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مقدمة :
ٌامطاغتماٌراصؼماظعاعةمعشروساتمتـشؽفاماظدوظةمظؿقؼقؼماظـػعماظعاممصأنمذأأغفام
ذأنماٌشارؼعماًاصأةمهؿأاجماديماعأقالمعـؼقظأةماومشأومعـؼقظأةمظؽألمتلأؿ قعمهؼقأؼم
عفاعفامواداءمواجؾاتفامسؾكماطؿؾموجفم،مومبامانمػذهماالعأقالمتؿعؾأؼملأاظـػعماظعأاممصأأنم
االعرمؼؿ ؾبماخضاسفامظؼقاسدمضاغقغقةمدبؿؾػمسأـمضقاسأدمادارةماالعأقالماًاصأةمو ظأؽم
ظؽقنماظـػعماظعاممعػضالًمسؾأكماظـػأعماًأالموظؽألمؼأؿؿؽـماالصأرادمعأـماي أقلمسؾأكم
اًدعاتماظيتمتؼدعفاماٌراصؼماظعاعةملاغؿظامموادؿؿرارم .م
وؼعرفماٌالمسؾكماغفمطؾمحؼمظفمضقؿةمعادؼة()1موسؾقفمصأانماعأقالماظدوظأةموصؼأ ًام
ظؿك ق فامتؼلأؿماديمذبؿأقسؿ،م،ماوؿقسأةماالوديموػألماالعأقالماظعاعأةماظأيتمتؽأقنم
زب

ةمظؾؿـػعةماظعاعةمودبضعمظؼقاسدمواغظؿةمضاغقغقةمزبؿؾػةمسـماظؼقاسدماظيتمدبضأعم

هلاماالعقالماًاصةميفماظؼاغقنماًالم،مواوؿقسةماظـاغقةمػألماالعأقالماًاصأةماظأيتم
متؿؾؽفاماظدوظةماوماالذكالماالدارؼةماالخرىمإ مالمتؽقنمزب

ةمظؾؿـػعةماظعاعأةموااأام

ؼؿؿمادؿغالهلامعـماجؾماااءموزؼأادةمعأقاردماظدوظأةمودبضأعمػأذهماوؿقسأةمعأـماعأقالم
اظدوظةمظؼقاسدماظؼاغقنماًالم .م

( )1انظر نص المادة ( )65من القانون المدني العراقي المرقم ( )40لسنة . 1951
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وسؾكماظرشؿمعـماواهمجاغبمعـماظػؼفماالداريماديمػفرماظـظرؼةماظؿؼؾقدؼةمظؾؿأالم
اظعاممٌامتؿضؿـفمعـمسققبموجعؾمذيقعماعقالماظدوظةمدبضعمظـظاممضاغقغلمواحأدمؼلأؾطم
سؾقفامغقساًمواحداًمعأـمايؿاؼأةم،ماالماغـأامغأرىماغأفمؼـؾغألماظعؿأؾمسؾأكمدأقبماوجأفم
ايؿاؼةماظؼاغقغقةماٌؼررةملاالصؾمظالعقالماظعاعةممبػفقعفاماظؿؼؾقديمسؾكماالعقالماًاصأةم
ظؾدوظةموػذامعاماوفماظقفماٌشرعماظعراضلمواٌ ريموالمؼعينم ظؽماػدارماػؿقةماظؿػرضةمل،م
اوؿقسؿ،معـماالعأقالم،ماالمانماظـظأامماظؼأاغقغلماظأذيمدبضأعمظأفماالعأقالماظعاعأةمالم
ؼؼؿ رمسؾكماالحؽامماًاصةملاوجفمايؿاؼةماٌؼررةمهلذهماالعقالموااامؼؿضؿـماديمجاغأبم
ظؽماظؼقاسدمواالحؽامماٌؿعؾؼةملادؿعؿالموادؿغاللماالعقالماظعاعةموػأذهماظؼقاسأدمالمنؽأـم
ةمظؾؿـػعةماظعاعةموػذامعامدـعاىفمعأـمخأاللم

ت ؾقؼفاماالمسؾكمػذهماالعقالمالغفامزب
ػذاماظؾقثم .م

واظـظامماظؼاغقغلمظالعقالماظعاعةمذبؿقسةمعـماظؼقاسدماظؼاغقغقةماظيتمتؽػؾمرياؼأةم
االعقالماظعاعةمعـمطؾماسؿداءمضاغقغلماومعأاديمؼؼأعمسؾقفأامونؽأـمانمؼأىلديماديمتع قأؾم
اظغرضمعـفاموتؿقديمتـظقؿمطقػقةمادؿعؿاهلامواالغؿػاعملفام.م م
والػؿقأأةمػأأذاماٌقبأأقعملاسؿؾأأارهمعأأـماٌقابأأقعمايققؼأأةمواالدادأأقةميفماظؼأأاغقنم
االدرايمصؼدموضعماخؿقارغامسؾقفم،مواسؿؿدغاميفمػذهماظدرادةمسؾكماٌأـفجماظؿقؾقؾألماظأذيم
ؼؼقممسؾكمهؾقؾمآراءماظػؼفاءموعـاضشؿفاموادؿكراجماظـؿائجماظعؿؾقةمعـمادظؿفأاماظؿػ أقؾقةم
،مويفمبقءمعامتؼدممنؽــامتؼلقؿمحبــاموصؼماً ةماظؿاظقةم:م م
اٌؼدعةم م
اٌؾقثماالولم:معاػقةماالعقالماظعاعةم .م
مممماٌ ؾبماالولم:ماظؿعرؼػملاالعقالماظعاعةم .م
مممماٌ ؾبماظـاغلم:مععاؼوممتققزماعقالماظدوظةماظعاعةمسـماعقاهلاماًاصةم .م
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ممممممماظػرعماالولم:مععقارمدب قصماٌالمالدؿعؿالماىؿفقرمعؾاذرةم .م
ممممممماظػرعماظـاغلم:مععقارمدب قصماٌالمٌرصؼمسامم .م
ممممممماظػرعماظـاظثم:مععقارمدب قصماٌالمظؾـػعماظعامم .م
اٌؾقثماظـاغلم:مرياؼةماالعقالماظعاعةم .م
مممماٌ ؾبماالولم:مايؿاؼةماٌدغقةم .م
ممممممماظػرعماالولم:مسدممجقازماظؿ رفملاٌالماظعامم .م
ممممممماظػرعماظـاغلم:مسدممضالؾقةماٌالماظعاممظؾقفزمسؾقفم .م
ممممممماظػرعماظـاظثم:مسدممجقازممتؾؽماٌالماظعامملاظؿؼادمم.مممم م
مممماٌ ؾبماظـاغلم:مايؿاؼةماىـائقةم .م
اٌؾقثماظـاظثم:مادؿعؿالماالعقالماظعاعةم .م
مممماٌ ؾبماالولم:ماالدؿعؿالماىؿاسلمظؾؿالماظعامم .م
مممماٌ ؾبماظـاغلم:ماالدؿعؿالماظػرديمظؾؿالماظعامم .م
اًامتةم م
اٌراجعم م
المبحث األول
ماهية األموال العامة

انماعقالماظدوظةموصؼاًمٌامادؿؼرمسؾقفماظػؼفمواظؼضاءماالدارؼ،متؼلأؿماديمضلأؿ،م،م
اعقالمساعةماومعامؼلؿكملأم((اظدوع،ماظعام))مواعأقاالًمخاصأةماومعأامؼ ؾأؼمسؾقفأامتلأؿقةم
((اظدوع،ماًال))موظؽؾمضلؿمغظاممضاغقغلمخالملفم،مصاالعقالماظعاعةمدبضأعمٌؾأاد م
واحؽامماظؼاغقنماالداريماعاماالعقالماًاصةمصاغفامدبضعمظذاتماظؼقاسدماظيتمدبضعمهلأام
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اعقالماالصرادم.مويفمػذاماٌؾقثمغلؾطماظضقءمسؾكماظؿعرؼػملاالعقالماظعاعةمومتققزػأامسأـم
اعقالماظدوظةماًاصةمعـمخاللماٌعاؼوماظيتم طرػاماظػؼفاءمظؾؿؿققزملقـفؿام .م
م
المطلب األول
التعريف باألموال العامة

االعقالماظعاعةمػلماالعقالماظيتمتعأقدمظؾدوظأةماومظالذأكالماٌعـقؼأةماظعاعأةمإ م
تؽقنمزب

ةمظؾؿـػعةماظعاعةم .م
طؿامسرصتملأغفأام((تؾأؽماالعأقالماظـالؿأةمواٌـؼقظأةماظعائأدةمظؾدوظأةمواالذأكالم

االدارؼةماالخرىمواٌك

ةمظؾؿـػعةماظعاعة))(.)1م م

وتعدمصؽرةماالعقالماظعاعةمصؽرةمضدنةمصؼدمسرصؿفاماظؿشأرؼعاتماظؼدنأةم،محقأثم
طاغتماٌؾؽقةماىؿاسقةمظالرضمعقبأعماػؿؿأامماٌشأرعميفماظؿشأرؼعاتماظعراضقأةمواٌ أرؼةم
اظؼدنةمصاٌشرعميفمػذهماظؿشرؼعاتماوفمسبقملقانماالحؽامماًاصةماٌـظؿأةمهلأذاماظـأقعم
عـماٌؾؽقةمدقاءمطانمعـمحقثمادؿغالهلاماممرياؼؿفاموعـعماالسؿداءمسؾقفا(.)2م م
طؿامسرفماظروعاغققنماالعقالماظعاعةمواس قػامعزؼداًمعـماالػؿؿاممحقثمعقزوامل،م
اٌالماظعامماظذيمطانمؼعؿربمعؾؽاًمظؾفؿقعموزب

أاًمظالغؿػأاعماظعأاممولأ،ماعأقالماًزاغأةم

اظيتمطاغتمتعدمعؾؽاًمظؾقاطؿم،مطؿامعقزوامل،ماٌالماظعامماظذيمتؿؿـؾمصقفماٌ ؾقةماظعاعأةم

( )1د.عمييي مدمييد بييد ر و د.عمييام عبييد الوىيياج البرزندييي ود.ميييدم اس ي ن الس ي مي مبيياد
وادكام القانون االدارم مد ر ة دار الكتج لمطباعة والنشر  1993ص. 384

