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ادلستخهص
تتُتع ايطًط ١ا٫دازً ١ٜب صباٍ ايكاْ ٕٛايعاّ بعد ٠اَتٝاشات َٗٓٚا ايتٓؿٝر اىبباغس
يًكساز اإلداز ٟايكا ِ٥عً ٢تٓؿٝر ا٫داز ٠اىبباغس يكسازاتٗا اىبػسٚع َٔٚ ١د ٕٚايًذ ٤ٛإفب
ايكطا ٤يًشص ٍٛعً ٢سهِ بريو ٚإٔ زب ٤ٛا٫داز ٠يًتٓؿٝر اىبباغس ٜستب عً ٘ٝاٯثاز
ايكاْٚ ١ْٝٛذيو َٔ خ ٍ٬اسداخ تػٝري أ ٚتعدً ٌٜب اىبسانص ايكاْ ١ْٝٛايكاٚ ١ُ٥قت ايتٓؿٝر
خاص ١أْ٘ ٜعترب عُ ً٬اْؿسادٜاً َٔ داْب ا٫داز ٠يبا ٜكتطَ ٞع٘ زبط٘ بايػا ١ٜاييت تطع٢
افب ذبكٝكٗا ايطًط ١ا٫داز.١ٜ
ٚباهلدف ايرَٓ ٟشت َٔ أدً٘ ايتٓؿٝر اىبباغس ٚنريو ا٫يتصاّ بايكٛٝد ٚا٫دسا٤ات
ايٛادب ١عًٗٝا ا٫يتصاّ بٗا ضٛا ٤عٓد ارباذ ايكساز اشباضع يًتٓؿٝر اىبباغس أ ٚعٓد اتباعٗا
ا٫دسا٤ات اي٬شًَ ١ب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اير ٟاربرت٘ ا٫دازَ ٠طبكاً ،إذ أْ٘ ٜعد سل
ا٫دازً ٠ب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٟاضتجٓا ً٤عً ٢ايكاعد ٠ايعاَٚ ١اييت ٜه ٕٛقبكتطاٖا
بايٓطب ١يإلدازٚ ٠ا٭ؾساد عً ٢ايطٛا ٤ضسٚز ٠ا٫يتذا ٤إفب ايكطاً ٤ب ساي ١اىبٓاشع ،١خاص١
إٔ ايعًُ ١ٝا٫داز ١ٜتطع ٢داُ٥اً إفب ذبكٝل ايصاحل ايعاّ يًُذتُع ٚإٔ ايكسازات اييت تتخرٖا
ا٫داز ٠تطع ٢إفب ذبكٝل ٖدف َعـب ٚإٔ اإلداز ٠بايتٓؿٝر اىبباغس تتؿاد ٣بريو اهلدف َا قد
(*) أستمػ البحث في  *** 0209/5/02قبل لمشذخ في .0209/6/02
(*) received on 20/5/2019 *** accepted for publishing on 10/6/2019.
Doi:
© Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open
access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

252

آثار التشفيح السباشخ لمقخار اإلداري

١ ايطًط٠ذيو ٭ْ٘ ْابع َٔ ؾهسٚ ٠اش َعصش يإلدازٕٝ أْ٘ اَتٛؼبدخ يًُذتُع َٔ اضساز ن
 بٗا إفبٟد٪ٜ دٚ عٔ تًو اسبد٠داز٫ز اٚ ؾإٕ خسٞبايتايٚ .ؾساد٫ عٔ ا٠داز٫ص بٗا اُٝاييت تت
ب آثازٝ إفب تستٟد٪ٜ ٙزٖٚرا بدٚ عٚصبح عًُٗا غري َػسٜٚ ١ْْٝٛتٗا ايكاٝيٚ٪ل َطٝذبك
.ؾساد٫اٚ ٠داز٫ َا بـب ا١ يًجك١ٓتر عٓ٘ شعصعٜ ٟايرٚ د َصاحل ا٭ؾسادٜ تٗد٢ًتعٌُ ع
،١َ ايعا٠داز٫ ا،ٟ ايكساز اإلداز،ر اىبباغسٝ ايتٓؿ،ٟر ايكساز اإلدازٝ تٓؿ:١ٝايهًُات اىبؿتاس
.ر اىبباغسٝآثاز ايتٓؿ
Abstract
The direct execution of administrative decisions is an
important principle in the administrative law to ensure the
functioning of public facilities . This power of direct
execution of administrative decisions is defined as (the right
of the administration to implement its decisions by itself
forcibly without resorting to the judiciary). This privilege of
direct implementation is not a goal in itself, it is a means for
the administration to be able to carry out its duties .
The research hypothesis is that when the
administration enjoys the privilege of direct execution, it
has its legitimate core. However, it is a dangerous privilege
when it is misused by the administration. The aim of this
research is to discuss the mechanisms followed by the
administration to maintain the legitimacy of the direct
execution of its decisions. if the administration misused the
power granted would be legal responsible for its actions,
and this could result in a destabilization of trust between
the administration and individuals.
Keywords: administrative decisions, direct execution, the
administrative decision, public administration, effects of
direct execution.
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ادلمذمـت
اسبُد هلل زب ايعاىبـب ٚايصٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢ضبُد ا٭َـب ٚاي٘ ٚصشب٘ ايطٝبـب :
أَ -ً٫ٚدخٌ تعسٜؿ ٞقبٛضٛع ايبشح :
ٜعترب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلدازَ ٟبدأ َِٗ ًب ايٓػاط اإلدازٚ ٟذيو ىبا
تكتط ٘ٝضري اىبساؾل ٚاىبصًش ١ايعاَٜٚ ،١عسف ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٟبأْ٘ (سل
اإلدازً ٠ب تٓؿٝر قسازاتٗا بٓؿطٗا تٓؿٝرًا دربٜاً د ٕٚا٫يتذا ٤إفب ايكطا.)٤
إٕ اَتٝاش ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٟيٝظ ٖدؾاً برات٘ ٚأْٗا ٚضٚ ١ًٝغا ١ٜيهٞ
تتُهٔ اإلداز ٠بٛاضطت٘ َٔ ايكٝاّ بٛادباتٗا ٚذيو يتٛؾري ايٛقت ٚازبٗد ٚتكد ِٜاؾطٌ َا
مبهٔ تكدمب٘ َٔ َصًش ١عاَ ،١إ ٫أْٗا يٝطت َطًك ١ايتصسف ب٘ ٚإلبا َكٝد ٠بكٛٝد دبعًٗا
اضري ٠اهلدف ايرَٓ ٟشت َٔ أدً٘ ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز.ٟ
ٚإٔ خسٚز اإلداز ٠عٔ تًو ايكٛٝد ٪ٜد ٟبٗا إفب ايكا ٤اىبطٚ٪ي ١ٝايكاْ ١ْٝٛعًٗٝا
ٚبايتايٜ ٞستب عً ٢ذيو نبً َٔ ١اٯثاز اهلاَٚ ١ايعدٜد َٔ اىبػانٌ ايصعبٚ ١خاص ١عٓدَا
ته ٕٛتًو اٯثاز ٚاضشٚ ١ت٪ثس عً ٢سكٛم ٚسسٜات ا٭ؾساد ٚيبا تكدّ ًْتُظ ا١ُٖٝ٫
ايهبري ٠يبشح َٛضٛع (آثاز ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز.)ٟ
ثاْٝاً -اغهاي ١ٝايبشح :
ترتنص َػهً ١ايبشح س ٍٛايعدٜد َٔ ايتطا٫٩ت اٯت: ١ٝ
َ -1ا ٖ ٞايطٛابط ٚاٯي ١ٝاييت تتبعٗا اإلداز ٠يتشاؾغ عًَ ٢ػسٚع ١ٝايتٓؿٝر اىبباغس
يًكساز اإلدازٚ ٟعً ٢ايٛد٘ اير ٫ ٟذبكل َع٘ َطٚ٪يٝتٗا ايكاْ.١ْٝٛ
 -2نٝـ ٜتش ٍٛايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٟافب تٓؿٝر َباغس غري َػسٚع ؟
 -3نٝـ ٜتشكل ا٫عتدا ٤اىبادً ٟب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٟ؟
 ٌٖ -4ي٬عبساف ًب اضتعُاٍ ايطًط ١ع٬ق ١بايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٟ؟
ثايجاً -ؾسض ١ٝايبشح :
عٓدَا كبتًو ايطًط ١اإلداز ١ٜىبجٌ ٖهرا اَتٝاش ؾإْٗا كبتًه٘ يتشكٝل اىبصًش١
ايعاَ ١إ ٫أْ٘ اَتٝاش خطري َت ٢أض ٤ٞاضتخداَ٘ َٔ قبٌ ا٫دازٚ ٠بايتاي ٞتٓعهظ عٓ٘ آثاز
خطري ٠عً ٢سكٛم ا٭ؾساد ٚسسٜاتِٗ.
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زابعاًْ -طام ايبشح :
ٜٓشصس ْطام ايبشح عً ٢اٯثاز ايطًب ١ٝاييت تٓعهظ دسا ٤اضتخداّ اإلداز٠
أضًٛب ايتٓؿٝر اىبباغس بػهٌ غري َػسٚع يًكساز اإلداز ٟايصادز عٓٗا ،باعتباز ٙاضًٛب
َٔ أضايٝب تٓؿٝر ايكساز اإلداز.ٟ
خاَطاًَٗٓ -ذ ١ٝايبشح :
اعتُدْا ًب ٖر ٙايدزاض ١عً ٢اىبٓٗر ايتشً ًٞٝايرٜ ٟك ّٛعً ٢ايتشًٚ ٌٝا٫ضتكسا٤
يًٓصٛص ايكاْٚ ١ْٝٛاٯزا ٤ايؿكٗٚ ١ٝايتطبٝكات ايكطا ١ٝ٥ىبختًـ اْ٫عُٚ ١ايٓعاّ ايعساقٞ
نريو اعتُدْا اىبٓٗر اىبكازٕ ٚذيو ًب بعض ْكاط ايبشح ٚدٛاْب٘.
ضادضاًٖٝ -هً ١ٝايبشح :
ًب ضَ ٤ٛا تكدّ ٚيإلساط ١قبٛضٛع ايبشح ازتأٜٓا تكطٖ ِٝرا ايبشح إفب َبشجـب
ٚعًٚ ٢ؾل اٯت-:ٞ
اىببشح ا٭ :ٍٚا٫عبساف ًب اضتعُاٍ ايطًط ١ايٓاغ ٧عٔ ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز.ٟ
اىبطًب ا٭ :ٍٚعٝب ا٫عبساف ًب اضتعُاٍ ايطًطٚ ١بٝإ سا٫ت٘ .
اىبطًب ايجاْ :ٞصٛز عٝب ا٫عبساف ًب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز.ٟ
اىببشح ايجاْ :ٞا٫عتدا ٤اىباد ٟايٓاغ ٧عٔ ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز.ٟ
اىبطًب ا٭ :ٍٚتعسٜـ ا٫عتدا ٤اىبادٚ ٟغسٚط٘ ٚع٬قت٘ بايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز.ٟ
اىبطًب ايجاَْ :ٞكا ١َٚا٫عتدا ٤اىبادٚ ٟتأثري ٙعً ٢ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز.ٟ
ادلبحث األول

