػػػػػػػػػػػتؾر ال راقػػػػػػػػػػػػي الشافػػػػػػػػػػػػذ ل ػػػػػػػػػػػػاـ
حالػػػػػػػػػ، الظػػػػػػػػػؾار  ب غمبيػػػػػػػػػ، الثمثػػػػػػػػػيؽ، بشػػػػػػػػػا   عمػػػػػػػػػػى طمػػػػػػػػػ   مذػػػػػػػػػترؾ مػػػػػػػػػؽ رئػػػػػػػػػيس الجسيؾريػػػػػػػػػػ، 



ورئػػػػػػػػػيس مجمػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػؾزرا  ، عمػػػػػػػػػى أف ت مػػػػػػػػػؽ حالػػػػػػػػػ، الظػػػػػػػػػؾار  لسػػػػػػػػػ   ثبلثػػػػػػػػػيؽ يؾمػػػػػػػػػا  قابمػػػػػػػػػ، 
لمتس يػػػػػػػػ  وبسؾافقػػػػػػػػ، عمييػػػػػػػػا فػػػػػػػػي كػػػػػػػػ  مػػػػػػػػر  ، كسػػػػػػػػا خػػػػػػػػؾؿ ال سػػػػػػػػتؾر رئػػػػػػػػيس مجمػػػػػػػػس الػػػػػػػػؾزرا  

، التػػػػػػػػػػػػي تسكشػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػؽ إدار  شػػػػػػػػػػػػ وف الػػػػػػػػػػػػ بلد خػػػػػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػػػػػ   إعػػػػػػػػػػػػبلف الرػػػػػػػػػػػػبلحيات البلزمػػػػػػػػػػػػ
الحػػػػػػػػػػػػػػر  وحالػػػػػػػػػػػػػػ، الظػػػػػػػػػػػػػػؾار ، عمػػػػػػػػػػػػػػى أف ي ػػػػػػػػػػػػػػرض عمػػػػػػػػػػػػػػى مجمػػػػػػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػػػػػػؾا  اإلجػػػػػػػػػػػػػػرا ات 
الستخػػػػػػػػػػذ  أثشػػػػػػػػػػا  إعػػػػػػػػػػبلف حالػػػػػػػػػػ، الظػػػػػػػػػػؾار  والشتػػػػػػػػػػائ  التػػػػػػػػػػي ترتبػػػػػػػػػػ  عمييػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػبلؿ خسدػػػػػػػػػػ، 

 عذر يؾما مؽ انتيا  حال، الظؾار  .

 6الدػػػػػػػػػػبلم، الؾطشيػػػػػػػػػػ، بتػػػػػػػػػػاريخ  ىػػػػػػػػػػذا وقػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػ ر مجمػػػػػػػػػػس الحكػػػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػػػانؾف الػػػػػػػػػػ فاع عػػػػػػػػػػؽ 
   الػػػػػػػػػػػػػػػذي خػػػػػػػػػػػػػػػؾؿ الدػػػػػػػػػػػػػػػمظ، التشفيذيػػػػػػػػػػػػػػػ، صػػػػػػػػػػػػػػػبلحيات واسػػػػػػػػػػػػػػػ ، لسؾاجيػػػػػػػػػػػػػػػػ، 2004تسػػػػػػػػػػػػػػػؾز 

الغػػػػػػػػػػروؼ الظارئػػػػػػػػػػ،، وكػػػػػػػػػػاف السذػػػػػػػػػػرع ال راقػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػ ر سػػػػػػػػػػابقا  عػػػػػػػػػػ دا  مػػػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػػػؾانيؽ 
لتشغػػػػػػػػػػػيؼ سػػػػػػػػػػػمظات واختراصػػػػػػػػػػػات الييئػػػػػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػػػػػ، السخترػػػػػػػػػػػ، بحسايػػػػػػػػػػػ، الشغػػػػػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػػػػاـ 

، 1965  لدػػػػػػػػػػش، 4ف الدػػػػػػػػػػبلم، الؾطشيػػػػػػػػػػ، رقػػػػػػػػػػؼ  فػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػروؼ االسػػػػػػػػػػتثشائي،، ومشيػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػانؾ 
  لدػػػػػػػػػػش، 64، وقػػػػػػػػػػانؾف الػػػػػػػػػػ فاع السػػػػػػػػػػ ني رقػػػػػػػػػػؼ  1971  لدػػػػػػػػػػش، 12وقػػػػػػػػػػانؾف الت بئػػػػػػػػػػ، رقػػػػػػػػػػؼ  

1978. 