( )2د.مي ييب و مسي ييكوني تي ييار ق القي ييانون الع ارقي ييي القي ييد م مطبعي يية ش ي ي
ص. 259-258
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واٌالماظعامماظذيمتؿؿـأؾم صقأفماٌ أؾقةمايؾقأةماظأذيمؼؼؿ أرماظـػأعمصقأفمسؾأكمجاغأبم
عع.)1(،م م
طؿامانماٌشرعماظعراضلميفماظؼاغقنماٌدغلماظـاصذمضدمحددماالعقالماظعاعأةمو ظأؽميفم
اظػؼرةماوالًمعـماٌادةم()71معـفمإ متـصمسؾكمانم((تعدماعقاالًمساعةماظعؼأاراتمواٌـؼأقالتم
اظيتمظؾدوظةماومظالذكالماٌعـقؼةمواظيتمتؽقنمزب

ةمٌـػعةمساعأةملاظػعأؾماوممبؼؿضأكم

اظؼاغقن))(.)2م م
ومبقجبمػذاماظـصماظؼاغقغلمؼشرتطمظؽلمؼعؿربماٌالمساعاًمانمؼؽقنمسائداًمظؾدوظةم
اومألحدماذكالماظؼاغقنماظعاممطؿامؼشرتطمطذظؽمانمؼؽقنماٌالمزب

أاًمظؾؿـػعأةماظعاعأةم

وؼلؿقيميفم ظؽمانمؼؽقنمسؼاراًماومعـؼقالًم،ماعأاما ام مؼؽأـماٌأالمعؾؽأاًمألحأدماذأكالم
اظؼاغقنماظعاممصقفبمالطؿلابماظ ػةماظعاعةمانمنؿؾؽفماحدماذكالماظؼأاغقنماظعأامموعأـم
ثؿمخي صمظؾؿـػعةماظعاعةم .م
ومبأأامانماالعأأقالماظعاعأأةمزب

أأةمظؾؿـػعأأةماظعاعأأةمصأأانمرياؼأأةمػأأذهماالعأأقالم

وادؿعؿاهلاموادؿغالهلامخيضعمظـظاممضاغقغلمخيؿؾػمسأـمامحؽأامماظؼأاغقنماًأالماظأيتم
دبضعمهلاماالعقالماًاصةم،مطؿامانماٌـازساتماظيتمتـقرملشأنماالعأقالماظعاعأةمدبضأعم
ظرضالةماظؼضاءماالداريمو ظؽميفماظدولماظيتمتأخذملاظـظامماظؼضائلماٌزدوجم .م

( )1د.مدمد زى ر درانة د الدولة واالفراد عمى المال العام القاىرة  1943ص. 3

( )2قابل ىذه المادة في القانون المدني المميرم الميرقم ( )131لسينة  1948نيص ال قيرة االوليى
من المادة ( )87التي تنص عمى ان ((تعتبر امواالً عامة العقارات والمنقيوالت التيي لمدولية او

ل شخاص االعتبار ية العامية والتيي تكيون مخممية لمن عية عامية بال عيل او بمقتويى قيانون
او قرار دميورم او قرار من الوز ر المختص)).
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واٌشرعماظعراضلمضدمل،مايرعةماًاصةمظالعقالماظعاعةمو ظؽمسـدعامغصمسؾقفأام
يفماٌأأادةم()15معأأـمددأأؿقرم1970مإ متؼأأقلم((ظالعأأقالماظعاعأأةم،موٌؿؿؾؽأأاتماظؼ أأاعم
االذرتاطلمحرعةمخاصةمسؾكماظدوظةموذيقعماصرادماظشعبمصأقاغؿفامواظلأفرمسؾأكماعـفأام
ورياؼؿفام،موطؾمدبرؼبمصقفام،ماومسدوانمسؾقفامؼعدمدبرؼؾاًميفمطقانماوؿؿعموسأدواغ ًام
سؾقف)) .م
م
المطلب الثاني
معايير تمييز أموال الدولة العامة عن أموالها الخاصة

اخؿؾػماظػؼفاءميفمهدؼدماٌعقارماٌؿقزمظالعقالماظعاعةمواوفأقاميفم ظأؽماديمسأدةم
ععاؼومو ظؽمسؾكماظـققماالتلم :م
الفرع األول
معيار تخصيص المال الستعمال الجمهور مباشرة

ؼذػبماغ ارمػذاماٌعقارماديماغفمظؽلمؼعدماٌأالمساعأاًم أبمانمؼؽأقنمزب

أ ًام

الدؿعؿالماىؿفقرمعؾاذرةمولفذاماالدؿعؿالمؼ ؾحماٌالمشومضالؾٍمظؾؿؿؾؽماًالمطاظ رقم
واظشقارعماظعاعةمواالغفارم.مصاٌالماظعامموصؼاًمهلذاماٌعقارمؼؼقممسؾكمسـ رؼـم :م
العنصر االول :مدب قصماٌالمالدؿعؿالماىؿفقرمعؾاذرةم .م
العنصر الثاني :مسدممضالؾقةماٌالمل ؾقعؿفمظؾؿؿؾؽماًالم.م م
وضدموجفتماغؿؼاداتمهلذاماٌعقارمو ظؽمظؿضققؼفمعـمغ أاقماالعأقالماظعاعأةمعأـم
جفةم،موعـمجفةماخرىمتقجدماعقالمساعةموظؽـفامظقلتمزب
عؾاذرةموااأامػألمزب

أةمالدأؿعؿالماىؿفأقرم

أةمًدعأةمعراصأؼمساعأةمطأاظؼالعمواي أقنموسرلأاتماظلأؽؽم
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ايدؼدؼة(.)1مطؿامانمسدمم ضالؾقةمػأذاماٌأالمل ؾقعؿأفمظؾؿؿؾأؽماًأالمظقلأتمسـ أراًميفم
تعرؼػماٌالماظعامموظؽـفامغؿقفةمترتتبمسؾأكماظؿك أقصموسؾأكماضأرارمايؿاؼأةماظالزعأةم
هلا .م
وغؿقفةمهلذهماالغؿؼاداتمالمؼ ؾحمػذاماٌعقأارمظؿؿققأزماعأقالماظدوظأةماظعاعأةمسأـم
اعقاهلاماًاصةمظذظؽمصؼدم ػبماظػؼفاءماديمععقارمآخرم .م
م
الفرع الثاني
معيار تخصيص المال لمرفق عام

ؼرىماغ ارمػذاماٌعقارمانماٌالمؼعؿربمساعاًما امطانمزب

اًمًدعةماٌرصأؼماظعأامم

،مواغ ارمػذاماٌعقارمػؿماصقابمغظرؼةماٌرصؼماظعامماظذؼـمجعؾقامعأـمصؽأرةماٌرصأؼماظعأامم
اداداًمظؾؼاغقنماالداريموععقاراًمظؿقدؼدماخؿ الماظؼضاءماالداري(.)2م م
وضدمتعرضمػذاماٌعقارماديماغؿؼاداتمسدؼدةمواػؿماغؿؼادموجفمظفمػقمانمدب أقصم
اٌالمٌرصؼمساممالمؼعدمطاصقاًمالسؿؾارمذيقعماالعقالمساعةمصاظ رقماظعاعةمواظشقارعمواالغفأارم
تعدماعقاالًمساعةمسؾكماظرشؿمعـماغفامظقلتمزب
الغف امزب

ةمٌرصؼموظؽـفأاماسؿأربتماعأقاالًمساعأةم

ةمالدؿعؿالماىؿفقرمعؾاذرةمػأذامعأـمجاغأبم،موعأـمجاغأبمآخأرمتقجأدم

لعضماالعقالمزب

ةمظؾؿرصؼماظعامموظؽـفامضؾقؾةماالػؿقأةمحبقأثمالمتلأؿقجبمايؿاؼأةم

( )1د.مدمييود عيياطب البنييا مبيياد القييانون االدارم فييي االم يوال العاميية والوظ يية العاميية دار
ال كر العربي ب سنة طبع ص. 13

( )2د.خالييد سييمارة الزعبييي القييانون االدارم وتطب قاتييو فييي المممكيية االردن يية الياشييم ة الطبعيية
الثالث يية مكتب يية دار الثقاف يية لمنش يير والتوز ييع عم ييان  1998ص . 271-270و عي ي
وسييب ال عقييوبي دما يية االم يوال العاميية فييي القييانون االدارم رسييالة مادسييت ر مقدميية الييى

كم ة القانون والس اسة في دامعة ب داد  1977ص. 16
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اًاصةماٌؼررةمظألعقالماظعاعةماظيتمدبدممعراصؼمساعةمجقػرؼةمطأادواتماٌؽاتأبمواظأقرقم
واالضالم(.)1م م
ظذامحاولماظػؼقفماظػرغسم(جقز)مانمؼردمسؾكمػذهماالغؿؼأاداتملادخأالمغأقعمعأـم
اظؿقدؼدمسؾكمصؽأرةماظؿك أقصمٌرصأؼمسأاممصاذأرتطميفماٌأالمظؽألمؼعأدمساعأاًمانمؼؽأقنم
زب

اًمٌرصؼمساممجقػريموانمؼؼقمماٌالملاظدورماظرئقللميفمخدعةماٌرصأؼماظعأامم.ماالمانم

ػذاماظؿقدؼدمتعرضمػقماآلخرماديماغؿؼادمو ظؽمظ أعقلةمهدؼأدممعؿأكمؼعؿأربماٌرصأؼماظعأامم
جقػرؼاًموعؿكمؼؼقمماٌالملدورمرئقللميفمخدعةمػذاماٌرصأؼم،مصأاظؽـومعأـماٌراصأؼماظعاعأةم
تىلديمخدعاتمظؾؿقارـ،مطاظؿعؾقؿمواظ قةملقـؿامالمتؼقمماالعأقالماٌك

أةمهلأام((طأدورم

اٌدارسمواٌلؿشػقاتمودورماظؼضاء))ملاظدورماظرئقللمصقفام،ما مانماظدورماظرئقللميفمػأذهم
اٌراصؼمؼؽقنمظؾؿدرد،مواالرؾاءمواظؼضاة(.)2مظذامالمنؽـماالسؿؿادمسؾكمػذاماٌعقارمظؾؿؿققزم
ل،ماالعقالماظعاعةمواًاصةمظؾدوظةم .م
م
الفرع الثالث
معيار تخصيص المال للنفع العام

