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-تيفيذ القزار اإلداري قضائيًا
)*(
- 

   ملياء ٍاشه سامل قبعد.    

 املشاعد العاوالقاىوٌ  مدرس

 املوصل/ جامعة احلقوقكلية  

                                   املشتخلص
ٜعد ايكساز اإلدازٟ َٔ أِٖ ا٫َتٝاشات اييت تتُتع بٗا اإلداز٠ إذ متتًو اإلداز٠ إٔ  

ادتٗا املٓؿسد٠ ٚتًصّ بٗا ايػرل بُٝٓا ٫ ميتًو ايؿسد يف ْطام ايكإْٛ تصدز قسازات بإز
اشباص إٔ ٜؿسض ايتصاَات ع٢ً عاتل غرلٙ َٔ ا٭ؾساد بإزادت٘ املٓؿسد٠ ٚتهٕٛ ي٘ ايك٠ٛ 
املًص١َ، نُا إ ايطبٌٝ يذلتٝب ا٫ثاز ايكا١ْْٝٛ بايٓطب١ يًؿسد تهُٔ يف ؾسض ايتصاَات ع٢ً 

 . ٢ً َٛاؾكت٘ ٚزضاٙ اٟ يف صٛز٠ عكدٍ ععاتك٘ ٚاملتُج١ً باسبصٛ
نُا إٕ ايكساز ؼبتاز اىل تٓؿٝر، ٚايرٟ ٜعد ا٭ِٖ إذ اْ٘ ٫ ؼبدخ ا٭ثس ٚايٓتٝذ١  

ايكا١ْْٝٛ املتٛخا٠ َٓ٘ إ٫ بتٓؿٝرٙ ٚايٛاقع إ ٖٓاى ؾازم نبرل بني ا٭ثس ايكاْْٛٞ يًكساز 
كٝل ايتٓاضل بني اسبكٝك١ٝ املاد١ٜ ٚبني ايتٓؿٝر املادٟ يًكساز، اي٬شّ يف َععِ اسبا٫ت يتش

 . يٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ عدي٘ ايكسازٚبني ذيو ا
ٚا٭صٌ إٔ تًذأ اإلداز٠ يف تٓؿٝر قسازاتٗا إىل ايكطا٤ إ٫ اْ٘ ٚاضتجٓا٤ً ُتعط٢  

 اإلداز٠ اسٝاًْا اسبل يًتٓؿٝر املباغس ٖٚٛ زب٩ٖٛا يتٓؿٝر قسازاتٗا بايك٠ٛ ازبدل١ٜ َع إعؿا٥ٗا
 .  ايكطا٤َٔ ايًذ٤ٛ إىل

يريو ضٛف احبح يف َٛضٛع ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ يًكساز اإلدازٟ َٔ سٝح إٔ ايكساز  
اإلدازٟ ميجٌ ايتذطٝد ايكاْْٛٞ ملعٗس ايطًط١ يف ْػاط اإلداز٠، ٚػبب تٓؿٝرٙ بايٛضا٥ٌ 
ٚايطسا٥ل اييت ززلٗا ايكإْٛ ٚذيو عٔ طسٜل ايتٓؿٝر ا٫ختٝازٟ يًكسازات اإلداز١ٜ ٚايتٓؿٝر 

 . املباغس ٚايتٓؿٝر عٔ طسٜل ايكطا٤ ازبدلٟ
 : يهًُات املؿتاس١ٝ

 ، ايتٓؿٝر، ايكطا٤، ايدع٣ٛ ايكساز
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Abstract 

An administrative decision is one of the most 

important prerogatives of the administration, as the 

administration has the power to issue decisions by its own 

will and make them binding on others ,where as individual 

in private law does not have the right to impose obligations 

on other individuals of his own will, that is, by the individual 

alone and with the force binding, but the way for an 

individual to arrange legal effects for the other individual, 

and in particular to impose obligations on him is to obtain 

his consent in the form of a contract.  

 In addition the resolution also requires to be executed 

Indeed, execution is even more important, as the effect and 

legal consequenc can not be brought out but in execution. In 

fact, there is a significant difference between the legal effect 

of the decision and the physical execution of the resolution, 

which in most cases is necessary to harmonize the physical 

reality with the legal system amended by the resolution.  
 Basically, for the administration's to execute its 

decisions it resorts to jurisdiction, but exceptionally the 

administration is given the right to make execution, namely 

that the administration resorts to the enforcement of its 

decisions by force and is exempted from taking recourse to 

the jurisdiction.  
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 Therefore, and through on this research we will study 

the topic of the judicial execution of the administrative 

decision because the administrative decision represents the 

legal embodiment of the aspect of authority in the activity of 

the administration, and must be executed by the means and 

methods drawn by the law through the optional and direct 

compulsory implementation of administrative decisions as 

will as jurisdiction.   

Keyword: the invitation, elimination,  implementation, 
the decision 

 ةـاملقدم
ق٠ٛ ايدٚي١ يف إدازتٗا ايعا١َ ٚسطٔ ضرلٖا ايعاّ ٚتٓعُٝٗا، ؾٗٞ تتُتع ٖٚٞ  هُٔت 

 بعدد َٔ –بصدد َباغستٗا ٚظٝؿتٗا اإلداز١ٜ اييت اختصت بٗا طبكًا يًدضتٛز ٚايتػسٜع 
ا٫َتٝاشات تطعٗا يف َٛقع ممتاش َكاز١ْ بايٛضع ايعادٟ يٮؾساد أَاّ ايكطا٤ بٌ إٔ اغًب 
ايٛضا٥ٌ اييت تًذأ إيٝٗا اإلداز٠ يف أدا٤ تًو ايٛظٝؿ١ ميهٔ إٔ تهٕٛ اَتٝاشات مبا شلا َٔ 

اإلداز٠ ٖٛ تطٝرل )سرف( ضًط١ ا٭َس ٚايٓٗٞ، ٚذيو أذا أخرْا بٓعس ا٫عتباز نٕٛ ٖدف 
 ايعا١َ ٚإغباع اسبادات ٚذبكٝل املصًش١ ايعا١َ . املساؾل 

ٚتكّٛ اإلداز٠ بطًط١ً َٔ ا٭عُاٍ ٚايتصسؾات املاد١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ، ؾا٭عُاٍ  
عُاٍ ايطًط١ اإلداز١ٜ دٕٚ إٔ ٜصاسبٗا قصد تستٝب ااملاد١ٜ ٖٞ صبسد ٚقا٥ع تصدز عٔ 

ثاز قا١ْْٝٛ آسداخ إاإلداز٠ إىل ثاز قا١ْْٝٛ . أَا ا٭عُاٍ ايكا١ْْٝٛ ؾإ َٓاطٗا ادباٙ إزاد٠ آ
َعٗا ا٭ؾساد،  ٗاَع١ٓٝ تعتدل مبجاب١ امل٪ثس ا٭ضاضٞ يف اسبٝا٠ ايكا١ْْٝٛ اييت تعٝػٗا ٜٚعٝػ

نُا أْٗا متجٌ ايتذطٝد ايكاْْٛٞ اسبٞ ٭ِٖ خصا٥ص ايكإْٛ اإلدازٟ نكإْٛ ٜطتٓد اىل 
خ٬ؾًا ملا تتطِ ب٘  يكإْٛا مبا ٜطتتبع تطبع ايع٬قات اييت ٜٓعُٗاايعا١َ ؾهس٠ ايطًط١ 

ُٝٗا نٌ َٔ ايكإْٛ ايعاّ ؼبطبٝع١ ع٬قات ايكإْٛ اشباص، ذيو إٕ اخت٬ف املصاحل اييت 
َٓح اإلداز٠ ضًط١ً َٔ ٚ اٜتٗاٚايكإْٛ اشباص اييت تهسع أسهاّ ايكإْٛ اشباص سبُ

 . ذبتهس َباغستٗااييت ا٫َتٝاشات 
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ا ايبشح ع٢ً ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ يًكساز َٚٔ ايطبٝعٞ إذًا إٔ ٜهٕٛ تسنٝصْا يف ٖر 
 ،اإلدازٟ إذ إٔ ايكساز اإلدازٟ مبذسد صدٚزٙ ؼبٌُ ق٠ٛ ْؿاذٙ ٖٚرا ناَتداد يطًط١ ايدٚي١

ايتٓؿٝر ٖٛ ايتشكٝل املادٟ ايٛاقعٞ يًكساز َجٌ بك١ٝ ا٭عُاٍ اييت تصدزٖا ايطًطات ؾ
َا يإلداز٠ َٔ حبهِ اضًا املٛدٛد٠ يف ايدٚي١ )ايكإْٛ ٜٓؿر ، اسبهِ ٜٓؿر( ٖٚرا ْاتر أض

إَها١ْٝ تٓؿٝر  )سرف(اَتٝاشات ايطًط١ ايعا١َ، ٜٚدلش ٖرا ا٫َتٝاش يف ايكسازات اإلداز١ٜ 
ا يإلداز٠ َٔ ُّعًا( ٖٚرا ْاتر أضاضًا ٜددل ًاايكسازات اإلداز١ٜ أَا تٓؿٝرًا َباغسًا أٚ تٓؿٝر

َها١ْٝ تٓؿٝر إأُٖٗا ٚداز١ٜ اَتٝاشات ايطًط١ ايعا١َ، ٜٚدلش ٖرا ا٫َتٝاش يف ايكسازات اإل
ا يإلداز٠ َٔ ُّع( ٖٚرا ْاتر أضاضًا ، ٖٚراًاٜددل ًاايكسازات اإلداز١ٜ أَا تٓؿٝرًا َباغسًا اٚ تٓؿٝر

اَتٝاش ا٭ضبك١ٝ، ع٢ً إ ايكساز ايصادز َٔ ايطًط١ ٚ )سرف مج١ً(اَتٝاشات ايطًط١ ايعا١َ،
اإلدازٟ مبذسد صدٚزٙ ؼبٌُ يف طٝات٘ اإلداز١ٜ ٜتُٝص بايػسع١ٝ ع٢ً إٔ ٜجبت ايعهظ )ايكساز 

عسق١ً ايطرل  ع١ٝ( ؾعدّ تٓؿٝر ايكساز اإلدازٟ ٜ٪دٟ إىل اجملادي١ ٚبايتايٞٚػسقس١ٜٓ امل
 .  اسبطٔ يًُسؾل ايعاّ

ٚا٫صٌ إ ايكساز ا٫دازٟ ٚادب ا٫سذلاّ ٚايتٓؿٝر َٔ داْب املداطبني ب٘ ست٢  
ت ا٫داز١ٜ غرل إ ٖرٙ ايكس١ٜٓ تكبٌ اثبات ٚإ نإ َعٝبًا ؾتٛدد قس١ٜٓ ع٢ً ض١َ٬ ايكسازا

تٓؿٝرٙ اٚ ايعهظ . َٚٔ ٜػو يف َػسٚع١ٝ ايكساز عًٝ٘ ا٫يتذا٤ اىل ايكطا٤ اَا طًب ٚقـ 
 . ايطعٔ ؾٝ٘ بعد ايتٓؿٝر

  -ٚتطتطٝع ا٫داز٠ ايٛصٍٛ اىل تٓؿٝر قسازاتٗا بطًٛى اسد٣ ايطسٜكتني:
 ايتٓؿٝر املباغس اٚ ايتٓؿٝر ازبدلٟ .  .1
 عٔ طسٜل ايكطا٤ ٖٚرا ضٛف ْتٓاٚي٘ نُٛضٛع يًبشح .  ايتٓؿٝر .2

 أ١ُٖٝ َٛضٛع ايبشح
يعٌ ا١ُٖٝ اثاز٠ ٖرا املٛضٛع ٚايبشح ؾٝ٘ تهُٔ يف خطٛز٠ ٖرا ا٫دسا٤ ايرٟ  

، ؾاْ٘ ايكطا٤ يًكساز ا٫دازٟ تتدرٙ ا٫داز٠ ٚخاص١ اذا ازادت ا٫داز٠ ادباز ا٫ؾساد ع٢ً تٓؿٝر
 .   ٚذيو َٔ خ٬ٍ اقا١َ دعا٣ٚ َد١ْٝ اٚ دصا١ٝ٥ ا٤ٜتعني عًٝٗا إ تًذأ اىل ايكط

 ايبشح َػه١ً
 -حبجٞ باإلداب١ عٔ ا٭ض١ً٦ اٯت١ٝ : َػه١ًتتُجٌ 

ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ يف ساي١ عدّ ايتصاّ ا٫ؾساد باسذلاّ ايكٛاعد  يإلداز٠ٌٖ ؼبل  -:أ٫ًٚ
 ؟  طٛاع١ٝ ٭َسٖاا٫ضتذاب١ عٔ ٚايكٛاْني ٚيف ساي١ اَتٓاع ا٫ؾساد 
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 ؟ اضتعُاٍ ٖرا اسبل اصٌ اّ اضتجٓا٤ٌٖ  -:اًْٝاث
يكسازات ا٫داز١ٜ عٔ َا ٖٞ ايطسم اييت تتدرٖا ا٫داز٠ َٔ ادٌ ايعٌُ يف تٓؿٝر ا -:ثايجًا

 ؟ طسٜل ايكطا٤
 ْطام ايبشح 

زب٤ٛ ا٫داز٠ اىل  خ٬ٍتٓؿٝر ايكسازات ا٫داز١ٜ قطا٥ًٝا َٔ  يفٜتُجٌ ْطام ايبشح  
ا٫داز٠ شلا  ّٕأاعتباز ع٢ً اٚ دصا١ٝ٥ اٚ تأدٜب١ٝ  َد١ْٝ ٚزؾع دعا٣ٚ ايكطا٤ يتٓؿٝر قسازاتٗا،

ايكسازات  سل ايتكاضٞ يريو ٜتٛدب ع٢ً ا٫ؾساد ا٫يتصاّ باسذلاّ ٖرا ايكسازات ٚنٝؿ١ٝ تٓؿٝر
  إ تًذأ اىل ايكطا٤ .  يإلداز٠ؼبل ؾاْ٘  تٗاٚيف ساي١ طبايؿا٫داز١ٜ 

 ٖٝه١ًٝ ايبشح
اىل ث٬خ يبشح مبا ٜطتشك٘ َٔ دزاض١ ؾكد قطُٓاٙ َٔ أدٌ اإلملاّ مبٛضٛع ا 
  -ٚؾل اشبط١ ايبشج١ٝ اٯت١ٝ :َباسح 

َٔ خ٬ٍ ث٬ث١  ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ يًكساز ا٫دازٟضٛف ْتطسم يف املبشح ا٫ٍٚ اىل 
َطايب يف املطًب ا٫ٍٚ ْتشدخ عٔ تعسٜـ ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ٚيف املطًب ايجاْٞ متٝٝص 

 .  ا٫دازٟ ًكسازايكطا٤ يب٘ ب٘ ٚيف املطًب ايجايح صٛز تٓؿٝر ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ عُا ٜتػا
تٓؿٝر ايكسازات ا٫داز١ٜ ٚطسا٥ل ٚيف املبشح ايجاْٞ ضٛف ْتهًِ ع٢ً نٝؿ١ٝ 

ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ يًكسازات َٔ خ٬ٍ َطًبني سلٌ املطًب ا٫ٍٚ نٝؿ١ٝ ٚادسا٤ات تٓؿٝرٖا 
عٔ طسٜل ايكطا٤ ايكسازات ا٫داز١ٜ ٚيف املطًب ايجاْٞ طسا٥ل ٚادسا٤ات تٓؿٝر ا٫داز١ٜ 

ٜٚتُجٌ يف تٓؿٝر ا٫داز٠ يًكساز َٔ دٕٚ ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ ٚتٓؿٝر ا٫داز٠ يًكساز بعد ايًذ٤ٛ 
 . اىل ايكساز

ٚيف املبشح ايجايح ْػرل اىل ا٫ثاز املذلتب١ ع٢ً اصداز اسبهِ َٔ قبٌ ازب١ٗ 
ثاز املٛضٛع١ٝ ٚيف املطًب ايجاْٞ ايكطا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ َطًبني يف املطًب ا٫ٍٚ تٓاٍٚ ا٫

 ا٫ثاز ا٫دسا١ٝ٥.
ٚأِٖ  )سرف(ٝٗا اِٖ ا٫ضتٓتادات اييت خسز بٗا ايبشح، ؾثِ ٜٓتٗٞ ايبشح خبامت١ ْبني 

 ايتٛصٝات .  
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 املبحح األول

 التيفيذ القضائي للقزار االداري
ٜٚتطُٔ ٖرا املبشح ث٬خ َطايب ْبشح يف املطًب ا٫ٍٚ تعسٜـ ايتٓؿٝر 

يكطا٥ٞ ْٚتٓاٍٚ يف املطًب ايجاْٞ متٝٝص ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ عُا ٜتػاب٘ ب٘ ٚيف املطًب ا
 ايجايح صٛز تٓؿٝر ايكطا٤ يًكساز ا٫دازٟ. 