 القانؾن االداري 

 م . د , عبد رزيج اسؾد

 والسحافغات األقاليؼ وسمظات االتحادية الدمظات بيؽ االختراص مشازعات

 لمدػػػػػمظات الحرػػػػػري، االختراصػػػػػات  110  السػػػػػاد  فػػػػػي 2005 ل ػػػػػاـ ال راقػػػػػي ال سػػػػػتؾر حػػػػػ د
 األقػػػػػاليؼ سػػػػػمظات وبػػػػػيؽ بيشيػػػػػا مذػػػػػترك، اختراصػػػػػات  114  السػػػػػاد  خؾلتيػػػػػا كسػػػػػا االتحاديػػػػػ،،

 عميػػػػػو يػػػػػشص لػػػػػؼ مػػػػػا كػػػػػ  أف  115  السػػػػػاد  وبيشػػػػػ  إقمػػػػػيؼ، فػػػػػي السشتغسػػػػػ، غيػػػػػر والسحافغػػػػػات
 األقػػػػػػػػػػػاليؼ صػػػػػػػػػػػبلحي، مػػػػػػػػػػػؽ تكػػػػػػػػػػػؾف  االتحاديػػػػػػػػػػػ، لمدػػػػػػػػػػػمظات الحرػػػػػػػػػػػري، االختراصػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػي

 عمييػػػػػػا نرػػػػػػ  التػػػػػػي السذػػػػػػترك، االختراصػػػػػػات أمػػػػػػا إقمػػػػػػيؼ، فػػػػػػي السشتغسػػػػػػ، غيػػػػػػر غػػػػػػاتوالسحاف
 إقمػػػػػيؼ فػػػػػي السشتغسػػػػػ، غيػػػػػر والسحافغػػػػػات األقػػػػػاليؼ لقػػػػػانؾف  فييػػػػػا األولؾيػػػػػ، فتكػػػػػؾف   114  السػػػػػاد 

 .بيشيسا الخبلؼ حال، في



 ل ػػػػػػػ ـ إمػػػػػػػا مشازعػػػػػػػات سػػػػػػػيثير  نفػػػػػػػا   السػػػػػػػذكؾر  االختراصػػػػػػػات مسارسػػػػػػػ، أف فيػػػػػػػو الشػػػػػػػػ ومسػػػػػػػا
 الدػػػػػػػمظات إحػػػػػػػ ى بت سػػػػػػػ  أو التفدػػػػػػػير، فػػػػػػػي خبلفػػػػػػػات بدػػػػػػػب  أو الشرػػػػػػػؾص، دالالت وضػػػػػػػؾح
 حػػػػػ وث ال راقػػػػػي ال سػػػػػتؾر وضػػػػػع مػػػػػؽ تؾقػػػػػع وقػػػػػ  أخػػػػػرى، سػػػػػمظ، اختراصػػػػػات عمػػػػػى التجػػػػػاوز

 االتحاديػػػػ، السحكسػػػػ، اختراصػػػػات ال سػػػػتؾر مػػػػؽ  93  السػػػػاد  بيشػػػػ  فقػػػػ  لػػػػذا السشازعػػػػات، ىػػػػذه
 وحكؾمػػػػػػػات االتحاديػػػػػػػ، الحكؾمػػػػػػػ، بػػػػػػػيؽ تحرػػػػػػػ  التػػػػػػػي السشازعػػػػػػػات فػػػػػػػي الفرػػػػػػػ  ومشيػػػػػػػا ال ميػػػػػػػا
 .السحمي، واإلدارات والبم يات والسحافغات األقاليؼ