غظراًمظالغؿؼاداتماظيتموجفتماديماٌعاؼوماظلأالؼةمصؼأدماوأفماظأرأيماظغاظأبميفم
اظػ ؼفماديمانماٌعقارماٌؿقزمظؾؿالماظعاممػقمدب ق أفمظؾـػأعماظعأاممودأقاءمأطأانم ظأؽماٌأالم
زب

اًمًدعةماىؿفقرمعؾاذرةماممطانمزب

( )1د.مدمود عاطب البنا مردع ساب

اًمًدعةماٌرصؼماظعامم.موسؾأكم ظأؽمصأانم

ص. 15-14

( )2د.س ييم مان مدم ييد الطم يياوم مب يياد الق ييانون االدارم د ارس يية مقارن يية الكت يياج الثال ييث
اموال االدارة العامة وامت ازاتيا دار ال كر العربي  1979ص. 14
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اٌالماظعامموصؼاًمهلذاماٌعقارمػقمطؾمسؼارماومعـؼقلمزب أصٍمظؾـػأعماظعأامماعأاملؿك ق أفم
الدؿعؿالماىؿفقرمعؾاذرةماومًدعةماٌرصؼماظعامم .م
انمععقارمدب قصماٌالمظؾـػعماظعاممؼىلديماديمتقدقعمغ أاقماالعأقالماظعاعأةمظأذام
سؿدملعضماغ ارمػذاماٌعقارماديمهدؼدهمصـفدمانماظػؼقفم(ػقرؼق)ماذأرتطمالطؿلأابماٌأالم
ظ أأػةماظعؿقعقأأةمذأأرر،ماوهلؿأأامدب أأقصماٌأأالمظؾـػأأعماظعأأامم،موثاغقفؿأأامانمؼأأؿؿمػأأذام
اظؿك قصملؼرارمصرؼحمعـماالدارة(.)1م م
االماغفمععم ظؽمؼعدمععقارمدب قصماٌالمظؾـػعماظعاممعـماطـأرماٌعأاؼوموبأقح ًام
ومتاذقاًمععمعؼؿضقاتماٌ ؾقةماظعاعةموعـمالرزػامظؾؿؿققأزمعأاملأ،ماعأقالماظدوظأةماظعاعأةم
واًاصةموضدماخذتملفمععظؿماظؿشرؼعاتماظعرلقةمطؿ أرمواالردنم(،)2موطأذظؽمعأامغ أتم
سؾقفماظػؼرةماوالًمعـماٌادةم()71معـماظؼاغقنماٌأدغلماظعراضألماٌأذطقرةمآغػأاًمسـأدعامحأددم
اٌشرعماظعراضلماالعقالماظعاعةم .م
م
م
م
م
م
المبحث الثاني
( )1د.مدمود عاطب البنا مردع ساب

ص. 16

( )2د ث نمت المادة ( )60من القانون المدني االردني المؤقت المرقم ( )43لسنة  1976عميى
م ييا م ييي (( .1تعتب يير امي يواالً عام يية دم ييع العق ييارات والمنقي يوالت الت ييي لمدول يية او االش ييخاص
الدكم ة العامة والتي تكون مخممة لمن عة عامة بال عل او بمقتوى القانون او النظام)).
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حماية األموال العامة

هظكماالعقالماظعاعةملعـاؼةمورساؼةمخاصةميفمرياؼؿفامو ظؽمظؽلمتؾؼأكمعىلدؼأةم
ظقزقػؿفاميفمهؼقؼماظـػعماظعامم،موايؿاؼةماٌؼررةمظالعقالماظعاعةمتؿفلدميفمصقرت،مػؿأام
ايؿاؼةماٌدغقةموايؿاؼةماىـائقةم .م
وػذامعامدـؿـاوظفميفماٌ اظبماالتقةم:م م
المطلب األول
الحماية المدنية

وؼؼ دملفاماخراجماٌأالماظعأاممعأـمدائأرةماظؿعاعأؾماظؼأاغقغلماظأيتمؼعأرتفملفأام
اظؼاغقنماٌدغلمظؾؿؾؽقةماظػردؼةم،مصالمؼؽقنماٌالماظعاممضالالًمظؾؿ رفمصقفموالمظؾقفزمسؾقفم
والمالطؿلالفملاظؿؼادمماوملأؼةمودقؾةماخرىممماثؾةمالطؿلابماٌؾؽقةم .م
ػذهماالوجفمعـمايؿاؼةماٌدغقةمظالعقالماظعاعةمطانماظػؼفمواظؼضاءماظػرغلأقانمضأدم
اسرتصاملفامعـمضؾؾمأنمؼؼرػامعـمضؾؾماٌشرعم،موظؽأـمػأذهممايؿاؼأةماصأؾقتمصقؿأاملعأدم
عؼررةملؼقاسدمتشرؼعقةم،ملقـؿامندميفمدولماخرىمانمػذهمايؿاؼأةمضأدماضأرتملـ أقلم
تشرؼعقةميفمصؾبمضقاغقـفاماٌدغقةمطؿامػقمايالميفماظؼاغقنماٌدغلماظعراضلماظـاصذما متـصم
اظػؼرةم()2معـماٌادةم() 71مسؾأكمانم((ػأذهماالعأقالمالم أقزماظؿ أرفمصقفأاماوايفأمزم
سؾقفاماوممتؾؽفاملاظؿؼادم))،موطذظؽميفماظؼاغقنماٌدغلماٌ ريمحقثمغ تماظػؼأرةماظـاغقأةم
عـماٌادةم()87ماٌذطقرةمآغػاًمسؾكمانم((ػذهماالعقالمالم أقزماظؿ أرفمصقفأاماومايفأزم
سؾقفاماوممتؾؽفاملاظؿؼادم))م،موطذظؽماؼضاًمغصماظػؼرةمثاغقاًمعـماٌأادةم(م)60معأـماظؼأاغقنم
اٌدغلماالردغلماٌىلضتماٌذطقرةمآغػاًما مغ أتمسؾأكماغأفم((والم أقزميفمذيقأعماالحأقالم
اظؿ رفميفمػذهماالعقالماومايفزمسؾقفاماوممتؾؽفاممبرورماظزعان))م .م
وظدرادةمعظاػرمػذهمايؿاؼةمصؼدمارتأؼـامتؼلقؿمػذاماٌ ؾبماديماظػروعماالتقةم:م م
م
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الفرع األول
عدم جواز التصرف باألموال العامة

تعدمػذهماظؼاسدةمأوديماظؼقاسدماًاصةمحبؿاؼةماٌالماظعاممعدغقاًمراٌاماغفمزب صم
ظؾؿـػعةماظعاعةم،موػذهماظؼاسدةمتلريمسؾكمذيقعماالعقالماظعاعةمدأقاءمأطاغأتمعـؼقظأةمامم
شومعـؼقظةم.مولـاءمسؾكم ظؽمظقملاستماىفةماالدارؼةمخ أمعاالًمعـؼقالًمصأغفامتلؿ قعمانم
تلرتدهميفمأيموض تموالمنؽـمانمحيؿجماٌشأرتيمضؾؾأفاملأؼأةمضاسأدةمعأـمضقاسأدماظؼأاغقنم
اٌدغلمطؼاسدةم(ايقازةميفماٌـؼقلمدـدماٌؾؽقة)معـالًمالنمػذهماظؼاسدةمتػرتضمتأداولماٌأالم
اٌـؼقلمواغؿؼاظفمعـم عةماديماخرىموػذامعامالمؼؿػؼمواظؼقاسدماٌؼررةميؿاؼةماٌالماظعأام(.)1م
واظـؿقفةماٌرتتؾةمسؾكمػذهماظؼاسدةمانمطؾماظؿ رصاتماٌدغقةماظأيتمتأردمسؾأكماٌأالماظعأامم
وعـمذأغفامانمتىلديماديماغؿؼالمعؾؽقؿفماديماالصرادماومتىلديماديمترتقبمأيمحؼمسقينمسؾقفم
ؼؿعارضمععمدب ق فمظؾـػعماظعاممتؼعملارؾةم،مواداسم ظؽمؼؽؿـميفمدب قصمػذاماٌالم
ظؾـػأأعماظعأأاممالميفمرؾقعؿأأفم،مظأأذاما امعأمامصؼأأدمدب ق أأفمظؾـػأأعماظعأأامماليمدأأؾبمعأأـم
االدؾاب(،)2مصانمظؾففةماالدارؼةمحؼماظؿ رفمصقفمطأيمعالمعـماعقاهلاماًاصةم .م
االمانمػـاكماغقاساًمعـماظؿ رصاتمتالئأؿماالعأقالماظعاعأةمعأعماحؿػازفأاملاظ أػةم
اظعاعةمالغفامالمتؿعارضمععمدب ق فامظؾؿـػعةماظعاعأةموعأـمػأذهماظؿ أرصاتماظؿ أرصاتم
االدارؼةم،مصاىفةماالدارؼةمتلؿ قعمانمتؾاذرمذيقعماظؿ رصاتماالدارؼةمعـملقعماومذراءم

( )1د.سم مان مدمد الطماوم الود ز في القانون االدارم دراسة مقارنة دار ال كر العربي
 1981ص. 480

( )2نمت المادة ( )72من القانون المدني العراقي عمى ان ((ت قد االموال العامة مي تيا بانتييا
تخم ميا لممن عة العامة و نتيي التخم ص بمقتوى القانون او بال عيل او بانتييا ال ير

الذم من ادمو خممت تمك االموال لممن عة العامة)) .