 املطلب األول

 تعزيف التيفيذ القضائي
إ يؿغ )ايتٓؿٝر( َٔ ا٫يؿاظ اييت ربتًـ َعاْٝٗا سطب املكاّ ايرٟ تسد ؾٝ٘ 

ؿر ٚايٕٓٛ ٚايؿا٤ ٚايراٍ اصٌ صشٝح ٜدٍ ع٢ً قطا٤ يف اَس ؾايتٓؿٝر يف ايًػ١ َصدز يًؿعٌ ْ
ٚغرلٙ، ٜكاٍ ْؿر ايطِٗ َٔ ايس١َٝ ْؿاذًا ْٚؿٛذًا اذا خسم دٛف ايس١َٝ ٚخسز طسؾ٘ َٔ ايػل 

 .(1)ا٫خس ٚايٓؿاذ دٛاش ايػ٤ٞ ٚاشبًٛص َٓ٘ ْٚؿر ا٫َس ٚايكٍٛ قط٢ ٚاْؿر ا٫َس قطا٤
رل َٔ ايؿكٗا٤، نُا اضِٗ ايكطا٤ ا٫دازٟ يف ٚقد ْاٍ َٛضٛع ايكساز ا٫دازٟ عٓا١ٜ ايهج

ايهػـ عٔ ايهجرل َٔ ٬َضب٘، َٚع اخت٬ف تعسٜؿات ايؿك٘ ٚايكطا٤ يًكساز ا٫دازٟ َٔ 
 .(2)سٝح ا٫يؿاظ ؾاْ٘ ِٜٓ عٔ َطُٕٛ ٚاسد

ًا يف نٌ عٌُ ادازٟ ؼبدخ تػٝرل" باْ٘: "Bonnarؾكد عسؾ٘ ايعُٝد بْٛاز "
 . (3)"ا٫ٚضاع ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥

 
 

                                                      

/ االردن ة بحق االفخاد، دراسة مقارنة بين( رائج دمحم يهسف العجوان، نفاذ القخارات االداري4)
 .  57، ص9142ومرخ، رسالة ماجدتيخ، كمية الحقهق، جامعة الذخق االوسط،

، 9141، بجون مكان شبع، مازن ليمه راضي، القانهن االداري، الصبعة الثالثة ( د.9)
 .  422ص

" دراسة استعسال الدمصة االنحخاف بالدمصةنظخية التعدف في د. سميسان دمحم الصساوي، "( 2)
 . 95، ص4251مقارنة، الصبعة الثالثة، مصبعة عين شسذ، 
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نٌ عٌُ قاْْٛٞ ٜصدز َٔ ١٦ٖٝ اداز١ٜ : "" بأWalainْ٘ٚعسؾ٘ ايؿكٝ٘ ؾايني "
اٚ ١٦ٖٝ خاص١ شلا اَتٝاشات ايطًط١ ايعا١َ ٜٚهٕٛ َٛضٛع٘ ادازًٜا، ٜٚصدز تٓؿٝرًا يًكٛاْني 

 .(1)اٚ ايطًطات ممٓٛس١ يف ايدضتٛز"
 اع٬ٕ يإلزاد٠ بكصد اسداخ اثس: "" باHauriouْ٘ٚعسؾ٘ ايؿكٝ٘ ٖٛزٜٛ "

قاْْٛٞ اشا٤ ا٫ؾساد ٜصدز عٔ ضًط١ اداز١ٜ، َسنص١ٜ اٚ ٫ َسنص١ٜ يف صٛز٠ تٓؿٝر١ٜ، اٟ يف 
 . (2)"ز٠ ت٪دٟ اىل ايتٓؿٝر املباغسصٛ

اؾصاح عٔ : "أَا يف ايؿك٘ ايعسبٞ، ؾكد عسؾ٘ ايدنتٛز ضبُد ضًُٝإ ايطُاٟٚ باْ٘
اٚ تعدٍ اٚ تًػٞ ساي١  ازاد٠ ًَص١َ بكصد اسداخ اثس قاْْٛٞ، ٚذيو اَا بإصداز قاعد٠ تٓػ٧

قا١ْْٝٛ عا١َ، اٚ َٛضٛع١ٝ، سٝح ٜهٕٛ ايعٌُ ٥٫ش١، ٚأَا بإْػا٤ ساي١ ؾسد١ٜ اٚ تعدًٜٗا اٚ 
ايػا٥ٗا ملصًش١ ؾسد اٚ اؾساد َعٝٓني اٚ ضدِٖ يف ساي١ ايكساز ا٫دازٟ ايؿسدٟ نايتعٝني اٚ 

اّ ؾسدًٜا، ؾٗٛ ممهٔ  ايعصٍ اٚ َٓح زخص١ اٚ ايػا٥ٗا .... اخل( ٚضٛا٤ انإ ايكساز تٓعًُٝٝا
 .(3)ايػا٤ٙ ٚايتعٜٛض عٓ٘ اذا ْؿر ْٚتر عٔ تٓؿٝرٙ، ضسز، َت٢ غاب٘ عٝب ا٫عبساف"

بإ ايكساز ا٫دازٟ تعسٜـ ايدنتٛز غاب تَٛا َٓصٛز " اَا يف ايعسام ؾكد دا٤ يف
 . (4)ٖٛ عٌُ قاْْٛٞ ٜصدز عٔ ايطًط١ ا٫داز١ٜ َٔ داْب ٚاسد ٚؼبدخ اثسًا قاًْْٛٝا"

عٌُ قاْْٛٞ صادز ٢ اْ٘ "اضتاذْا ايدنتٛز عصاّ عبد ايٖٛاب ايدلشظبٞ عًٚعسؾ٘ 
ازبٗات ا٫داز١ٜ يف ايدٚي١ ٭سداخ تػٝرل يف ا٫ٚضاع  إلسد٣باإلزاد٠ املٓؿسد٠ ٚاملًص١َ 

                                                      

( د. دمحم جسال الحيشبات، الهجيد في القانهن االداري، الصبعة االولى والثانية، دار الثقافة 4)
 . 421، ص9144-9112لمشذخ والتهزيع، عسان، 

نهن في القخار االداري، ( صالح ابخاىيم احسج الستيهتي، رقابة القزاء عمى مخالفة القا9)
 . 41، ص9111لقانهن، جامعة السهصل، "دراسة مقارنة"، اشخوحة دكتهراه، كمية ا

نة"، رسالة ماجدتيخ، كمية دراسة مقار لجوري، القخار االداري السعجوم "( ِنعم احسج دمحم ا2)
 . 41، ص4221لقانهن، جامعة السهصل، ا

 . 425-422ليمه راضي، مرجر سابق، ص مازن  ( د.1)
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ٌ ملسنص قاْْٛٞ قا٥ِ ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥ اَا بإْػا٤ َسنص قاْْٛٞ ددٜد )عاّ اّ ؾسدٟ( اٚ تعدٜ
 . (1)"اٚ ايػا٤ ي٘

اؾصاح " بأْ٘ 19/3/1947ا ايكطا٤ املصسٟ ؾكد عسؾ٘ يف سهُ٘ ايصادز يف اَ
َٔ داْب ا٫داز٠ ايعا١َ ٜصدز صساس١ اٚ ضًُٓا ... يف اثٓا٤ قٝاَٗا بأدا٤ ٚظا٥ؿٗا املكسز٠ 

 .(2)"اخ اثس قاْْٛٞ ٜٚتدر صؿ١ تٓؿٝر١ٜبٗا قاًْْٛا يف سدٚد اجملاٍ ا٫دازٟ ٜٚكصد َٓ٘ اسد
سٜـ اخس اخر ٜسدد عبازات٘ يف اسهاَ٘ املدتًؿ١ َٚٓٗا ٚبعد ذيو اضتكس ع٢ً تع

إ ايكساز " -ٚايرٟ دا٤ ؾٝ٘: 2/9/1997يف  اسبهِ ايرٟ اصدزت٘ احمله١ُ ا٫داز١ٜ ايعًٝا
ا٫دازٟ ع٢ً َا دس٣ ب٘ قطا٤ ٖرٙ احمله١ُ ٖٛ اؾصاح ا٫داز٠ يف ايػهٌ ايرٟ ٜتطًب٘ 

. ٚذيو بكصد مبكتط٢ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح١ عا١َ ايكإْٛ عٔ ازادتٗا املًص١َ مبا شلا َٔ ضًط
 .  (3)"ا٥صًا قاًْْٛا ابتػا٤ َصًش١ عا١َاسداخ َسنص قاْْٛٞ َعني ٜهٕٛ ممهًٓا ٚد

ٚبعد إ عسؾٓا ايكساز ا٫دازٟ ٜٓبػٞ إ ْبني تعسٜـ ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ يًكساز 
يٓؿاذ ٜتعًل باٯثاز ا٫دازٟ يريو يف ايبدا١ٜ ٜٓبػٞ ايتُٝٝص بني ْؿاذ ايكساز ا٫دازٟ ٚتٓؿٝرٙ ؾا

ايكا١ْْٝٛ يًكساز ا٫دازٟ ٖٚٞ عٓصس داخًٞ يف ايكساز اإلدازٟ يف سني ٜهٕٛ تٓؿٝر ايكساز 
بإظٗاز اثازٙ يف ايٛاقع ٚإخساد٘ اىل سٝص ايعٌُ ٚذبًٜٛ٘ اىل ٚاقع َطبل ٜ٪دٟ اىل ذبكٝل 

 .(4)اشلدف َٔ ارباذ ايكساز
ؿ٘ ع٬ًُ اْؿسادًٜا صادزًا عٔ يريو ميهٔ ايكٍٛ إ ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ يًكساز بٛص

ا٫داز٠ ٜكتطٞ زبط٘ بايػا١ٜ اييت تتٛخاٖا ايطًط١ ا٫داز١ٜ ٚاييت ميهٔ إ ذبدد َد٣ ا١ُٖٝ 
َطأي١ ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ يًكساز ٫ٕ ٖدف ذيو ٖٛ َٓح سكٛم ا٫ؾساد ٚؾسض ايتصاَات عًِٝٗ، 

 . ٚاييت ػبب إ تهٕٛ ايصاًَٝا بايٓطب١ يًُعٓٝني بٗرٙ ا٫يتصاَات 

                                                      

( د. عمي دمحم بجيخ والجكتهر عرام عبج الهىاب البخزنجي والجكتهر ميجي ياسين 4)
حسجي ياسين عكاشة، القخار  د. -،147الدالمي، مبادئ واحكام القانهن االداري، ص

 . 41،ص4215داري في قزاء مجمذ الجولة، مشذةة السعارف، االسكشجرية، اال
العقج االداري(، مكتبة -دمحم فؤاد عبج الباسط، اعسال الدمصة االدارية )القخار االداري  ( د.9)

 . 5، ص4212والتهزيع، االسكشجرية،  اليجاية لمصبع والشذخ
، 9115لكتب القانهنية، مرخ، ، دار ا( ابخاىيم دمحم غشيم، السخشج في الجعهى االدارية2)

 . 929ص
  .924مرجر الدابق، صمازن ليمه راضي،  ( د.1)
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ٜٚتطح مما تكدّ، ايؿازم بني ايتٓؿٝر ايؿين اٚ ايكاْْٛٞ يًكساز، ٚبني تٓؿٝرٙ 
تٓؿٝرًا َادًٜا، ؾايتٓؿٝر ايؿين يًكساز، ٖٛ ايرٟ ٜستب اثازًا قا١ْْٝٛ َٔ خ٬ٍ اسداخ تػٝرل اٚ 

" اٟ يف lo,r donn ancement juridiqueتعدٌٜ يف ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ايكا٥ِ "
سانص ايكا١ُ٥ ٚقت ايتٓؿٝر. َٚٔ ٖٓا ٜػذلط صبًظ ايدٚي١ ايؿسْطٞ اٚ صبُٛع١ ايكٛاعد اٚ امل

ثازٙ ايكا١ْْٝٛ يٮؾساد، ٭ املصسٟ يكبٍٛ دع٣ٛ ا٫يػا٤ إ ٜهٕٛ ايكساز املساد ايػا٩ٙ ضبدثًا
" اٟ إ ٜهٕٛ ايكساز َ٪ثسًا de nature affaire gnefٖٚٛ َا دس٣ عًٝ٘ ا٫صط٬ح "

 .(1)يف  املسانص ايكا١ْْٝٛ يٮؾساد
ايعا١َ يتٓؿٝر قسازاتٗا يف غرل  يإلداز٠ٚايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ٖٛ ايطسٜل ا٫صٌٝ املكسز 

سا٫ت ايتٓؿٝر املباغس ٚايتٓؿٝر ازبدلٟ، ٚتًذأ ا٫داز٠ اىل ٖرا ايٓٛع َٔ ايتٓؿٝر عٔ طسٜل 
إ ا٫داز٠ شلا سل  زؾع دع٣ٛ اَاّ ايكطا٤ ٫ضتصداز اسهاّ َد١ْٝ ٚدصا١ٝ٥ باعتباز

 .(2)ٛدب متتعٗا بايػدص١ٝ املع١ٜٛٓايتكاضٞ مب
نُا تكطٞ ايكاعد٠ ايعا١َ يف تٓؿٝر ايكطا٤ يًكسازات اإلداز١ٜ بإ صبسد زؾع 
ايدع٣ٛ بطًب ايػا٤ ايكساز اإلدازٟ ٫ ٜذلتب عًٝ٘ ٚقـ تٓؿٝر ايكساز املطعٕٛ ؾٝ٘، ٖٚرٙ 

ع٢ً ا٫غاز٠ يف ايكاعد٠ تعد َٔ ممٝصات ادسا٤ات ايتكاضٞ ا٫داز١ٜ اييت دزز ايؿك٘ ايؿسْطٞ 
 .Athias"(3)يف قط١ٝ " 4/3/1955سهِ صبًظ ايدٚي١ ايؿسْطٞ ايصادز يف 

                                                      

 41/41/4251( وىحا ما اشار اليو القزاء االداري السرخي في حكسو الرادر بتاريخ 4)
جاء فيو: " ان القخار االداري الحي يقزى مجمذ الجولة بالفرل في شمب الغائو ووقف 

مخكد قانهني  بإنذاءمن شةنو ان يحجث بحاتو اثخا  قانهنا  سهاء  تشفيحه يجب ان يكهن 
ججيج وتعجيل مخكد قانهني قائم فاذا لم يتختب عمى عسل االدارة أي اثخ قانهني سهاء 
كان مخد ذلك الى شبيعة العسل ذاتو، ام الن االدارة لم تقرج ان تختب عميو أي اثخ 

حدشي دروير عبج الحسيج، نياية  انظخ الى د.، فال يعتبخ العسل قخارا  ادرايا " قانهني
القخار االداري عن غيخ شخيق القزاء، دار الفكخ العخبي، دون مكان شبع، دون سشة 

 . 24( ص4شبع، ىامر)
سحبت في  http://m.facebook.com( ورد عمى شبكة االنتخنيت عمى السهقع التالي 9)

 صباحا .  2الداعة  4/2/9142
( يقابميا ما نز عميو السذخع السرخي في قهانين الجولة الستعاقبة، واخخىا نز السادة 2)

 =ال، حيث قزت بانو "4259لدشة  15قم ( من قانهن مجمذ الجولة الحالي ر 12)

http://m.facebook.com/
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اَا ايتٓؿٝر املادٟ يًكساز، ؾٝكصد ب٘ ارباذ ا٫داز٠ ا٫دسا٤ات اييت تهؿٌ تٓؿٝر 
ايكساز يف ايٛاقع املادٟ املًُٛع . ٚايرٟ ٜعٓٝٓا ٖٓا، ٖٛ ايتٓؿٝر ايؿين )ايكاْْٛٞ( يًكساز 

. ٚإ ايكٝاّ (1)ُٛع١ ايع٬قات ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥ اَا اْػا٤ً أٚ تعد٬ًٜ اٚ اْٗا٤ًايرٟ ٜ٪ثس يف صب
بإدسا٤ات ايتٓؿٝر، )اٟ صبُٛع١ ايعًُٝات ايكا١ْْٝٛ اٚ املاد١ٜ اييت َٔ غأْٗا إ تعطٞ 

. ؾُٔ املُهٔ إ تتٛقـ ادسا٤ات  1. (2):نا١ًَ(، تتشصٌ يف ٚضعني َتُٝصٜٔ يًكساز ؾعاي١ٝ
. نُا ميهٔ إ تتٛقـ ع٢ً ازاد٠ َٔ ٜٛد٘ 2زاد٠ َٓػ٧ ايكساز اٟ ا٫داز٠ . ايتٓؿٝر ع٢ً ا

 ايٝ٘ ايكساز، اٟ ا٫ؾساد . 
ٚايكاعد٠ إ ايكساز ا٫دازٟ ٜٓتر اثازٙ ... اٟ ٜهٕٛ ْاؾرًا َٔ تازٜذ صدٚزٙ، ٫ٚ 

ٔ إ ٜٓتر اثازًا يف املاضٞ .. اٟ عدّ زدع١ٝ ايكساز ا٫دازٟ ا٫ يف سا٫ت اضتجٓا١ٝ٥ ؾط٬ً ع
ا٫داز٠ قد تسد٧ اثاز ايكساز اىل املطتكبٌ . ادابت ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ ايؿكٗا٤ ع٢ً ايط٪اٍ 
املتعًل مبعسؾ١ َت٢ تٛيد اثاز ايكساز ا٫دازٟ بإ ايكساز ٜٓتر اثازٙ َٔ سبع١ صدٚزٙ، اٟ 

ا٫دازٟ َٔ تازٜذ امتاّ ع١ًُٝ اصدازٙ َٔ ازب١ٗ ا٫داز١ٜ املدتص١ . ؾايكاعد٠ اذًا إ ايكساز 
ٜهٕٛ ْاؾرًا َٔ تازٜذ صدٚزٙ، ٜٚٓتر اثازٙ بايٓطب١ يًُطتكبٌ بد٤ً َٔ سبع١ صدٚزٙ. 

إ ٜسدع بآثازٙ اىل املاضٞ، إ٫ إ  –ٜٚعين ٖرا إ ايكساز ا٫دازٟ ٫ ػبٛش نكاعد٠ عا١َ 
 .(3)ا٫داز٠ قد تسد٧ تٓؿٝر ايكساز اىل تازٜذ َعني يف املطتكبٌ

َا ٜهؿٞ يف غأْٗا ايك٠ٛ ايتٓؿٝر١ٜ ايرات١ٝ، ٖٚرٙ ايك٠ٛ ٖٚٓاى َٔ ايكسازات ا٫داز١ٜ 
تكّٛ ع٢ً َا ؼبدث٘ ايكساز َٔ قاعد٠ قا١ْْٝٛ صدز بٗدف اسداثٗا، ازتهاشًا ع٢ً ضًط١ د١ٗ 

                                                                                                                              

وقف تشفيح القخار السصمهب يتختب عمى رفع الصمب الى السحكسة )شمب االلغاء( =
دمحم الدشاري، نفاذ القخارات االدارية )دراسة مقارنة(، اسخاء  د. -:الىالغاءه". انظخ 

 .                                                                                            272لمصباعة، دون مكان شبع، دون سشة شبع، ص
 . 24حدشي دروير عبج الحسيج، السرجر الدابق، ص ( د.4)

عادل سيج فييم، القهة التشفيحية لمقخار االداري، الجار القهمية لمصباعة والشذخ، القاىخة،  د. (9)
مازن عبج القادر، التشفيح السباشخ لمقخار االداري، كمية  -421دون سشة شبع، ص
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ا٫داز٠ َٚا تتُتع ب٘ َٔ اَتٝاشات، حبٝح ٫ ٜتطًب اٟ ادسا٤ يتٓؿٝرٙ َادًٜا َٚجاٍ ذيو 
ْراز ع٢ً املٛظـ. نُا إ نجرلًا َٔ ايكسازات اييت ايكساز ايتأدٜيب ايصادز بتٛقٝع عكٛب١ ا٫

ٜتطًب تٓؿٝرٖا َادًٜا ٫ ٜكتطٞ اضتعُاٍ ايك٠ٛ ازبدل١ٜ ع٢ً اْ٘ يف نجرل َٔ اسبا٫ت ؼبتاز 
تٓؿٝر ايكساز ا٫دازٟ اىل اضتعُاٍ ايك٠ٛ ازبدل١ٜ، اذا مل ٜٓؿرٖا ا٫ؾساد اختٝازًا ٚدٕٚ إ تًتصّ 

 . (1)ا٫داز٠ با٫يتذا٤ اىل ايكطا٤ 
ٚغبًص مما تكدّ إ ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ يًكساز ا٫دازٟ ٖٛ ايطسٜل ا٫صٌٝ يإلداز٠ 
ايعا١َ يتٓؿٝر قسازاتٗا عٔ طسٜل ايدع٣ٛ املد١ْٝ اٚ ازبصا١ٝ٥ ع٢ً اضاع سل ا٫داز٠ يف 
ايتكاضٞ اَاّ ايكطا٤ دٕٚ ايسدٛع اىل ايتٓؿٝر ازبدلٟ ٚايتٓؿٝر املباغس اَا اذا اَتٓعت 

ٝر قساز ادازٟ صادز َٔ د١ٗ اداز١ٜ اخس٣ ؼبل يٮؾساد ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ عٔ ا٫داز٠ عٔ تٓؿ
طسٜل ايتعٜٛض إلدباز ا٫داز٠ ع٢ً ايتٓؿٝر ع٢ً اضاع إ ٖدف ا٫داز٠ ٖٛ َٓح سكٛم 

 يٮؾساد ٚؾسض ايتصاَات عًِٝٗ . 
 املطلب الجاىي

 متييز التيفيذ القضائي عنا يتصابُ بُ""
 ايتُٝٝص بني ايكساز ا٫دازٟ ٚايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ع٢ً يكد اٖتد٣ ايؿك٘ ايؿسْطٞ اىل

َعٝاز َبين ع٢ً ذبًٌٝ ايكساز ايكطا٥ٞ، حبٝح تتطح عٓاصسٙ املسنب١. ؾايعٌُ ايكطا٥ٞ 
ٜؿازم ايكساز ا٫دازٟ يف اْ٘ ٜذلنب َٔ عٓاصس ث٬ث١: ادعا٤ ٜسؾع اىل ايكاضٞ، )ٚغايبًا َا 