 وسػػػػػػمظات االتحاديػػػػػػ، الدػػػػػػمظات بػػػػػػيؽ السشازعػػػػػػات ت خػػػػػػذ اف يسكػػػػػػؽ:  السشازعووووووات صووووووؾر: أوال
 :  اآلتيتيؽ الرؾرتيؽ أح  إقميؼ في السشتغس، غير والسحافغات األقاليؼ

 والسحافغػػػػػات األقػػػػػاليؼ وسػػػػػمظات االتحاديػػػػػ، الدػػػػػمظات كيػػػػػاـ بػػػػػو يقرػػػػػ : اإليجوووووابي التشوووووازع -1
 ول ػػػػػػ  غيرىػػػػػػا، دوف  ليػػػػػا ىػػػػػػؾ االخترػػػػػاص ىػػػػػػذا بػػػػػ ف واالدعػػػػػػا  نفدػػػػػو االخترػػػػػػاص بسسارسػػػػػ،

 االتحاديػػػػ، الحكؾمػػػ، بػػػػيؽ الػػػشف  عقػػػػؾد إبػػػراـ حػػػؾؿ حرػػػػ  الػػػذي الخػػػػبلؼ ذلػػػػ عمػػػػى مثػػػاؿ خيػػػر
 .ال ستؾر مؽ  112  الساد  نص غسؾض بدب  وذلػ كؾردستاف، إقميؼ وحكؾم،

 اخترػػػػػاص مسارسػػػػ، إقميسيػػػػ، أو اتحاديػػػػ، سػػػػمظ، أي رفػػػػض عػػػػؽ ويػػػػشجؼ: الدوووومبي التشووووازع -2
 الدػػػػػمظات مػػػػػؽ ُيظمػػػػػ  فقػػػػػ  ال ػػػػػاـ، الرػػػػػال  عمػػػػػى أو فرديػػػػػ، حقػػػػػؾؽ  فػػػػػي يػػػػػ ثر قػػػػػ  مسػػػػػا م ػػػػػيؽ

 اإلقمػػػػيؼ سػػػػمظات مػػػػؽ يظمػػػػ  ثػػػػؼ االخترػػػػاص، عػػػػ ـ بػػػػ عؾى  فتػػػػرفض مػػػػا قػػػػرار اتخػػػػاذ االتحاديػػػػ،
 فتػػػػػػرفض نفدػػػػػػو السؾضػػػػػػؾع فػػػػػػي قػػػػػػرار اتخػػػػػػاذ إقمػػػػػػيؼ فػػػػػػي السشتغسػػػػػػ، غيػػػػػػر السحافغػػػػػػ، أو الس شػػػػػػي

 القػػػػػػػانؾف  حكػػػػػػػؼ ت ظيػػػػػػػ  ي شػػػػػػػي الػػػػػػػذي األمػػػػػػػر اختراصػػػػػػػيا، عػػػػػػػ ـ أسػػػػػػػاس عمػػػػػػػى ايزػػػػػػػا   ذلػػػػػػػػ
 .حاال   يكؾف  ق  لخظر والخاص، ال ام، السرال  وت ريض

 بالفرػػػػ  مخترػػػػ، ميػػػػ   ال راقػػػػي ال سػػػػتؾر أوجػػػػ :  السشازعووووات بفووووض السخترووووة الييووووأة: ثانيووووا
 غيػػػػر والسحافغػػػػات األقػػػػاليؼ وسػػػػمظات االتحاديػػػػ، الدػػػػمظات بػػػػيؽ مشازعػػػػات مػػػػؽ يثػػػػؾر قػػػػ  مػػػػا فػػػػي

 السػػػػػاد  مػػػػػؽ  أوال  الفقػػػػػر  عرفتيػػػػػا التػػػػػي  ال ميػػػػػا االتحاديػػػػػ، السحكسػػػػػ،  وىػػػػػي إقمػػػػػيؼ فػػػػػي السشتغسػػػػػ،
 بيشتػػػػػػو فقػػػػػػ  تذػػػػػػكيميا أمػػػػػػا ، وإداريػػػػػػا   ماليػػػػػػا   مدػػػػػػتقم، قزػػػػػػائي، ىيئػػػػػػ،:  ب نيػػػػػػا ال سػػػػػػتؾر مػػػػػػؽ  92 