االحنزاف يف استعمبل انسهطت انىبشئ

عه انتىفٍذ ادلببشز نهمزار اإلداري
إٕ اضتخداّ ا٫داز ٠يًطًطات ٚاَ٫تٝاشات اىبُٓٛس ١هلاَٗٓٚ ،ا اَتٝاش ايتٓؿٝر
اىبباغس يًكساز ا٫داز ، ٟاهلدف َٓ٘ ذبكٝل غاٚ ١َُٗ ١ٜاىبتُجًً ١ب اىبصًش ١ايعاَ١
يًُذتُع ،يهٓ٘ قد ؼبدخ إٔ تٓشسف ا٫داز ٠عٔ تًو ايػاٖٚ ١ٜرا مبجٌ خطساً نبرياً عً٢
سكٛم ٚسسٜات ا٫ؾساد ٚعً ٢ا٫داز ٠أٜطاً ،٭ْ٘ ضٛف ٜٓتر عٔ ذيو شعصع ١يًجكٚ ١اييت
تٛدب قٝاَٗا َا بـب ا٫ؾساد ٚا٫دازٚ ٠خاص ً١إذا نإ ا٫عبساف ضبب٘ ذبكٝل َٓاؾع ذات ١ٝأٚ
اسبام ضسز ٚاذ ٣بايػريٖٚ .را َا ضٓتٓاٚي٘ ًب ؾسعـب ،بدا ١ٜضٓتعسف عً ٢عٝب ا٫عبساف
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ًب اضتعُاٍ ايطًطٚ ١سا٫ت٘ ًب اىبطًب ا٭ًٚ ٍٚب ايجاْْ ،ٞتٓا ٍٚصٛز عٝب ا٫عبساف ًب
ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫داز.ٟ
ادلطهب األول

عٍب االحنزاف يف استعمبل انسهطت وبٍبن حبالتً
ٖٓاى ع٬قٚ ١ثٝك ١تسبط عٝب ا٫عبساف بايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫داز ،ٟؾإذا نإ
اىبػسع قد خ ٍٛاإلدازً ٠ب اسبل ًب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ،ٟإ ٫أْ٘ قٝد ا٫داز ٠بعد٠
قٛٝد ًب ا٫يتذا ٤إفب ٖرا ايطسٜل ٚأُٖٗا ايتصاّ ا٫دازً ٠ب ايػا ١ٜاىبسد َٔ ٠ٛايكساز.
ٚضٓتعسف عً ٢ذيو أنجس َٔ خ ٍ٬ايؿسعـب اٯتٝـبْ ،تٓاً ٍٚب ا٭ ٍٚتعسٜـ عٝب ا٫عبساف
ًٚب ايجاْْ ٞتٓا ٍٚسا٫ت عٝب ا٫عبساف .
انفزع األول

تعزٌف عٍب االحنزاف
ٜعسف عٝب ا٫عبساف بأْ٘ (عٝب ٜػٛب ايكساز ا٫دازً ٟب زنٔ ايػا ١ٜايرً ٟب
ظاٖسٜ ٙبد ٚضًُٝاً ٚصشٝشاً يه ْ٘ٛعٌُ صادز َٔ ٖ ١٦ٝاداز ١ٜطبتصٚ ١ؾكاً يًػهٌ ايرٟ
ٜطتًصَ٘ ايكاْ ٕٛنُا أْ٘ ٜك ّٛعً ٢ضبٌ ضً.)1()ِٝ
ٚنريو عسف بأْ٘ (ايعٝب ايرٜٛ ٟدد عٓدَا تطتخدّ ا٫داز ٠ضًطتٗا عُداً َٔ ادٌ

ذبكٝل ٖدف غري اير َٔ ٟادً٘ َٓشت ٖر ٙايطًط.)2()١

إذ ٜعترب عٝب ا٫عبساف ًب اضتعُاٍ ايطًط َٔ ١ايعٛٝب ايكصدٚ ١ٜايرٜ ٟكصد ب٘
زدٌ ا٫داز ٠عٓد اصداز ٙيًكساز ا٫داز ٟقصد ا٫عبساف ،أ ٟأْ٘ َصدز ايكساز ا٫دازٖٛٚ ٟ
ٜصدز ايكساز نإ ٜعًِ بأْ٘ ٜٓشسف عٔ اهلدف ٚايػا ١ٜاير ٟسددٖا ايكاْٚ ٕٛنإ ٜكصد ذيو

( )0د .احسج خؽرشيج حسيجي ،اثبات عيب االنحخاف بالدمطة ،بحث مشذؽر في مجمة جامعة
كخكؽك لمجراسات االندانية ،م ،7ع ،0س ،0200 ،7ص.3
( )0داؤد سسيخ ،االنحخاف في استعسال الدمطة في الق اخرات االدارية ،رسالة ماجدتيخ ،كمية
الحقؽق والعمؽم الدياسية ،جامعة مؽلؽد معسخي ،تيدي وزو ،الجدائخ ،0200 ،ص.7
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أٜطاً ٚأْ٘ ٜعًِ خبسٚز قساز ٙعٔ اىبصًش ١ايعاَ ١أ ٚطبايؿت٘ يًػسض اير ٟسدد ٙاىبػسع

أ ٚأْ٘ ٜ ٫طبل ا٫دسا٤ات اىبكسز ٠قاْْٛاً يتشكٝل ٖر ٙايػا.)1(١ٜ

إٕ ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫دازٚ ٟايرٜ ٟتطُٔ ًب َا تك ّٛب٘ ا٫داز َٔ ٠اعُاٍ
ٚاصدازٖا يًكسازات ٜعٗس َٔ خ ٍ٬مس ٛايػاٚ ١ٜاييت تٗدف ؾٗٝا ا٫داز ٠احملاؾع ١عً٢
َصاحل اجملتُع(.)2
انفزع انثبوً

حبالث عٍب االحنزاف
ٚعٝب ا٫عبساف ايرٜ ٟعٝب ايػاٜ ١ٜتُجٌ بعد ٠اغهاٍ إَا إٔ ٜه-: ٕٛ
 -1ا٫بتعاد عٔ اىبصًش ١ايعاَ: ١
إٕ ا٫داز ٠عٓدَا كبازع ْػاطٗا ؾإْٗا تطع ٢إفب ذبكٝل اىبصًش ١ايعاَٚ ،١إٔ
ايكاْ ٕٛعٓدَا اعط ٢يإلداز ٠عد ٠اَتٝاشات ،ؾإْ٘ اعطاٖا يتشكٝل غاَ ١ٜع ٖٞٚ ١ٓٝاىبصًش١
ايعاَ ،١ؾإْ٘  ٫ػبٛش يإلداز ٠إٔ ربسز عٔ تًو ايػاٚ ١ٜإ ٫ناْت قسازاتٗا َػٛب ١بعٝب اضا٠٤
اضتعُاٍ ايطًط.)3(١
ؾ ٬ػبٛش يإلداز ٠إٔ تٓشسف عٔ اىبصًش ١ايعاًَ ١ب ضب ٌٝذبكٝل غسض ضٝاضٞ

آَ ٚؿع ١غخص ١ٝأ ٚبكصد ضبابا ٠ايػري أ ٚبكصد اْ٫تكاّ(.)4

( )0خرائص عيب االنحخاف في استعسال الدمطة ،بحث مشذؽر عمى السؽقع االلكتخوني:
 http://www.almerja.comتاريخ الديارة .0209/6/3

( )0يشعخ :فخيحة حديؼ ،التشفيح االداري السباشخ في احكام القزاء االداري الجدائخي ،بحث
مشذؽر عمى السؽقع االلكتخونيhttp://www.webrev.dz :
تاريخ الديارة .0209/0/07

( )3يشعخ :د .دمحم عبج هللا حسؽد الجليسي ،القزاء االداري وتطبيقاتو ،ط ،0جامعة العمؽم
التطبيكية ،مسمكة البحخيؼ ،0228 ،ص ص .098-097

( )4يشعخ :أبؽ بكخ احسج عثسان الشعيسي ،حجود سمطات القزاء االداري في دعؽى االلغاء،
دراسة مقارنة ،رسالة ماجدتيخ ،كمية القانؽن ،جامعة السؽصل ،0225 ،ص.009
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ؾاإلداز ٠عٓدَا تصدز قسازاتٗا ٚاييت ٜتِ تٓؿٝرٖا تٓؿٝراً َباغساً عًٗٝا إٔ تًتصّ
بايػاٚ ١ٜاهلدف َٔ ذيو ايتٓؿٝر ٚاير ٟػبب إٔ  ٫ؽبسز عٔ اطاز اىبصًش ١ايعاَ.١
ؾكد تصدز ازبٗ ١ا٫داز ١ٜقسازاتٗا بكصد اْ٫تكاّ ايػخصٖٚ ،ٞرا َا اندت٘ قسازات
احملهُ ١ا٫داز ١ٜايعًٝا ًب َصس ،إذ قطت (ايػً ٛاحملعٛز عً ٢دٗ ١ا٫داز ٖٛ ٠عدّ ايتٓاضب
ايبت ١بـب اشبطأ ايبطٝط ايرٜ ٫ ٟطتشل ض ٣ٛاْ٫راز أ ٚاشبصِ َٔ ايساتب ٚبـب ازبصا٤
اىبؿسط ًب ايػد ٠نايؿصٌ َٔ اشبدَ ١اير ٟتستهب ؾ ٘ٝازبٗ ١ا٫دازَ ١ٜؿب ايػطط بكصد
اْ٫تكاّ َٔ ايعاٌَ أ ٚايتخًص َٓ٘ قبا ؽبسدٗا عٔ ايػا َٔ ١ٜتٛقٝع ازبصا ٖٛٚ ٤سطٔ ضري
اىبساؾل ايعاَ ١سٝح ٜططس ايعاًَ ٕٛإفب ا٫ق٬ع عٔ اداٚ ٤ادبات ٚظا٥ؿِٗ عً ٢ايٛد٘
ايطبٝع ٞخٛؾاً ٚدصعاً َٔ تٛقٝع ازبصا٤ات ايعاىب ١اييت تطتٗدف ايتخًص َِٓٗ أ ٚايتٓهٌٝ
بِٗ ٚبٗر ٙاىبجاب ١ؽبسز ازبصا ٤عٔ ْطام ايتكسٜس اشباضع بطًطات ا٫داز ٠إفب اخرتام دا٥س٠
ايػسع ١ٝاييت ذبٝط بؿهس ٠ازبصا ٤ايتأدٜيب ٚاهلدف َٔ تٛقٝع٘ ،ا٭َس ايرٜٛ ٟدب عً٢
ايكاض ٞا٫داز ٟإ ٜتدخٌ يريد ازبٗ ١ا٫داز ١ٜإفب سعري ٠ايكاًْ ٕٛب دا٥س ٠ضًطتٗا ايتكدٜس١ٜ
اىبسخص بٗا قاْْٛاً ،ؾإذا َازضت ا٫داز ٠ضًطتٗا ايتكدٜس ١ٜداخٌ تًو ايدا٥س ٠ؾٜ ٬طٛؽ
يًكطا ٤إٔ ٜتعكبٗا عٓد تكدٜس خطٛز ٠ايرْب أ ٚذبدٜد ازبصا ٤اىبٓاضب َٔ بـب اْٛاع