ايكاضٞ َا اذا نإ املسنص ايكاْْٛٞ  ٜٓػأ َٔ خ٬ف( ٚمتشٝص شلرا ا٫دعا٤ ٜتبني َٓ٘
َطابكًا يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، اٚ غرل َطابل شلا، ثِ قساز بإْصاٍ سهِ ايكإْٛ ع٢ً ٚاقع١ 

" بأْ٘ سا٥ص سبذ١ٝ Bonnarا٫دعا٤، ذبطِ ب٘ اشبص١َٛ . ٖرا ايكساز ٜكٍٛ عٓ٘ بْٛاز "
  :ا١ْْٝٛباْ٘ تتُجٌ ؾٝ٘ ضط٠ٛ اسبكٝك١ ايك Je'zeايػ٤ٞ املكط٢، ٜٚصؿ٘ دٝص 

Ve'rite le'gal Force dela  ٟٜٚذلتب ع٢ً املعٝاز املٛضٛعٞ إ ايٓعاّ اير
دٌ تطبٝل سهِ ايكإْٛ )ايؿكس٠ ١ ٚؾل ايكإْٛ ا٫ضاضٞ ايعساقٞ ٭تصدزٙ ايطًط١ ايتٓؿٝرٜ

َٔ ايكإْٛ ا٫ضاضٞ( ٜعتدل ع٬ًُ تػسٜعًٝا، يعَُٛ٘ ٚدبسدٙ. اَا ايكساز  26ا٫ٚىل َٔ املاد٠ 
نُٓح ايتصاّ املسؾل ايعاّ ٫سد ا٫ؾساد ٖٚٛ ٜصدز بكإْٛ  Indi Vidulع ايؿسدٟ ذٚ ايطاب

                                                      

دار  ( د. محسهد عاشف البشا، مبادئ القانهن االداري في اساليب الشذاط االداري ووسائمو،4)
 . 252، ص4252فكخ العخبي، القاىخة، ال
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َٔ ايكإْٛ ا٫ضاضٞ( ؾٗٛ  94خاص َٔ صبًظ ا٭١َ اذا داٚشت َدت٘ ث٬خ ضٓٛات )املاد٠ 
ْ٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً ؾهس٠ ادازٟ حبهِ املعٝاز املٛضٛعٞ، ٭ْ٘ يٝظ عاًَا ٫ٚ صبسدًا، ٚ٭ قساز

  (1)سد ا٫ؾساد بكإْٛ صادز َٔ ايدلملإ ايتُٝٝص ا٫ضتجٓا٥ٞ ٫

اَا املعٝاز ايػهًٞ ؾٝٓعس اىل صؿ١ ايكا٥ِ بايعٌُ، َٚا ٜتبع ارباذٙ َٔ ادسا٤ات، 
بٌ َٚا ؽبًع٘ ايكإْٛ عٔ ايعٌُ ْؿط٘ َٔ ق٠ٛ ٚسصاْات ٚع٢ً ذيو ؾايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ٚؾكًا 

طا٤ ٚقٝدٖا مبا تتبع٘ يًُعٝاز ايػهًٞ ٖٛ ايرٟ ٜصدز َٔ د١ٗ َٓشٗا ايكإْٛ ١ٜ٫ٚ ايك
ايطًطات ايكطا١ٝ٥ َٔ ادسا٤ات ٚضُاْات ايتكاضٞ، ٚاضبؼ ع٢ً قسازاتٗا سذ١ٝ ا٫سهاّ 
ٚع٢ً ذيو ؾاملعٝاز ايرٟ ميهٔ ا٫خر ب٘ بصؿ١ اضاض١ٝ ٖٛ املعٝاز ايػهًٞ يعدّ ص٬س١ٝ 

ؾٝ٘ املعٝاز املٛضٛعٞ يف اغًب ا٫سٛاٍ. ٚذيو ٫ٕ ايٓصاع قد ٜعسض ع٢ً د١ٗ اداز١ٜ يتٓصٍ 
سهِ ايكإْٛ ٚبكساز ادازٟ، ٚقد ٜعسض ع٢ً ضًط١ قطا١ٝ٥ ؾتؿصٌ ؾٝ٘ حبهِ. نُا إ 

دا٤ خدَات ٚامنا ميتد اىل محا١ٜ تصس ع٢ً اغباع اسبادات ايعا١َ، بأٖدف ا٫داز٠ ٫ ٜك
ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًدٚي١ ٚذبكٝل ايط٬ّ ايعاّ. ٚتطبٝكًا يًُعٝاز ايػهًٞ اعتدل ايكطا٤ ا٫دازٟ 

ُاٍ اشل٦ٝات ا٫داز١ٜ ذات ا٫ختصاص ايكطا٥ٞ اعُا٫ً اداز١ٜ. ٚربطع بايتايٞ املصسٟ اع
 .(2)يسقاب١ ايكطا٤ ا٫دازٟ ا٫ َا اضتج٢ٓ َٓٗا بٓص خاص

ْٚعسًا يعدّ نؿا١ٜ املعٝازٜٔ املرنٛزٜٔ يًتُٝص بني ايكساز ا٫دازٟ ٚايتٓؿٝر 
املعٝازٜٔ ايػهًٞ  ايكطا٥ٞ، قٌٝ باملعٝاز املدتًط ايرٟ ٜكّٛ ع٢ً اضاع املصز بني

ٚاملٛضٛعٞ، ٬ٜٚسغ إ صبًظ ايدٚي١ ايؿسْطٞ زبأ ايٝ٘ يف ايٛاقع اىل صبُٛع١ عٓاصس 
دسا٤ات ٜتعًل بايػهٌ َٚٓٗا َا ٜتعًل باإلَػذلن١ يتشدٜد طبٝع١ ايعٌُ ايكطا٥ٞ، َٓٗا َا 

 َٚٓٗا َا ٜتعًل باملٛضٛع ع٢ً إ اؾط١ًٝ ايذلدٝح بني ٖرٙ ايعٓاصس تهٕٛ يٮخرل٠ اييت
تتعًل بطبٝع١ ايٛظٝؿ١ ايكطا١ٝ٥ ذاتٗا ٚاييت َٓاطٗا بايدزد١ ا٫ٚىل ايؿصٌ يف ْصاع َعني 
ٚؾكًا يكاعد٠ قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ حبهِ ْٗا٥ٞ ٚسا٥ص يك٠ٛ ايػ٤ٞ املكطٞ ب٘. ٚقد ضاٜس صبًظ 
ايدٚي١ املصسٟ قسٜٓ٘ ايؿسْطٞ يف ٖرا ا٫دباٙ، اذ تكٍٛ ضبه١ُ ايكطا٤ ا٫دازٟ يف ٖرا 

غساح ايكإْٛ ايعاّ قد اختًؿٛا يف ٚضع بإ " 13/2/1954ٗا ايصادز يف سهُايػإٔ يف 
                                                      

صبعة السعارف، محسهد سعج الجين الذخيف، اصهل القانهن االداري، الجدء االول، م ( د.4)
 . 222، ص4272بغجاد، 

محسهد عاشف البشا، القزاء االداري " تشظيم الخقابة القزائية في مرخ قزاء  ( د.9)
  .21، ص4252-4257قاىخة، التعهيس"، دار الفكخ العخبي، ال
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َعاٜرل يًتؿسق١ بني ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ٚايكساز اإلدازٟ ؾُِٓٗ َٔ اخر باملعٝاز ايػهًٞ 
ٜٚتطُٔ إ ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ٖٛ ايرٟ ٜصدز َٔ د١ٗ َٓشٗا ايكإْٛ ١ٜ٫ٚ ايكطا٤، َِٚٓٗ 

تٗٞ اىل إ ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ٖٛ ايرٟ ٜصدز يف خص١َٛ َٔ اخر باملعٝاز املٛضٛعٞ ٖٚٛ ٜٓ
ايػهًٞ  -يبٝإ سهِ ايكإْٛ ؾٝٗا. بُٝٓا زأ٣ اخسٕٚ إ ٜ٪خر باملعٝازٜٔ َعًا

ٚقد ادب٘ ايكطا٤ يف ؾسْطا ثِ يف َصس اىل ٖرا ايسأٟ ا٫خرل. ع٢ً إ ايسادح  -ٚاملٛضٛعٞ
ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ٜؿسم عٔ ايكساز ٖٛ ا٫خر باملعٝازٜٔ َعًا َع بعض ايطٛابط ٚبٝإ ذيو إ 

ا٫دازٟ يف إ ا٫ٍٚ ٜصدز َٔ ١٦ٖٝ قد اضتُدت ١ٜ٫ٚ ايكطا٤ َٔ قإْٛ ضبدد ٫ختصاصٗا 
َبني إلدسا٤اتٗا َٚا اذا نإ َا تصدزٙ َٔ اسهاّ ْٗا٥ٝأ اٚ قاب٬ً يًطعٔ َع بٝإ اشل٦ٝات 

ًا يف خصَٛ٘، اّ يف ْصاع اييت تؿصٌ يف ايطعٔ يف اسباي١ ايجا١ْٝ ٚإ ٜهٕٛ ٖرا ايكساز سازل
 (1)"١ اييت تطًل عًٝ٘ ٚٚد٘ ايؿصٌ ؾٝ٘بني طسؾني َع بٝإ ايكٛاعد ايكاْْٛٝ

ع٢ً زد ايدع٣ٛ اذ  2/5/2000ٚاضتكس ايكطا٤ ا٫دازٟ ايعساقٞ يف سهُ٘ ايصادز يف 
ناْت ايدع٣ٛ تتعًل حبهِ دصا٥ٞ ٚادب ايتٓؿٝر ٚيٝظ يًكطا٤ ا٫دازٟ ١ٜ٫ٚ عًٝ٘. نُا إ 

باْ٘ تسد ايدع٣ٛ  14/6/2006ايكطا٤ ا٫دازٟ يف ايعسام قطت يف سهُٗا ايصادز يف ضبه١ُ 
اذا ناْت تتعًل مبد٣ صش١ ايكسازات ٚا٫سهاّ ايكطا١ٝ٥ ايصادز٠ َٔ احملانِ ٚازبٗات 

 .(2)ايكطا١ٝ٥، ٚاييت ٜتِ ايطعٔ ؾٝٗا ٚؾل ايطسم املكسز٠ قاًْْٛا
بإ قساز اسبذص  23/2/2000يف  2000/9ٚاؾت٢ صبًظ غٛز٣ ايدٚي١ يف ايعسام زقِ 

ٖٛ قساز ادازٟ يف سني إ ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ ٖٚٞ ايطذٔ ٚاسببظ ٚا٫ٜداع يٮسداخ 
ٖٞ قسازات تصدز عٔ احملانِ املدتص١، يريو ؾإ قساز اسبذص ايصادز َٔ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ٫ 

َٔ احمله١ُ  ٜعد مبٓصي١ اسبهِ ايكطا٥ٞ. ٚيف قط١ٝ طًبت ضبه١ُ ايتُٝٝص يف ايعسام
/ا٫ًٚ. ثايجًا( َٔ قإْٛ ايتكاعد املٛسد 20ا٫ذباد١ٜ ايعًٝا ايٓعس يف دضتٛز١ٜ ْص املاد٠ )

ٚايبت يف غسعٝت٘ باعتباز إ قساز زب١ٓ تدقٝل قطاٜا املتكاعدٜٔ عٌُ  2006يط١ٓ  27زقِ 
قطا٥ٞ ٫ٚ ػبٛش متٝٝصٙ اَا صبًظ غٛز٣ ايدٚي١ حبهِ إ صبًظ غٛز٣ ايدٚي١ ٜستبط 

شاز٠ ايعدٍ ٫ٚ ٜعد َٔ ادٗص٠ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ ؾٗٛ تابع يًطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ ٜٚتهٕٛ َٔ بٛ
( َٔ 47ز٥ٝظ ٚاعطا٤ غايبٝتِٗ املطًك١ َٔ غرل ايكطا٠، ٚذيو ٜتعازض َع املاد٠ )

                                                      

 . 429-424عبج الباسط، مرجر سابق، ص( د. دمحم فؤاد 4)
عرست عبج السجيج بكخ، مدالة تحرين القخار االداري من الصعن القزائي،  ( د.9)

  .2، دون مكان شبع، دون سشة شبع، صمجمذ التذخيع والقزاء
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ايدضتٛز ايعساقٞ اييت ْصت ع٢ً إ تهٕٛ ايطًطات ا٫ذباد١ٜ َٔ ايطًطات ايتػسٜع١ٝ 
اختصاصٗا َُٚٗاتٗا ع٢ً اضاع َبدأ ايؿصٌ بني ايطًطات،  ٚايتٓؿٝر١ٜ ٚايكطا١ٝ٥ متازع

( َٔ 20ٚدا٤ يف سهِ احمله١ُ ا٫ذباد١ٜ ايعًٝا، إ ايؿكس٠ )أ( َٔ ايبٓد )ا٫ًٚ( َٔ املاد٠ )
ْصت ع٢ً  تػهٌٝ زب١ٓ تط٢ُ )زب١ٓ تدقٝل  2006يط١ٓ  27قإْٛ ايتكاعد املٛسد زقِ 

اْٞ ٜٓتدب٘ صبًظ ايكطا٤ ٚعط١ٜٛ اثٓني قطاٜا املتكاعدٜٔ( بس٥اض١ قاضٞ َٔ ايصٓـ ايج
َٔ املٛظؿني ايكاْْٛٝني ٫ تكٌ دزدتُٗا عٔ َدٜس اسدُٖا َٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاٯخس َٔ ٚشاز٠ 
 ايدؾاع، ٚتٓعس يف مجٝع قطاٜا ايتكاعد املعذلض عًٝٗا ايٓاغ١٦ عٔ تطبٝل اسهاّ ايكإْٛ

رٙ ايًذ١ٓ ٖٞ زب١ٓ خاص١ غهًت نجس١ٜ، ير دبد احمله١ُ إ ٖاملرنٛز ٚتتدر قسازاتٗا با٭
مبٛدب قإْٛ ايتكاعد املٛسد يًٓعس يف غ٪ٕٚ املتكاعدٜٔ َٔ َٛظؿٞ ايدٚي١ َٔ سٝح 
اسبكٛم ايكا١ْْٝٛ ٚإ ايكسازات ٖٞ قسازات اداز١ٜ ٚيٝطت قسازات قطا١ٝ٥ صسؾ١ بايسغِ َٔ 

تعتدل إ ايًذ١ٓ ٜذلأضٗا قاضٞ ٜٓتدب٘ صبًظ ايكطا٤ يرا ؾإ ايكسازات اييت تصدزٖا 
قسازات ذات طبٝع١ خاص١. يرا ؾإ ايٓص املتكدّ املٓصٛص عًٝ٘ يف ايبٓد )ثايجًا( َٔ 
قإْٛ ايتكاعد املٛسد ٫ ٜتعازض َع َبدأ ايؿصٌ بني ايطًطات َٚبدأ اضتك٬ٍ ايكطا٤ 
ٚايتدخٌ يف غ٪ٕٚ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ َٔ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ، ٜٚهٕٛ طًب اشل١٦ٝ ايعا١َ 

ا٫خر  ٜٚس٣ ايباسح (1)ػاز ايٝ٘ اع٬ٙ غرل ٚازد، يريو قسز زد ايطًب حمله١ُ ايتُٝٝص امل
ْ٘ املعٝاز املدتص يف ؾض املٓاشعات اييت تعسض ع٢ً د١ٗ ا٫داز٠ ٖٚٛ باملعٝاز ايػهًٞ ٭

ٜصدز َٔ د١ٗ َٓشٗا ايكإْٛ ١ٜ٫ٚ ايكطا٤ ٖٚرا نً٘ ٜٗدف اىل ذبكٝل املصًش١ ايعا١َ. ٚقد 
ٓؿٝر ايكطا٥ٞ، ٚانجس َا ٜهٕٛ ٖرا ايًبظ يف اَٛز ايتأدب اذا نإ ًٜتبظ ايكساز ا٫دازٟ بايت

يف اشل١٦ٝ ايتأدٜب١ٝ عٓصس قطا٥ٞ اٚ ناْت َػه١ً َٔ عٓاصس قطا١ٝ٥ سٝح ٜتطع اجملاٍ 
يًعٔ بإ ايرٟ تصدزٙ ١٦ٖٝ نٗرٙ ٫ ٜهٕٛ ا٫ سهًُا قطا٥ًٝا بٝد إ ٖرا ايعٔ باطٌ. ذيو 

ه١ُ ٖٚٞ ت٪دٟ ٚظٝؿتٗا ايكطا١ٝ٥ ٚؼبطِ ع٢ً ٫ٕ ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ٖٛ ايرٟ تصدزٙ احمل
اضاع قاعد٠ قا١ْْٝٛ خص١َٛ قا١ُ٥ بني خصُني ٖٚٛ ٫ ٜٓػ٧ َسنصًا قاًْْٛٝا ددٜدًا ٚامنا 
ٜكسز سل اٚ عدّ ٚدٛدٙ . ٚملا نإ ايكساز ايتأدٜيب ٫ ؼبطِ خص١َٛ قطا١ٝ٥ بني طسؾني 

ٚيٛ  -ْت اشل١٦ٝ اييت تصدزَٙتٓاشعني ٚامنا ٜٓػ٧ ساي١ ددٜد٠ يف سل َٔ صدز عًٝ٘، ٚنا
ٖٞ ١٦ٖٝ اداز١ٜ نًُا نإ ايعٌُ ايرٟ ت٪دٜ٘ خازز دا٥س٠ ٚظٝؿتٗا  -َػه١ً َٔ قطا٠

                                                      

 . 1-5( السرجر نفدو، ص4)
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ا٫ص١ًٝ ٖٚٞ ايؿصٌ يف اشبصَٛات ؾإ ايكساز املرنٛز ٜهٕٛ قسازًا ادزاًٜا خاضعًا يهٌ َا 
  (1)ربطع ي٘ ايكسازات ا٫داز١ٜ َٔ اسهاّ ٚاصٍٛ 

ايكطا٥ٞ ٖٛ ايرٟ ٜصدز يف خص١َٛ قطا١ٝ٥ بني غبًص مما تكدّ بإ ايتٓؿٝر 
 ا٫طساف املتٓاشع١ يف سهِ ايكإْٛ ٖٚرا ايكإْٛ َهتطب سبذ١ٝ ايػ٤ٞ املكطٞ ب٘ . 

