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 القانون االداريمحاضرات في 

 م. د. عبد رزيج الدليمي

 (1محاضرة رقم )

 بالدولة الموظف تربط التي العالقة طبيعة

 الدولة نشاط بدأ منذ   والقضاء الفقه اهتمام العامة باإلدارة الموظف عالقة تكييف موضوع أثار لقد
 اسزتمرار ا  ذلز  العشزري   القزر  وبدايزة عشزر التاسزع القزر  نهايزة فز  يزدداد موظفيها وعدد يتسع
 بزززاإلدارة  الموظزززف عالقززة طبيعزززة علزز  مزززا حززد إلززز  يتوقزززف واطززراد بانتظزززام العامززة مرافقهزززا عمزز 

 إلزز  بززالنظرة مرتبطززة التطزور مزز  بمراحزز  التكييززف هزذا مززر وقززد بهززا  تربطزه التزز  الرابطززة وتكييزف
 ينظزر كزا  البزدء ففز  الهزدف  هزذا يخزدم الزذ  والتكييزف بانتظزام  العامة المرافق تسيير ضرورات

 بانهزا وصزفها إلز  التكييف هذا تطور ثم الخاص  القانو  أطار ف  تعاقدية عالقة أنها عل  إليها
 أ  علزززز  الفقهززززاء آراء اسززززتقرت األخيززززرة المرحلززززة فزززز و  العززززام  القززززانو  إطززززار فزززز  تعاقديززززة عالقززززة

وسزنقوم بدراسزة الحزاات الثالثزة  .تعاقزد  مركزد فز  ولزي  موضوع  تنظيم  مركد ف  الموظف
 وفقا لالت :. 

 الخاص القانون إطار في تعاقدية عالقة باإلدارة الموظف عالقة: أوال

 تخضزع اإلدارة كانزت عنزدما البزدء فز  السزادد هو بالدولة الموظف عالقة لتكييف ااتجاه هذا كا 
 ذلزز  ومفززاد اإلدار   القززانو  مبززاد  وظهززور اإلدار  القضززاء إنشززاء قبزز  الخززاص القززانو  لقواعززد
 خدمززة فز  الموظزف التحزاق وأ  المزدن   القزانو  لقواعزد يخضزع واإلدارة الموظزف بزي  عقزد وجزود
 إجززارة عقززد بأنهززا العالقززة هززذه وتوصززف والموظززف  اإلدارة بززي  وقبززو  بإيجززا  يززتم العامززة اإلدارة

عمز  مزاد  يحتزاح احيانزا الز   أ )  ماديزاا  عمزالا  الموظزف بزه يقزوم الزذ  العمز  كزا  إذا أشخاص
 .اادارية والقانونية( كاألعما ) قانونيا عمالا  العم  كا  إذا وكالة عقد وبأنها  قوة بدنية(

 العامززة  المرافززق ظهززور بعززد مهمززة انتقززادات بززاإلدارة الموظززف لعالقززة التكييززف هززذا تعززر  وقززد
 :ومنها بانتظام  تسييرها ة هذا التكييف لمتطلباتموافق وعدم
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 فز  تشزتركا  اللتزي  طرفيزه إرادتز  باتفزاق يزتم أ  يفتزر  الخزاص القانو  نطاق ف  العقد أ  -1
 الناحيززة مزز  يحززد  ا مززا وهززذا الطززرفي   وحقززوق والتدامززات وشززروطه مضززمونه وتحديززد صززياهته
 .واألنظمة القواني  وموضوعها شروطها تحدد الت  الوظيفية العالقة ف  العملية

 اإلدارة يزززد يقيزززد األمزززر وهزززذا المتعاقزززدي   شزززريعة العقزززد قاعزززدة إلززز  يخضزززع الخزززاص العقزززد أ  -2
 يتعززار  وهززذا  (الموظززف) للعقززد اآلخززر الطززرف بموافقززة إا الموظززف  مركززد تعززدي  مزز  ويمنعهززا

  فززالدارة تقززوم احيانززا العامززة المرافززق تطززور مبززدأ واسززيما العامززة المرافززق تحكززم التزز  المبززاد  مززع
 .بتعدي  المراكد الوظيفية وفقا لمتطلبات العم 