ازبصا٤ات اىبختًؿ ١أ ٚدزداتٗا)(.)1

نريو قد ٜه ٕٛا٫عبساف ًب ايكساز بكصد ذبكٝل اىبٓؿع ١ايػخصَ ،١ٝجٌ َا دا٤
ًب (قساز جملًظ ايدٚيً ١ب ايعسام ٚاير ٟصادم عً ٢قساز ضبهُ ١قطا ٤اىبٛظؿـب ًب ايػا٤
يًكساز ا٫داز ٟايصادز ٚاير ٟدا ٤ؾ ٘ٝبكطع زاتب َٛظـ نإ ٜعٌُ سازضاً ًب َعٗد ا٫داز٠
ايتكين ايتابع هل ١٦ٝايتعً ِٝايتكين ٜ ٖٛٚطهٔ اسد ايدٚز ايطهٓ ١ٝايتابع ١يًُعٗدٚ ،ذيو

( )0الطعؼ رقػ  -8003لدشة  – 47تاريخ الجمدة  – 0225/0/04مكتب فتي  -52رقػ
الجداء ( -)0رقػ الرفحة  .650نقالً عؼ  :د .عبج الشاصخ عبج هللا ابؽ سسيجانة،

القزاء االداري قزاء االلغاء ،السخكد القؽمي لإلصجارات القؽمية ،ط ،0القاىخة،

 ،0204ص ص .065-064
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إلدبازٚ ٙازغاَ٘ عً ٢اشبسٚز َٔ ايداز ٚذيو ًب ضب ٌٝا٫ضتؿادَٗٓ ٠ا ًب ضب ٌٝذبكٝل ْؿع

غخص ٞي٘)(.)1

ٚبايتاي ٞؾإٕ َا تصدز ٙا٫داز َٔ ٠قسازات َٗٓٚا اصدازٖا يًكسازات اييت ضٛف
ٜتِ تٓؿٝرٖا تٓؿٝراً َباغساً ،ػبب إٔ  ٫ؽبسز عٔ اطاز ذبكٝل غا ١ٜاىبصًش ١ايعاَ.١
 -2طبايؿ ١قاعد ٠ربصٝص اٖ٫داف :
إٕ اىبػسع عٓدَا ؼبدد ٖدؾاً َعٓٝاً يإلداز ٠ؾإْ٘ ػبب إٔ تًتصّ ب٘ عٓد اصدازٖا
يًكسازات ا٫داز ،١ٜؾُت ٢خايؿت ا٫داز ٠اهلدف ًب قسازٖا ،نإ ذيو ايكساز َعٝباً بعٝب اضا٠٤

اضتعُاٍ ايطًط .)2(١ؾكد ؼبدخ إٔ ٜٓشسف زدٌ ا٫دازً ٠ب اهلدف اير ٟقصد ٙاىبػسع َٔ
ارباذ ايكساز ا٫دازٚ ٟاير ٟضٛف تًذأ ا٫داز ٠إفب تٓؿٝر ٙتٓؿٝراً َباغساً.
ٚبايتاي ٞؾإٕ زدٌ ا٫داز ٠ػبب عً ٘ٝإ ٜطع ٢داُ٥اً إفب ذبكٝل اهلدف ايرٟ
قصد ٙاىبػسع ٜٚه ٕٛذيو َٔ خَ ٍ٬ا ٜصدز َٔ ٙقسازاتٚ ،إذا مل ؼبدد ايكاْٖ ٕٛدؾ ًا
َعٓٝاً يريو ايكساز ا٫داز ٟنإ عً ٢زدٌ ا٫داز ٠إٔ ٜٗدف ًب اصداز ٙيريو ايكساز إفب ذبكٝل
ايصاحل ايعاّ بصؿ ١عاَٚ ١إٕ ساد عٔ ذيو ايكصد بٗدف آخس ،ؾإٔ ذيو ٪ٜد ٟإفب ذبكٝل
اعبساف ايطًط.)3(١

َٚجاٍ عً ٢طبايؿ ١قاعد ٠ربصٝص ا٭ٖداف ،ايكساز ايصادز ًب زؾض ايرتخٝص
ًب اضترياد ضًعَ ١ع ،١ٓٝؾايباعح ٖٓا ٖ ٛإ ا٫دازَ ٠تخٛؾ َٔ ١ضًع ١يباثً ١قد اضتٛزدتٗا
( )0القخار /93الزباط/تسييد /0225/مشذؽر في مؽسؽعة القؽانيؼ العخاقية /د .عرست عبج
السجيج ،مؽسؽعة القؽانيؼ العخاقية  ،0228 ،ص.079
نقالً عؼ  :اريج طالب كاظػ واسيل عامخ حسؽد ،صؽر عيب االنحخاف في استعسال

الدمطة ،دراسة تطبيكية مقارنة بيؼ التذخيع والقزاء في العخاق ،بحث مشذؽر في مجمة

الحقؽق ،م ،5ع ،02الدشة  ،0203ص.04

( )0يشعخ :د .دمحم عبج هللا حسؽد الجليسي ،القزاء اإلداري وتطبيقاتو ،مرجر سابق،
ص.098

( )3يشعخ :د .ماجج راغب الحمؽ ،دعاوي القزاء االداري وسائل القزاء االداري ،دار
الجامعة الججيجة ،االسكشجرية ،0202 ،ص.043
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )87السنة ()22

152

َٔ قبٌ ،نريو ايكساز ايصادز ًب عدّ ايرتخٝص إلقاَ ١ضُٓٝا ثِ ٜعٗس بعد ذيو إٔ عدّ

ايرتخٝص نإ ٜطتٗدف عدّ َٓاؾطتٗا ىبطس ايبًد.)1(١ٜ

ٚبايتايٖٓ ٞاى ع٬ق ١تسبط َا بـب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫دازَٚ ٟا بـب ا٫عبساف
عٔ قاعد ٠ربصٝص اٖ٫داف ٚذيو َٔ خ ٍ٬إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى اعبساف يسدٌ ا٫دازً ٠ب اهلدف
َٔ ارباذ ٙيًكساز اير ٟقصد َٓ٘ اىبػسع غاَ ١ٜع َٔ ١ٓٝارباذٚ ٙاير ٟضٛف ٜتِ تٓؿٝرٙ
تٓؿٝرًا َباغساً.
 -3ا٫عبساف باإلدسا٤ات :
ٜٚعٗس ا٫عبساف ٖٓا َٔ خ ٍ٬اعبساف ا٫دازً ٠ب ادسا٤اتٗا ًب ايكساز ا٫دازٚ ٟذيو
َٔ خ ٍ٬زبٗ٥ٛا إفب ادسا٤ات  ٫ػبٛش هلا اضتخداَٗاَ ،جٌ اضتعُاٍ زدٌ ا٫دازٚ ٠ضا ٌ٥غري
َكسز ٠قاْْٛاًٚ ،إٕ نإ ا٫صٌ إٔ ًٜذأ إفب اختٝاز ايٛض ١ًٝاىب ١ُ٥٬ىبٛادٗ ١اسباي ١اييت
تٛادٗ٘ ؾإٕ ذيو ٜ ٫عين ايًذ ٤ٛإفب ايٛض ١ًٝاييت ٖٜ ٛسٜدٖا ًب ضبَٛ ٌٝادٗ ١ذيو ٚإلبا
ايٛض ١ًٝاييت ٜكسزٖا ايكاْٚ ،ٕٛقد ؼبدخ ا٫عبساف بطبب دباٌٖ زدٌ ا٫داز ٠يًٛض١ًٝ
اىبػسٚع ١يهْٗٛا انجس َػك ١أ ٚ٭ْٗا تطتػسم ٚقتاً اط ٍٛأ ٚغري ذيو يبا ٜتشكل َع٘

ا٫عبساف(.)2

ؾكد تصدز ا٫داز ٠قسازاً ٚتًذأ إفب تٓؿٝرَ ٙباغس ً٠يهٓٗا  ٫تساع ٞا٫دسا٤ات
اىبطًٛب َٓٗا اضتخداَٗا ًب ذيو ايتٓؿٝر ،أ ٫ ٟربتاز ايطسم ا٭قٌ ضسزاً بايؿسد عٓد
ايتٓؿٝر اىبباغس.
ٚقد ٜبد ٚا٫عبساف عٓدَا تٗدف ازبٗ ١ا٫داز ١ٜإفب ذبكٝل غسض مل ٜعرتف ب٘
ايكاَْ ٕٛجٌ زؾض تطً ِٝزخص ١ايطٝاز ٠إ ٫بعد إ ٜك ّٛذيو ايػخص بتطدٜد ايسضّٛ
اىبتأخس ٠أ ٚقد تٗدف ا٫داز ٠إفب ذبكٝل اٖداف َطًٛب ١يهٓ٘ بػري ايٛضا ٌ٥احملدد ٠قاْْٛاً،

( )0يشعخ :اريج طالب كاظػ واسيل عامخ حسؽد ،مرجر سابق ،ص.06
( )0يشعخ :ىاني الرادق ،االنحخاف في استعسال الدمطة في الق اخرات االدارية ،رسالة

ماجدتيخ ،كمية الحقؽق والعمؽم الدياسية ،جامعة دمحم خزيخ ،بدكخة ،الجدائخ-0204 ،
 ،0205ص.48
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٭ٕ ا٭صٌ ًب ذيو ٖ ٛإٔ ا٫داز َٔ ٖٞ ٠ربتاز ايٛض ١ًٝاييت تهَٓ ٕٛاضبً ١ب ضب ٌٝذبكٝل

اىبصًش ١ايعاَ.)1(١

ادلطهب انثبوً

صىر عٍب االحنزاف يف استعمبل انسهطت

يف انتىفٍذ ادلببشز نهمزار االداري
يًتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٟاضتعُا٫ت تًذأ إي ٘ٝاإلدازً ٠ب ْطام ايعسٚف
ايعادٚ ١ٜاييت قد ٜتُجٌ ًب ايٓطام ايس٥اض ٞيإلداز ٠أ ٟؾُٝا ؽبص ع٬ق ١ا٫داز ٠قبٛظؿٗٝا
ٚنريو ًب ع٬ق ١ايطًط ١اىبسنص ١ٜباهل٦ٝات احملًٚ ،١ٝأٜطاً اضتعُاٍ اإلداز ٠يًتٓؿٝر اىبباغس
ًب ْطام ع٬ق ١ا٫داز ٠با٭ؾساد ًب ضب ٌٝاسبص ٍٛعً ٢سكٗا ٚاىبتُجًً ١ب ْصع اىبًه١ٝ
يًُٓؿع ١ايعاَٚ ١ا٫ضت ٤٬ٝاىب٪قت ،ؾكد ؼبدخ اسٝاْاً إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى اعبساف ًب اضتخداّ
ا٫دازَ٫ ٠تٝاش ايتٓؿٝر اىبباغس ؾُٝا ؽبص تًو اسبا٫ت ٚيًٛقٛف عًٖ ٢را اىبعٓ ٢بػهٌ
ٚاضح ضٛف ْتٓاً ٍٚب اىبطًب أزبع ١ؾسٚعٜ ،هً ٕٛب ا٭ ٍٚا٫عبساف بايتٓؿٝر اىبباغس ًب
ْطام إغساف ايطًط ١اىبسنص ١ٜعً ٢اهل٦ٝات ايدٚيًٚ ١ٝب ايجاْ ٞا٫عبساف ًب ايتٓؿٝر اىبباغس
ًب ضًطْ ١صع اىبًهًٚ ١ٝب ايجايح ا٫عبساف ًب ايتٓؿٝر اىبباغس ًب ضًط ١ا٫ضتًٚ ٤٬ٝب ايسابع
ا٫عبساف ًب صباٍ ايتٓؿٝر اىبباغس ًب ْطام ع٬ق ١اإلداز ٠قبٛظؿٗٝا.
انفزع األول