 املطلب الجالح

 صور تيفيذ القضاء للقزار االداري""
اذا صدز ايكساز ا٫دازٟ َٔ ايطًط١ اييت متًه٘ َطتٛؾًٝا ازناْ٘ ٚعٓاصسٙ ؾاْ٘  

ازب١ٗ ا٫داز١ٜ دٕٚ إ ٜتٛقـ ْؿاذ ايكساز ع٢ً عًِ ا٫ؾساد ب٘، ٖٚٛ َا  ٜٓؿر ؾٛزًا يف سل
سني قسزت،  11/12/1952قسزت٘ ضبه١ُ ايكطا٤ ا٫دازٟ املصسٟ يف اٚا٥ٌ اسهاَٗا بتازٜذ 

إ ايكسازات ا٫داز١ٜ اييت تصدزٖا ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ يف صباشلا ا٫دازٟ ايتٓعُٝٞ ٖٞ حبطب 
يكا١ْْٝٛ َٔ ّٜٛ تٛقٝع َٔ ميًو ضًط١ اصدازٖا ٚتٛدٝ٘ ا٫َس ا٫صٌ تتِ ٚتٓتر اثازٖا ا

يًشهاّ بايعٌُ بٗا ٚتٓؿٝرٖا. ٚعٓد٥ر ٜهٕٛ ٚادبًا ع٢ً اسبهاّ ٚاملس٩ٚضني َساعاتٗا ٚعدّ 
طبايؿتٗا ٚيٛ مل تٓػس، اذ ايٓػس يٝظ ٫شًَا يصش١ ايكسازات ا٫داز١ٜ اٚ يٓؿاذٖا، ٫ٚ ٜكصد 

تهٕٛ سذ١ عًٝ٘، ٜٚؿتح ب٘ َٝعاد طًب ايػا٥ٗا، ٫ٕٚ  َٓ٘ غرل اب٬ؽ ايػرل َطُْٛٗا ست٢
ا٫صداز حبطب ا٫صٌ ٜتِ مبذسد ايتٛقٝع ع٢ً ايكإْٛ اٚ اي٥٬ش١ اٚ ايكساز ايتٓعُٝٞ َٔ 

 .(2)َصدزٙ، ؾٗٛ ع١ًُٝ قا١ْْٝٛ براتٗا خب٬ف ع١ًُٝ ايٓػس اييت ٖٞ عٌُ َادٟ
  -ٚيريو ؾإ تٓؿٝر ايكسازات ٜأخر صٛزتني:

ايكسازات ا٫داز١ٜ ذات ا٫ثس املباغس: ٖٚٞ ايكسازات اييت تٓؿر مبذسد  -ايصٛز٠ ا٫ٚىل:
صدٚزٖا ٚيٝظ ٖٓاى َٔ ؾاصٌ شَين ٜرنس بني َسس١ً ايصدٚز ٚايتٓؿٝر َٚٔ صٛزٖا 
قسازات تعٝني اٚ قسازات ايذلق١ٝ َٚٔ ٖرا ايكبٌٝ اٜطًا ايكساز ايصادز َٔ د١ٗ ا٫داز٠ بٗدّ 

                                                      

ماىيتيا وشخوط صحتيا، مجمة مجمذ الجولة، ( مرصفى مخعى بك، القخارات االدارية 4)
 . 5-2، ص4274ات السرخية، القاىخة، الدشة الثانية، دار الشذخ لمجامع

ثاني، حسجي ياسين عكاشة، مهسهعة القخار االداري في قزاء مجمذ الجولة، الجدء ال ( د.9)
 . 4922، ص9114دون مكان شبع، 
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ٛط ؾٗرا ايكساز ٜطتٓؿر َٛضٛع٘ بٗدّ ايعكاز ٜٚتٛقـ عكاز ٚغٝو ايٛقٛع اٚ ٜتٗدد بايطك
 .(1)ْٗا تٓتٗٞ مبذسد تٓؿٝرٖاؾإعٔ اسداخ اثازٙ بايٓطب١ يًُطتكبٌ 

ايكسازات ا٫داز١ٜ اييت ٜطتُس تٓؿٝرٖا َد٠ ط١ًٜٛ اٚ ايتٓؿٝر املطتُس.  -ايصٛز٠ ايجا١ْٝ:
ي١ تٓؿٝر ايكساز ع٢ً ٖٚرٙ ايصٛز٠ تتٓاٍٚ ايكسازات اييت ٜطتُس تٓؿٝرٖا َد٠ ط١ًٜٛ اٚ سا

اداٍ َتعاقب١ اٟ َسسًًٝا، َٔ ذيو ايكساز ايتٓعُٝٞ ايرٟ ٜكطٞ بٗدّ نٌ َٓصٍ ٜصٜد 
ازتؿاع٘ ع٢ً سد َعني، ؾاْ٘ ٜعٌ قا٥ًُا ٚقاب٬ً يًتطبٝل يف املطتكبٌ ع٢ً سا٫ت اخس٣، 

يف ٚيٛ مل ٜٛدد ٚقت صدٚزٙ ا٫ َٓصٍ ٚاسد ٜٓطبل عًٝ٘ َجٌ ٖرا ايػسط، ؾايكساز ايتٓعُٝٞ 
ٖرٙ اسباي١ ٜطتُس ْاؾرًا ٜٚطبل ع٢ً اسبا٫ت اييت تتٛاؾس ؾٝٗا غسٚط ايتطبٝل مبع٢ٓ إ 
اي٥٬ش١ اييت تتطُٔ قٛاعد عا١َ صبسد٠ ٫ ٜطتؿٝد تطبٝكٗا َس٠ ٚاسد٠، بٌ تعٌ قا١ُ٥ 

ثازٖا َٔ ايكسازات تعٌ ْاؾر٠ َٚٓتذ١ ٯ يًتطبٝل يف املطتكبٌ َا داَت مل تًؼ. ؾٗرا ايٓٛع
 (2)٢ تٓتٗٞ بطسٜل اٚ باخس َٔ طسم اْكطا٤ ايكسازات ا٫داز١ٜ املكسز قاْْٛاقاًْْٛا ست

َٚجاشلا ايكسازات ايصادز٠ بػإٔ ايصاّ اٟ ؾسد ٜٓػأ عُاز٠ َٔ عد٠ طٛابل، ؾاذا اشدادت 
  .(3)طٛابكٗا عٔ عدد َعني ؾٗٛ ًَصّ ببٓا٤ ًَذأ تتٛاؾس ؾٝ٘ ايػسٚط املطًٛب١

ني، ؾؿٞ ايصٛز٠ ا٫ٚىل، ٖٞ املتعًك١ ٜٚتطح َٔ ذيو إ ايؿازم بني ايصٛزت
بايكسازات ذات ا٫ثس املباغس، اٚ ؾٛز١ٜ ايتٓؿٝر، ؾٗرٙ ايكسازات تصدز ٚتٓتٗٞ ضسٜعًا، ٚتصٍٚ 
بايتايٞ اثازٖا ايكا١ْْٝٛ ٫ٚ ت٪ثس يف ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ا٫ بكدز ؾذل٠ ْؿاذٖا ٚضسٜاْٗا. اَا 

 ايٓؿاذ َد٠ ازات املطتُس٠ ٖٚٞ تطتُس يفؾُٝا ٜتعًل بايصٛز٠ ايجا١ْٝ ٖٚٞ املتعًك١ بايكس
سد طسم اْكطا٤ ايكسازات ا٫داز١ٜ. ٖٚرٙ ايصٛز٠ تذلى اثازًا َباغس٠ ط١ًٜٛ، ست٢ تٓكطٞ بأ

يف ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ٚاٜطًا يف صبُٛع ايع٬قات ايكا١ْْٝٛ َٔ خ٬ٍ اْػا٤ اٚ تعدٌٜ اٚ اْٗا٤ 
داز٠ َٔ داْبٗا ايطابكتني تكّٛ ا٫َسنص َٔ املسانص ايكا١ْْٝٛ ايكا١ُ٥. ؾؿٞ ايصٛزتني 

صداز ايكسازات ا٫داز١ٜ، ضٛا٤ ايكسازات ايؿسد١ٜ اٚ ايكسازات ايتٓع١ُٝٝ، تكّٛ بتٓؿٝر ا٫ٚىل بإ
                                                      

ة، ار االداري، كمية الحقهق والعمهم الدياسي( عقيمة به حجيج وخجيجة سعيجي، نياية القخ 4)
 . 1-5، ص9142، 4217ماي  1جامعة 

 . 21-22ر عبج الحسيج، مرجر سابق، صحدشي دروي ( د.9)
، بحث 49محسهد خميل خزيخ، نياية القخار االداري بغيخ شخيق القزاء، ص ( د.2)

سحبت    http://www.iasj.netمشذهر عمى شبكة االنتخنيت ورد عمى السهقع التالي 
  .صباحا   41الداعة  7/1/9142في 
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ٚتطبل ايجا١ْٝ ع٢ً اسبا٫ت ايؿسد١ٜ، اٟ ع٢ً نٌ َٔ تتٛاؾس ؾٝ٘ غسٚط تطبٝكٗا، ٚبعض َٔ 
ؿٝر١ٜ. َٚجاٍ ذيو ايكساز ا٫دازٟ صٛز ايتٓؿٝر تعتُد يف تٓؿٝرٖا ع٢ً َا يًكساز َٔ ق٠ٛ تٓ

ايصادز بتٛقٝع دصا٤ تأدٜيب ضد اسد املٛظؿني، ٚصٛز٠ اخس٣ ٜتطًب ؾٝٗا تدخٌ ا٫داز٠ 
دباز ايؿسد ع٢ً تٓؿٝرٙ َجاٍ دٕٚ إ ٜتطًب ذيو تدخٌ ا٫داز٠ إليتٓؿٝر ايكساز تٓؿٝرًا َادًٜا 

دزدت٘ اٚ بؿصً٘ ٖٚرا ذيو تٛقٝع عكٛب١ تأدٜب١ٝ ع٢ً َٛظـ حبسَاْ٘ َٔ ع٠ٚ٬ اٚ خبؿض 
٫ ٜكتطٞ اضتعُاٍ ايك٠ٛ ازبدل١ٜ ا٫ اْ٘ ٖٓاى بعض اسبا٫ت ٜكتطٞ ا٫َس تٓؿٝر ايكساز 
بايك٠ٛ ازبدل١ٜ اذا َا اعذلض ا٫ؾساد ع٢ً تٓؿٝرٙ َجٌ قساز ْصع املًه١ٝ اٚ با٫ضت٤٬ٝ اٚ 

   .(1)بٗدّ َٓصٍ غرل صشٞ اٚ اٌٜ يًطكٛط
طسٜل ايكطا٤ ؾتتُجٌ يف نٌ َٔ دع٣ٛ ا٫يػا٤  اَا صٛز تٓؿٝر ايكساز ا٫دازٟ عٔ 

ٚدع٣ٛ ايتعٜٛض سٝح ٜتُجٌ تٓؿٝر ايكساز ا٫دازٟ يف دع٣ٛ ا٫يػا٤ املكا١َ ضد ايكساز اىل 
اعداّ ايكساز ا٫دازٟ ٚاعاد٠ اسباي١ اىل َا ناْت عًٝ٘ اٟ ميتد باثس زدعٞ اىل تازٜذ صدٚزٙ 

د٠ تصشٝح ا٫ٚضاع اىل َا ناْت عًٝ٘ قبٌ ٖٚٓا تًتصّ ا٫داز٠ بإشاي١ اثس ٖرا ايكساز ٚاعا
صدٚزٙ َٚٔ اَج١ً اسهاّ ا٫يػا٤ ايػا٤ قساز ادازٟ بتٛقٝع عكٛب١ تأدٜب١ٝ ع٢ً َٛظـ اٚ 
اسبهِ بإيػا٤ قساز غًل َ٪ضط١ ٚإ نإ إ سهِ ا٫يػا٤ ٫ ؼبدخ اثازٙ بٓؿط٘، ٚامنا 

يصاّ َٚٔ ازبدٜس بايرنس تتطًب تدخٌ اٚ َطاعد٠ اػباب١ٝ َٔ ا٫داز٠ ٭ْ٘ ٫ ٜطُٔ قطا٤ با
إ ازب١ٗ ا٫داز١ٜ اييت اصدزت ايكساز ضبٌ ا٫يػا٤ ٖٞ املًص١َ بتٓؿٝر ايكساز عٔ طسٜل 
ايكطا٤ ٚؾكًا ملا اضتكس عًٝ٘ ايكطا٤ ا٫دازٟ اىل ٖرا ايتٓؿٝر ؽبطع يًُٛقـ اييت تتدرٙ 

ًتٓؿٝر ايكطا٥ٞ، ا٫داز٠ ٜٚتُجٌ با٫يتصاّ ايطًيب ٖٚٓا متتٓع ا٫داز٠ عٔ ارباذ اٟ ادسا٤ ي
ٚا٫يتصاّ ا٫ػبابٞ ٖٚٓا تًتصّ ا٫داز٠ بايتٓؿٝر بإ تعٝد اسباٍ اىل َا نإ عًٝ٘ قبٌ اصداز 
ايكساز املًػ٢. اَا دع٣ٛ ايتعٜٛض ؾاذا ذبككت َط٪ٚي١ٝ ا٫داز٠ اضتٛدب اسبهِ ع٢ً ا٫داز٠ 

ايكطا٤ ايهاٌَ بٓا٤ً ع٢ً َط٪ٚيٝتٗا باخت٬ف اْٛاع ايتعٜٛض ٚا٫سهاّ ايصادز٠ يف دعا٣ٚ 
ٚإ نإ اغًبٗا اسهاّ َاي١ٝ قد تبدٚ ٭ٍٚ ١ًٖٚ اْٗا اسهاّ با٫يتصاّ ٭ْٗا تتطُٔ ايصاّ 
ا٫داز٠ اٚ املتعاقد َعٗا اٚ اسد َٛظؿٝٗا بأدا٤ َبًؼ َٔ ايٓكٛد ٚيهٔ قد تهتؿٞ ٖرٙ ا٫سهاّ 

                                                      

 .  27-21( د. حدشي دروير عبج الحسيج، مرجر الدابق، ص4)
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يتصاّ ب٘ ايكطا١ٝ٥ بتكسٜس َبد٨ املط٪ٚي١ٝ عٔ عٌُ ضاز دٕٚ ذبدٜد َبًؼ ايتعٜٛض اٚ ا٫
      .(1)ٖٚٞ يف ٖرٙ اسباي١ ٫ ًٜشكٗا ايتٓؿٝر

 املبحح الجاىي

 "الدارية وطزائق واجزاءات تيفيذٍا"كيفية تيفيذ القزارات ا
ٜٚتطُٔ ٖرا املبشح َطًبني احبح يف املطًب ا٫ٍٚ نٝؿ١ٝ ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ   

 ١ٜ عٔ طسٜل ايكطا٤. يًكسازات ا٫داز١ٜ ٚايجاْٞ طسا٥ل ٚادسا٤ات تٓؿٝر ايكسازات ا٫داز
 املطلب االول

 كيفية التيفيذ القضائي للقزارات االدارية""
ٜعد ايكساز ا٫دازٟ ٚادب ا٫سذلاّ ٚايتٓؿٝر َٔ داْب املداطبني ب٘ ست٢ ٚإ نإ   

َعٝبًا ٚازبدٜس بايرنس إ ا٫داز٠ تتُتع باَتٝاشات َع١ٓٝ دبعًٗا يف َسنص ٜعًٛ ع٢ً ا٫ؾساد، 
اشات يف ض١َ٬ ايكسازات اإلداز١ٜ سٝح ٜؿذلض ض١َ٬ نٌ قساز ادازٟ صادز ٚتعٗس ٖرٙ ا٫َتٝ

َٔ ا٫داز٠ ست٢ ٜجبت عهظ ذيو، َٚسدع قس١ْٝ ايط١َ٬ يًكساز اىل  إ ايكساز ا٫دازٟ ؼباط 
نشطٔ اختٝاز املٛظؿني َتدرٟ ايكساز، ٚاتباع ادسا٤ات ٚاغهاٍ َع١ٓٝ  بطُاْات خاص١،

ا٫ختصاص. ٜٚذلتب ع٢ً ذيو ايصاّ ا٫ؾساد باسذلاّ  عٓد اصدازٖا، َع اسذلاّ قٛاعد
صٌ يف ايكساز ٖٛ ايٓؿاذ ٚتٓتر يٛ ضاٚزِٖ ايػو يف عدّ صشتٗا ؾا٭ايكسازات ا٫داز١ٜ ست٢ ٚ

يػا٥٘ اٚ عدّ َػسٚعٝت٘. ؾٝذٛش يهٌ َٔ ٛيد عٔ ايكساز ايطًِٝ ست٢ ؼبهِ بإاثازٙ اييت تت
ػا٤ ايكساز اٚ يٛقـ تٓؿٝرٙ يًتدًص َٔ ٜػو مبػسٚع١ٝ ايكساز ًٜذأ اىل ايكطا٤، اَا اي

ضاؾ١ ٫داز٠ َدع٢ عًٝٗا باضتُساز، باإلا٫يتصاَات اييت ٜستبٗا ايكساز ا٫دازٟ ٖٚهرا تصبح ا
اىل تتُتع ب٘ ا٫داز٠ َٔ سل ايتٓؿٝر املباغس ٖٚٛ َٔ ابسش َٝصات ا٫داز٠ يف َعا١ًَ ا٫ؾساد، 

  .(2)ٚاظبشٗا اثسًا
 
 

                                                      

( تشفيح القخار االداري القزائي، الرالهن القانهني الميبي، ورد عمى شبكة االنتخنيت 4)
 . صباحا   41الداعة  4/41/9142سحبت في  http://m.facebook.com :التالي

خالج سسارة الدعبي، القخار االداري بين الشظخية والتصبيق )دراسة مقارنة(، مكتبة  ( د.9)
  .945بية الدعهدية، دون سشة شبع، صالثقافة لمشذخ والتهزيع، السسمكة العخ 

http://m.facebook.com/
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 املطلب الجاىي

 "عً طزيق القضاء زاءات تيفيذ القزارات االداريةطزائق واج"
ٖٓاى داْبإ يف ايكساز ا٫دازٟ داْب َٛضٛعٞ، ٖٚٛ َطُْٛ٘، ٚداْب َادٟ   

ٚاقعٞ، ٖٚٛ تٓؿٝرٙ ٚايرٟ ٜكع ع٢ً ناٌٖ املداطبني ب٘، ؾٗ٪٤٫ ِٖ َٔ ٜتعني عًِٝٗ ذبكٝل 
ٜتشكل ٖدف ا٫داز٠ َطُْٛ٘ ع٢ً ازض ايٛاقع، ٚعٓد قٝاَِٗ مبا ٜتٛدب عًِٝٗ َٔ تٓؿٝر 

َٔ اصدازٙ، ٚيهٓ٘ قد ميتٓع ٖ٪٤٫ يف بعض ا٫سٝإ عٔ تٓؿٝر ايكساز، ٚشلا يف ضبٌٝ ٖرا 
طسٜكإ ا٫ٍٚ إ تكّٛ ا٫داز٠ بتٓؿٝرٙ َٔ دٕٚ ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ ٚايطسٜل ايجاْٞ بعد 

ساز َٔ زب٥ٛٗا ي٘ ٖٚرا َٔ ضٛف ْبشج٘ يف ؾسعني ْتٓاٍٚ يف ايؿسع ا٫ٍٚ تٓؿٝر ا٫داز٠ يًك
دٕٚ ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ ٜٚتُجٌ بايتٓؿٝر ا٫ختٝازٟ يًكسازات ا٫داز١ٜ ٚايتٓؿٝر ازبدلٟ 

 .(1)املباغس ٚايؿسع ايجاْٞ ميتجٌ يف تٓؿٝر ا٫داز٠ يًكساز بعد ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤
 الفزع االول

 تيفيذ االدارة للقزار مً دوٌ اللجوء اىل القضاء""
 ختٝازٟ يًكسازات ا٫داز١ٜ ٚايتٓؿٝر ازبدلٟ املباغس.  ٜٚتطُٔ ٖرا ايؿسع ايتٓؿٝر ا٫  

 ا٫ًٚ: ايتٓؿٝر ا٫ختٝازٟ يًكسازات ا٫داز١ٜ 
" بتٓؿٝر ايكسازات ا٫داز١ٜ تٓؿٝرًا عا١َ ٚاؾساداداز٠ ا٫صٌ إ ًٜتصّ ازبُٝع "