 حالزززة  لكززز  العقزززد شزززروط اخزززتالف المزززوظفي   مراكزززد اخزززتالف إلززز  يززز د  التكييزززف هزززذا أ  -3
عطززاء  وهززذا القززانو   بموجزز  العقززد يفسزز  أ  شززاء متزز  بززاإلدارة عالقتززه أنهززاء إمكانيززة الموظززف وا 
 . العامة المرافق تسيير ضرورات مع يتعار 

 العام القانون إطار في تعاقدية عالقة باإلدارة الموظف عالقة: ثانيا

 بأنهززا بززاإلدارة الموظززف عالقززة تكييززف إلزز  والمآخززذ اانتقززادات وتوجيززه العامززة  المرافززق تطززور بعززد
 عالقززة بأنهززا بززاإلدارة الموظززف عالقززة ابقززاء يحززاو  أتجززاه ظهززر الخززاص  القززانو  عقززود مزز  عقززد

  (إدار  عقززد) العززام القززانو  عقززود مزز  عقززد هززو بززاإلدارة الموظززف يززربط الززذ  العقززد ولكزز  تعاقديززة
 المرافزززق سزززير مزززع يزززتالءم بمزززا متعاقزززد ال مواجهزززة فززز  وامتيزززادات سزززلطات اإلدارة يمزززن  العقزززد وهزززذا
 .واطراد بانتظام العامة

 :اانتقادات هذه اهم وم  النقد  م  يسلم لم التكييف هذا لك 

 عقززد يبقزز  أنززه إا فيززه  اإلدارة تحتلززه الززذ  المميززد المركززد مزز  الززرهم علزز  اإلدار  العقززد أ  -1
 العالقززة فهززذه بززاإلدارة  الموظززف تززربط التزز  العالقززة طبيعززة مززع يتفززق ا األمززر وهززذا لطرفيززه  ملززدم
 .الطرفي  م  وقبو  بإيجا  إبرامه يتم إدار  عقد بمقتض  ولي  إدار  قرار خال  م  تنشا

 بالحريززة تتمتززع ا فززاإلدارة حززدود  لهززا اإلدار  العقززد مجززا  فزز  اإلدارة وامتيززادات سززلطات أ  -2
 المرافزززق تسزززيير وضزززرورات العامزززة  المصزززلحة اقتضزززت متززز  الموظزززف مركزززد فززز  للتزززدخ  الكاملزززة
طراد  بانتظام العامة  .تعاقدية بها الموظف عالقة كانت إذا التدخ  هذا مث  وا 
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 تنظيمي مركز في الموظف أن على العالقة تكييف: ثالثا

 لواجبزات ومجافاتزه واإلدارة الموظزف بزي  العالقزة تبريزر عز  التعاقد  التكييف عجد ظهر ا  بعد
 والقضزاء الفقزه هجرهزا فقزد الجمهزور  مصزلحة وتحقيزق بانتظزام العامة المرافق تسيير ف  الموظف

 عالقزة بأنها واإلدارة الموظف بي  العالقة تكييف نحو بااتجاه وبدأ عشر التاسع القر  أواخر منذ
 الدولزة تضزعه لمزا يخضزع تنظيمز  مركزد ف  الموظف ا  أ  واألنظمة  القواني  تحكمها تنظيمية

 التدمزت طالمزا عليهزا  ااعتزرا  فز  الحزق للموظزف يكزو  ا  دو  المركد هذا لتنظيم قواعد م 
 وأحكزام شروط تحدد الت  ه  واألنظمة القواني  فهذه مركده  تحكم الت  واانظمة بالقواني  اإلدارة
 .وواجباته الموظف وحقوق العامة الوظيفة

 رقزززم التوظيزززف قزززانو  صزززدور منزززذ العزززام للموظزززف التنظيمززز  بزززالمركد الفرنسززز  المشزززرع أخزززذ وقزززد
 1241 لسزنة( 24) رقزم القزانو  فز  نص إذ المصر  المشرع فع  وكذل  1221 لسنة( 2222)