317

الرافدين للحقوق مجلد (/2السنة العاشرة) عدد ( )25أيلول (============== )2005

اوما ارمععماالذكالماالدارؼةماالخرى(،)1مطاغؿؼالماٌالمعـم عةماظدوظةماديم عةماحدىم
اظقحأأداتماالدارؼأأةماالضؾقؿقأأةمطاياصظأأةماوماظؾؾدؼأأةماوماظـاحقأأةماوملأأاظعؽسمعأأعملؼأأاءم
دب ق فمظؾـػعماظعامم،ماديمشوم ظؽمعـماظؿ رصاتماالدارؼةماظيتمدبؿؾػمسـماظؿ أرصاتم
اٌدغقةميفماغفامالمدبرجماٌالمسـمذبالمدب ق فمظؾؿـػعةماظعاعأةمصضأالًمسأـماغفأامتؿؿقأزم
ل العفاماٌىلضتمواظؼالؾقةمظؾرجقعمعـمجاغبماىفةماالدارؼةم .م
طؿام قزمظؾففةماالدارؼةمترتقبمحؼمارتػاقمسؾكماٌالماظعامموظؽأمـملشأرطمانمالم
ؼؿعارضمػذامايؼمععمدب قصماٌالمظؾـػعماظعام(.)2م م
م
الفرع الثاني
عدم قابلية األموال العامة للحجز عليها

ا امطانماٌالماظعأاممالم أقزماظؿ أرفمصقأفماوملقعأفماخؿقارؼأاًمظؾؿقاصظأةمسؾأكم
دب ق فمظؾؿـػعةماظعاعةمصؿـماٌـ ؼماالم قزملقعفمجرباًمالنماهلدفماظـفائلمعـمايفأزم
سؾكماٌالمػقمادؿقػاءمحؼماظدائـمعـممثـفملعدملقعفمجرباًميفمحاظةمسدمماظقصأاءم.موؼرتتأبم
سؾكمعـعمايفزمسؾكماٌالماظعاممسأدممجأقازمترتقأبمحؼأققمسقـقأةمتؾعقأةمطقأؼماظأرػـم
اظؿأعقينماومايقازيموحؼماالخؿ المسؾكماٌالماظعاممبأؿاغاًمظؾأدؼقنماظأيتمتشأغؾم عأةم
اظشكصماظعام(،)3موعـؾمػذهمايؼققمالم قزمتؼرؼرػامسؾكماٌالماظعاممالنمصائأدةمواػؿقأةم
( )1د.طع ميية الدييرب القييانون االدارم والمبيياد العاميية فييي تنظ ي م ونشيياط السييمطات االدار يية
دراسة مقارنة دار النيوة العرب ة القاىرة  1978ص . 709

( )2د.مدمييد ف يؤاد مينييا مبيياد وادكييام القييانون االدارم فييي ظييل االتداىييات الدد ثيية د ارسيية
مقارنة المدمد الثاني مطبعة الشاعر  1978ص. 418

( )3د.مادد راغج الدمو القانون االدارم دار المطبوعيات الدامع ية االسيكندر ة 1983
ص. 176-175
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ػذهمايؼققمتظفرمح،متؾاعماعقالماٌدؼـمايؿؾةملفامجرباًما مؼػضأؾماظأدائـم ومايأؼم
اظعقينمسؾكماظدائـماظشك لموػذامالمنؽـمهؼقؼفمصقؿامؼؿعؾؼملاٌالماظعاممالغأفمالمنؽأـم
لقعفمجرباً(،)1موصضالًمسـمانمذيقعمدائينماظدوظةماوماظشأكصماظعأامم أبمانمحي أؾقام
سؾكمدؼقغفؿمطاعؾةمالنماظدوظةمؼػرتضمصقفاماٌالءةمواغفامربؾمثؼةمممامالمحاجأةمععأفماديم
اظؾفقءماديماظؿـػقذماىربيمسؾقفام .م
صاٌشرعماظعراضلمضدمعـعمايفزمسؾكماالعقالماظعائدةمظؾدوظأةمواظؼ أاعماالذأرتاطلم
اظيتمدب صمظؾؿـػعةماظعاعةمالنماظدوظةمػلماظيتمتؼقمملقبعماظؼأقاغ،موتـػقأذػاموصأقاغةم
ايؼققموغشرماظعدلمظذامالمؼؿ قرمانمتأراو ماظدوظأةميفمتلأدؼدمعأاملأذعؿفامعأـماٌؾأاظغم،م
سالوةمسؾكمانماظدوظةمعقثققملقلارػاموانماظؿـػقذمنسمػقؾؿفا(،)2مطؿامانماٌشرعمضدمغأصم
يفماظػؼرةم()1معـماٌادةم()248معـمضاغقنماٌراصعاتماٌدغقةماٌأرضؿم(م)83مظلأـةم1969م
سؾكمانم((الم قزمحفزماوملقعماالعقالماٌؾقـةمصقؿاملعدمالضؿضاءماظدؼـمدقاءمطانمايفأزم
احؿقارقاًماومتـػقذؼاًم.م.1اعقالماظدوظة))م.مصاٌالحظمسؾكمػذاماظأـصماغأفمضأدمجأاءمع ؾؼأ ًام
دونمهدؼدمظ ػةماٌالمعاما امطأانمعأـماعأقالماظدوظأةماظعاعأمةماممعأـماعقاهلأاماًاصأةم،م
وحقثمانماٌ ؾؼم ريمسؾكمارالضفمعام مؼؼؿمدظقأؾماظؿؼققأدمصأراحةماومدالظأةم،مصعؾقأفم
نؽـماظؼقلمانمحؽؿمػذاماظـصمؼلريمسؾكمذيقعماعقالماظدوظةماظعاعةمعـفأامواًاصأةم،م
صؿـمخاللمػذاماظـصموايؽؿماظذيماذارتماظقفماظػؼرةم()2معـماٌادةم()71معأـماظؼأاغقنم
اٌدغلم((وػذهماالعقالمالم قزماظؿ رفمصقفاماومايفزمسؾقفأام…))مغلأؿ قعماظؼأقلمانم
ضاسدةمسدممجقازمايفزمتلريمسؾكمذيقعماعقالماظدوظةماظعاعةمواًاصةم .م
( )1د.سم مان مدمد الطماوم مردع ساب

ص. 482

( )2د.سع د مبارك ادكام قيانون التن يذ الميرقم ( )45لسينة  1980الطبعية االوليى 1989
ص. 142
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اعامصقؿامؼؿعؾؼممبقضػماظػؼفماٌ ريمحقلممشقلماعأقالماظدوظأةماًاصأةملؼاسأدةم
سدممجقازمايفزمسؾكماٌالم،مصؼدمثارمخالفملأ،مامظػؼفأاءملشأأنمػأذهماظؼاسأدةمصأذػبم
لعضماظػؼفاءماديمت ؾقؼمػذهماظؼاسدةمسؾكماالعقالماظعاعةمصؼطموسدممدرؼاغفامسؾأكماالعأقالم
اًاصةماٌؿؾقطةمظؾدوظةمظذامصاغفمؼ أحمايفأزمضاغقغأاًمسؾأكماالعأقالماًاصأةم(،)1ملقـؿأام
ؼذػبماظرأيماظغاظبميفماظػؼفماٌ ريماديمسدممجقازمايفزمسؾكماالعقالماًاصةماٌؿؾقطأةم
ظؾدوظةمذأغفاميفم ظؽمذأنماالعقالماظعاعة( .)2م
وتعدمضاسدةمسدممجقازمايفزمسؾكماٌالماظعاممعـماظؼقاسدماٌؿعؾؼةملاظـظأامماظعأامم
وؼرتتبمسؾكم ظؽماغفمؼؽقنمظؾؼابلمانمؼؼضلملاظؾ النمعـمتؾؼاءمغػلفم،مطؿام قزمظؽأؾم
يمع ؾقةماظؿؿلؽملفمويفماؼةمعرحؾةمطاغتمسؾقفامػذهماالجراءاتموانمػأذاماظأؾ النمالم
ت ققفماالجازةم .م
م
م
م
الفرع الثالث
عدم جواز تملك األموال العامة بالتقادم

انمػذهماظؼاسدةمعـمضقاسدمايؿاؼةماٌدغقةمػلمغؿقفةمحؿؿقةمظؼاسأدةمسأدممجأقازم
اظؿ رفملاٌالماظعامم،مصؿامدامماٌالماظعاممالمؼؼؾأؾماظؿ أرصاتماظـاضؾأةمظؾؿؾؽقأةمصأغأفمعأـمم

( )1د.ابي يراى م عب ييد العز ييز شي ي دا ام ييول الق ييانون االدارم امي يوال االدارة العام يية وامت ازاتي ييا
دراسة مقارنة منشأة المعارب االسكندر ة ب سنة طبع ص. 167

( )2د.عبد الير از السينيورم الوسي ط فيي شير القيانون الميدني الديز الثيامن دي الممك ية
1967

ص. 168-167
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لابماوديمالم قزماطؿلابمعؾؽقؿفملاظؿؼأادممالنماظؿؼأادممؼأىلديماديمغؼأؾمعؾؽقأةماٌأالماديم
وابعماظقدم،موظؽأـماٌأالماظعأاممالم أقزممتؾؽأفملاظؿؼأادممٌأاميفم ظأؽمعأـمتعأارضمعأعم
دب ق فمظؾؿـػعةماظعاعةم .م
وتعدمػذهماظؼاسدةماٌدغقةماػؿمودقؾةميؿاؼأةماٌأالماظعأاممواػؿقؿفأامتػأققمطأـوًام
اػؿقةمضاسدةمسدممجقازماظؿ رفملاٌالماظعاممعـماظـاحقةماظعؿؾقةمو ظؽمالغفمغادراًمعامتؼأدمم
اىفةماالدارؼةمسؾكماظؿ رفملاالعقالماظعاعةمالغفامتعؿربماعقـةمسؾكماٌالماظعامموحرؼ أةم
سؾقفموالمع ؾقةمهلاميفماظؿ رفمصقأفم(، )1مظأذامتعأدمػأذهماظؼاسأدةمودأقؾةمرياؼأةمصعاظأةم
ظالعقالماظعاعةمبدماسؿداءاتماالصرادمدقاءمطاغتمتؼعمسؾكمررؼؼماظعؿأدمامماً أأموطأـوًام
عامهدثمل رؼؼةمؼ عبماطؿشاصفاماالميفموضأتمعـادأبمولعأدمعأرورمعأدةمزعـقأةمرقؼؾأةم
خاصةما امطانموبعماظقدمسؾكمجزءمعـماٌالماظعاممظعؼارمذباورمظقابأعماظقأدم.مومبؼؿضأكم
ػذهماظؼاسدةمتلؿ قعماالدارةمانمتلرتدماٌالميفمأيموضتمالنموبعماظقدمعفؿامراظتمعدتأفم
المؼ ؾحمدؾؾاًمالطؿلابمعؾؽقةماٌالماظعامم،مطؿامالم قزمظقابعماظقدمسؾكماٌالمانمحيؿلم
ؼدهملاؼةمدسقىمعـمدساويموبعماظقدمالنمػذهماظدساويمذرستميؿاؼةمايقازةماظؼاغقغقةم
وحقازةماالصرادمظؾؿالماظعاممدونمدؾبمصققحمتعدمحقازةمشومعشروسةموعـمثؿمالمهؿقفأام
دساوىموبعماظقدم .م
طؿامالم قزممتؾؽماظعؼاراتمعـماالعقالماظعاعةملاظؿؼادممصضالًمسـماٌـؼقالتمعـفام
،مظذامالمتلريمسؾكماٌالماظعاممضاسدةم(ايقازةميفماٌـؼقلمدأـدماٌؾؽقأة)ما منؿـأعممتؾأؽم
اٌالماظعامماٌـؼقلملايقازةمععماظلأؾبماظ أققحموحلأـماظـقأمةمو ظأؽمالنمػأذهماظؼاسأدةم