االحنزاف ببنتىفٍذ ادلببشز يف وطبق اشزاف انسهطت ادلزكزٌت

عهى اذلٍئبث احملهٍت
إٕ ايطًط ١اىبسنص ١ٜقد تتُتع بطًط ١ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫داز ٟدبا ٙاهل٦ٝات
احملًٚ ١ٝذيو حبهِ كبتعٗا بايطًط ١ايس٥اض ،١ٝؾٗ ٞكبازع ضًط ١ايسقابٚ ١ا٫غساف عً٢
اهل٦ٝات احملًٚ ١ٝاييت ربطع خطٛعاً تاَاً هلا ٚنريو تتُتع بطًط ١ايتعدٚ ٌٜايتصدٜل

( ) 0يشعخ :د .دمحم مرطفى حدؼ ،الدمطة التقجيخية في الق اخرات االدارية ،مطبعة عاطف،
القاىخة ،0974 ،ص.093
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عً ٢قسازات اهل٦ٝات احملًٚ ١ٝنريو اسبً ٍٛضبًٗا بارباذٖا يًكساز اضاؾ ً١إفب ضًط ١ايطشب
ٚا٫يػا.٤
ٚبايتاي ٞمبهٔ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى اعبساف ٚتعطـ ًب تًو ايع٬ق ١اييت تسبط ايطًط١

اىبسنص ١ٜباهل٦ٝات احملً.)1(١ٝ

نريو إ ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫دازٜ ٟعٗس ًب ْطام ايطًط ١ايَ٬سنصٚ ١ٜذيو َٔ
خ ٍ٬ع٬ق ١اسبه ١َٛاىبسنص ١ٜباىبٛظؿـب اىبعٓٝـب َٔ قبًٗا ًب اهل٦ٝات احملًٚ ١ٝاييت هلا
ضًط ١ز٥اض ١ٝعً ،ِٗٝؾكد ٜتطًب ايكاْ ٕٛغسط اخر َٛاؾك ١اسبه ١َٛاىبسنص ١ٜعً ٢بعض
قسازات اهل٦ٝات احملًٚ ،١ٝقد ؼبدخ اعبساف ًب َٛقـ يًطًط ١اىبسنص ١ٜؾُٝا تتخرَٔ ٙ
قسازات بػإٔ تًو اىبٛاؾكٚ ١اييت تتُجٌ ًب ايطػط اير ٟكبازض٘ ايطًط ١اىبسنصً ١ٜب ضبٌٝ
ازغاّ اهل٦ٝات احملً ١ٝيًتصسف ًب ادباَ ٙعـب .
انفزع انثبوً

االحنزاف يف استخذاو انتىفٍذ ادلببشز يف سهطت وزع ادلهكٍت
قد تًذأ ا٫داز ٠إفب اصداز قساز بٓصع اىبًهٚ ١ٝتًذأ إفب تٓؿٝر ٙتٓؿٝراً َباغساً
بكصد ذبكٝل َصًش ١خاص ١هلا ،ؾاإلداز ٠تتُتع بطًطْ ١صع ًَه ١ٝا٫ؾساد َٔ عكازات ٚذيو
يتشكٝل ٖدف اىبٓؿع ١ايعاَ ١أ ٚسبُاَ ١ٜاٍ عاّ خدَ ١يًُصًش ١ايعاََ ،١ع دؾع ايتعٜٛض
ايكاْ ْٞٛهلِ ،يهٓ٘ َت ٢قصدت ا٫دازٚ َٔ ٠زا ٤اصداز قساز ْصع اىبًه ١ٝافب ذبكٝل اىبٓؿع١
اىباي ١ٝهلا ،ؾإْٗا ته ٕٛقد اعبسؾت عٔ قاعد ٠ربصٝص اٖ٫داف ٜٚه ٕٛقسازٖا َػٛباً
باعبساف ايطًط ١سٝح ذبكل ْؿعاً َادٜاً يإلداز ٠ست ٢ي ٛنإ ضُٔ ْطام ذبكٝل اىبصًش١
ايعاَ ،١إ ٫أْ٘ يٝظ اهلدف اير ٟبطبب٘ اعط ٢اىبػسع يإلداز ٠اَتٝاش ضًطْ ١صع اىبًه.)2(١ٝ
( )0يشعخ :بو ياد طو سيج حسو الو ،انحخاف القخار االداري عؼ قاعجة تخريص االىجاف،
دراسة مقارنة ،رسالة ماجدتيخ ،كمية القانؽن والدياسة ،جامعة الدميسانية،0204 ،

ص.43

( )0يشعخ :د .عبج العديد عبج السشعػ خميفة  ،االنحخاف بالدمطة كدبب إللغاء القخار
االداري ،السخكد القؽمي لإلصجارات القانؽنية ،عابجيؼ ،القاىخة ،0202 ،ص ص
.034-033
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ٚذبكٝكاً يريو (ايػت احملهُ ١ا٫داز ١ٜايعًٝا ًب َصس قساز زٝ٥ظ صبًظ ايٛشزا٤
ٚاير ٟاضتصدزت٘ إسد ٣ازباَعات بٓصع ًَه ١ٝبعض ا٫ؾساد٫ ،ضتهُاٍ َٓػأتٗا ازباَع،١ٝ
سٝح ثبت إٔ ازباَع ١تصسؾت ًب أزض يبًٛن ١هلا ًب تازٜخ ضابل عً ٢تازٜخ صدٚز قساز
ْصع اىبًه ،١ٝسٝح ذٖبت إفب إٔ ًب ذيو اضا٫ ٠٤ضتعُاٍ ايطًطٚ ،١دباٚشاً يًػا ١ٜاييت
سددٖا ايدضتٛز ٚايكاْٚ ٕٛىبا ؾ َٔ ٘ٝاىبطاع باىبًه ١ٝاشباصَ ،١ع اعبساف يًػا ١ٜاييت
قاَت عًٗٝا ؾهس ٠ايتطش ١ٝباىبصاحل اشباص ١سبطاب ايصاحل ايعاّ)(.)1
ٚقد اصدز صبًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞاسهاَاً عد ٠س ٍٛاضا ٠٤اضتخداّ ادسا٤ات
ا٫ضتٚ ٤٬ٝا٫عبساف ًب ضًطْ ١صع اىبًهَٗٓٚ ١ٝا َا ٜتعًل س ٍٛايتذا ٤ا٫داز ٠إفب ا٫ضت٤٬ٝ
اىب٪قت عً ٢ايعكازات بد َٔ ً٫ضريٖا ًب طسٜل ادسا٤ات ْصع اىبًه ١ٝيًُٓؿع ١ايعاَٚ ١ذيو
عً ٢أضاع إٔ ادسا٤ات ْصع اىبًه ١ٝيًُٓؿع ١ايعاَ ١كبتاش بطٚ ٍٛدق ١ا٫دسا٤ات اىبطتخدَ١
ؾٗٝا(.)2
ٚنريو عٓدَا (أزاد اجملًظ ايبًدً ٟب اسد ٣قس ٣ؾسْطا بٓا ٤س ٞلبٛذد ٞعً٢
ا٫زض اجملاٚز ٠يًُباْ ٞايكدمب ١ؾعُد إفب ْصع ًَهٝات َطاسات نبري َٔ ٠ا٫زاضٚ ٞقطُٗا
ثِ عسضٗا يًبٝعٚ ،قسز اجملًظ ايػا ٤قساز اجملًظ ايبًد ٟن ْ٘ٛاضتعٌُ ٚضْ ١ًٝصع اىبًه١ٝ
اضتعُآَ ً٫شسؾ ًا بكصد ذبكٝل ايسبح يًكس.)3()١ٜ

( )0السحكسة االدارية العميا  /طعؼ رقػ  0626لدشة  34ق/جمدة  /0992/6/9مجسؽعة
مبادئ الدشة  ،35العجد الثاني ،مبجأ  ،085ص .0903نقالً عؼ :عبج العديد عبج
السشعػ خميفة ،السرجر الدابق ،ص.035

( )0د .عبج الغشي بديؽني عبج هللا ،القزاء االداري ،ط ،3مشذأة السعارف ،االسكشجرية،
 ،0226ص.673
( )3حدام راتب القاعج ،الخخوج عؼ قاعجة تخريص االىجاف كأحج صؽر االنحخاف في
استعسال الدمطة ،بحث مشذؽر في مجمة جامعة البعث ،م ،36ع ،0204 ،5ص.000
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انفزع انثبنث