 والقضزاء الفقزه اسزتقر وقد  مركد ف  الموظف جع  عل  بالدولة المدنيي  العاملي  بنظام الخاص
 إلزز  صززراحة يشززر لززم المشززرع فززا  العززراق فزز  أمززا التكييززف  هززذا علزز  ومصززر فرنسززا فزز  اإلدار 
 لعالقززة التكييززف بهززذا األخززذ علزز  متفقززا  والقضززاء الفقززه ا  إا بالدولززة  الموظززف عالقززة تكييززف

 .عراقال ف  بالدولة الموظف

 تنظيم  مركد ف  بانه بالدولة الموظف عالقة تكييف عل  تترت  الت  النتادج

 الززوظيف   المركززد فزز  لتعيينززه القانونيززة اآلثززار ترتيزز  فزز  موافقتززه أو الشززخص لرضززا أثززر ا -1
 فبعزد الوظيفزة  سيشزل  عمز  النظزر بصزرف الدولة تحددها الموظف وحقوق ومس وليات فواجبات
 الموظزف إرادة ا  أ  الموظزف  لهزذا القزانو  حزدده الزذ  المركزد آثزار تترت  التعيي  قرار صدور

 م  يمن  وا الوظيفة يوجد ا الموظف تعيي  فقرار اآلثار  هذه سريا  وبدء إنشاء ف  لها دور ا
 مركززد فزز  الموظززف وضززع علزز  التعيززي  أثززر ويقتصززر الملكيززة  حززق هززرار علزز  حقوقززاا  فيهززا يعززي 
خضاعه عام قانون   .بالموظفي  الخاصة واألنظمة القواني  تقرره لما وا 

 أو ذلز  فز  الموظزف إلرادة دخز  وا واألنظمزة القزواني  حددته قد وآثاره القانون  المركد كا  ولما
 الموظزف فتقزديم بإرادتزه  المركزد هزذا ينهز  أ  يسزتطيع ا هزو فكزذل  اآلثزار  تلز  سزريا  بدء ف 
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 مز  بزه البت لحي  الطل  تقديم بعد حت  موظفاا  ويظ  بالوظيفة  عالقته ينه  ا بااستقالة طلباا 
 رأت إذا الموظززف عالقززة تنهزز  ا  تسززتطيع فهزز  اإلدارة أمززا ضززمن   أو صززري  بقززرار اإلدارة قبزز 
 .العامة بالمصلحة يضر بالوظيفة بقاده ا 

 وا مركززده  تزنظم التزز  الخدمزة وأنظمزة قززواني  علز  تززتم التز  التعزديالت الموظززف علز  يسزر  -2
 ديزادة أو الراتز  إنقاص أو الوظيفة إللاء التعدي  عل  ترت  لو حت  رضاه  عل  سريانها يتوقف
 لهززذا ويخضززع تنظيميززاا  مركززدا يشززل  الموظززف أل  آخززر  إلزز  مكززا  مزز  نقلززه أو الوظيفيززة واجباتززه
للادزه  وتعديلزه إنشززاده سزلطة وحزدها الدولززة تملز  الزذ  المركزد  تعززدي  سزلطة علز  الوحيززد والقيزد وا 
 التعزدي  ويسزر  العامزة  المصلحة اقتضته عام بإجراء تم قد التعدي  هذا يكو  ا  الموظف مركد
 .القديم النظام ظ  ف  اكتسبها الت  الذاتية الموظف بحقوق المسا  دو  نفاذه تاري  م 

 تنزتقص أ  لهزا ولزي  للموظزف  التنظيمز  بزالمركد المتعلقزة األحكزام مخالفزة لزددارة يجود ا -3
 ملززدم الزوظيف  فزالمركد الموظزف  مزع ااتفززاق بصزيلة ذلز  كزا  ولزو حتزز  عليزه  تزنص ممزا شزيداا 

 ا  علزز  موظززف مززع اإلدارة اتفقززت فلززو يخالفززه  اتفززاق كزز  بززاطال ويقززع واإلدارة الموظززف للطززرفي 
 المركزد قواعزد أل  باطز   ااتفزاق فزإ  القزانو  بموجز  يسزتحقه الذ  الرات  م  أق  راتبا له تدفع

 .آمرة قواعد التنظيم 

 