( )1د.عمييي مدمييد بييد ر و،خييرون مردييع سيياب
ساب

ص. 278
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تػرتضمانماٌالماٌـؼقلمممام قزمتداوظفمواغؿؼاظفمعـم عأةماديم عأةماخأرىموظأقسمماالعأرم
طذظؽملاظـلؾةمظؾؿالماظعأامم،موعأـمثأؿمؼؽأقنمظؾففأةماالدارؼأةمصأاحؾةماٌأالماٌـؼأقلمانم
تلرتدهميفمأيموضتموهتمأيمؼدمطانمدونمانمتؾؿزمملدصعممثـماٌـؼقلمظؾؿشأرتيمحلأـم
اظـقة(.)1م م
صا امطاغتمايؿاؼةماٌدغقةمالعقالماظدوظةمتؼؿ رميفماالصؾمسؾكمعامؼؿ أػمعـفأام
ل ػةماٌالماظعاممصأنماٌشرعماٌ ريمضدمودعمغ اقمت ؾقؼمضاسدةمسأدممجأقازممتؾأؽماٌأالم
اظعامملاظؿؼادمماديماالعقالماًاصةماٌؿؾقطةمظؾدوظة(.)2م م
اعاماٌشرعماظعراضلمصؼدمض رمت ؾقؼمػذهماظؼاسدةمسؾأكماالعأقالماظعاعأةماٌك

أةم

ظؾؿـػعةماظعاعةمدونماالعقالماًاصأةم،مأيممبعـأكمانماالعأقالماًاصأةماٌؿؾقطأةمظؾدوظأةم
قزماطؿلابمعؾؽقؿفاملاظؿؼادمم .م
االماغـامغرىمانمسؾكماٌشرعماظعراضلمانمؼشؿؾماالعأقالماًاصأةماٌؿؾقطأةمظؾدوظأةم
لفذهماظؼاسدةموسدممجقازممتؾؽفاملاظؿؼادممادقةملاالعقالماظعاعأةمو ظأؽمعأـماجأؾمايػأازم
سؾقفامعـماالبرارماظيتمضدمتؾقؼملفامعـمخاللمواوزماالصرادمسؾقفام .م
م
المطلب الثاني
الحماية الجنائية
( )1د.مدمود عاطب البنا مردع ساب

ص. 49-48

( )2نمت المادة ( )970من القانون المدني الممرم المعدلة بمودج القانون الميرقم ( )55لسينة
 1970عميى ان ((ال ديوز تمميك االميوال الخاميية الممموكية لمدولية او ل شيخاص االعتبار يية
العام يية وكي ييذلك امي يوال الودي ييدات االقتمي يياد ة التابع يية لممؤسسي ييات العام يية او لمي ي ييات العامي يية
وشييركات القطيياع العييام غ يير التابعيية ق يمييا واالوقيياب الخ ر يية او كسييج م د ي ع نييي عمييى

ىذه االموال بالتقادم . ))...
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اديمجاغبمايؿاؼةماٌدغقةماٌؼررةمظؾؿالماظعاممػـاكمايؿاؼةماىـائقةماظيتمحيقطم
لفاماٌشرعمػذاماٌالمعـماالسؿداءاتماٌادؼةمسؾقفمدقاءمطأانم ظأؽمل أقرةمعؾاذأرةمأممعأـم
خاللماالغؿػاعملفام .م
صايؿاؼةماىـائقةمظالعقالماظعاعةمػلمتؾؽمايؿاؼأةماظأيتمتؼررػأاماظؼأقاغ،مسأـم
ررؼؼمورؼؿماسؿداءماالصرادمسؾكماٌالماظعامموتقضقأعماظعؼقلأاتماىـائقأةمسؾأقفؿميفمحاظأةم
اسؿدائفؿمسؾقف(.)1م م
واالعقالماظعاعةمدبضعمظـظاممرياؼةماطـرمذدةمعـماظـظامماظذيمدبضعمظفماعأقالم
االصرادماًاصةم،مالنماالعأقالماظعاعأةمتعؿأربمودأقؾةماالدارةميفماذأؾاعماياجأاتماظعاعأةم
وتؼدؼؿماًدعاتم،مصاوينمسؾقفميفمجرائؿماالسؿداءمسؾكماٌالماظعاممػأقماظدوظأةماوماحأدم
االذكالماٌعـقؼةماظعاعةمظذامصؼدمذددماٌشرعمسؼقلأةمػأذهمماىأرائؿمواخضأعفامظـ أقلم
جزائقةمخاصةمو مخيضعفامظؾـؿا جماظؼاغقغقةماظعاعةماالماغفم مؼؽؿػملذظؽملؾماغفمجأرمم
جرائؿماالسؿداءماظعؿديموشوماظعؿديماظيتمتؼأعمسؾأكمػأذهماالعأقالمدأقاءمت ؾأبموأرؼؿم
اظػعؾمتقاصرمصػةمخاصةملاىاغلمطؿامػأقمايأالميفماىأرائؿماظأيتمتؼأعمعأـماٌقزأػماوم
اٌ ؽؾػمخبدعةمساعةماوم مؼؿ ؾبم ظؽمطؿامػأقمايأالميفماىأرائؿماظأيتمتؼأعمعأـمساعأةم
اظـاسم،مو ظؽمعـماجؾمصرضمرياؼةمعؿؽاعؾةمظؾؿالماظعامم.موظؽـمايؿاؼةماىـائقةمظؾؿالم
اظعاممظقلتمعقحدةمحبقثمتشؿؾمذيقعماالعقالماظعاعةمسؾكمضدمماٌلاواةموظؽـفأامتـ أبم
لشأأؽؾموابأأحمسؾأأكماالعأأقالماظعاعأأةماظأأيتمتؽأأقنماطـأأرمتعربأاًمظالصأأرادمطأأاظ رقماظعاعأأةم

( )1ف ييي دي ي ن عرفي ييا ال ييبع

االخ يير اني ييا ((االث يير الن يياتو ع يين تو ييم ن القاع ييدة القانون يية دي ي از

مخال تيييا س يوا وقعييت ىييذه المخال يية ام لييم تقييع))  .د.رف ي مدمييد س ي م الدما يية الدنا يية
لممال العام الطبعة الثان ة دار النيوة العرب ة القاىرة  1994ص. 68
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واٌقاصأأالتماومسؾأأكماالعأأقالماظأأيتمؼرتتأأبمسؾأأكماٌلأأاسملفأأاماالبأأرارممبرطأأزماظدوظأأةم
االضؿ ادي(.)1م م
طؿامانماظـ قلماظؼاغقغقأةماظأيتمتؼأررمػأذهمايؿاؼأةمعؿػاوتأةمعأـمحقأثمذأدةم
اظعؼابمحبلبماػؿقةماٌالموجلاعةماالسؿداءموخ قرتأفم،موتأخأذمعظأماػرماالسؿأداءمسؾأكم
اٌالماظعاممصقراًمزبؿؾػةمطؿكرؼبماالثارمواٌؾاغلمواتالصفامواحراضفأاموتع قأؾماٌقاصأالتم
اظعاعةمواٌكاظػاتماظيتمدبصماظ رقماظعاعةم،مظذامصأأنماظـ أقلماظؿشأرؼعقةماظأيتمتؼأررم
ايؿاؼةماىـائقةمظالعقالماظعاعةمالم ؿعفامسادةمتشرؼعمواحدملؾمتؽقنمعـؿشرةميفمضاغقنم
اظعؼقلاتموشوهمعـماظؼقاغ،ماالخرىمواظؼراراتمواظؿعؾقؿاتماٌكؿؾػةم .م
وتؿؿؿعمايؿاؼةماىـائقةمظؾؿالماظعامميفماظؿشرؼعماظعراضلملأػؿقأةمخاصأةموتأأتلم
ػذهماالػؿقةمعـمخأاللماظؿقدأعماياصأؾميفمعؾؽقأةماظدوظأةمظالعأقالمومماردأؿفامظؾـشأاطم
االضؿ اديمسؾكمزبؿؾػمبرولفمغؿقفةماالخذملاظـظامماالذرتاطلموت ؾقؼمعؾادئأفم،موممأام
المذؽمصقفمانماظلوموصؼماالوأاهماٌؿؼأدممؼؼؿضألمبأرورةمرياؼأةمػأذهماالعأقالموبأؿانم
ادؿكداعفاملاظ قرةماظيتمهؼؼماػدافماظدوظةمممامؼلؿؾزمموجأقبمسـاؼأةماٌشأرعملقبأعم
اظعؼقلاتماىـائقةموتشدؼدػامواهماالصعالماظيتمعـمذأغفاماالسؿداءمسؾكمعؾؽقةماظدوظأةماوم
ح قلمدبرؼأبماومبأررمصقفأام،موضأدماصأردماٌشأرعماظعراضألمجاغؾأاًمعفؿأاًمعأـمغ قصأفم
اظؼاغقغقةميؿاؼةماالعقالماظعاعةموػلمعؿـاثرةمل،مضاغقنماظعؼقلاتماظعراضلماٌأرضؿم(م)111م
ظلـةم1969موشوهمعـماظؿشرؼعاتماالخرىم .م