االحنزاف يف استخذاو انتىفٍذ ادلببشز يف سهطت االستٍالء
ٜعد ا٫ضت َٔ ٤٬ٝاَ٫تٝاشات اشبطري ٠اييت كبًهٗا ا٫دازٚ ٠اييت ٜعٗس ؾٗٝا بٛضٛ
ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫دازٚ ٟاييت تعٌُ عً ٢تٗدٜد ًَه ١ٝا٫ؾساد ٚسكٛقِٗ اىبايٖٚ ١ٝرا
ٜعين إٔ ٜتِ تٓؿٝرٖا تٓؿٝراً دقٝكاً ٚذيو ًب سدٚد َا ٜكتط ٘ٝايكاْٚ ٕٛإٔ ته ٕٛايبٛاعح
اييت تسَ ٞإفب ضًط ١ا٫ضت ،٤٬ٝبٛاعح َػسٚع ١دبد تربٜسٖا ًب ذبكٝل ايصاحل ايعاّ ،ؾكد
ٜه ٕٛا٫ضتً ٤٬ٝب ضب ٌٝسص ٍٛا٫داز ٠عً ٢استٝاداتٗا أ ٚقد تهً ٕٛب ضبَٛ ٌٝادٗ١
ظسف طازٜٗ ٨دد ا٭َٔٚ ،إٔ اىبػسع سُٓٝا مبٓح يإلداز ٠ضًط ١ا٫ضت ٤٬ٝؾإْ٘ ٜه ٕٛذيو
َكسْٚاً بتشكٝل اغساض قصد اىبػسع ذبكٝكٗاٚ ،إٔ ا٫دازَ ٠ت ٢سادت عٔ ذيو ؾإْٗا تعترب
قد اعبسؾت بطًطتٗا عٔ غاٜتٗا( .)1ؾإذا أصدزت ا٫داز ٠قسازاً ادازٜاً ًب ا٫ضت ٤٬ٝاىب٪قت
عً ٢ايعكاز ٚتٓؿٝر ٙتٓؿٝراً َباغساً ٚيهٔ بػري بٛاعح َػسٚع ،١ؾإْٗا ته ٕٛقد اعبسؾت
بطًطتٗا تًو.
ٚقد قاّ قطا ٤صبًظ ايدٚي ١اىبصسٚ ٟايؿسْط ٞبإيػا ٤بعض قسازات ا٫داز ٠اييت
اعبسؾت ؾٗٝا عٔ اهلدف اير ٟسدد ٙاىبػسع ًب اضتعُاٍ ضًط ١ا٫ضت ،٤٬ٝؾكد (قطت
احملهُ ١ا٫داز ١ٜايعًٝا ًب َصس أْ٘  ...سٝح ٜطتؿاد َٔ دؾاع ايٛشاز ... ٠أْٗا تكسز بإٔ
ذيو ا٫ضت ٤٬ٝاير ٟخصت ب٘ َعصس ٠اىبدع َٔ ٢دَ ٕٚعاصس ايب٬د ،إلبا قسزت٘ بطبب
ايػها ٟٚاييت قدَت ًب سك٘ ،بأْ٘ تاز ٠مبتٓع عٔ بٝع ايهطب ٚتاز ٠ببٝع٘ بأنجس َٔ ايطعس
ايسمس ٞاىبكسز ي٘ٚ ،عً ٢ايسغِ َٔ إٔ ايتشكٝكات ًب ٖر ٙايػها ٟٚمل تطؿس عٔ اداْ١
اىبدع ،ٞإذ اْتٗت نبٝعاً إفب اسبؿغ ،إ ٫إٔ ايٛشاز ٠مل تطًِ بريوٚ ،قسزت ا٫ضتْٚ ٤٬ٝؿرت٘
قبٌ إٔ ٜتِ ايتشكٝل ْٗاٝ٥اً ًب تًو ايػهاٚ ،ٟٚإٔ ٜه ٕٛا٫ضتٚ ٤٬ٝاسبايٖ ١ر ٙدصا٤
قصدت ا٫داز ٠تٛقٝع٘ عً ٢اىبدع ،٢بتطخري اسهاّ اىبسض ّٛبكاْ ٕٛزقِ  95يطٓ1945 ١
(اشباص با٫ضتً )٤٬ٝب غري َا اعد ي٘ ٚته ٕٛايٛشاز ٠بتصسؾٗا ٖرا ،قد اضا٤ت اضتعُاٍ

( )0يشعخ :د .عبج العديد عبج السشعػ خميفة ،دعؽى الغاء القخار االداري في قزاء مجمذ
الجولة ،ط ،0السخكد القؽمي لإلصجارات القانؽنية ،القاىخة ،0228 ،ص ص -375
.376
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ضًطتٗا ٚاعبسؾت عٔ ايػا ١ٜاييت ٚضعت بٗا يبا ٜصٝب ايكساز اىبطع ٕٛؾٜٛٚ ٘ٝدب

ايػا.)1()ٙ٤

ٜ٪ْٚد َا ذٖب إي ٘ٝصبًظ ايدٚي ١ايؿسْطً ٞب أسد أسهاَ٘ بإيػا ٤ايكساز ايصادز
با٫ضت ٤٬ٝيهُ ١ٝدؾب يبًٛن ١يًػخص ايطاعٔ ٚذيو بطبب قٝاَ٘ بتصدٜس نُ ١ٝدؾب
ٚبطسٜك ١غري َػسٚع ١ؾكد قسز اجملًظ سهُ٘ (إذ إٕ قساز اىبدٜس يًتُ ٜٔٛبا٫ضت ٤٬ٝعً٢
نُ ١ٝدؾب يبًٛن ١يًطاعٔ ،إلبا نإ َٔ ادٌ تٛقٝع دصا ٤عً ٘ٝيكٝاَ٘ بتصدٜس نَُٔ ١ٝ
ازبؾب بطسٜك ١غري َػسٚعٚ ،١بايتاي ٞؾإٕ ا٫داز ٠ته ٕٛقد اضتعًُت سكٗا ًب ا٫ضتَٔ ٤٬ٝ
ادٌ غسض آخس ؽبتًـ عٔ ايػسض اير ٟتكسز ٖرا اسبل ٭دً٘ٚ ،بٓا ً٤عً ٘ٝؾإٕ قساز
ا٫ضتٜ ٤٬ٝهَ ٕٛػٛباً با٫عبساف بايطًط.)2()١
انفزع انزابع

االحنزاف يف رلبل انتىفٍذ ادلببشز فٍمب ٌتعهك

بعاللت االدارة مبىظفٍهب
إٕ يإلداز ٠اسبل ًب إٔ تتخر ا٫دسا٤ات اي٬شَ ١هلا يطُإ َا تكدَ٘ َٔ خدَ١
يًُٛاطٓـب ٚذبكٝل ايصاحل ايعاّ  َٔٚايطبٝع ٞإٔ تتخر ا٫دازً ٖٞٚ ٠ب طسٜكٗا يتشكٝل ٖرا
اهلدف بعض ا٫دسا٤ات اييت ربص ضًطتٗا ايس٥اضٚ ١ٝاييت تهً ٕٛب ْطام ع٬قاتٗا َع
اىبٛظؿـب ٚغ ِْٗٚ٪اييت كبظ سٝاتِٗ ايٛظٝؿَٗٓٚ ١ٝا ادسا٤ات ايٓكٌ ٚايتأدٜب ٚايػا٤
ايٛظٝؿٚ ١ا٫ساي ١عً ٢ايتكاعد(.)3
إٕ ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫عبساف ٜعٗس َٔ خ ٍ٬ا٫دسا٤ات ضٛا ٤تعًكت ًب ايكساز اىبتخر
أّ ًب ا٫دسا ٤اىبتبع ًب تٓؿٝر ايكساز ٚاير ٟتتخر ٙا٫دازً ٠ب صباٍ سكٛم اىبٛظؿـب ٚسٝاتِٗ
( )0د .عبج العديد عبج السشعػ خميفة ،السؽسؽعة االدارية الذاممة في الغاء القخار االداري
وتأديب السؽظف العام ،الجدء األول ،مشذأة السعارف ،االسكشجرية ،ب ت ،ص.376

( )0يشع خ :د .عبج العديد عبج السشعػ خميفة ،السؽسؽعة االدارية الذاممة في الغاء القخار
االداري وتأديب السؽظف العام ،السرجر الدابق ،ص.379

( )3يشعخ :د .عسخ دمحم الذؽبكي ،القزاء االداري ،دراسة مقارنة ،ط ،4دار الثقافة ،عسان،
االردن،0200،ص.370
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ايٛظٝؿٚ ١ٝخاصً ً١ب صباٍ ايٓكٌ ٚا٫ساي ١عً ٢ايتكاعد ،ؾُٔ سل زٝ٥ظ ايدا٥س ٠إٔ ٜصدز
قسازاً بٓكٌ اىبٛظـ أ ٚتٓطٝب٘ إفب دا٥س ٠اخس ،٣سٝح ٜ ٫عترب ذيو اعبساؾاً َاداّ إٔ ذيو
ايٓكٌ ٜطتٓد إفب اضباب َعتربَٚ ٠ا داّ ذيو اىبٛظـ ٜ ٫تطسز َٔ ايٓكٌٚ ،غايباً إٔ
ايتػسٜعات مل تطع ادسا٤ات ٚغهًٝات ط ١ًٜٛؾُٝا ؽبص ايٓكٌ ٚذيو عً ٢أضاع إٔ ٖرا
ا٫دسا ٤داُ٥اً ٜطتٗدف اىبصًش ١ايعاًَ ١ب ايعٌُٚ ،بايتاي ٞؾإٕ غٝاب تًو ا٫دسا٤ات قد
تدؾع زدٌ ا٫داز ٠إفب اضتخداّ قساز ايٓكٌ نعكاب يًُٛظـ سُٓٝا ٜستهب خطأً َا َدعٝاً ًب
ذيو ذبكٝل اىبصًش ١ايعاَٚ ١بايتايٜ ٞعٗس ٖٓا ا٫عبساف ًب ايػا ١ٜؾُٝا تطتخدَ٘ ا٫دازَٔ ٠
قساز دبا ٙذيو ،نريو ؾُٝا ؽبص ايتكاعد عٓدَا تٓشسف ا٫دازً ٠ب اضتخداّ ضًطتٗا عٓد
اصدازٖا يكساز ا٫ساي ١عً ٢ايتكاعد ٭ٕ قساز ا٫ساي ١إفب ايتكاعد ٜه ٕٛاسٝاْاً ص٬س ١ٝبٝد
ا٫داز ٠تطتخدَٗا ًب ذبكٝل اىبصًش ١ايعاَٚ ١ذيو عٓدَا تطتخدَٗا َع اىبٛظـ اير ٟمل
ٜعد قادزاً عً ٢ايكٝاّ با٭عبا ٤ايٛظٝؿ ١ٝعً ٢انٌُ ٚد٘ أ ٚبعد تٛاؾس ايػسٚط اييت ٜتطًبٗا
ايكاْ ٕٛيًتكاعدٚ ،بايتاي ٞقد تٓشسف ا٫دازً ٠ب يبازضتٗا يتًو ايطًط ١ايتكدٜس.)1(١ٜ
ؾكد داً ٤ب سهِ يًُشهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا ًب ايعسام بػإٔ إقاَ ١دع ٣ٛاىبُٝص ٚاييت
ٜدع ٞؾٗٝا إٔ َدٜس عاّ ايػسن ١ايعاَ ١يًخطٛط ازب ١ٜٛايعساق ١ٝاير ٟأصدز أَساً إدازٜاً
ٜتطُٔ ْكٌ اىبدع ٞإذ داً ٤ب (إٔ ْكٌ اىبٛظـ ايرٜ ٟكع ضُٔ ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيإلداز٠
ًب تطٝري اىبساؾل ايعاَ ٖٛ ١ذيو اير ٟتكتط ٘ٝاىبصًش ١ايعاًَٜ ٫ٚ ١شل ضسزاً باىبٛظـ
ٚإ ٫ؾإْ٘ ٜه ٕٛقبجاب ١عكٛبَ ١كٓع ١تػري إفب تعطـ اإلدازً ٠ب اضتعُاٍ ضًطتٗا ٚإٔ ٜهٕٛ
ايٓكٌ ٚؾل أسهاّ اىباد َٔ )36( ٠قاْ ٕٛاشبدَ ١اىبدْ ١ٝىبكتط ٢اىبصًش ١ايعاَٚ ١سٝح
إٕ ْكٌ اىبدع ٞؼبٌُ ًب طٝات٘ تعطـ اإلداز ٠ايكاْ ١ْٝٛاىبتكدَ ١يبا ػبعٌ َٔ اسبهِ
اىبُٝص قدز داْب ايصٛاب)(.)2
ٖٚرا َا أندت٘ ضبهُ ١ايعدٍ ايعًٝا ايؿًطط ١ٝٓٝإذ قسزت (إ اصداز ايكساز
اىبطع ٕٛؾ ٘ٝاىبتطُٔ اساي ١اىبطتدع ٞعً ٢ايتكاعد ٜؿتكس إفب َا ٜربز ايك ٍٛبصٛز٠
( )0يشعخ :اريج طالب كاظػ واسيل عامخ حسؽد ،مرجر سابق ،ص.08
( )0حكػ السحكسة اإلدارية العميا الرادر في  0207/8/04حؽل الطعؼ بقخار محكسة قزاء
السؽظفيؼ رقػ -938تسييد  ،0205قخار مشذؽر في مجمة ق اخرات وفتاوي مجمذ الجولة