 القزػػػػػػا  مػػػػػؽ عػػػػػػ د مػػػػػؽ ال ميػػػػػػا االتحاديػػػػػ، السحكسػػػػػػ، تتكػػػػػؾف :   السػػػػػػاد  ذات مػػػػػؽ  ثانيػػػػػػا  الفقػػػػػر 
 وعسػػػػػ  اختيػػػػػارىؼ طريقػػػػػ، وتػػػػػشغؼ عػػػػػ دىؼ يحػػػػػ د القػػػػػانؾف، وفقيػػػػػا  االسػػػػػبلمي الفقػػػػػو فػػػػػي وخبػػػػػرا 



  93  السػػػػاد  بيشػػػػ  حػػػػيؽ فػػػػي ، الشػػػػؾا  مجمػػػػس اعزػػػػا  ثمثػػػػي ب غمبيػػػػ، يدػػػػؽ بقػػػػانؾف  السحكسػػػػ،
 التػػػػػػػي السشازعػػػػػػػات فػػػػػػػي الفرػػػػػػػ : راب ػػػػػػػا   ...  ومشيػػػػػػػا ال ميػػػػػػػا االتحاديػػػػػػػ، السحكسػػػػػػػ، اختراصػػػػػػػات

 واالدارات والبمػػػػػػػػػ يات والسحافغػػػػػػػػػات االقػػػػػػػػػاليؼ وحكؾمػػػػػػػػػات االتحاديػػػػػػػػػ، الحكؾمػػػػػػػػػ، بػػػػػػػػػيؽ تحرػػػػػػػػػ 
 أو االقػػػػػػػاليؼ حكؾمػػػػػػػات بػػػػػػػيؽ فيسػػػػػػػا تحرػػػػػػػ  التػػػػػػػي السشازعػػػػػػػات فػػػػػػػي الفرػػػػػػػ : خامدػػػػػػػا. السحميػػػػػػػ،

 ... .السحافغات

 بسؾجػػػػػ  ال سػػػػػتؾر إقػػػػػرار قبػػػػػ  ُأنذػػػػػ ت قػػػػػ  ال ميػػػػػا االتحاديػػػػػ، السحكسػػػػػ، أف إلػػػػػى اإلشػػػػػار  وتجػػػػػ ر
 فػػػػػػي الفرػػػػػػ  اخترػػػػػػاص السػػػػػػذكؾر القػػػػػػانؾف  أعظاىػػػػػػا وقػػػػػػ  ،2005 لدػػػػػػش،  30  رقػػػػػػؼ القػػػػػػانؾف 

 والسحافغػػػػػػػػػػات االقػػػػػػػػػػاليؼ وحكؾمػػػػػػػػػػات االتحاديػػػػػػػػػػ، الحكؾمػػػػػػػػػػ، بػػػػػػػػػػيؽ تحرػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػي السشازعػػػػػػػػػػات
  .4ـ أوال الفقر   بسؾج  السحمي، واالدارات والبم يات

 فػػػػػي بالفرػػػػػ  الخاصػػػػػ، والقػػػػػرارات االحكػػػػػاـ عػػػػػ ا ال دػػػػػيظ، باألغمبيػػػػػ، قراراتيػػػػػا السحكسػػػػػ، وتتخػػػػػذ
 واإلدارات والبمػػػػػػػ يات والسحافغػػػػػػػات األقػػػػػػػاليؼ وحكؾمػػػػػػػات االتحاديػػػػػػػ، الحكؾمػػػػػػػ، بػػػػػػػيؽ السشازعػػػػػػػات

 مثػػػػ  ألىسيػػػػ، ضػػػػروري، السؾصػػػػؾف، األغمبيػػػػ، وىػػػػذه الثمثػػػػيؽ، ب غمبيػػػػ، ترػػػػ ر أف فيمػػػػـز السحميػػػػ،،
 لمدػػػػػػمظات وممزمػػػػػػ، باتػػػػػ، ال ميػػػػػػا االتحاديػػػػػ، السحكسػػػػػػ، قػػػػػرارات وتكػػػػػػؾف  و ثارىػػػػػا، السشازعػػػػػػات ىػػػػػذه
 .ال ستؾر مؽ  94  الساد  ذلػ عمى نر  كسا كاف،،

 

 