ٚ اختٝازًٜا بعد إ تصبح ْاؾر٠، ذيو إ ايتٓؿٝر باٯثاز املتٛيد٠ عٓٗا ضٛا٤ ناْت سكٛقًا ا
ايتصاَات ٚاملكصٛد بايتٓؿٝر ا٫ختٝازٟ اٚ اسبس يًكسازات ا٫داز١ٜ ٖٛ إ ايكسازات ا٫داز١ٜ 
ايصادز٠ َٔ ايطًطات ا٫داز١ٜ املدتص١ ًٜتصّ بتٓؿٝرٖا اصشاب ايػإٔ َٔ املداطبني بٗرٙ 

سد٣ ُاٍ ايدٚي١ ٚذيو َت٢ عًُٛا بٗا بإايكسازات ا٫داز١ٜ َٔ اؾساد عادٜني ٚضًطات ٚع
بايٓطب١  طسم ا٫ع٬ّ املكسز٠ قاًْْٛا، ٚنًُا طًب َِٓٗ تٓؿٝر ٖرٙ ايكسازات ا٫داز١ٜ.ٚضا٥ٌ ٚ

داز٠ اذا نإ عب٤ ايتٓؿٝر ٜكع ع٢ً ا٫داز٠ ؾاْ٘ ػبب عًٝٗا إ تتدر ا٫دسا٤ات ٚايتدابرل يإل
ايهؿ١ًٝ بتطبٝل ايكساز قبٌ إ تكطع صسف ايساتب يًُٛظـ ايرٟ صدز قساز ادازٟ بؿصً٘ اٚ 

                                                      

ة دار مكتب دمحم شو حدين الحديشي، مبادئ واحكام القانهن االداري، الصبعة الثالثة، ( د.4)
 . 274، ص9142، الدالم القانهنية الجامعة
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ضتكايت٘ ٚيف ساي١ ا٫خ٬ٍ بتٓؿٝر ايكساز ا٫دازٟ َٔ داْب ا٫داز٠ ٜستب املط٪ٚي١ٝ بكبٍٛ ا
 .(1)ضٛا٤ بٓا٤ اضاع اشبطأ ايػدصٞ اٚ املسؾكٞ

ؾساد ؾتتشكل بايتصاَِٗ بايكسازات بعد عًُِٗ بٗا ٚتٓؿٝرٖا اَا بايٓطب١ يٮ 
ضبدد٠، ٚاغ٬م احمل٬ت غ٬م احمل٬ت يف اٜاّ اٚ اٚقات ختٝازِٖ َجٌ ايكسازات املتعًك١ بإبا

املطبب١ يًطٛضا٤ يف اٚقات ضبدد٠، ٚايكسازات املتعًك١ َج٬ً بعدّ تػػٌٝ ا٫سداخ اٚ 
   (2)ايٓطا٤ ي٬ًٝ 

 (3)-ؾساد ٜعٗس يف سايتني:بايٓطب١ يٮٝر ايكسازات ا٫داز١ٜ ٚتٓؿ
 ضبٌ ايكساز سل أّ زخص١ ٜطع٢ ايؿسد ٫ضتٝؿا٤ ذيو ٚؾل ايتدابرل ايطاز١ٜ -:ا٫ٚىل

املؿعٍٛ، َٚا ع٢ً ا٫داز٠ ض٣ٛ تطٌٗٝ ع١ًُٝ ايتٓؿٝر ٚا٫َتٓاع عٔ نٌ َا َٔ غأْ٘ عسق١ً 
ذيو َجٌ قساز ا٫ْتداب، ٜكدّ املعين ايٛثا٥ل اي٬ش١َ ع٢ً ا٫داز٠ َتابع١ تٓؿٝر ايكساز 

 بتُهٝٓ٘ َٔ ايتُتع بٗرا اسبل َا داّ َطتٛؾًٝا ايػسٚط . 
ايؿسد اَا ايكٝاّ بعٌُ اٚ ا٫َتٓاع عٔ عٌُ سطب  ضبٌ ايكساز ايتصاّ، ػبب ع٢ً -:ايجا١ْٝ

َطُٕٛ ايكساز. َجٌ قساز تٛقٝـ َٛظـ، ٜٓؿر َٔ خ٬ٍ ا٫ْكطاع ط١ًٝ َد٠ ايتٛقٝـ، عٔ 
 . (4)ممازض١ َٗاَ٘ ايٛظٝؿ١ٝ املٓبجك١ عٔ َٓصب عًُ٘

ٜٚٓذِ عٔ ٖرٙ ايكاعد٠ اْ٘ َٔ ٜدعٞ عدّ صش١ ٚغسع١ٝ ايكسازات ا٫داز١ٜ إ ٜجبت 
داز٠ ايعا١َ دًَٚا ثبات ٜكع دًَٚا ع٢ً ا٫ؾساد ؾاإلٌ ا٫ثبات ايكا١ْْٝٛ، اٟ عب٤ ا٫ذيو بٛضا٥

 .ايكسازات ا٫داز١ٜ ٚدع٣ٛ ا٫يػا٤يف َسنص املدع٢ عًٝ٘ ؾُٝا ٜتعًل بدعا٣ٚ َد٣ غسع١ٝ 

                                                      

( السشتجى الخسسي لجامعة العقيج اكمي محشج اولحاج البهيخة، بحث حهل تشيفح القخار 4)
: بكة االنتخنيت عمى السهقع التالياالداري، الدشة الثانية. ورد عمى ش

um.orghttp://cubouira.3do مداء   7الداعة  95/4/9141حبت في س . 
: ( مشتجى القانهن العساني، نافح القخارات االدارية . ورد عمى االنتخنيت عمى السهقع التالي9)

www.omanlegal.net  صباحا   41:12الداعة  92/7/9141سحبت في . 
: ( تشفيح القخار االداري. ورد عمى شبكة االنتخنيت عمى السهقع التالي2)

fadaok.ohlamon.com مداء   5الداعة  95/2/9141حبت في س . 
، ح القخار االداري، الدشة الثانيةمشتجى الحقهق، بحث حهل تشفي -( مشتجى جامعة البهيخة1)

سحبت في  cubouira.3doum.org :ورد عمى شبكة االنتخنيت عمى السهقع التالي
 2:19الداعة  91/9/9141

http://cubouira.3doum.org/
http://cubouira.3doum.org/
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 ايتٓؿٝر ازبدلٟ املباغس  -ثاًْٝا :
داز١ٜ يف َصاٚيتٗا تعتدل ٖرٙ ايٛض١ًٝ َٔ اِٖ ا٫َتٝاشات اييت تتُتع بٗا ايطًط١ ا٫

يٓػاطٗا، اذ تطتطٝع ا٫داز٠ إ تكّٛ بتٓؿٝر قسازاتٗا بػهٌ َباغس ع٢ً ا٫ؾساد بدٕٚ إ 
داز٠ تطتطٝع إ تطتددّ ايك٠ٛ ازبدل١ٜ يًشصٍٛ َٓ٘ ع٢ً اذٕ ايتٓؿٝر، ؾاإلتًذأ اىل ايكطا٤ 

اد دٕٚ َػازن١ عٓد ا٫قتطا٤ ملٛاد١ٗ عٓاد ا٫ؾساد يف تٓؿٝر ايكسازات، ٜستب اثسٙ قبٌ ا٫ؾس
ٜتُجٌ يف اَتٝاش تٓؿٝر ايكساز ددلًا عٓد ا٫قتطا٤ ٚدٕٚ اذٕ َٔ  -َِٓٗ، ٚثاُْٝٗا:

 .(1)ايكطا٤
ٚسل ا٫داز٠ بايتٓؿٝر ازبدلٟ ٜتعًل بايتٓؿٝر ايكاْْٛٞ يًكسازات دٕٚ َا ساد١  

كد ٫ضتدداّ ايك٠ٛ املاد١ٜ َٔ داْب ا٫داز٠ ٚذيو نايكساز ايصادز َٔ د١ٗ ا٫داز٠ بؿطذ ع
تٛزٜد اٚ عكد َٔ عكٛد ا٫غػاٍ اٚ بتشدٜد اَٛاشلا ايعا١َ غرل إ ايتٓؿٝر املباغس قد ٜكتطٞ 
يف بعض اسبا٫ت اضتدداّ ايك٠ٛ املاد١ٜ َٔ داْب ا٫داز٠ ضد ا٫غداص اٚ ا٫َٛاٍ ٚملا 
نإ تٓؿٝر ٖرٙ ايكسازات ٜكذلٕ غايبًا بتكٝٝد سسٜات ٚسكٛم ا٫ؾساد بٌ ٚقد ٜصٌ ا٫َس يف 

ؾساد اٚ اٍ ايعا١َ املًُٛن١ يٮاسبا٫ت اىل املطاع بٗا نُا اذا قاَت ا٫داز٠ بػًل احملبعض 
يؿض َعاٖس٠ اقاَتٗا مجاع١ َٔ ا٫ؾساد ؾؿٞ ٖرٙ اسبا٫ت ٜػهٌ ا٫َس خطسًا ع٢ً سسٜات 
ا٫ؾساد ٚاَٛاشلِ تًو ٫ ػبٛش املطاع بٗا ا٫ ٚؾكًا يًكإْٛ يريو اضتكس زأٟ ايؿك٘ ٚايكطا٤ 

ايتٓؿٝر ازبدلٟ باضتدداّ ايك٠ٛ املاد١ٜ ضد ا٫غداص اٚ ا٫َٛاٍ ٫ ٜهٕٛ َػسٚعًا ع٢ً إ 
 .(2)ا٫ يف سا٫ت ضبدد٠ ع٢ً ضبٌٝ اسبصس

ٚإ ا٫صٌ ايرٟ ؼبهِ ٖرا املٛضٛع ٖٛ ا٫صٌ ايعاّ ايرٟ ؽبطع ي٘ ا٫ؾساد،  
ا٫ؾساد ٚايرٟ ٜكتطٞ إ تًذأ ا٫داز٠ اىل ايكطا٤ يتشصٌ ع٢ً سهِ حبكٛقٗا اذا َا زؾض 

اشبطٛع يكسازاتٗا ْٚعسًا ٫ٕ ايتٓؿٝر ازبدلٟ ٖٛ ايطسٜل ا٫ضتجٓا٥ٞ ايرٟ َٔ غأْ٘ إ ٜطًل 
                                                      

               :رية، قانهن عام ، ورد عمى شبكة االنتخنيت عمى السهقع التالي( بحث في القخارات االدا4)
law.net-www.f  صباحا   41:97الداعة  91/2/9141، سحبت في . 

( وىحه القاعجة اعتشقيا مجمذ الجولة الفخندي ويخددىا في احكامو باستسخار كسا ان احكام 9)
التشازع في فخندا تؤيجىا . انظخ الى مازن عبج القادر به حسهد، التشفيح السباشخ  محكسة

لمقخار االداري، بحث مقجم استكساال  لستصمبات مادة القزاء االداري في مخحمة 
. ورد عمى شبكة االنتخنيت عمى السهقع التالي 7الساجدتيخ، الجامعة االردنية، ص

www.osamabohar.com  الداعة العاشخة صباحا   97/4/9141سحبت في.  

http://www.f-law.net/
http://www.f-law.net/
http://www.osamabohar.com/
http://www.osamabohar.com/
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ٜد ا٫داز٠ ٜٚٗدد سكٛم ا٫ؾساد، ا٫َس ايرٟ ٜٓشصس َع٘ سل ا٫داز٠ يف اضتدداّ اضًٛب 
  -ايتٓؿٝر املباغس يف سا٫ت ٖٚٞ نايتايٞ:

ز٠ اضتعُاٍ سل ايتٓؿٝر املباغس اسباي١ ا٭ٚىل ٚدٛد ْص يف ايكإْٛ ٜبٝح يإلدا
 َٚع٢ٓ ذيو إ املػسع ؽبٍٛ ايطًط١ ا٫داز١ٜ تٓؿٝر قسازتٗا تٓؿٝرًا َباغسًا دٕٚ إ تًتذ٧

١ُٖٝ بعض اسبا٫ت ٚضسٚز٠ ا٫ضساع بػأْٗا، َٚٔ اَج١ً ذيو اىل ايكطا٤ َكدًَا ٚذيو ْعسًا ٭
َٔ ضسا٥ب اٚ دٜٕٛ يًشه١َٛ،  يف ايتػسٜع ايعساقٞ اْ٘ اذا تأخس ا٫ؾساد يف تطدٜد َا عًِٝٗ

ؾإ يًشه١َٛ بعد اْرازِٖ إ تًذأ اىل اسبذص ا٫دازٟ ع٢ً اَٛاشلِ املٓكٛي١ ٚغرل املٓكٛي١ 
 .(1)ٚبٝعٗا

تاح يًشه١َٛ إ تًذأ اىل ايعساقٞ َبدأ ايتٓؿٝر املباغس، ؾأٚقد طبل املػسع  
ا٫ؾساد ؾٓصت املاد٠  ٚض١ًٝ ايتٓؿٝر ايكطسٟ، ٫ضتٝؿا٤ بعض اْٛاع بايرات َٔ سكٛقٗا قبٌ

سٝح ٜطسٟ ٖرٙ ايكإْٛ ع٢ً دبا١ٜ اصٌ املبايؼ  1931يط١ٓ  43ا٫ٚىل َٔ ايكإْٛ زقِ 
ٚايؿا٥ض ع٢ً ناؾ١ املبايؼ املطتشك١ عٔ ايطسا٥ب ٚايسضّٛ ٚايتصاَات ٚازدات اسبه١َٛ 

صاَات ٚازدت ٚايطًؿات املُٓٛس١ يًصازع ٚاملبايؼ املطتشك١ عٔ ايطسا٥ب ٚايسضّٛ ٚايت
ُٓٛس١ يًصازع ٚاملبايؼ املطتشك١ عٔ غسا٤ ا٬َى اسبه١َٛ ٚاملبايؼ سبه١َٛ ٚايطًؿات املا

املطتشك١ عٔ اشبدَات ت٪دٜٗا اسبه١َٛ اٚ ا٫ْتؿاع َٔ ا٬َى اسبه١َٛ ٚاٟ َبايؼ اخس٣ تعد 
 .(2)ٚادب١ ا٫ضتٝؿا٤ يًشه١َٛ

َع١ٓٝ  اَا اذا نإ ايػازع ْص ع٢ً دصا٤ طبايؿ١ ايكساز ا٫دازٟ، ٚخٍٛ ضًط١ 
تٛقٝع ٖرا ازبصا٤، ؾٝهٕٛ َ٪د٣ ٖرا إ ايػازع اضتبعد ايتٓؿٝر املباغس ضًُٓا يف ٖرٙ 

                                                      

نهفسبخ  91( ومشيا ما قخرتو السحكسة االدارية العميا في مرخ في حكسيا الرادر في 4)
فخاد، وانسا االصل ة االدارة لألبانو " التشفيح السباشخ ليذ االصل في معامم 4229سشة 

. انظخ الى الى القزاء الستيفاء حقهقيا" -ادذلك شةن االفخ ان تمجة االدارة شةنيا في 
، الصبعة الخابعة، مقخارات االدارية )دراسة مقارنة(د.سميسان دمحم الصساوي، الشظخية العامة ل

 .  222، ص4252دار الفكخ العخبي، 
يثبت ( وىحا ال يعشي ان الفخد ال يسمك وسيمة ضج االدارة بل يدتصيع ان يمجة الى القزاء ل9)

انو غيخ مجين او ان السبمغ الحي دفعو لم يقجر تقجيخا  سميسا  وفي ىحه الحالة تمتدم االدارة 
دمحم يعقهب الدعيجي، مبادئ القانهن االداري،  بان تخد ما سبق تحريمو انظخ الى د.

  .915( ص4جاد، دون سشة شبع، ىامر )الجدء االول، مصبعة الدىخاء، بغ
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اسباي١، َٚٔ ثِ ػبب ا٫يتذا٤ اىل ٖرٙ ايطًط١ اييت عٝٓٗا ايكإْٛ يف ساي١ زؾض ا٫ؾساد اٚ 
يف  1969يط١ٓ  111اَتٓاعِٗ عٔ تٓؿٝر ايكساز َٚٓٗا َا دا٤ ب٘ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ زقِ 

اييت تٓص ع٢ً دصا٤ نٌ املدايؿات اييت تكع ضد ا٫سهاّ بٛد٘ عاّ، َٚٔ ثِ  395املاد٠ 
ع٢ً  935اذا مل ٜٓص يف ٥٫ش١ َا ع٢ً دصا٤ طبايؿ١ اسهاَٗا، طبكت ا٫داز٠ سهِ املاد٠ 

 .(1)املدايـ
اذا زؾض ا٫ؾساد تٓؿٝر قساز صادز با٫ضتٓاد اىل سهِ عاّ ْص عًٝ٘  -اسباي١ ايجا١ْٝ:
داز٠ إ تًذأ اىل ايتٓؿٝر املباغس يتهؿٌ ص ع٢ً  دصا٤، ؾكد اداش ايكطا٤ يإلايكإْٛ ٚمل ٜٓ

اسذلاّ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٚا٫ ٜعطٌ سهِ ايكإْٛ ٚاملجاٍ املػٗٛز ايرٟ مبٓاضبت٘ صاؽ 
 2ػٗٛز٠، ٖٛ سهِ ضبه١ُ ايتٓاشع يف ؾسْطا ايصادز يف َؿٛض ايدٚي١ زَٚٝٛ ْعسٜت٘ امل

٫ٚ تصاٍ ازا٤ زَٚٝٛ َطًًُا بٗا اَاّ ايكطا٤ ايؿسْطٞ ٚخ٬ص١ ايكط١ٝ  1902دٜطُدل ض١ٓ 
٪ضط١ غ٬م َ، بإ1901اىل قإْٛ ض١ٓ ٖٞ إ اسبه١َٛ ايؿسْط١ٝ اصدزت قسازًا با٫ضتٓاد 

تٓؿٝر ايكساز، ١ ٚقد قاَت ا٫داز٠ بْٗا اْػ٦ت َٔ غرل زخصتابع١ زبُاع١ َٔ ايساٖبات ٭
خًت امل٪ضط١ ٚٚضعت ا٫ختاّ ع٢ً ْٛاؾر املهإ ايرٟ تػػً٘. ؾًُا زؾع ا٫َس اىل ؾأ

َٔ ايكإْٛ  13ضبه١ُ ايتٓاشع، قسزت إ ٖرا ايتٓؿٝر ا٫دازٟ ٫ غا٥ب١ ؾٝ٘ ٫ٕ املاد٠ 
 .(2)املػاز ايٝ٘، مل تبني طسٜكًا اخس يتٓؿٝر اسهاَ٘

ٖرٙ اسباي١ ٫ تٛدد عًًُٝا ْعسًا يٛدٛد ْص عاّ يف قإْٛ  اَا يف َصس ؾإ 
اييت تكسز عكٛب١ عا١َ ع٢ً طبايؿ١ اسهاّ ايًٛا٥ح اييت ٫  380ايعكٛبات، ٚقد ْصت املاد٠ 

تتطُٔ دصا٤ً ع٢ً طبايؿتٗا. َٚع٢ٓ ذيو إ ايدع٣ٛ ازبٓا١ٝ٥ َتاس١ دا٥ًُا يإلداز٠ َا 
ر ازبدلٟ يف ساي١ ٚدٛد ْص ب٬ دصا٤ ٖٚٛ َا ٜطتتبع ضكٛط سكٗا يف ا٫يتذا٤ اىل ايتٓؿٝ