( )1د.سم مان مدمد الطماوم مردع ساب
ص. 279

ص 483و د.خالد سمارة الزعبي مردع ساب
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وغالحظمل ددمايؿاؼةماظيتمضررػامضاغقنماظعؼقلاتماظعراضألمانماٌشأرعم مؼػأرقم
ل،ماعقالماظدوظةماظعاعةمواًاصةموااامللطمرياؼؿفمسؾكمذيقعماعقالماظدوظةموعـالم ظأؽم
عامغ تمسؾقفماٌادةم()444ميفمصؼرتفام()11م((ؼعاضبملاظلفـمعدةمالمتزؼدمسؾأكمدأؾعم
دـقاتماوملايؾسمسؾكماظلأرضةماظأيتمتؼأعميفماحأدماظظأروفماظؿاظقأةم:م-ف-11-ما ام
ارتؽؾ تمسؾكمذلءمممؾقكمظؾدوظأةماوماحأدماٌىلدلأاتماظعاعأةماوماحأدىماظشأرطاتماظأيتم
تلاػؿماظدوظةميفمعاظفملـ قب))ما ماسؿربتمػذهماٌادةمزرصاًمعشدداًمظعؼقلةمجرنةماظلأرضةم
ا اموضعتماظلرضةمسؾكمعالمممؾقكمظؾدوظةمواظؿشدؼدميفمػذهماياظةمظفمعأامؼأربرهمالنماٌأالم
اظذيموضعتمسؾقفماىرنةمػقمممؾقكمظؾدوظةمواالسؿأداءمسؾقأفمالمؼؽأقنماسؿأداءمسؾأكمصأردم
واااماسؿداءمسؾكمذيقعماصرادماوؿؿعمطؿأاماوديماٌشأرعماظعراضألمسـاؼأةمخاصأةمىأرائؿم
االخؿالسماظيتمتؼعمعـمضؾؾماٌقزػماوماٌؽؾػمخبدعةمساعةمغظأراًمٌلأاسمػأذهماىأرائؿم
لاالضؿ ادماظقرينموغصمسؾقفاميفماٌقادم()321-315معـمضاغقنماظعؼقلاتم .م
م
المبحث الثالث
استعمال األموال العامة

الدؿعؿالماالعقالماظعاعةمغظاممضاغقغلمعؿؿقأزمصفأقمخيضأعمظؼاسأدةمرئقلأقةمػألم
دب قصمػذهماالعقالمظؾؿـػعةماظعاعةم،موػذاماظـظاممؼؾزمماالدارةملأأنمتعؿأؾمسؾأكمرياؼأةم
ػذاماظؿك قصملشؽؾمؼىلديماديماظؿقصقؼمل،معامتؿؿؿعملفمعـمدأؾ اتميفمػأذاماوأالم،م
وعامظالصرادمعأـمضأدرةمسؾأكماالغؿػأاعملأاالعقالماظعاعأةموادأؿعؿاهلامممبأامالمؼؿعأارضمعأعم
دب ق فام .م
صإ امطانماٌالماظعاممزب

اًماصأالًمظؾؿـػعأةماظعاعأةمظؽاصأةماالصأرادماالمانماغؿػأاعم

االصرادملاٌالماظعاممضدمؼؽقنماعأامل رؼأؼمشأومعؾاذأرماومل رؼأؼمعؾاذأرم،مصأامألولمؼؿؿـأؾم
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لؿك قصماٌالمٌرصؼمسامموؼؽقنماغؿػاعماالصرادملفمسـمررؼؼماٌرصؼم،مصاالعقالماٌك

أةم

ظؾؿراصؼماظعاعةمالمؼلؿعؿؾفاماالصرادموالمؼلؿػادونمعـفأاماالمل أقرةمشأومعؾاذأرةموخيضأعم
ادؿعؿالمػذهماالعقالمظؾؼقاسدماظؼاغقغقةماظيتمهؽؿماٌراصأؼماٌك

أةمًأدعؿفامودبؿؾأػم

عـمعرصؼماديمآخرموعـالم ظؽماً قطماهلاتػقةم،مأجفأزةماالت أالم،مرب أاتموضأارراتم
اظلؽؽمايدؼدؼةم.ماعاماظ رؼؼماٌؾاذرمصقؿؿـأؾملاٌأالماظعأامماٌك أصمالدأؿعؿالماالصأرادم
عؾاذرةمطاظ رقماظعاعةمواظشقارئموايدائؼماظعاعةموخيضعمادؿعؿالماالصرادمهلأذهماالعأقالم
ظؼقاسدمضاغقغقةمتؿؿقزمحبلبمغقسقةمػذاماالدؿعؿالموعامإ امطانمادؿعؿاالًمذياسقاًمساعأاًمأمم
صردؼاًمخاصاًم،مطؿامانمػذهماظؼقاسدملدورػامدبؿؾػمحبلأبمإ امطأانماالدأؿعؿالماظػأرديم
ظؾؿالماظعامماسؿقادؼاًمأممشوماسؿقاديم .م
واظ رؼؼماٌؾاذرمػقماظذيمؼفؿـامحبـفميفمػأذاماوأالم،مظأذامدأقفمغؼلأؿمػأذام
اٌؾقثماديمع ؾأؾ،مغعأرضميفماوهلؿأاماالدأؿعؿالماىؿأاسلمظالعأقالماظعاعأةموغؾقأثميفم
ثاغقفؿاماالدؿعؿالماظػرديمظالعقالماظعاعةم .م
المطلب األول
االستعمال الجماعي لألموال العامة

وؼؼ دملفماغؿػاعماالصرادمطاصةملاٌالماظعامماغؿػاساًمساعاًمولشؽؾمعؾاذأرمسؾأكمضأدمم
اٌلاواةموػقمادؿعؿالمؼؿػأؼمواظم غأرضماظأذيمعأـماجؾأفمخ أصماٌأالماظعأامموؼؿؿقأزمػأذام
االدؿعؿالمل العفماظعارضمشوماٌلؿؿرمالغفمالمؼالزممذك اًملاظذاتم .م
وؼعدماالدؿعؿالماىؿأاسلمظؾؿأالماظعأاممعأـمعظأاػرممماردأةماالصأرادميرؼأاتفؿم
اظػردؼةماظيتمتىلطدػاماظددأاتومطقرؼأةماٌأرورميفماظ أرقماظعاعأةموحرؼأةماظعؼقأدةموحرؼأةم
اظؿفارةم .م
وحيؽؿمػذاماظـقعمعـماالدؿعؿالمعؾاد مادادقةمػلم :م
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 .1مبدأ حرية االنتفاع باملال العام :
ظؽؾمصردمعـماالصرادميفماظدوظةمايرؼةميفمادؿعؿالماالعأقالماظعاعأةمواالغؿػأاعملفأام
يفمأيموضتمذاءمدونمانمؼعؾـم ظؽمعؼدعاًمودونمانمؼؿقضػمػذاماالغؿػاعمسؾكما نمدالؼماوم
ترخقصمعـمضؾأؾماالدارةمطاظلأوميفماظ أرقماظعاعأةموارتقأادمدورماظعؾأادةم...ا م،ماالمانم
حرؼةماالغؿػاعملاٌالماظعاممظقلتمع ؾؼةمعـمطؾمضقدم،مصؾأالدارةمانمتضأعملعأضماظؼقاسأدم
ظؿـظقؿمػذهمايرؼةموالمتؼػمػذهماظؼقاسدمحائالًمدونماالغؿػاعملفأذهماالعأقالموإاأامتأىلديم
اديمتـظقؿماغؿػاعمطؾماالصرادملاالعقالماظعاعةم .م
وٌامطاغتماالدارةمػلماٌفقؿـةمسؾكماٌ ؾقةماظعاعةمصؾفامايأؼملاصأدارماالغظؿأةم
واظؿعؾقؿاتماظيتممبقجؾفامتؿقديماياصظةمسؾكماظـظامماظعامممبدظقالتفماٌكؿؾػةماالعـماظعامم
،ماظ قةماظعاعةم،ماظلؽـقةماظعاعةم،ماالدابمواالخالقماظعاعةم،موودأقؾةماالدارمةميفم ظأؽم
اصأأدارماظؼأأراراتماظؿـظقؿقأأةماٌؿعؾؼأأةملاظضأأؾطمظؿـظأأقؿمطقػقأأةمادأأؿعؿالماالصأأرادمظالعأأقالم
اظعاعة(.)1م م
م
 .2مبدأ املساواة بني املنتفعني باملال العام :
ا امطانمادؿعؿالماالصأرادمظؾؿأالماظعأاممواغؿػأاسفؿملأفمؼعأدممماردأةميرؼأةمعأـم
حرؼاتفؿماظػردؼةمصانم ظؽمؼؼؿضلمعلاواتفؿميفماالغؿػاعملأاالعقالماظعاعأةم،مصقفأبمسؾأكم

( )1د.سم مان مدمد الطماوم الود ز في القانون االدارم دراسة مقارنة دامعية عي ن شيمس
1986

ص 560-559و مدمد انس قاسم دع ر الوس ط في القانون العام اسس

وامول القانون االدارم ب مكان وسنة طبع ص. 463
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االدارةمانمتعؿؾمسؾكمهؼقؼماٌلاواةمل،ماالصرادمصالممتقزمل،مصردموآخرميفماغؿػاسفملاٌالم
اظعاممادؿـاداًماديمضاسدةمعلاواةماالصرادماعامماظؼاغقنم .م
وعؾدأماٌلاواةمل،ماٌـؿػع،ملاٌالماظعاممذأغفمذأأنمعؾأدأمحرؼأةماالغؿػأاعملاٌأالم
اظعاممظقسمع ؾؼاًمإ متردمسؾقفملعضماظؼققدماظأيتمتؼؿضأقفامرؾقعأةماٌأالماظعأاممواٌ أؾقةم
اظعاعةموػذهماظؼققدمؼؾزممانمتؽقنمعؼررةملؼقاسدمساعةم .م
 .3مبدأ جمانية االنتفاع باملال العام :
إنمػذاماٌؾدأمػقمغؿقفةميرؼةماالغؿػاعملاٌالماظعامم،مظذام أبمسؾأكماالدارةمانم
المتؼؿضلمعـماالصرادمعؼالؾماغؿػاسفؿملاالعقالماظعاعةم،مأيمانماالغؿػأاعمؼـؾغألمانمؼؽأقنم
ذباغقاًملدونمعؼالؾم،موظؽأـما امطأانماالصأؾمػأقمذباغقأةماالغؿػأاعماالمانم ظأؽمالمنـأعم
االدارةمعـمانمه ؾمسؾكمعؼالؾماغؿػاعماالصرادملاٌالماظعامما اماضؿضكماالعرم ظؽم،موظؽأـم
بمانمؼؿؿم ظؽملؼاغقنماوملـاءمسؾكمضاغقنم .م
م
المطلب الثاني
االستعمال الفردي لألموال العامة