في العخاق ،ص ص .464-463
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َعكٛي ١بٛدٛد غا ١ٜقاْ ١ْٝٛاٖ ٚدف ٜساّ ب٘ سطٔ ضري اىبساؾل ايعاَ ١ا ٚايصاحل ايعاّ اييت
اٚدب ايكاْ ٕٛعً ٢ا٫داز ٠تٛخٗٝا عٓد اصداز قسازاتٗا ا٫داز ،١ٜؾاىبطتدعَٛ ٖٛ ٞظـ
َصٓـ ًب ايطٓ ١اشباَط َٔ ١ايدزد ١ايسابعٚ ١مل ٜهٌُ اشبُطـب َٔ عُسٚ ٙقد قط ٢عً٢
اغػاي٘ هلر ٙايٛظٝؿَ ١ا ٜكازب وبطٚ ١عػس ٜٔعاَاً ٜجبت اْ٘ خ٬هلا نإ صبداً َٚتعاْٚاً ًب
عًُ٘ ٚبعد اضبٛع َٔ صدٚز قساز اسايت٘ عً ٢ايتكاعد ٚد٘ ي٘ نتاب َٔ اىبطتدع ٢ضدٙ
ايجاْٜ ٞتطُٔ تع ٘ٓٝبٛظٝؿَ ١طا ًب اىبػسٚع بأدس ٠غٗس ١ٜاعتبازاً َٔ تازٜخ ضسٜإ
ايكساز اىبطع ٕٛؾ ،٘ٝا٭َس اير ٟظبد ؾ ٘ٝإٔ ٖرا ايكساز َػٛب بعٝب اضا ٠٤اضتعُاٍ
ايطًطٚ ١اعبساف ا٫داز ٠عٔ اهلدف اير ٟسدد ٙهلا ايكاْ.)1()ٕٛ
ٚإٔ عٝب ا٫عبساف ٜطتٓبط٘ ايكاض ٞا٫داز ،ٟعٓدَا تعسض عًٚ ٘ٝقا٥ع ايدع،٣ٛ
ٜٚك ّٛاىبدع ٞبا٫دعا ٤بإٔ قساز ا٫داز ٠ؼب ٟٛعً ٢عٝب ا٫عبساف ،ؾٝك ّٛايكاضٞ
باضتٓباط ذيو ايعٝب إَا عٔ طسٜل اٚزام ايدعَٚ ٣ٛطتٓداتٗا أ ٚعٔ طسٜل اىبٓاقػات
ايػؿ ١ٜٛايطابك ١أ ٚاىبٓاقػات اييت ٜه ٕٛؾٗٝا اثٓا ٤ايطري ًب ايدع ٣ٛأ َٔ ٚخْ ٍ٬ص
ايكساز ٚايعسٚف اييت صاسبت اصداز ٙأ ٚعٔ طسٜل َا ٜعسض عً َٔ ٘ٝدعا ٣ٚاْطباط١ٝ
أ ٚتأدٜب.)2(١ٝ
غبًص يبا ضبل ذنس ٙإٔ ا٫عبساف ايرٜٓ ٟػأ َٔ ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫دازٟ
ٜعترب أثساً َباغساً َٔ ا٫ثاز اييت تٓتر عٔ ايتٓؿٝر اىبباغس ٚاير٪ٜ ٟد ٟب٘ إفب تٓؿٝر َباغس
غري َػسٚع ٚاييت قد تعٗس إَا َٔ خ ٍ٬اعبساف ا٫دازً ٠ب ايػاٚ ١ٜاهلدف ايرٜ ٟدؾعٗا إفب
ارباذٖا يًكساز ا٫دازٚ ٟاير ٟضٛف ٜتِ تٓؿٝر ٙتٓؿٝراً َباغساً أ ٚقد ٜعٗس ا٫عبساف َٔ
خ ٍ٬ا٫دسا٤ات اييت تتبعٗا ا٫داز ٠عٓد تٓؿٝرٖا يًكساز.
( )0قخار محكسة العجل العميا الفمدطيشية بخام هللا رقػ 0990/0م جمدة  0990/00/09عؼ
مشعؽمة القزاء والتذخيع في فمدطيؼ .نقال عؼ  :حدؼ خالج دمحم الفميت ،االنحخاف في

استعسال الدمطة واثخه عمى القخار االداري  ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الحقؽق ،جامعة

االزىخ ،غدة ،0204 ،ص.70

( )0يشعخ :زياد طارق خزيخ عباس ،رقابة التشاسب في القزاء االداري ،دراسة تحميمية
مقارنة  ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الجراسات العميا ،جامعة الشيميؼ ،الخخطؽم -الدؽدان،
 ،0208ص.46
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أ ٟأْ٘ قد ٜه ٕٛا٫عبساف ًب ايكساز اىبتخر ٚاير ٟضٝكع عً ٢أضاض٘ ايتٓؿٝر
اىبباغس أ ٚأْ٘ قد ٜه ٕٛايكساز ضًُٝاً يهٔ ا٫عبساف ٜكع َٔ داْب ا٫دسا٤ات اييت تتخرٖا
ا٫دازً ٠ب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫داز ٟأ ٚقد ٜعٗس ًب اسبايتـب َعاًٖٚ ،را ٜػهٌ انرب
تٗدٜد سبكٛم ا٫ؾساد ٚسسٜاتِٗ خاص ً١إٔ ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫دازٜٓ ٟؿر َباغس ً٠عً٢
ا٫ؾساد ٚي ٛاد ٣ذيو إفب اضتخداّ ايك ٠ٛازبرب َٔٚ ١ٜد ٕٚايًذ ٤ٛإفب ايكطا.٤
ٜٛٚص ٞايباسح بطسٚز ٠ايتصاّ ايطًط ١اإلداز ١ٜبايػاٚ ١ٜاهلدف اير َٔ ٟادً٘
َٓشت اضتخداّ اَتٝاش ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلدازٚ ٟضسٚز ٠إٔ تهٖٓ ٕٛاى زقاب ١ؾعاي١
عً ٢ذيو ٚتك ّٛبدٚزٖا ًب َطابك ١ايكساز يًكاَْٚ ٕٛد ٣غسع ١ٝاإلدسا٤ات اىبطتخدَ ١ؾ.٘ٝ
ادلبحث انثبوً

االعتذاء ادلبدي انىبشئ عه انتىفٍذ ادلببشز نهمزار اإلداري
قد تٓؿر ا٫داز ٠اعُاهلا ٚتصدز قسازاتٗا َٗٓٚا قسازٖا ايكابٌ يًتٓؿٝر اىبباغس ٫ٚ
تطتٓد ًب ذى إفب ضٓد قاْ ْٞٛا ٚغسع ٞيبا ػبعٌ قسازٖا ذيو قبجاب ١عٌُ َٔ اعُاٍ ايتعدٟ
اىباد ٟأ ٚعٓدَا ٜه ٕٛايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫داز ٟضباطاً بكٛٝد َُٗ ٫ٚ ١ػبٛش يإلداز٠
اشبسٚز عٓٗا ٚمل تًتصّ ا٫دازً ٠ب ذيو يبا ٪ٜد ٟإفب إٔ تصاب اعُاهلا بعٝب عدّ
اىبػسٚع ١ٝازبطٖٚ ِٝرا َا ضٓتٓاٚي٘ ًب ؾسعـب إذ أْٓا ضٓبـب ًب اىبطًب ا٭ ٍٚا٫عتدا٤
اىبادٚ ٟغسٚط٘ ٚع٬قت٘ بايتٓؿٝر اىبباغس ْٚتٓاً ٍٚب اىبطًب ايجاَْ ٞكا ١َٚا٫عتدا٤
اىبادٚ ٟتأثري ٙعً ٢ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز.ٟ
ادلطهب األول

تعزٌف االعتذاء ادلبدي وشزوطً وعاللتً

ببنتىفٍذ ادلببشز نهمزار االداري
ٖٓاى ع٬قٚ ١ثٝك ١تسبط ا٫عتدا ٤اىباد ٟبايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫داز ٟحبٝح إْ٘
مبهٔ اعتباز ٙاسد اٯثاز اىبرتتب ١عٔ اضتخداّ ايتٓؿٝر اىبباغس غري اىبػسٚع  ،يرا ضٓتٓاٍٚ
ًب ايؿسع ا٭ : ٍٚتعسٜـ ا٫عتدا ٤اىبادٚ ٟبٝإ غسٚط٘ ْٚ ،تٓاً ٍٚب ايجاْ : ٞع٬ق ١ا٫عتدا٤
اىباد ٟبايتٓؿٝر اىبباغس.
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انفزع األول

تعزٌف االعتذاء ادلبدي وبٍبن شزوطً
ٜٚعسف ا٫عتدا ٤اىباد ٟبأْ٘ (خطأ دط ِٝتأت ٘ٝا٫داز ٠اثٓا ٤قٝاَٗا بعٌُ َادٟ
ٜتطُٔ اعتدا ٤عً ٢سس ١ٜؾسد ١ٜأًَ ٚه ١ٝخاص.)1()١
ٚنريو ٜعسف بأْ٘ (ا٫عتدا ٤اىباد ٟايرٜ ٟطتٗدف هبا ١ٜا٫ؾساد ضد اَتٝاشات

ا٫دازً ٠ب صبُٛع ١ايتٓؿٝر أ ٚايتٓؿٝر ازبرب.)2()ٟ
غسٚط ا٫عتدا ٤اىباد: ٟ

 ٫بد َٔ ذبكل غسٚط َع ١ٓٝستٜ ٢تشكل ا٫عتدا ٤اىبادٖٚ ٟر ٙايػسٚط ٖ: ٞ
 -1قٝاّ ا٫داز ٠بعٌُ َاد ٟتٓؿٝر: ٟ
إٕ ؾهس ٠ا٫عتدا ٤اىباد ٟتٓصسف ًب ا٫ضاع إفب ا٫عُاٍ ايتٓؿٝر ١ٜضٛا ٤تعًكت

تًو ا٫عُاٍ بتٓؿٝر ايكساز أّ مل تتعًل ٚذيو َت ٢غابٗا خطأ دط.)3(ِٝ

َجٌ ا٫عتكاٍ اإلداز ٟ٭سد ا٫ؾساد دَ ٕٚربز قاْ ْٞٛأَ ٚجٌ ايتٓؿٝر اىبباغس يكساز
إداز ٟصادز بٗدّ َٓصٍ ،ؾإٕ ٖرا ايعٌُ ؾكد صؿت٘ ا٫دازٚ ١ٜذيو يًعٝب ازبط ِٝايرٟ