بإ قساز غًل ضبًر ملدايؿت٘ يػسٚط  1935َاٜٛ ض١ٓ  11اندٙ صبًظ ايدٚي١ سني قط٢ يف 
ايسخص١ املعطا٠ ي٘ ٚقٝاَ٘ بتعد٬ٜت ددٜد٠ َٔ غأْٗا تػٝرل نٝؿ١ٝ ايتػػٌٝ تػٝرلًا درزًٜا 

دب اسبصٍٛ ع٢ً زخص١ ؾُٝا ٜتصٌ مبتطًبات ا٫َٔ ايعاّ ٚايصش١ ايعا١َ مما ٜطتٛ
ددٜد٠ ٜعتدل غرل َػسٚع يٛدٛد دصا٤ دٓا٥ٞ َكسز شلرٙ املدايؿ١ ٚبايتايٞ مل ٜهٔ يإلداز٠ 

                                                      

، 4255قانهن االداري، الصبعة الثالثة، دار الشيزة العخبية، فؤاد العصار، ال ( د.4)
 . 227-221ص

شاب تهما مشرهر، القانهن االداري )دراسة مقارنة(، الجدء االول، دار الصبع والشذخ  ( د.9)
  .112، ص4254-4251االىمية، بغجاد، 
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ا٫ إ ذبسز ضبطسًا باسباي١ ٚذبٌٝ املدايؿ١ يًُشه١ُ املدتص١ يًؿصٌ اٚ املدايؿ١. ؾاذا 
دٙ، ٚنإ زؾض ا٫َس بكإْٛ ٫ ؼبتاز تٓؿٝرٙ اىل اصداز ٥٫ش١ تٓؿٝر١ٜ، ٖٚٛ َا ٜٓدز ٚدٛ

ٖرا ايكإْٛ ٫ ٜتطُٔ دصا٤ َعًٝٓا ع٢ً طبايؿ١ ْصٛص٘ ؾإ زب٤ٛ ا٫داز٠ اىل ايتٓؿٝر 
 .(1)ازبدلٟ يف ٖرٙ اسباي١ ٜهٕٛ َػسٚعًا ٚيهٓ٘ ٜهٕٛ َدلزًا حباي١ ايطسٚز٠

ساي١ ايطسٚز٠: ٜكصد حباي١ ايطسٚز٠ ٚدٛد خطس داِٖ، ناإلخ٬ٍ با٭َٔ اٚ  -اسباي١ ايجايج١:
ٚ ايطه١ٝٓ ٜكتطٞ تدخٌ ا٫داز٠ ملٛاد١ٗ ٖرٙ اسبا٫ت، بارباذ ادسا٤ ادازٟ ايصش١ ايعا١َ ا

 .(2)َباغس
داز٠ يف ساي١ ايطسٚز٠ ٚدٕٚ ساد١ ٫ْتعاز سهِ َٔ ايكطا٤، إ ؼبل يإلٚع٢ً ذيو 

تًذأ اىل اضتعُاٍ ايك٠ٛ املاد١ٜ يدؾع اشبطس ٚيٛ مل ٜٛدد يف ايكإْٛ ْص ٜبٝح ٖرٙ ايٛض١ًٝ، 
ميٓعٗا صساس١ اٚ ضًُٓا، ذيو إ ايطسٚزات تبٝح احملعٛزات. ؾكد  بٌ ٚيٛ نإ ايكإْٛ

ٜسضِ ايكإْٛ طسٜكًا َعًٝٓا ع٢ً ا٫داز٠ إ تطًه٘، نإٔ ٜكسز عكٛب١ دٓا١ٝ٥ َع١ٓٝ ملدايؿ١ 
اسهاَ٘، اٚ إ ػبعٌ اضتعُاٍ ايك٠ٛ َٓٛطًا بصدٚز سهِ َٔ ايكطا٤ ؾٝذعٌ َج٬ً اغ٬م 

ِ َٔ ايكاضٞ ٖٚٓا ٜتعني اتباع ايٛض١ًٝ اييت ْعُٗا احملاٍ ايعا١َ اٚ َصادز٠ ايصشـ حبه
ايكإْٛ، ٚغسٚط ساي١ ايطسٚز٠ ٖٞ ٚدٛد خطس دطِٝ ٜٗدد ايٓعاّ ايعاّ، ٚإ ٜتعرز دؾع 
ٖرا اشبطس بايطسم ايكا١ْْٝٛ ايعاد١ٜ حبٝح تهٕٛ ايطسٚز٠ ٖٞ ايٛض١ًٝ ايٛسٝد٠ يدؾع اشبطس، 

َا تتطًب٘ ايطسٚز٠، ٫ٕ ايكاعد٠ إ ٚإ ٜهٕٛ ٖرا ايعٌُ ٫شًَا ستًُا، ؾ٬ ٜصٜد ع٢ً 
ايطسٚز٠ تكدز بكدزٖا ؾ٬ ٜصح إ ْطشٞ َصش١ً ا٫ؾساد يف ضبٌٝ املصًش١ ايعا١َ، ا٫ 

 .(3)بكدز َا تكطٞ ب٘ ايطسٚز٠
ٜتطح مما تكدّ إ ايتٓؿٝر ازبدلٟ املباغس ٜعد َٔ ا٫َتٝاشات امل١ُٗ اييت تتُتع  

َٔ دٕٚ ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ ٚسل ا٫داز٠ يف  بٗا ا٫داز٠ سٝح تطتطٝع إ تٓؿر قسازاتٗا
ايتٓؿٝر ازبدلٟ ٜتُجٌ يف ساي١ ٚدٛد ْص يف ايكإْٛ ٚساي١ زؾض ا٫ؾساد با٫ضتٓاد اىل سهِ 
عاّ ٚساي١ ايطسٚز٠ اذا ٚدد خطس ضبدم داِٖ ايب٬د ٚاخٌ با٭َٔ ايعاّ ٚايصش١ ايعا١َ 

ًا يٛدٛد خطس ٕ نإ تٓؿٝرًا ددلٜٚػبب ع٢ً ا٫داز٠ دز٩ٙ بهاؾ١ ايٛضا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ ست٢ ٚا
 . ٜطتٛدب ايكٝاّ بريو

                                                      

 . 914-911عبج الباسط، مرجر سابق، صدمحم فؤاد  ( د.4)
 . 227، مرجر سابق، صفؤاد العصار ( د.9)
  .212سهد عاشف البشا، مرجر سابق، صمح ( د.2)
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 الفزع الجاىي

 "رة للقزار بعد اللجوء اىل القضاءتيفيذ االدا"
تًذأ ا٫داز٠ ايعا١َ اىل طسٜل ايكطا٤ يتٓؿٝر قسازاتٗا، ٚذيو مبكتط٢ زؾع دعا٣ٚ   

ب متتعٗا اسهاّ دصا١ٝ٥ اٚ َد١ْٝ يهٕٛ ا٫داز٠ شلا سل ايتكاضٞ مبٛداَاَ٘ ٫ضتصداز 
يط١ٓ  40َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ايٓاؾر زقِ  48بايػدص١ٝ املع١ٜٛٓ اضتٓادًا اىل املاد٠ 

 . "ٜهٕٛ يهٌ غدص َعٟٓٛ سل ايتكاضٞ"ٚاييت تٓص عٌ  اْ٘  1951
ٚايتٓؿٝر عٔ طسٜل ايكطا٤ ٖٛ ا٫صٌ يف تٓؿٝر ايكسازات ا٫داز١ٜ يف ساي١ زؾض  

ٚمل تطتطع ا٫داز٠ تٓؿٝرٖا َٔ خ٬ٍ ايتٓؿٝر املباغس، ؾ٬  ا٫ؾساد تٓؿٝر ايكسازات اختٝازًا
داز٠ يف ٖرٙ اسباي١ اقا١َ ض٣ٛ عٔ طسٜل ايكطا٤، ٜٚهٕٛ يإل ٜهٕٛ ٖٓاى َٔ ضبٌٝ يتٓؿٝرٖا

ايدع٣ٛ ازبٓا١ٝ٥ اٚ اقا١َ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ضد املُتٓع عٔ ايتٓؿٝر، ٜٚأخر ايتٓؿٝر يف ٖرٙ 
 -اسباي١ اسد٣ صٛزتني:

ازبٓا١ٝ٥: تكاّ ايدع٣ٛ ازبٓا١ٝ٥ يف اسبا٫ت اييت تذلتب ؾٝٗا ع٢ً طبايؿ١ ايكساز : ايدع٣ٛ ا٫ًٚ
ا٫دازٟ عكٛب١ دصا١ٝ٥، ٚمبٛدب ٖرٙ اسبا٫ت ربٍٛ ا٫داز٠ زؾع دعا٣ٚ اَاّ ايكطا٤ ازبٓا٥ٞ 

ايذلخٝص  َجٌ ساي١ ا٫ضتُساز يف ْػاط َعني زغِ إ ازب١ٗ ا٫داز١ٜ ضبل ٚإ قسزت ايػا٤
 .(1)ػاط يعدّ تٛاؾس ايػسٚط املطًٛب١ قاًْْٛامبُازض١ ذيو ايٓ

دباز ا٫ؾساد ع٢ً اسذلاّ ايكسازات قا١َ ايدع٣ٛ ازبٓا١ٝ٥ ٖٞ ٚض١ًٝ إلٚقد تهٕٛ ا
 .(2)ا٫داز١ٜ، ٚذيو ٫ٕ ايعكٛب١ ازبٓا١ٝ٥ َكسز٠ يف قإْٛ ايعكٛبات

َٔ قإْٛ  380ٖٚرٙ ايطسٜك١ َطًِ بٗا يف ؾسْطا ٚيف َصس. ٚعًٝٗا ْصت املاد٠  
َٔ خايـ سٝح تكٍٛ " 2018ابسٌٜ  2عدٍ يف ٚامل 1937يط١ٓ  58عكٛبات املصسٟ زقِ اي

اسهاّ ايًٛا٥ح ايع١َُٝٛ اٚ احمل١ًٝ ايصادز٠ َٔ دٗات ا٫داز٠ ايع١َُٝٛ اٚ ايبًد١ٜ اٚ احمل١ًٝ 
ػباش٣ بايعكٛبات املكسز٠ يف تًو ايًٛا٥ح شا٥د٠ عٔ ٖرٙ اسبدٚد ٚدب ستًُا اْصاشلا ايٝٗا. ؾاذا 

اي٥٬ش١ تٓص ع٢ً عكٛب١ َا، ػباش٣ َٔ ؽبايـ اسهاَٗا بدؾع غسا١َ ٫ تصٜد ع٢ً ناْت 
مخط١ ٚعػسٜٔ دًٓٝٗا َصسًٜا، ٚاذا ناْت ايعكٛبات ٖٓا ضبدد٠ بعكٛب١ املدايؿات، ؾإ 

                                                      

مشتجى القانهن العساني، نفاذ القخارات االدارية، ورد عمى شبكة االنتخنيت عمى السهقع  (4)
 . صباحا   41:12الداعة  92/7/9141ي ، سحبت ف www.omanlegal.netالتالي: 

  . 991خالج سسارة الدعبي، مرجر سابق، ص ( د.9)

http://www.omanlegal.net/
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َُٚٗا ناْت ايعكٛب١ املكسز٠  (1)ا٫داز٠ يف بعض اسبا٫ت إ تطُٔ قسازاتٗا عكٛبات اغد
إ ع٢ً ا٫داز٠ إ تكتٓع بسؾع ايدع٣ٛ ازبٓا١ٝ٥، ٫ٚ تطتطٝع إ ملدايؿ١ ايكساز ا٫دازٟ، ؾ

تطتبدٍ بٗا ايتٓؿٝر املباغس اذا قدزت إ ايعكٛب١ تاؾ١ٗ ٚغرل زادع١، ٫ٕ ضبٌٝ ذيو ٖٛ 
 .(2)تعدٌٜ ايتػسٜع بتػدٜد ايعكٛب١، نٌ ذيو بطبٝع١ اسباٍ َا مل تتٛاؾس ساي١ ايطسٚز٠

 ايطسٜل يتٓؿٝر ايكسازات ا٫داز١ٜ.  ا١ٝ٥ ٖٞازبٓٚغبًص مما تكدّ إ طسٜل ايدع٣ٛ  
داز٠ ايعا١َ زؾع تطا٩ٍ يف ٖرا اجملاٍ ٌٖ ميهٔ يإل ايدع٣ٛ املد١ْٝ: ميهٔ إ ٜجاز-ثاًْٝا:

ازٟ اَتٓعٛا عٔ دع٣ٛ اَاّ ايكطا٤ املدْٞ بٗدف اضتصداز سهِ ًٜصّ ا٫ؾساد بتٓؿٝر قساز اد
 ؟ تٓؿٝرٙ اختٝازًٜا

ًا ٚقطا٤ً إ ا٫داز٠ ايعا١َ ٫ ميهٓٗا ايًذ٤ٛ اىل ا٫دباٙ ايطا٥د يف ؾسْطا ؾكٗ 
ايكطا٤ املدْٞ تأضٝطًا ع٢ً َبدأ تٛشٜع ا٫ختصاص ايكطا٥ٞ بني دٗيت ايكطا٤ يف ْعاّ 

د١ٝ ايكطا١ٝ٥. ٚشلرا ؾإ ايكاعد٠ ٖٞ عدّ اختصاص ايكطا٤ ايعادٟ اٜكّٛ ع٢ً ا٫شدٚ
 سا٫ت اضتجٓا١ٝ٥ ضبدد٠، َجٌ قساز بايٓعس يف ا٫عُاٍ ٚايكسازات ا٫داز١ٜ بصؿ١ عا١َ، ا٫ يف

 .(3)ايطسد يف سٝاش٠ ا٬َى ٚط١ٝٓ بدٕٚ ضٓد
داز٠ ضًٛى ايطسٜل املدْٞ َٔ ٍٛ إ ايكطا٤ ايؿسْطٞ ٫ ػبٝص يإليريو ميهٔ ايك 

ادٌ اسبصٍٛ ع٢ً اسهاّ بايصاّ ا٫ؾساد باسذلاّ ايكسازات ا٫داز١ٜ ؾاذا ٚدد دصا٤ دٓا٥ٞ، 
ايكطا٥ٞ ايٛسٝد املتعني ضًٛن٘، ؾاذا مل تٛدد ايدع٣ٛ  ؾايدع٣ٛ ازبٓا١ٝ٥ ٖٞ ايطسٜل

ازبٓا١ٝ٥ ؾإ ايطسٜل املدْٞ ٜػًل يف ٚد٘ ا٫داز٠ ا٫ اذا اباس٘ ايكإْٛ صساس١ اٚ اضتعُاٍ 
 .(4)تٛقٝع ايعكٛبات ازبٓا١ٝ٥

يصاّ ا٫ؾساد باسذلاّ از٠ إ تًذأ اىل ايكطا٤ املدْٞ إلٚيف َصس تطتطٝع ا٫د 
ددلًا، اذ إ اتباع ا٫داز٠ يطسٜل ايكطا٤ ايعادٟ ٚإ نإ قًٌٝ اسبدٚخ قسازاتٗا ٚتٓؿٝرٖا 

                                                      

 . 274-271 الصساوي، مرجر سابق، صسميسان دمحم ( د.4)
 . 274السرجر نفدو، ص( 9)
، ورد عمى شبكة االنتخنيت عمى السهقع التالي: 9( تشفيح القخار االداري، سشة 2)

hoggar.voo7.comصباحا   44.11الداعة  47/4/9141ي ، سحبت ف . 
سميسان دمحم الصساوي، مبادئ القانهن االداري السرخي والعخبي )دراسة مقارنة(،  د.( 1)

  .141، ص4224ة، دار الفكخ العخبي، الصبعة الخابع
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ع٬ًُ ٚعدّ اضتدداَٗا ٫َتٝاشات ايطًط١ ايعا١َ اييت تتُتع بٗا، ؾٝ٘ ضُا١ْ اندل ٫سذلاّ 
 .(1)سكٛم ٚسسٜات ا٫ؾساد

ٚبعباز٠ اخس٣ اْ٘ بايسغِ إ ا٫داز٠ متًو ٚض١ًٝ ايتٓؿٝر املباغس يكسازاتٗا، ٚمتًو  
ل ايًذ٤ٛ يًكطا٤ ازبٓا٥ٞ يتٛقٝع ايعكاب ع٢ً َٔ ميتٓع عٔ تٓؿٝر تًو ايكسازات طٛاع١ٝ س

يف ساي١ عذصٖا عٔ تٓؿٝرٖا تٓؿٝرًا َباغسًا، ا٫ إ ذيو ٫ ؼبٍٛ بٝٓٗا ٚبني ايًذ٤ٛ يًكطا٤ 
املدْٞ طًبًا يتٓؿٝر قسازات٘ اذا زأت إ تًو ايٛض١ًٝ اظبح يف تٓؿٝر ايكساز ا٫دازٟ املُتٓع 

داطب ب٘ عٔ تٓؿٝرٙ طٛاع١ٝ. ٚيكد ذٖبت احمله١ُ ا٫داز١ٜ ايعًٝا يف َصس يف سهُٗا امل
كسز إ ايتٓؿٝر املباغس زخص١ اْ٘ َٔ املسٝح تكٍٛ .. " 1962ْٛؾُدل ض١ٓ  24ايصادز يف 

داز٠، َٚٔ ثِ ؾإ ا٫داز٠ تذلخص يف ادسا٥٘ حبطب َكتطٝات املصًش١ ايعا١َ، ؾٝصح يإل
ا ايتٓؿٝر املباغس إ تسنٔ اىل ايكطا٤ ٚتطًو طسٜل سذص َا يًُدٜٔ شلا بد٫ً َٔ ادسا٤ ٖر

يد٣ ايػرل حبطب قٛاعد قإْٛ املساؾعات، ٫ٚ غرٚذ يف ذيو ٫ٚ خسٚز ع٢ً َكتطٝات 
ؾساد يٝظ ا٫صٌ يف َعا١ًَ ا٫داز٠ يٮ ايكإْٛ ٚاملصًش١ ايعا١َ، ذيو إ ايتٓؿٝر املباغس

" ٚٚؾكًا شلرا اىل ايكطا٤ ٫ضتٝؿا٤ سكٛقٗا -سادغإٔ ا٫ؾٚامنا ا٫صٌ إ تًذأ ا٫داز٠. غأْٗا 
اسبهِ ٜهٕٛ بٛضع ا٫داز٠ ٖٚٞ بصدد تٓؿٝر قسازاتٗا ذات ايطبٝع١ املاي١ٝ إ تتبع اضًٛب 

َٔ قإْٛ املساؾعات ٚاييت تػذلط  253سذص َا يًُدٜٔ يد٣ ايػرل اضتٓادًا اىل ْص املاد٠ 
داز٠ إ ذبًٌ َٔ دٛد ساٍ ا٫دا٤. ٚػبٛش يإلكل ايٛيصش١ ٖرا ا٫دسا٤ إ ٜهٕٛ ايدٜٔ ضب

َٔ  351-325غسٚط ٚادسا٤ات سذص َا يًُدٜٔ يد٣ ايػرل ٚاملٓصٛص عًٝٗا يف املٛاد َٔ 
قإْٛ املساؾعات اضتٓادًا اىل اْٗا نإ ميهٓٗا ضًٛى ايتٓؿٝر املباغس، سٝح إ ا٫داز٠ َت٢ 