ؼعينماالدأؿعؿالماظػأرديمظالعأقالماظعاعأةماغػأرادمذأكصماوماذأكالمععقأـ،م
لاظذاتملاالغؿػاعمجبزءمعـماٌالماظعاممممامؼرتتبمسؾقفمعـعمشوهمعـمادؿعؿاظفماوماالغؿػأاعم
لفم،موعـالم ظؽماٌؼاػلمواٌ اسؿماظيتمتـشأمسؾكمذقارئماظؾقارمورب اتماظؾـأزؼـماظأيتم
تؼاممسؾكماظ رقماظعاعةمووبعماٌؼاػلمظؾعضماٌـابأدمواظؽرادألمسؾأكمارصأػةماظ رؼأؼم،م
واالدؿعؿالماظػرديمظالعقالماظعاعةمضدمؼؽقنمسادؼاًماومشومساديم .م
اوالً  :االدتعمال الفردي العادي :
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ؼؿقؼؼماالدؿعؿالماظػرديماظعاديمظؾؿالماظعاممسـدعامؼؽقنماالدأؿعؿالماٌك أصم
ظفمػذاماٌالمحبلبمرؾقعؿفمواظغرضمعـفم بمانمؼؿؿمل ػةمصردؼأةموالمنؽأـمانمؼؽأقنم
ذياسقاًمالغفمؼلؿؾزمماغػرادماظشكصمجبزءمعع،معـماٌالماظعامموإنمػذاماالدؿعؿالم أبم
انمؼؿػؼمععماظغرضماالصؾلمايأددمظؾؿأالماظعأام(،)1مطأاغػرادماظؿأاجرملادأؿعؿالمعؽأانمم
زب صملاظلققمظعرضملضائعفِم .م
ثانياً  :االدتعمال الفردي غري العادي :
ؼؼ دملفماغػرادمذكصملادأؿعؿالمجأزءمعأـماٌأالماظعأامماٌك أصمظالدأؿعؿالم
اىؿاسلموادؿؽـارهملفمسؾكمصقرةمهرممشوهمعـماالصرادمعـفملؼ دمادأؿعؿاظفميفماشأراضم
المتؿػؼمععماظغرضماالصؾلمظؾؿالماظعاممطأطشاكملقأعماظ أقػمأوموبأعماٌؼأاػلمظأؾعضم
اٌؼاسدمواٌـابدمسؾكمارصػةماظشقارعم،مصاالدؿعؿالماظػرديمشوماظعأاديمظؾؿأالماظعأاممعأـم
ذأغفمانمنـعمذيفقرماالصرادمعـماالغؿػاعملاالجزاءماٌشغقظةمواٌلؿعؿؾةمعـماٌالماظعاممرشؿم
اغفاملاالصؾمزب

ةمظذظؽم .م

وؼعدماظػؼفمػذاماظـقعمعـماالدؿعؿالمظؾؿالماظعاممادؿــاءمسؾكماالصؾمظأذامصأأنمظأفم
غظاعاًمضاغقغقاًمخاصاًموػقمخيضعمظؼقاسدمعؿؿقزةمتؿػؼمورؾقعؿفماظػردؼةموشأوماظعادؼأةمصفأقم
عـمجاغبمؼؿؿممبؼالؾمعاديمؼدصعفمعلؿعؿؾماٌالماظعاممالغفمؼـػردملفموحأدهموتعأقدمسؾقأفم
صائدةمعـفمدونمشوهمعـماالصرادم،موعـمجاغبمآخرمخيضعمظؾؿقاصؼةماٌلؾؼةمظالدارةميفمطؾم
حاظةمسؾكمحدةمحؿكمتؿقؼؼمعـمسدمماساضؿفمظالدؿعؿالماظعاديماٌشرتكمظؾؿالماظعام(.)2م م

( )1د.مادد راغج الدمو مردع ساب

( )2د.خالد سمارة الزعبي مردع ساب

ص. 182

ص. 286
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وتظفرمعقاصؼةماالدارةمسؾكماالدؿعؿالماظػأرديمشأوماظعأاديمظؾؿأالماظعأامماعأاميفم
صقرةمترخقصماومل قرةمسؼدملقـفامول،معلؿعؿؾماٌالماظعامم،موػأذامعأامدأـؿـاوظفمسؾأكم
اظـققماالتلم :م
 .1االدتعمال الذي يتخذ صورة ترخيص :
انماظرتخأأقصمػأأقمسؿأأؾماداريمؼ أأدرمسأأـماالدارةملارادتفأأاماٌـػأأردةمومبقجؾأأفم
ترخصماالدارةمظشكصمأنمؼلؿعؿؾمسؾكموجفماالخؿ المجزءاًمعـماٌالماظعامماٌك أصم
يفماالصؾمالدؿعؿالماىؿفقرم،مولذظؽمؼؽقنمػذاماالخؿ المادؿعؿاالًمشأومسأاديممهلأذام
اٌالم .م
وتؿؿؿعماالدارةمللأؾ ةمتؼدؼرؼأةميفماصأدارمػأذاماظرتخأقصموالمؼلأؿ قعماالصأرادم
اجؾارػامسؾكماصأدارهمو أقزمظأالدارةمانمتؼأقمملؿقدؼأدماظشأروطماظقاجأبمتقاصرػأامٌأـحم
اظرخصمععمعراساةمانمتؽقنمػأذهماظشأروطمضائؿأةمسؾأكمادأسمعقبأقسقةمالمدبأؾممبؾأدأم
اٌلاواةمل،ماٌـؿػع.)1(،موتلؿ قعماالدارةمانمتؾغلماظرتخقصماوتلقؾفميفمأيموضتملعأدم
اصدارهما امخاظػماٌرخصمظفمذروطماظرتخقصماوما اماضؿضتماٌ ؾقةماظعاعةم ظأؽماوما ام
تعؾؼماالعرملؿقؼقؼمشرضمعـماشراضماظضؾطماالداريماٌعروصةموػلماالعـماظعامم،ماظ أقةم
اظعاعةماظلؽـقةمواالدابمواالخالقماظعاعة(،)2موظقسمظؾؿرخصمظفمايؼميفماظؿعأقؼضمسؿأام
ؼؾقؼملفمعـمبررمعأـمجأراءماظغأاءماالدارةمظرتخق أفمو ظأؽمالنماظرتخأقصملاالدأؿعؿالم
اظػرديمشوماظعاديمعىلضتموتؿؿؿعماالدارةملشأغفمللؾ ةمتؼدؼرؼةمظؿقؼقؼماٌ أؾقةماظعاعأةم
.مواٌرخصمظفملادؿعؿالماٌالماظعاممادؿعؿاالًمصردؼاًمشومساديمؼؽقنميفمعرطزمتـظقؿلمصفقم
( )1د.مادد راغج الدمو مردع ساب
ص. 465

ص . 185و مدمد انس قاسم دع ر مردع ساب

( )2د.عمي مدمد بد ر و،خرون مردع ساب

ص. 407
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خيضعميفمادؿعؿاظفمهلذاماٌالمظؼقاسدمتـظقؿقةمربددةمعلؾؼاًمو قزمتعدؼؾفاملغضماظـظأرم
سـمارادتفم .م
 .2االدتعمال الذي يتم يف صورة عقد :
ضدمؼؿؿماالدؿعؿالماظػرديمشوماظعاديمظؾؿالماظعامممبؼؿضكمسؼدمؼربمملأ،ماالدارةم
وصردمعـماالصرادموؼؿؿممبقجبماظعؼدماذغالمػذاماظػردماذغاالًمشومسأاديمىأزءمعأـماٌأالم
اظعامماٌك صمأداداًمظالدؿعؿالماىؿاسلموشاظؾاًمعامؼؿعؾؼماالعأرملعؼأدمعأـمسؼأقدماظؿأزامم
اٌراصؼماظعاعةماوماالعؿقاز(، )1مطؿـحماعؿقأازمجبأزءمعأـمعـؿأزهمسأاممظػأردماومذأرطةمالضاعأةم
طازؼـقمسؾقفم .م
وؼعدمػذاماظعؼدمسؼداًمعـماظعؼقدماالدارؼةموعـمثؿمؼؽقنمظؾففةماالدارؼأةمايأؼميفم
اغفاءماظعؼدمضؾؾمحؾقلماالجأؾماٌؿػأؼمسؾقأفميفماظعؼأدموانم مؼؽأـمػـأاكمخ أأمعأـمضؾأؾم
اٌؿعاضدم،موؼؼالؾم ظؽمحؼماٌؿعاضدمععماالدارةميفمرؾبماظؿعقؼضم،موػـامؼؽؿـماالخؿالفم
عاملأ،مػأذهماظ أقرةمودأالؼؿفامالغأفميفمحاظأةماظرتخأقصمالمؼلأؿ قعمصأاحؾفماٌم اظؾأةم
لاظؿعقؼضما امادؿكدعتماالدارةمحؼفاملاظغاءماظرتخأقصم،ملقـؿأاميفمحاظأةماظعؼأدمؼأؿع،م
سؾكماالدارةمانمتعقضماٌؿعاضدمععفامتعقؼضاًمطاعالًما امعاماظغتماظعؼدمٌ ؾقةماٌالماظعام .م
م
الخاتمة :
انماالعقالماظعاعةمػلماظقدأقؾةماٌادؼأةماظأيتمهؿاجفأاماظدوظأةمظؿلأقومعراصؼفأام
اظعاعةمواداءمواجؾاتفاماٌؿعددةم،موضدمتغوتماظـظرةماديماالعقالماظعاعةملؿغوماظأدورماظأذيم
تؼقمملفماظدوظأةم،مصاظدوظأةماٌعاصأرةم متعأدمتؼؿ أرموزقػؿفأامسؾأكمحػأظمماظـظأامماظعأامم
( )1د.سم مان مدمد الطماوم مردع ساب
ص. 186