( ) 0د .دانا رؤوف حسو كخيػ وندار عبج القادر احسج ،االثار الستختبة عمى انعجام الق اخرات
االدارية في حاالت اغتراب االختراص ،بحث مشذؽر في مجمة جامعة التشسية
البذخية ،السجمج ،3العجد ( ،0207 ،)0ص.022

( )0د .بخىان خميل زريق ،نعخية فعل الغرب االعتجاء السادي في القانؽن االداري ،ط،0
السكتبة القانؽنية ،دمذق ،0224،ص ص .06-05

( )3يشعخ :د .سميسان دمحم الطساوي ،القزاء االداري ورقابتو ألعسال االدارة ،دراسة مقارنة،
ط ،3دار الفكخ العخبي ،0960 ،ص.864
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اصاب٘ ،إذ أْ٘ عٌُ َادٚ ٟتٓؿٝر .)1(ٟإذ أْ٘ قد ٜه ٕٛايعٌُ اىبادَ ٟبين عًٚ ٢قا٥ع
َادٚ ١ٜأضباب ٚاقع ١ٝيهٔ اإلداز ٠نإ تكدٜسٖا خاط٦اً نريو.
 -2إٔ ٜػتٌُ ايتٓؿٝر عً ٢عٝب دط: ِٝ
ٜػرتط ا٫عتدا ٤اىبادً ٟب ايعٌُ ا٫داز ٟإٔ ٜه ٕٛذيو ايعٌُ طبايؿاً يًكاْٚ ،ٕٛإٔ
ٖر ٙاىبخايؿ ١قد تصٌ إفب سد ازبطاَ ،١حبٝح إْ٘ ٜؿكد ذيو ايعٌُ طابع٘ ا٫دازٚ ،ٟإٔ
ٖر ٙاىبخايؿ ١ازبط ١ُٝتأخر غهٌ اسد ٣اسبايتـب ،ؾٗ ٞإَا أْٗا َتعًك ١بايكساز ٚإصدازٙ
 َٔٚطسف ا٫داز ٠أ ٚأْٗا َطأيَ ١تعًك ١بإدسا٤ات تٓؿٝر ايكساز ا٫دازَ .)2(ٟجٌ إٔ تتذاٌٖ
ا٫داز ٠اىبباد ٨ايكاْ ١ْٝٛاييت ذبهِ ايتٓؿٝر اىبباغس ٚمل تتبع ا٫دسا٤ات اىبؿسٚض عًٗٝا
ارباذٖا ًب ايتٓؿٝر اىبباغس.
 -3إٔ ٜتطُٔ ايتٓؿٝر اعتدا ٤عً ٢سل ًَه ١ٝأ ٚسس ١ٜعاَ: ١
ٚذيو عٓدَا ٜه ٕٛايتصسف ا٫داز ٟاىبادَ ٟاضاً ٚخطرياً يًًُه ١ٝاشباص ١أ ٚأْ٘
َاضاً يًشس ١ٜا٫ضاض ١ٝيًؿسد ،ؾؿُٝا ؽبص اىبًه ١ٝاشباصٜ ١ه ٕٛؾٗٝا ا٫عتدا ٤إذا نإ
ٚاقعاً عًًَ ٢ه ١ٝعكاز ١ٜأَٓ ٚكٛيٚ ١ي٘ عد ٠صٛز َٗٓٚا ا٫ضت ٤٬ٝعًًَ ٢ه ١ٝايػري اٚ
سسَإ صاسب اىبًه َٔ ١ٝايتُتع قبًهٝت٘ أْ ٚصعٗا أْ ٚكًٗا إفب اىبًه ١ٝايعاَ ١بطسٜك ١غري
َػسٚعَ ١جٌ ٖدّ َٓصٍ أ ٚسذص عً ٢نتب أ ٚصشـ أ ٚا٫عتدا٤ات عً ٢اىبًه ١ٝايؿهس ١ٜأَا
ًب ساي ١ا٫عتدا ٤عً ٢اسبسٜات َجٌ اىبطاع حبس ١ٜايتٓكٌ( .)3أَ ٚجٌ اضتخداّ ا٫دازً ٠ب
ادسا٤ات ايتٓؿٝر اىبباغس ق ٠ٛغري َػسٚعٚ ١اعتدا ٤عً ٢اىبًهٚ ١ٝسس ١ٜايؿسد.١ٜ
ْطتٓتر َٔ ذيو أْ٘ بتشكٝل تًو ايػسٚط ٚاييت تعترب عٓاصس اضاض ١ٝي٬عتدا٤
اىبادٜ ٟصبح ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫داز ٟتٓؿٝراً غري َػسٚع ٚمبجٌ اعتداَ ٤ادٜاً.
( )0يشعخ :نعػ احسج دمحم الجوري ،القخار االداري السعجوم ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجدتيخ،
جامعة السؽصل ،كمية القانؽن ،0998 ،ص ص .54-53

( )0يشعخ :أحدؼ غخبي ،نعخية االعتجاء السادي في القانؽن االداري ،بحث مشذؽر في مجمة
التؽاصل في االقتراد واالدارة والقانؽن ،م ،02ع ،39جامعة باجي مختار ،عشابة،

 ،0204ص ص .009-008
( )3يشعخ :احدؼ غخبي ،السرجر نفدو ،ص.002
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انفزع انثبوً

عاللت االعتذاء ادلبدي ببنتىفٍذ ادلببشز نهمزار االداري
تعٗس ع٬ق ١ا٫عتدا ٤اىباد ٟبايتٓؿٝر اىبباغس َٔ خ ٍ٬صٛز عدٜد ،٠ؾكد ٜعٗس
ا٫عتدا ٤اىبادً ٟب ايكساز ا٫داز ٟاييت اربرت٘ ا٫داز ٠يًتٓؿٝر اىبباغس ٖٚرا ايكساز غري
َػسٚع أ ٚقد ٜه ٕٛايتٓؿٝر اىبباغس بد ٕٚقساز اداز ٟأ ٚأْ٘ نإ بكساز قا ِ٥يهٓ٘ غري ْاؾر
أ ٚأْ٘ نإ بٓا ً٤عً ٢قساز َعد.)1(ّٚ
َجٌ اسبذص ا٫داز ٟاير ٟتًذأ اي ٘ٝا٫دازً ٠ب ايتٓؿٝر اىبباغس د ٕٚاصداز قساز
َهتٛب ا ٚصدٚز قساز َٔ َٛظـ ٜٓٚؿر تٓؿٝراً َباغساً ٚيٝظ هلرا اىبٛظـ ص٬س١ٝ
اصداز ٙيريو ايكساز.
أ ٚقد ؼبدخ ا٫عتدا ٤اىباد ٟعٓدَا تٓعدّ ا٫دسا٤ات يًكساز ا٫دازٚ ٟذيو عٓدَا
تٌُٗ ا٫داز ٠نًٝاً اإلدسا٤ات اييت سددٖا ايكاًْ ٕٛب تٓؿٝرٖا يكسازاتٗا ،ؾإٕ زبأت ا٫داز ٠إفب
اضتعُاٍ سل ايتٓؿٝر اىبباغس ًب غري اسبا٫ت اييت مسح بٗا ايكاْ ٕٛنإ تصسؾٗا غري
َػسٚع زغِ إٔ ذيو ايتٓؿٝر نإ َٓصباً عً ٢تصسف صشٝح إ ٫أْ٘ خازز اسبا٫ت اييت

سددٖا اىبػسع يإلدازً ٠ب اضتخداَٗا يًتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫داز.)2(ٟ

( )0الخشجي حدؼ ،االعتجاء السادي في القانؽن السغخبي  ،بحث مشذؽر عمى السؽقع
االلكتخوني https://www,marocdroit.com :تاريخ الديارة .0209/0/04

ويعخف القخار السعجوم بأنو ((ذلغ القخار الحي لحقت بو مخالفة جدسية افقجتو صفة
القخار ،ولبط بو إلى مجخد العسل السادي الحي ال يتستع بذيء مؼ الحرانة السقخرة

لمق اخرات االدارية)) .بخىان شالل ،القخار االداري السشعجم ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الحقؽق

والعمؽم الدياسية ،قدػ الحقؽق ،جامعة العخبي بؼ مييجي -ابؽ البؽاقي ،الجدائخ،

 ،0207-0206ص.06

( ) 0يشعخ :د .مرطفى التخاب ،استيالء االدارة عمى السمكية الخاصة ومجى تعارضو مع

السذخوعية والديادة القانؽن ،بحث مشذؽر في مجمة ديؽان السعالػ ،ع ،5-4السغخب،

 ،0226ص.00
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أ ٟإٔ ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٫ ٟؽبسز عٔ اطاز اسبا٫ت ايج٬ث ١اٯت ١ٝاييت
اضتكس عًٗٝا ايؿك٘ ٚايكطا ٤اإلداز: ٟ
اسباي ١ا٭ٚفب :إذا ٚدد ْص قاْ ْٞٛصسٜح ٜبٝح يإلداز ٠اضتعُاٍ ٖرا اسبل( .)1أ ٟأْ٘ ٜٛدد
ْص قاْ ْٞٛصسٜح ًب ايكٛاْـب ٚاْ٫عُٜ ١بٝح يإلداز ٠ايًذ ٤ٛإفب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز
اإلداز.)2(ٟ
َجٌ َا دا ٤ب٘ قاْ ٕٛايتطُـب زقِ  13يطٓٚ 2015 ١اييت تٓص عً ٢إٔ (ٜطُٔ
اىبٛظـ أ ٚاىبهًـ خبدَ ١عاَ ١ق ١ُٝا٫ضساز اييت تهبدتٗا اشبص ١ٜٓايعاَ ١بطبب إُٖاي٘ أٚ

تكصري ٙأ ٚطبايؿت٘ يًكٛاْـب ٚايكسازات ٚاْ٫عُٚ ١ايتعًُٝات)(.)3

اسباي ١ايجاْ : ١ٝعدّ ٚدٛد ٚض ١ًٝقاْ ١ْٝٛاخس ٣دبرب ا٭ؾساد عً ٢تٓؿٝر ايكساز اإلداز ،ٟنإ
هلا تٓؿٝر قسازاتٗا درباً عً ٢ا٭ؾساد ٚي ٛمل ٜٓص ايكاْ ٕٛعً ٢ذيو( .)4أ ٟأْ٘ عٓدَا ٫
ٜٛدد دصا ٤إداز ٟأ ٚدٓاٜ ٞ٥طُٔ تٓؿٝر ايكساز ،ؾؿٖ ٞر ٙاسباي ١تًذأ اإلداز ٠إفب ايتٓؿٝر
اىبباغس ازبربٚ ،ٟإذا ْص اىبػسع عً ٢دصا٤ات دٓاٚ ١ٝ٥اَتٓع ا٭ؾساد عٔ تٓؿٝر ايكساز