سا٤ سذص يًُدٜٔ يد٣ ايػرل، ؾإ اتبعت طسٜل ايدع٣ٛ املد١ْٝ يتٓؿٝر قسازاتٗا َٔ خ٬ٍ اد
عًٝٗا إ ذبذلّ ايكٛاعد ٚا٫دسا٤ات اييت سددٖا ايكإْٛ يتٓعِٝ ممازض١ ٖرا ا٫دسا٤ ٚتًتصّ 

 .(2)بٗا

                                                      

 :( بحث في القخارات االدارية، قانهن عام، ورد عمى شبكة االنتخنيت عمى السهقع التالي4)
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ْٓا ٫ ْس٣ َا ميٓع ا٫داز٠ َٔ زؾع دع٣ٛ َد١ْٝ يتٓؿٝر قساز َٔ ٚيف ايعسام ؾإ 
ٕ ايطُاٟٚ َٔ ايتؿسٜل بني قسازاتٗا ْٚتؿل َع ٚد١ٗ ايٓعس اييت اغاز ايٝٗا ايدنتٛز ضًُٝا

ؾسض ازبصا٤ ايرٟ ْص عًٝ٘ ايكإْٛ ملعاقب١ ساي١ عدّ ايتٓؿٝر، ٚبني طًب ا٫داز٠ َٔ 
ايكطا٤ اصداز سهِ يتٓؿٝر قساز َٔ قسازاتٗا. ٚبايسغِ َٔ نٕٛ ايٓص ايعاّ ايٛازد يف قإْٛ 

١ اغٗس اٚ عاقب بايطذٔ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ضت( اييت تٓص ع٢ً إ "240)املاد٠  ايعكٛبات
بػسا١َ ٫ ٜصٜد عٔ َا١٥ دٜٓاز نٌ َٔ خايـ ا٫ٚاَس ايصادز٠ َٔ َٛظـ اٚ َهًـ خبد١َ 
عا١َ اٚ َٔ صبًظ ايبًد١ٜ اٚ ١٦ٖٝ ززل١ٝ اٚ غب٘ ززل١ٝ ضُٔ ضًطتٗا ايكا١ْْٝٛ اٚ مل 

٫خ٬ٍ ميتجٌ ٭ٚاَس ا١ٜ د١ٗ َٔ ازبٗات املرنٛز٠ ايصادز٠ ضُٔ تًو ايطًطات ٚذيو دٕٚ ا
" ٖٚرا ايٓص ػبعٌ ايدع٣ٛ ازبصا١ٝ٥ ٖٞ ا٫صٌ إلدباز ا٫ؾساد ١ اغد ٜٓص عًٝٗابأ١ٜ عكٛب

. إ٫ إ ٖرا ٫ ميٓع ا٫داز٠ َٔ اختٝاز ضبٌٝ زات ا٫داز١ٜ ٚا٫َتجاٍ إلسهاَٗاع٢ً اسذلاّ ايكسا
ايدع٣ٛ املد١ْٝ يتٓؿٝر قسازاتٗا اذا زأت إ املصًش١ ايعا١َ تكتطٞ اتباع ٖرا ايطبٌٝ. اَا 

إ املصًش١ إ اتباع ادسا٤ات ايتكاضٞ قد ٜطتػسم ٚقتًا ط٬ًٜٛ، ٚإ املصًش١ اذا زأت 
ا تتطًب٘ ايعا١َ اييت تٛختٗا َٔ اصداز ايكساز تطتدعٞ تٓؿٝر ايكساز ؾٛزًا اٚ يف ٚقت اقٌ مم

س َهاْٗا تٓؿٝرٙ تٓؿٝرًا َباغسًا اٚ ست٢ اضتدداّ ٚضا٥ٌ اقطادسا٤ات ايتكاضٞ. ؾإ بإ
يصاّ ا٫ؾساد بايكسازات، ٖٚٞ يف ٖرا اَاّ ساي١ َٔ اسبا٫ت سباٍ ذيو إلٚا٫دباز اذا تطًب ا

 .(1)اييت ٜهٕٛ شلا ؾٝٗا تٓؿٝر قسازاتٗا َباغسًا ٖٚٞ ساي١ ايطسٚز٠ ٚا٫ضتعذاٍ
ٚاذا نإ تدلٜس َٛقـ ايؿك٘ ايؿسْطٞ يف قٛي٘ إ يٝظ يإلداز٠ ايًذ٤ٛ اىل  ايدع٣ٛ 

ايسغب١ اييت متتد درٚزٖا اىل َا قبٌ قٝاّ ايجٛز٠ املد١ْٝ يتٓؿٝر قسازاتٗا. زمبا ٜعٛد اىل 
ايؿسْط١ٝ يف ابعاد ايكطا٤ ايعادٟ عٔ ايٓعس ٚايتعسض يًكسازات ا٫داز١ٜ، ؾإ اسباٍ طبتًـ 
يف ايعسام اذ ا٫صٌ إ ايكطا٤ ايعادٟ )املٛسد( ٖٛ ايرٟ نإ طبتصًا يف ايٓعس يف 

١، ٚيرا ؾإ ايدع٣ٛ اَاّ ايكطا٤ ايعادٟ املٓاشعات ٚا٫عذلاضات ايٓاغ١٦ عٔ ايكسازات ا٫دازٜ
يًٓعس يف ايكساز ا٫دازٟ اَس َأيٛف ٫ بٌ ٖٛ ايطبٌٝ ايٛسٝد يًطعٔ ايكطا٥ٞ يًكساز ا٫دازٟ. 
ٚقد ذٖبت ضبه١ُ ايتُٝٝص يف ايعسام يف قطا٥ٗا اىل إ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ميهٔ إ تهٕٛ ٚض١ًٝ 

از شلا تكسز ضبه١ُ ايتُٝٝص إ اَٗا. ٚيف قسا٫داز٠ يتٓؿٝر بعض قسازاتٗا ٚايصاّ ا٫ؾساد باسذل
داز٠ ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ يًشصٍٛ ع٢ً سكٛقٗا اٚ صسف ايٓعس عٔ ايطسا٥ل ا٫خس٣ يإل

( ايصادز يف 979املدٛي١ شلا قاًْْٛا، ؾكد دا٤ قسازٖا يف ايكط١ٝ املسق١ُ ١٦ٖٝ عا١َ )
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ؾٗٛ غرل ٚازد اٜطًا.  َا ٜأتٞ )اَا اسبهِ بسد ايدع٣ٛ ايػدص ايجايح املٓع١ُ 2/5/1981
٫ٕ ٚشاز٠ املاي١ٝ قبًت مبشض ازادتٗا ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤ يف ذبصٌٝ يف ايتعٜٛض َٔ 
املتذاٚشٜٔ املدعٞ عًُٝٗا ع٢ً ا٫زض املُٓٛس١ بايًص١َ اييت تعٛد زقبتٗا ايٝٗا، ٚمتًو 

اقا١َ ث٬ث١ ازباع ايتعٜٛض املكدز عٔ ذيو ايتذاٚش، ؾًٝظ ٖٓاى اٟ ْص قاْْٛٞ ميٓعٗا َٔ 
ايدع٣ٛ املٓع١ُ باملبًؼ ايرٟ طايبت ب٘ ٚدؾعت عٓ٘ ايسضِ ايكاْْٛٞ، ٚيٝظ يف قإْٛ 

َا ميٓع ٚشاز٠ املاي١ٝ َٔ  1963( يط١ٓ 114( اٚ ايكإْٛ )1962( يط١ٓ )66املكايع زقِ )
اقا١َ دعٛاٖا املٓع١ُ ع٢ً ايٛد٘ ايرٟ اقست٘ ضبه١ُ بدا٠٤ ا٫عع١ُٝ ٚؾصًت ؾٝ٘ .. ٫ٕ 

رنٛزٜٔ اذا اعطٝا ٚشاز٠ املاي١ٝ سكًا َعًٝٓا يف اضتٝؿا٤ ادس املجٌ عٔ ا٫زاضٞ ايكاْْٛني امل
ا٫َرل١ٜ املتذاٚش عًٝٗا، ٚايصاّ املتذاٚشٜٔ بايتعٜٛض عٔ دباٚشِٖ ... مل ميٓعا يف ايٛقت 
ْؿط٘ سل اضتٝؿا٤ ذيو اسبل اٚ اٟ سل يًٛشاز٠ عٔ طسٜل ايًذ٤ٛ اىل ايكطا٤، خاص١ ٚإ 

 .(1)عا١َ يف ايؿصٌ يف مجٝع ايٓصاعات ا٫ َا اضتجين َٓٗا بٓص ايكإْٛ(يًكطا٤ اي١ٜ٫ٛ اي
ٚاذا نإ ا٫صٌ إ ا٫داز٠ ٜؿذلض إ تًذأ اىل ايكطا٤ يًشصٍٛ ع٢ً سكٛقٗا يف  

تٓؿٝر ايكساز ا٫دازٟ ؾٗٓاى َٔ اضاف ْٛعًا ثايجًا َٔ ازبصا٤ات ٖٚٞ ازبصا٤ات ايتأدٜب١ٝ اذ 
ت ايتأدٜب١ٝ اييت متًو تٛقٝعًا قاًْْٛٝا يف َٛاد١ٗ َٔ ٜسؾض تطتددّ ا٫داز٠ اسٝاًْا ازبصا٤ا

 تٛقع ع٢ً املٛظؿني ا٫ْصٝاع يكسازاتٗا اٚ اٚاَسٖا، َٚٔ اَج١ً ذيو : ايعكٛبات ايتأدٜب١ٝ اييت
ٚاَسٖا ٚايعكٛبات اييت تٛقع ع٢ً املٓتؿعني خبدَات املساؾل ايع١َُٝٛ َٔ املدايؿني ٭

شلرا ا٫ْتؿاع، ٚازبصا٤ات ازبٓا١ٝ٥ ٚاملاي١ٝ ايٛازد٠ يف اْع١ُ طبايؿات اشا٤ ايكسازات املٓع١ُ 
ايطبط ا٫دازٟ ٖٞ خدلات ضايب١ يًشس١ٜ نايػساَات ٚاملصادز٠ ٚاسببظ ٚاغ٬م احمل٬ت 
املكًك١ يًساس١ اٚ املطس٠ بايصش١ ايعا١َ اشبطس٠، ؾط٬ً عٔ ضشب ايذلاخٝص اشباص١ 

  .(2)مبصاٚي١ املٗٔ اسبس٠ ٚايتذاز١ٜ

داز٠ إ تًذأ اىل ايكطا٤ َٔ ادٌ تٓؿٝر ايكسازات ا تكدّ اْ٘ ميهٔ يإلغبًص مم 
ا٫داز١ٜ عٔ طسٜل زؾع دع٠ٛ ضٛا٤ اناْت دع٠ٛ َد١ْٝ اٚ دع٠ٛ دٓا١ٝ٥ ٚا٫داز٠ شلا سل 
ايتكاضٞ اَاّ ايكإْٛ باعتباز إ ايكطا٤ ازبٓا٥ٞ ضًط١ َطتك١ً قا١ُ٥ براتٗا ٖٚٛ ا٫صٌ يف 

                                                      

 . 111-222وي الجبهري، مرجر سابق، ص( ماىخ صالح عال4)
 :( بحث في القخارات االدارية، قانهن عام، ورد عمى شبكة االنتخنيت عمى السهقع التالي9)

law.net-www.f صباحا   41:97الداعة  91/2/9141ي سحبت ف.  
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طا٤ املدْٞ ٖٛ ا٫ضتجٓا٤ ٚايكطا٤ ايعساقٞ ٫ ميٓع ا٫داز٠ َٔ تٓؿٝر ٖرٙ ايكسازات اَا ايك
 زؾع دع٠ٛ َد١ْٝ . 

 املبحح الجالح

 "دار احلله مً قبل اجلَة القضائيةاالثار املرتتبة على اص"
إ ايكساز ا٫دازٟ نطا٥س ا٫سهاّ ايكطا١ٝ٥ ٜستب اثازًا َٓٗا َا ٖٛ َٛضٛعٞ َٚٓٗا  

ٖرا املبشح عٔ ا٫ثاز املٛضٛع١ٝ يف املطًب ا٫ٍٚ ٚعٔ َا ٖٛ ادسا٥ٞ. يريو ضٛف احبح يف 
 .ثاز ا٫دسا١ٝ٥ يف املطًب ايجاْٞا٫

 املطلب االول 

 االثار املوضوعية
اصٌ ٖرٙ ا٫ثاز ايكإْٛ املٛضٛعٞ املطبل ع٢ً اشبص١َٛ ٖٚٞ ربتًـ ؾٗٓاى  

از ضٛا٤ ا٫ثس ايتكسٜسٟ يًتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ا٫دازٟ ؾٗٓا ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ٜتطُٔ ا٫قس
سبهِ بإيػا٤ سعس ا٫ػبابٞ َٓ٘ اٚ ايطًيب بإ اسبل ايهأَ ؾٝ٘ ؽبص غدصًا َعًٝٓا َج٬ً ا

يػا٤ ْتا٥ر ا٫ْتدابات احمل١ًٝ ٚا٫ثس املٓػ٧ يًشل َٓٗا ايكساز ايكطا٥ٞ ْػاط اٚ اسبهِ بإ
ٜتطُٔ سكًا َٔ اَجًت٘ ايكساز ايكطا٥ٞ بايتعٜٛض عٔ تصسف ٚقع َٔ ايدٚي١ ضٛا٤ عٔ 

بأدا٥٘  ٚ بدْٚ٘ ٚا٫ثس املًصّ يًكساز ايكطا٥ٞ ؾٗٓا ٜصدز ايكساز بايصاّ احملهّٛ عًٝ٘خطأ ا
ضتعا١ْ غاز٠ ؾكط ؾإ ٖرٙ ايكسازات تعد ضٓدات تٓؿٝر١ٜ ميهٔ ا٫َبًؼ َعني يًُشهّٛ ي٘ يإل
نساٙ املايٞ، نُا ٜذلتب ايكساز ايكطا٥ٞ ايصادز بد٤ تكادّ اسبل ؾٝٗا بايك٠ٛ ايع١َُٝٛ يإل

 .(1)ثبات اسبل املدعٞ ب٘اعطا٤ احملهّٛ ي٘ ضٓدًا ززلًٝا إلب٘ احملهّٛ 
 املطلب الجاىي 

 االثار االجزائية 
َٔ اِٖ ا٫ثاز اييت ٜستبٗا ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ ا٫دازٟ سذ١ٝ ايػ٤ٞ املكطٞ ؾٝ٘ إ  

سذ١ٝ ايػ٤ٞ احملهّٛ ؾٝ٘ َكسز٠ يٮسهاّ ايكطع١ٝ اذ ٫ ػبٛش اثاز٠ ايٓصاع يف غأْ٘ باعتباز 

                                                      

ت الحمفة لكل الجدائخيين والعخب، اشكاالت التشفيح في السادة االدارية، ورد عمى ( مشتجيا4)
، سحبت في www.djelfa.info.htmشبكة االنتخنيت عمى السهقع التالي : 

 صباحا .  2:95الداعة  1/1/9141
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ضبل سطُ٘ بايكساز ايكطا٥ٞ ايصادز ٚتٓصسف ٖرٙ اسبذ١ٝ اىل َا بني اشبصّٛ اْؿطِٗ  اْ٘
ٚبايٓطب١ يرات اسبل ضب٬ً ٚضببًا، ٜٚذلتب ع٢ً ٖرٙ اسبذ١ٝ اسذلاّ احملانِ شلا ٚذيو بعدّ 
ايبشح يف ْؿظ املٛضٛع َٔ ددٜد ٚايتطًِٝ مبا قط٢ ب٘ اسبهِ بني اشبصّٛ. ٚقد بني 

١ سذ١ٝ ايػ٤ٞ املكطٞ ب٘ ٚاييت تتُتع بٗا ٖرٙ ايكسازات املػسع ايؿسْطٞ إ ضًط
سض شلا ايصادز٠ عٔ اجملايظ ايكطا١ٝ٥، يٝطت َٔ ايٓعاّ ايعاّ ؾايكاضٞ ٫ ٜطتطٝع ايتع

طساف ايتدًٞ عٔ ا٫ضتعٗاز بٗا. اَا املػسع املصسٟ ؾكد خايـ تًكا٥ًٝا، نُا ٫ ميهِ يٮ
ايكطا٤ بٗا َٔ تًكا٤ ْؿطٗا َع ا٫خر بعني  ذيو اذ اعتدل اسبذ١ٝ َٔ ايٓعاّ ايعاّ يًُشه١ُ

ا٫عتباز ْطام ٚصباٍ سذ١ٝ ا٫سهاّ ا٫داز١ٜ، نُا إ سذ١ٝ ا٫َس ٫ متٓع َٔ تؿطرل اسبهِ 
  .(1)٫ٚ َٔ تصشٝش٘ اذا َا غاب ايكساز ايكطا٥ٞ َٔ اخطا٤ َاد١ٜ اٚ غُٛض يف املٓطٛم

١٦ٝ ايعا١َ جملًظ غٛز٣ ٚع٢ً صعٝد ايكطا٤ ا٫دازٟ ايعساقٞ ؾكد ٚزد يف قساز اشل 
ايدٚي١ بصؿتٗا ايتُٝٝص١ٜ )ايكساز املصدم متٝٝصًا ٜهٕٛ باتًا، ٚي٘ سذ١ٝ ا٫َس املكطٞ ب٘(. 

دا٤ ؾٝ٘ )يد٣ عطـ ايٓعس ع٢ً اسبهِ املُٝص ٚدد اْ٘ صشٝح َٚٛاؾل ٚيف سهِ اخس شلا 
صبًظ ا٫ْطباط يًكإْٛ ذيو إ قساز إساي١ املدعٞ )املُٝص(  ع٢ً ايتكاعد مت ايػا٤ٙ بكساز 

ايعاّ ٚانتطب ٖرا ايكساز دزد١ ايبتات ٚباغس املدعٞ ٚظٝؿت٘ ؾاْ٘ ٜطتشل زاتب٘ عٔ ايؿذل٠ 
اييت ابعد ؾٝٗا عٔ ايٛظٝؿ١ طاملا نإ ابعادٙ مبٛدب قساز ادازٟ طبايـ يًكإْٛ ٫ٚ ٜد ي٘ 

ت ٜهٕٛ قد َٚٔ امل٬سغ اْ٘ اذا اتصـ اسبهِ بايبتا (2)ؾٝ٘ ٚمت ايػا٤ ٖرا ايكساز حبهِ بات(
 انتطب ق٠ٛ ا٫َس املكطٞ ب٘.

ٜتطح مما تكدّ إ ا٫ثاز املذلتب١ ع٢ً اصداز اسبهِ ايكطا٥ٞ تتُجٌ اَا بإدسا٤ 
َٛضٛعٞ تكّٛ ب٘ ا٫داز٠ َٔ ادٌ اسبصٍٛ ع٢ً اسبل ايهاٌَ َجاٍ ع٢ً ذيو قٝاّ ا٫داز٠ 

                                                      

شكاالت التشفيح في السادة االدارية، ورد عمى ( مشتجيات الحمفة لكل الجدائخيين والعخب، ا4)
 :بكة االنتخنيت عمى السهقع التاليش

     www.djelfa.info.htm صباحا . 2:95الداعة  1/1/9141، سحبت في 
في  9149/انزباط/تسييد/172قخار الييئة العامة لسجمذ شهرى الجولة العخاقي رقم ( 9)

، 9149، مشذهر في مجسهعة قخارات وفتاوى مجمذ شهرى الجولة لعام 91/49/9149
  .954وزارة العجل، ص

نقال  عن احسج بخجذ غخو الحجيثي، حخية االدارة بالخجهع في قخاراتيا دراسة مقارنة،      
  .922، ص9142جيجة، االسكشجرية، دار الجامعة الج
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يف تؿطرل  ايػ٤ٞ املكطٞ ب٘ بسؾع دع٠ٛ ايتعٜٛض َٚٓٗا َا ٖٛ ادسا٥ٞ ٜتُجٌ يف سذ١ٝ
 سهِ ٜتعًل بكساز قطا٥ٞ َٔ قبٌ احمله١ُ . 