ص . 564و د.مادد راغج الدمو مردع ساب
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مبدظقالتفماظؿؼؾقدؼةماالعـماظعاممواظ قةماظعاعةمواظلأؽـقةماظعاعأةموإاأاماصأؾقتمتلأاػؿم
علاػؿةمصعاظةميفماالغش ةماالضؿ ادؼةمواالجؿؿاسقةملأوجففاماٌكؿؾػةم،موالمذأؽمانمضقأامم
اظدوظةملقزائػفاماٌؿزاؼدةمؼؿ ؾبمانمتؽقنمعاظؽةمظؾؽـومعـماالعقالموانمتؿؿؿعمعؾؽقؿفأاميفم
ػذاماوالملـظاممضاغقغلمخالمؼؽػؾمهلامعزؼداًمعـمايؿاؼةم .م
صؿـمخاللمػذهماظدرادةمتقصؾـاماديماظـؿائجمواظؿقصقاتماالتقةم :م
اوالَ  :النتائج :
.1مانماعقالماظدوظةماظعاعةمدبضعمظـظاممضاغقغلمخالمخيؿؾػمسـماظـظامماظؼاغقغلماظأذيم
دبضعمظفماعقاهلاماًاصةمواظلؾبميفم ظؽمؼعقدماديمدب قصماالعقالماظعاعةمظؾؿـػعةم
اظعاعةم،موتربزمعظاػرمػذاماالخؿالفملشؽؾموابحمصقؿامؼؿعؾؼملؼقاسدمايؿاؼةماٌدغقةم
ظالعقالماظعاعةماظيتمغصمسؾقفاماظؼاغقنماٌدغلم،موعأعم ظأؽمصأانمػـأاكماظأؾعضمعأـم
اظػؼفاءمواظـ قلماظؿشرؼعقةمؼؿففمسبقمسدمماظؿؿققزمل،ماالحؽامماظأيتمدبضأعمهلأام
اعقالماظدوظةماظعاعةمواًاصةمو ظؽمسؾكماظـققماظؿاظلم:م م
ممممأ.ما امطاغتماظؼاسدةماٌدغقةمتؼضلملعدممجقازماظؿ رفملاالعقالماظعاعأةماالماغـأامنأدم
انمػـاكمغ قصاًمضاغقغقةمتردميفمضقاغ،مخاصةمغظؿتماظؿ أرفملأاعقالماظدوظأةمو م
متقزمل،ماعقاهلاماظعاعةمواًاصةمطؼاغقنملقأعموا أارماعأقالماظدوظأةماٌأرضؿم(م)32م
ظلـةم1986ما امغ تمعادتفماالوديمسؾكمانم((تلأريماحؽأاممػأذاماظؼأاغقنمسؾأكم
اعقالماظدوظةم،معـؼقظةمطاغتماومشومعـؼقظةمسـأدملقعفأاماوما ارػأام،ماالما موجأدم
غصمتشرؼعلمؼؼضلمخبالفم ظؽ))م .م
ممممب.ماعامصقؿامؼؿعؾؼملؼاسدةمسدممجقازمحفزماالعقالماظعاعةمصقجأدغامانمػـأاكماواػأ ًام
صؼفقاًمؼـاديملؿ ؾقؼماحؽاممػذهماظؼاسدةمسؾكماعقالماظدوظةماًاصةموالحظـأاماؼضأ ًام
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انماٌشرعماظعراضلميفمضاغقنماٌراصعاتماٌدغقةم محيأددمصأػةماٌأالماظأذيمالم أقزم
حفزهماوملقعفم .م
ممممج.ماعأأاملاظـلأأؾةمظؼاسأأدةمسأأدممجأأقازممتؾأأؽماٌأأالماظعأأامملاظؿؼأأادممصقجأأدغامانمػـأأاكم
تشرؼعاتمتـصمسؾأكممشأقلماعأقالماظدوظأةماًاصأةملاحؽأاممػأذهماظؼاسأدةمادأقةم
لاالعقالماظعاعةم،ماالمانماٌشأرعمام ظعراضألمض أرمت ؾقأؼماحؽأاممػأذهماظؼاسأدةمسؾأكم
االعقالماظعاعةماٌك

ةمظؾؿـػعةماظعاعةمدونماالعقالماًاصةم .م

.2م منقزماٌشرعماظعراضلميفمايؿاؼةماىـائقةماٌؼررةمالعقالماظدوظةميفمضأاغقنماظعؼقلأاتم
ل،ماعقاهلاماظعاعةمواًاصةموإاامللطمػذهمايؿاؼةمسؾكمذيقعماالعقالم .م
.3مانمالدؿعؿالماٌالماظعاممغظاعاًمضاغقغقاًمخاصاًمصفقمخيضعمٌؾدأمادادألمػأقمدب أقصم
اٌالماظعاممظؾؿـػعةماظعاعةموؼؽقنماغؿػاعماالصرادملاالعقالماظعاعةماعأامل أقرةمعؾاذأرةماوم
شومعؾاذرةم .م
ثانيا :التوصيات :
مسؾكماٌشرعماظعراضلمانمؼضػلمايؿاؼةماظؼاغقغقةماٌدغقةمواىـائقةماٌؼررةمظالعأقالم
اظعاعةمظؾدوظةمسؾكماعقاهلاماًاصةموسؾكماالخصمصقؿامؼؿعؾؼملؼاسدةمسدممجقازممتؾؽماٌالم
لاظؿؼادممالػؿقةمػذاماظقجفمعـماوجفمايؿاؼةماٌدغقةمالنماظؿؿققزماظؿؼؾقديمل،ماٌالماظعأامم
واًالماٌؿؾقكمظؾدوظةم مؼعدمػـأاكمعأامؼأربرهميفماظقضأتمايابأرم،مصفأدفماظدوظأةميفم
ذيقعماالحقالمػقمهؼقؼماٌ ؾقةماظعاعةم،موععم ظأؽمنؽأـمانمتؿػأاوتمػأذهمايؿاؼأةم
صؿؽقنمذدؼدةملاظـلؾةمظالعقالماظعاعةمواضؾمذدةملاظـلؾةمظالعقالماًاصةم .م
م
مراجع البحث :
اوالً :الكتب القانونية والردائل :
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.1مسؾلمربؿدملدؼرمومس اممسؾدماظقػابماظربزنلموعفأديمؼادأ،ماظلأالمعلم،معؾأاد م
واحؽامماظؼاغقنماالداريم،معدؼرؼةمدارماظؽؿبمظؾ ؾاسةمواظـشرم،م1993م .م
.2مصؾقحمعلؽقغلم،متارؼخماظؼاغقنماظعراضلماظؼدؼؿم،مع ؾعةمذأػقؼم،ملغأدادم،م1971م
 .م
.3مربؿدمزػومجراغةم،محؼماظدوظةمواالصرادمسؾكماٌالماظعامم،ماظؼاػرةم،م1943م .م
.4مربؿقدمسارػماظؾـام،معؾاد ماظؼاغقنماالداريميفماالعأقالماظعاعأةمواظقزقػأةماظعاعأةم،م
دارماظػؽرماظعرللم،ملالمدـةمرؾعم .م
.5مخاظدممسارةماظأزس م،ماظؼأاغقنماالداريموت ؾقؼاتأفميفماٌؿؾؽأةماالردغقأةماهلامشقأةم،م
اظ ؾعةماظـاظـةم،معؽؿؾةمدارماظـؼاصةمظؾـشرمواظؿقزؼعم،مسؿانم،م1998م .م
.6مسالءمؼقدػماظقعؼقللم،مرياؼةماالعقالماظعاعةميفماظؼاغقنماالداريم،مرداظةمعاجلأؿوم
عؼدعةماديمطؾقةماظؼاغقنمواظلقادةميفمجاععةملغدادم،م1977م .م
.7مدؾقؿانمربؿدماظ ؿاويم،معؾاد ماظؼاغقنماالداريم،مدرادةمعؼارغةم،ماظؽؿأابماظـاظأثم
،م،ماعقالماالدارةماظعاعةمواعؿقازاتفام،مدارماظػؽرماظعرللم،م1979م .م
.8مدؾقؿانمربؿدماظ ؿاويم،ماظقجقزميفماظؼأاغقنماالداريم،مدرادأةمعؼارغأةم،مدارماظػؽأرم
اظعرلل،م1981م .م
.9مرعقؿةماىرفم،ماظؼاغقنماالداريمواٌؾاد ماظعاعةميفمتـظقؿموغشاطماظلؾ اتماالدارؼأةم
،مدرادةمعؼارغةم،مدارماظـفضةماظعرلقةم،ماظؼاػرةم،م1978م .م
.10مربؿدمصىلادمعفـام،معؾاد مواحؽامماظؼاغقنماالداريميفمزأؾماالواػأاتمايدؼـأةم،م
درادةمعؼارغةم،ماوؾدماظـاغلم،مع ؾعةماظشاسرم،م1978م .م
.11معاجدمراشبمايؾقم،ماظؼاغقنماالداريم،مدارماٌ ؾقساتماىاععقةم،ماالدأؽـدرؼةم،م
 1983.م
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.12مدعقدمعؾاركم،ماحؽاممضاغقنماظؿـػقذماٌرضؿم()45مظلـةم1980م،ماظ ؾعأةماالومديم،م
 1989.م
.13مالأأراػقؿمسؾأأدماظعزؼأأزمذأأققام،ماصأأقلماظؼأأاغقنماالداريم،ماعأأقالماالدارةماظعاعأأةم
واعؿقازاتفام،مدرادةمعؼارغةم،معـشأةماٌعارفم،ماالدؽـدرؼةم،ملالمدـةمرؾعم .م
.14مسؾدماظرزاقماظلـفقريم،ماظقدقطميفمذأرحماظؼأاغقنماٌأدغلم،ماىأزءماظـأاعـم،محأؼم
اٌؾؽقة،م1967م .م
.15مرصقؼمربؿدمدالمم،مايؿاؼةماىـائقةمظؾؿالماظعامم،ماظ ؾعةماظـاغقأةم،مدارماظـفضأةم
اظعرلقةم،ماظؼاػرةم،م1994م .م
.16مدؾقؿانمربؿدماظ ؿاويم،ماظأقجقزميفماظؼأاغقنماالداريم،مدرادأةمعؼارغأةم،مجاععأةم
س،ممشسم،م1986م .م
.17مربؿدماغسمضادؿمجعػرم،ماظقدقطميفماظؼاغقنماظعامم،مادسمواصقلماظؼأامغقنماالداريم
،ملالمعؽانمودـةمرؾعم .م
ثانياً  :القوانني :
.1ماظؼاغقنماٌدغلماظعراضلماٌرضؿم()40مظلـةم1951م .م
.2ماظددؿقرماظعراضلماظ ادرمسامم1970م .م
.3ماظؼاغقنماٌدغلماٌ ريماٌرضؿم()131مظلـةم1948م .م
.4ماظؼاغقنماٌدغلماالردغلماٌىلضتماٌرضؿم()43مظلـةم1976م .م
.5مضاغقنماٌراصعاتماٌدغقةماظعراضلماٌرضؿم()83مظلـةم1969م .م
.6مضاغقنماظعؼقلاتماظعراضلماٌرضؿم()111مظلـةم1969م .م
.7مضاغقنملقعموا ارماعقالماظدوظةماظعراضلماٌرضؿم()32مظلـةم1986م.
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