 ةـاخلامت
( تٛصًٓا بعد إ اْتٗٝٓا َٔ نتاب١ حبجٓا املٛضّٛ بـ)تٓؿٝر ايكساز ا٫دازٟ قطا٥ًٝا 

  -قدّ بعدٖا بعض ايتٛصٝات ظبًُٗا ؾُٝا ٜأتٞ:اىل اضتٓتادات عدٜد٠، ضأ
 ا٫ضتٓتادات  -ا٫ًٚ:

ايكسازات ا٫داز١ٜ اختٝازًٜا بعد إ تصبح ْاؾر٠ املؿعٍٛ اَا ايتصاّ ا٫داز٠ ٚا٫ؾساد بتٓؿٝر  .1
ايتٓؿٝر ازبدلٟ َٔ غأْ٘ إ ٜطًل ٜد ا٫داز٠ ٜٚٗدد سكٛم ا٫ؾساد ٚتطتطٝع ا٫داز٠ إ 

 تٓؿر قسازاتٗا َباغس٠ َٔ دٕٚ إ تًذأ اىل ايكطا٤ . 

ٜٚهٕٛ إ تٓؿٝر ايكساز ا٫دازٟ ؽبتًـ عٔ َػسٚعٝت٘ ؾايكساز قد ٜهٕٛ غرل َػسٚع  .2
تٓؿٝرٙ صشٝشًا اذ صدز اضتٓادًا اىل اسبا٫ت اييت نؿًتٗا ا٫ْع١ُ ٚقد ٜهٕٛ َػسٚع ثِ 
ٜػٛب تٓؿٝرٙ َا ػبعً٘ باط٬ً يف غرل اسبا٫ت اييت اٚدبٗا ايكإْٛ يًتٓؿٝر ازبدلٟ ٖٚٞ 
ساي١ ٚدٛد ْص يف ايكإْٛ ؽبٍٛ ا٫داز٠ اضتعُاٍ ايتٓؿٝر املباغس ٚساي١ زؾض ا٫ؾساد 

 با٫ضتٓاد اىل سهِ عاّ ْص عًٝ٘ ايكإْٛ ٚساي١ ايطسٚز٠ .  تٓؿٝر سهِ

ا٫صٌ اْ٘ َٔ سل ا٫داز٠ إ تًذأ اىل ايكطا٤ يف ساي١ زؾض ا٫ؾساد ايتٓؿٝر ايكطا٥ٞ  .3
يًكسازات ا٫داز١ٜ ٚا٫ضتجٓا٤ إ ايتٓؿٝر ازبدلٟ ٖٛ ايطسٜل ا٫ضتجٓا٥ٞ ايرٟ ٜٗدد 

 . ١ َطتك١ً ٫ ضًطإ عًٝٗا سكٛم ا٫ؾساد ٚسسٜاتِٗ باعتباز إ ايكطا٤ ضًط

يف ساي١ اَتٓاع ا٫داز٠ عٔ تٓؿٝر ايكسازات ا٫داز١ٜ ميهٔ يإلداز٠ اقا١َ دع٣ٛ اَاّ  .4
ايكطا٤ ٖٚٞ ايدع٣ٛ ازبٓا١ٝ٥ اٚ ايدع٣ٛ ازبصا١ٝ٥ ٜٚستب ايكإْٛ عًٝٗا عكٛبات 

تًذأ  دصا١ٝ٥، ٚايدع٣ٛ املد١ْٝ ٚيف ساي١ طبايؿ١ ا٫ؾساد اسهاّ ايكإْٛ ميهٔ يإلداز٠ إ
اىل ايكطا٤ املدْٞ خاص١ إ ايكطا٤ ايعساقٞ اداش زؾع دع٣ٛ َد١ْٝ اَاّ احملانِ ٖٚرا 

 ا٫دسا٤ تطتطٝع ا٫داز٠ َٔ ادباز ا٫ؾساد ي٬َتجاٍ يتٓؿٝر ايكسازات ا٫داز١ٜ .

إ ا١ُٖٝ ا٫ثاز املٛضٛع١ٝ يًتٓؿٝر ايكطا٥ٞ يًكساز ا٫دازٟ ٜعطٞ يًػدص تٓؿٝر  .5
انِ ايكطا١ٝ٥ ٚا٫يتصاّ بايتٓؿٝر ٚيف ساي١ ا٫ثاز ا٫دسا١ٝ٥ اٚ ا٫سهاّ ايصادز٠ َٔ احمل

ايتطبٝك١ٝ ميهٔ اصداز سهِ بات ٚقطعٞ يكساز ضبل إ سطِ بكساز قطا٥ٞ َٔ قبٌ 
 احملانِ .
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 ايتٛصٝات -ثاًْٝا:
ضسٚز٠ اعداد ْعاّ قاْْٛٞ َتهاٌَ عٔ تٓؿٝر ايكساز ا٫دازٟ قطا٥ًٝا ع٢ً اعتباز إ  .1

يف تٓؿٝر ايكسازات ا٫داز١ٜ ٜٚكع ع٢ً عاتك٘ ازبص٤ ا٫ندل يف تٓؿٝر ايكطا٤ ٖٛ ا٫صٌ 
 ٖرٙ ايكسازات.  

ْٛصٞ بطسٚز٠ تٛؾرل ضُاْات ناؾ١ٝ يًشكٛم ٚاسبسٜات تتُجٌ يف دع٣ٛ ايتعٜٛض عٔ  .2
ا٫ضساز اي٬سك١ ع٢ً اعتباز إ ايتٓؿٝر ازبدلٟ املباغس ٖٛ ادسا٤ خطرل ٚميظ 

 سسٜاتِٗ . املصاحل ا٫ضاض١ٝ سبكٛم ا٫ؾساد ٚ

ػبب تٛؾرل املعامل ا٫ضاض١ٝ يًٓعاّ ايكاْْٛٞ يتٓؿٝر ايكساز ا٫دازٟ َٔ خ٬ٍ تٓؿٝر  .3
ايكطا٤ يًكساز ا٫دازٟ ٚزؾع ايدعا٣ٚ املد١ْٝ ٚازبٓا١ٝ٥ ٚايتأدٜب١ٝ ٚذيو يف ض٤ٛ ادتٗاد 
ايؿك٘ ٚايكإْٛ َٚا دا٤ ب٘ ايكطا٤ َٚا ٜذلتب عًٝٗا َٔ اثاز َٔ قبٌ ازب١ٗ ايكطا١ٝ٥ 

 تص١ بريو. املد

ْٛصٞ بطسٚز٠ إ تهٕٛ عني ايكطا٤  ٫ تػٝب عٔ ٖرا ا٫َتٝاش بهْٛ٘ ايطسٜل ا٫َجٌ  .4
يتٓؿٝر ايكسازات ا٫داز١ٜ ٚإعطا٤ ايكطا٤ ص٬سٝات اٚضع َٔ ادٌ إ ٜ٪دٟ عًُ٘ ٚع٢ً 

 انٌُ ٚد٘.

 ادرـملصا
 املصادز بايًػ١ ايعسب١ٝ

     أ٫ًٚ : ايهتب ايكا١ْْٝٛ  
 .  2007املسغد يف ايدع٣ٛ ا٫داز١ٜ، داز ايهتب ايكا١ْْٝٛ، َصس، ابساِٖٝ ضبُد غِٓٝ،  .1

امحد بسدظ غسٚ اسبدٜجٞ، سس١ٜ ا٫داز٠ يف ايسدٛع يف قسازاتٗا دزاض١ َكاز١ْ، داز  .2
 .  2019ازباَع١ ازبدٜد٠، ا٫ضهٓدز١ٜ، 

سطين دزٜٚؼ عبد اسبُٝد، ْٗا١ٜ ايكساز ا٫دازٟ عٔ طسٜل ايكطا٤، داز ايؿهس  د. .3
 دٕٚ َهإ طبع، دٕٚ ض١ٓ طبع .  ايعسبٞ،

محدٟ ٜاضني عهاغ١، ايكساز ا٫دازٟ يف قطا٤ صبًظ ايدٚي١، َٓػأ٠ املعازف،  د. .4
 .  1987ا٫ضهٓدز١ٜ، 

محدٟ ٜاضني عهاغ١، َٛضٛع١ ايكساز ا٫دازٟ يف قطا٤ صبًظ ايدٚي١، ازبص٤ ايجاْٞ،  د. .5
 .  2001دٕٚ َهإ طبع، 

دازٟ بني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل )دزاض١ َكاز١ْ(، َهتب١ خايد زلاز٠ ايصغيب، ايكساز ا٫ د. .6
 ايجكاؾ١ يًٓػس ٚايتٛشٜع، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، دٕٚ ض١ٓ طبع . 
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ضًُٝإ ضبُد ايطُاٟٚ، َباد٨ ايكإْٛ ا٫دازٟ املصسٟ ٚايعسبٞ )دزاض١ َكاز١ْ(،  د. .7
 .  1961ايطبع١ ايسابع١، داز ايؿهس ايعسبٞ، 

ٟ، ايٓعس١ٜ ايعا١َ يًكسازات ا٫داز١ٜ )دزاض١ َكاز١ْ(، ايطبع١ ضًُٝإ ضبُد ايطُاٚ د. .8
 .  1976ايسابع١، داز ايؿهس ايعسبٞ، 

ضًُٝإ ضبُد ايطُاٟٚ، "ْعس١ٜ ايتعطـ يف اضتعُاٍ اسبل بايطًط١"، دزاض١  د. .9
 .  1978َكاز١ْ، ايطبع١ ايجايج١، َطبع١ عني سلظ، 

كاز١ْ(، ازبص٤ ا٭ٍٚ داز ايطبع ٚايٓػس غاب تَٛا َٓصٛز، ايكإْٛ ا٫دازٟ )دزاض١ َ د. .11
 .  1971-1970ا١ًٖٝ٫، بػداد، 

عادٍ ضٝد ؾِٗٝ، ايك٠ٛ ايتٓؿٝر١ٜ يًكساز ا٫دازٟ، ايداز ايك١َٝٛ يًطباع١ ٚايٓػس،  د. .11
 ايكاٖس٠ ، ب٬ ض١ٓ طبع. 

عصُت عبد اجملٝد بهس، َطأي١ ذبصني ايكساز ا٫دازٟ يف ايطعٔ ايكطا٥ٞ )دزاض١  د. .12
 صبًظ ايتػسٜع ٚايكطا٤، دٕٚ َهإ طبع، دٕٚ ض١ٓ طبع . َكاز١ْ(، 

عًٞ ضبُد بدٜس ٚايدنتٛز عصاّ عبد ايٖٛاب ايدلشظبٞ ٚايدنتٛز َٗدٟ ٜاضني  د. .13
 .  1985ايط٬َٞ، َباد٨ ٚاسهاّ ايكإْٛ ا٫دازٟ، ب٬ َهإ طبع، 

 َهإ طبع، ؾ٪اد ايعطاز، ايكإْٛ ا٫دازٟ، ايطبع١ ايجايج١، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ب٬ د. .14
1977. 

 .   2010َاشٕ يًٝٛ زاضٞ، ايكإْٛ ا٫دازٟ، ايطبع١ ايجايج١، بدٕٚ َهإ طبع،  د. .15

َاٖس صاحل ع٬ٟٚ ازببٛزٟ، ايكإْٛ ا٫دازٟ، داز ابٔ ا٫ثرل، داَع١ املٛصٌ،  د. .16
2009 . 

إ ضبُد ايطٓازٟ، ْؿاذ ايكسازات ا٫داز١ٜ )دزاض١ َكاز١ْ(، اضسا٤ يًطباع١، دٕٚ َه د. .17
 طبع، دٕٚ ض١ٓ طبع . 

ضبُد مجاٍ ايرٜٓبات، ايٛدٝص يف ايكإْٛ اإلدازٟ ايطبع١ ا٫ٚىل ٚايجا١ْٝ، داز ايجكاؾ١  د. .18
 .  2011 -2003يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، 

ضبُد ط٘ سطني اسبطٝين، َباد٨ ٚاسهاّ ايكإْٛ ا٫دازٟ، ايطبع١ ايجايج١، َهتب١ داز  .19
  . 2019ايط٬ّ ايكا١ْْٝٛ ازباَع١، 

ضبُد ؾ٪اد عبد ايباضط، اعُاٍ ايطًط١ ا٫داز١ٜ )ايكساز اإلدازٟ ايعكد ا٫دازٟ(،  د. .21
 .  1989َهتب١ اشلدا١ٜ يًطبع ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، اإلضهٓدز١ٜ 

ضبُد ٜعكٛب ايطعٝدٟ، َباد٨ ايكإْٛ اإلدازٟ ازبص٤ ا٭ٍٚ َطبع١ ايصٖسا٤، بػداد،  د. .21
 دٕٚ ض١ٓ طبع . 
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سٜـ، اصٍٛ ايكإْٛ اإلدازٟ ازبص٤ ا٭ٍٚ َطبع١ املعازف، ضبُٛد ضعد ايدٜٔ ايػ د. .22
 . 1956بػداد،

ب١ ايكطا١ٝ٥ يف َصس قطا٤ تٓعِٝ ايسقاٛد عاطـ ايبٓا، ايكطا٤ اإلدازٟ "ضبُ د. .23
 .  1976-1975"، داز ايؿهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠، ايتعٜٛض

ٚضا٥ً٘، داز ضبُٛد عاطـ ايبٓا، َباد٨ ايكإْٛ ا٫دازٟ يف اضايٝب ايٓػاط ا٫دازٟ ٚ .24
 .  1979ايؿهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠، 

 ثاًْٝا : ايسضا٥ٌ ٚا٫طازٜح ازباَع١ٝ 
صاحل ابساِٖٝ امحد املتٝٛتٞ، زقاب١ ايكطا٤ ع٢ً طبايؿ١ ايكإْٛ يف ايكطا٤ ا٫دازٟ  .1

 .  2000)دزاض١ َكاز١ْ(، اطسٚس١ دنتٛزاٙ، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ املٛصٌ،

كسازات ا٫داز١ٜ حبل ا٫ؾساد، دزاض١ َكاز١ْ بني / زا٥د ضبُد ٜٛضـ ايعدٚإ، ْؿاذ اي .2
 .2013ا٫زدٕ َٚصس، زضاي١ َادطترل، ن١ًٝ اسبكٛم، داَع١ ايػسم ا٫ٚضط، 

ْعِ امحد ضبُد ايدٚزٟ، ايكساز ا٫دازٟ املعدّٚ )دزاض١ َكاز١ْ(، زضاي١ َادطترل، ن١ًٝ  .3
 .  1998ايكإْٛ، داَع١ املٛصٌ، 

 ثايجًا : ايبشٛخ ٚاملكا٫ت 
. عك١ًٝ بٛ سدٜد ٚخدػب١ ضعٝدٟ، ْٗا١ٜ ايكساز ا٫دازٟ، ن١ًٝ اسبكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ،  1

 1945،2016َاٟ  8داَع١ 

   زابعًا : املصادز ع٢ً ا٫ْذلْٝت

. َاشٕ عبد ايكادز بٛ محٛد، ايتٓؿٝر املباغس يًكساز اإلدازٟ ازباَع١ ا٭زد١ْٝ ٚزد ع٢ً 1
 .  www.osamabohar.comغبه١ ا٫ْذلْٝت ع٢ً املٛقع ايتايٞ 

. املٓتد٣ ايسزلٞ زباَع١ ايعكٝد انًٞ ضبٓد اٚ سباز ايبٜٛس٠، حبح سٍٛ تٓؿٝر ايكساز 2
 :ع٢ً املٛقع ايتايٞ تاإلدازٟ ايط١ٓ ايجا١ْٝ، ٚزد ع٢ً غبه١ ا٫ْذلْٝ

    cubouira.3doum.org  . 
ع٢ً املٛقع  تٞ، ْاؾر ايكسازات اإلداز١ٜ ٚزد ع٢ً غبه١ ا٫ْذلْٝ. َٓتد٣ ايكإْٛ ايعُا3ْ

  www.omanlegal.netايتايٞ 
 :. تٓؿٝر ايكساز اإلدازٟ ٚزد ع٢ً غبه١ ا٫ْذلْٝت ع٢ً املٛقع ايتاي4ٞ

    fadaok.ohlamon.com  
ح سٍٛ تٓؿٝر ايكساز اإلدازٟ ايط١ٓ ايجا١ْٝ، َٓتد٣ اسبكٛم، حب -. َٓتد٣ داَع١ ايبٜٛس5٠

  cubouira.3doum.org :ٚزد ع٢ً غبه١ ا٫ْذلْٝت ع٢ً املٛقع ايتايٞ
 :. حبح يف ايكسازات اإلداز١ٜ قإْٛ عاّ، ٚزد ع٢ً غبه١ ا٫ْذلْٝت ع٢ً املٛقع ايتاي6ٞ

law.net-www.f  

http://www.osamabohar.com/
http://www.omanlegal.net/
http://www.f-law.net/
http://www.f-law.net/
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 :دازٟ ض١ٓ ثا١ْٝ، ٚزد ع٢ً غبه١ ا٫ْذلْٝت ع٢ً املٛقع ايتايٞ. تٓؿٝر ايكساز اإل7
hoggar.voo7.com  

 :. حبح يف ايكسازات اإلداز١ٜ قإْٛ عاّ، ٚزد ع٢ً غبه١ ا٫ْذلْٝت ع٢ً املٛقع ايتاي8ٞ
lawhome-www.justice  

ٝر ازبدلٟ يًكساز اإلدازٟ ٚزد ع٢ً غبه١ ا٫ْذلْٝت . َٓتد٣ َاضذل ايكطا٤ اإلدازٟ ايتٓؿ9
   contadmin.forumaroc.net:ع٢ً املٛقع ايتايٞ

. َٓتد٣ اسبًؿ١ يهٌ ازبصا٥سٜني ٚايعسب، اغها٫ت ايتٓؿٝر يف املاد٠ اإلداز١ٜ ٚزد ع٢ً  10
 .  djelfa.info.htmlwww. :غبه١ ا٫ْذلْٝت ع٢ً املٛقع ايتايٞ

 :. ٚزد ع٢ً غبه١ ا٫ْذلْٝت ع٢ً املٛقع ايتايٞ. حبح عٔ ايكسازات ا٫داز11١ٜ
     http://facebook.com 
. د. ضبُٛد خًٌٝ خطرل، ْٗا١ٜ ايكساز ا٫دازٟ بػرل طسٜل ايكطا٤، حبح َٓػٛز ع٢ً 12

 http://www.iasj.net :ع ايتايٞغبه١ ا٫ْذلْٝت ع٢ً املٛق
. تٓؿٝر ايكساز ا٫دازٟ ايكطا٥ٞ، ايصايٕٛ ايكاْْٛٞ ايًٝيب، ٚزد ع٢ً غبه١ ا٫ْذلْٝت 13

 . http://m.facebook.com :ع٢ً املٛقع ايتايٞ
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.justice-lawhome/
http://www.justice-lawhome/
http://www.djelfa.info.html/
http://facebook.com/
http://www.iasj.net/
http://m.facebook.com/