اإلداز ،ٟؾإٕ ذيو مبٓع اإلداز َٔ ٠اضتعُاٍ ضًط ١ايتٓؿٝر اىبباغس(.)5

ٚبايعهظ ًب ساي ١خً ٛايكاْ َٔ ٕٛأ ١ٜعكٛب ١حبل َٔ ٜسؾض اَ٫تجاٍ يًكساز ايٓاؾر
حبك٘ ؾإْ٘ ؼبل يإلداز ٠عٓد٥ر إٔ تًذأ إفب ٚض ١ًٝايتٓؿٝر اىبباغس ٚذيو يتأَـب تٓؿٝر

( )0يشعخ :د .دمحم عبج العال الدشاري ،اصؽل القانؽن اإلداري ،دراسة مقارنة ،ب م ،ب ت،
ص.439

( )0يشعخ :د .عمي خطار شطشاوي ،الؽجيد في القانؽن اإلداري ،ط ،0دار وائل لمشذخ
والتؽزيع ،عسان ،األردن ،0223 ،ص.663

( )3السادة ( )0مؼ قانؽن التزسيؼ رقػ  30لدشة .0205

( )4يشعخ :د .مازن ليمؽ راضي ،الشعخية العامة لمق اخرات والعقؽد اإلدارية ،مشذأة السعارف،
االسكشجرية ،ب ت ،ص.60

( )5يشعخ :د .مازن ليمؽ راضي ،القانؽن االدراي ،مطبعة ىاوار ،دىؽك ،0227 ،ص.007
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قسازاتٗا سٝح أْ٘  ٫ػبٛش إٔ تبك ٢ايكسازات ايٓاؾر ٠ضٛا ٤أناْت ؾسد ١ٜأّ تٓع ١ُٝٝصبسد

سرب عًٚ ٢زم د ٕٚتٓؿٝر(.)1

اسباي ١ايجايج : ١ساي ١ايطسٚز-:)2(٠
ٜٚكصد بٗا (قٝاّ ساي ١غاذ ٠أ ٚخطس دط ِٝحبٝح ٜرتتب عً ٢اْتعاز اىبٛاؾك١
ايكطا ١ٝ٥عً ٢اضتخداّ ايك ٠ٛيًتعاٌَ َع ٖر ٙاسباي ١اضسازاً عً ٢اجملتُع  ٫مبهٔ
ت٬ؾٗٝا)(.)3
ٖٓٚاى غسٚطاً ذبدد اضتعُاٍ ايتٓؿٝر اىبباغس ًب ساي ١ايطسٚز-:)4(ٖٞٚ ٠
 -1إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى خطس دطٜٗ ِٝدد ايٓعاّ ايعاّ بعٓاصس ٙايج٬ث َٔ ١صش ١عاَ١
ٚأَٔ عاّ ٚضه ١ٓٝعاَ.١
 -2إٔ ٜتعرز دؾع اشبطس بايطسم ايعادٚ ١ٜناْت عادص ٠عٔ َٛادٗ ١ذيو اشبطس
بايٛضا ٌ٥ايعاد.١ٜ
 -3إٔ ٜه ٕٛاهلدف َٔ عٌُ ا٫دازً ٠ب ايتٓؿٝر اىبباغس ذبكٝل اىبصًش ١ايعاَ.١
ؾؿٖ ٞر ٙاسباي ١ػبٛش يإلداز ٠إٔ تًذأ إفب ايتٓؿٝر اىبباغس ست ٢ي ٛنإ اىبػسع
مبٓعٗا صساس َٔ ١ا٫يتذا ٤إي ،٘ٝإذ تطبل ايكاعد ٠ايعاَ ١اييت تٓص عً ٢إٔ ايطسٚزات
تبٝح احملعٛزات.
( )0يشعخ :سسيخ سييل ذنؽن ،الشعخيات االساسية في السشازعات اإلدارية ،السؤسدة الحجيثة
لمكتاب ،طخابمذ ،لبشان ،0229 ،ص.029

( )0يشعخ :وىيبة بمباقي ،االثبات في السؽاد اإلدارية في قانؽن اإلجخاءات السجنية واإلدارية،
رسالة ماجدتيخ ،جامعة ابؽ بكخ ،بمقايج ،تمسدان ،كمية الحقؽق والعمؽم الدياسية،

 ،0202-0229ص.09

( )3د .دمحم عمي الخاليمة ،القانؽن اإلداري ،الكتاب الثاني ،ط ،0دار الثقافة ،عسان ،األردن،
 ،0200ص.047
( ) 4يشعخ :د .عبج العديد عبج السشعػ خميفة ،الق اخرات االدارية في الفقو وقزاء مجمذ
الجولة ،شخكة ناس لمطباعة ،0227 ،ص ص .069-067
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أ ٟأْ٘ عٓدَا  ٫تطتٓد ا٫دازً ٠ب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫داز ٟإفب ْص تػسٜعٞ
أ ٚعٓدَا  ٫تهٖٓ ٕٛاى ساي ١ضسٚزٚ ٠اضتعذاٍ تطتٛدب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫داز ٟأٚ
عٓدَا ٜهٖٓ ٕٛاى دصا ٤عً ٢عدّ ايتٓؿٝر أ ٚقد ؼبدخ ا٫عتدا ٤اىباد ٟعٓدَا  ٫تتكٝد
اإلداز ٠بايػسٚط ايٛادب ١عًٗٝا اثٓا ٤ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫دازَ ٟجٌ إٔ تًذأ ا٫داز ٠إفب
ايتٓؿٝر اىبباغس َطتخدَ ١ايكً ٠ٛب ذيو قبٌ إٔ تٓرز صاسب ايػإٔ بايتٓؿٝر زضا ً٤أ ٚأْٗا
دباٚشت اسبدٚد اىبطُ ٛهلا ًب ذيو ايتٓؿٝر ،عٓد٥ر ٜصبح ذيو ايتٓؿٝر عَُ ً٬ادٜاً غري
َػسٚع ٜرتتب عً ٘ٝا٫عتدا ٤اىباد.ٟ
ٚبايتاي ٞؾإٕ ا٫عتدا ٤اىباد ٟقد ٜصٝب ايكساز ا٫دازً ٟب ذاتَ٘ ،جٌ إٔ تػسع
ا٫دازً ٠ب تٓؿٝر قساز ٚقد ايػا ٙايكطا ٤ا٫دازَ ٟطبكاً ،أ ٚقد ٜه ٕٛا٫عتدا ٤اىبادً ٟب
ا٫دسا٤ات اييت تطتٓد ايٗٝا ا٫دازً ٠ب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز ا٫داز ٟاىبطتكٌ َطبكاً ،أٚ
أْ٘ قد ٜصٝب ا٫عتدا ٤اىباد ٟايكساز ٚا٫دسا٤ات َع ًا َجٌ ايكساز اىبعد.)1(ّٚ
ٚقد قطت ضبهُ ١ايتٓاشع ايؿسْطً ١ٝب (قسازٖا ايصادز ًب ً 1948/2/26ب قط١ٝ
–  -Dame Cortesiبإٔ (ايتٗدٜد بايتٓؿٝر اىبباغس ٜعسض ا٫داز ٠إفب ايٛقٛف اَاّ
ايكطا ٤اىبطتعذٌ يٝكسز َكدَاً عدّ َػسٚع ١ٝا٫دساٚ ٤مبٓع اىبعين ؾَٛٚ )٘ٝقؿٗا ًب ذيو
تعسض يْ٬تكاد ٭ٕ ًب سهُٗا ٖرا خسٚداً عٔ طبٝع ١ا٫عتدا ٤اىبادٚ ٟايرٜ ٟكسز ٙعًُ٬
تٓؿٝرٜاً ًب سـب إٔ صبسد ايتٗدٜد بايتٓؿٝر ٜ ٫هؿ ٞبٛقٛع ايتٓؿٝر ،إٕ ا٫عتبازات ايعًُٖٞ ١ٝ
اييت دؾعت ضبهُ ١ايتٓاشع ًب ا٭خر بريو ايتؿطري ٚذيو يًشؿاظ عًَ ٢صاحل ا٭ؾساد ،إذ
بإَهإ ا٫ؾساد ايًذ ٤ٛإفب ايكطا ٤اىبطتعذٌ قبٌ َط ٞا٫دازً ٠ب تٓؿٝرٖا ،ست ٢تعًِ

با٫عتدا ٤قبٌ ٚقٛع٘(.)2

ٚؽبتًـ ا٫عتدا ٤اىباد ٟعٔ غري َٔ ٙا٫عُاٍ اىباد ١ٜا٫خسَ ٣جٌ ايػصب
ٚا٫ضت ٤٬ٝبايكٚ ٠ٛا٫عُاٍ ا٫داز ١ٜاىبٓعدَ ،١ست ٢ا٫عُاٍ ا٫داز ١ٜايباطً -١اشبطأ
( )0يشعخ :د .سميسان دمحم الطساوي ،القزاء االداري ،الكتاب الثاني ،قزاء التعؽي

وطخق

الطعؼ في األحكام ،دراسة مقارنة ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،0986 ،ص ص-90
.90
( )0يشعخ :نعػ احسج دمحم الجوري ،مرجر سابق ،ص.58
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ايبطٝط -غري إٔ ا٫عتدا ٤اىبادٜ ٟتشدد ٚػبتُع َعِٗ ًب اْعداّ اىبػسٚع ١ٝيهٓ٘ ؽبتًـ
عِٓٗ ًب إٔ ايػصب ٚا٫ضت ٤٬ٝبايكٜ ٠ٛكعإ عً ٢ايعكاز ؾكطٚ ،اىبخايؿ ١ايبطٝط ١تهؿٞ
يعدّ اىبػسٚع ،١ٝيهٔ ا٫عتدا ٤اىبادٜ ٟه ٕٛعً ٢عكاز َٓٚك ٍٛأٜطاً ٚعدّ اىبػسٚع١ٝ
ته ٕٛدط ،١ُٝإذاً ا٫عتدا ٤اىباد ٖٛ ٟاٚضع َٔ ايػصب ٚا٫ضت ٤٬ٝبايك ،٠ٛنريو ؽبتًـ
ا٫عتدا ٤اىباد ٟعٔ ا٫عُاٍ ا٫داز ١ٜاىبٓعدَٚ ١اييت ته ٕٛاعُاٍ ادازَٓ ١ٜعدَ ١اضاض ًا
ٚقبذسد ارباذٖا  َٔٚد ٕٚساد ١إفب تٓؿٝرٖاٚ ،ذيو ٭ْٗا ًب سهِ ايبط ٕ٬اىبطًل ًب سبع١
صدٚزٖا ،نريو إٔ ا٭عُاٍ ايباطًَ ١ػٛب ١ؾكط بعٝب اشبطأ ايبطٝط ًب سـب ا٫عتدا٤
اىبادٜ ٟتُٝص بأْ٘ عٌُ َاد ٟتٓؿٝرٜ ٟصدز عٔ دٗ ١اداز ١ٜد ٕٚغريٖا ٚإٔ ذيو ا٫عتدا٤

اضاض٘ خطأ دطٚ ِٝايرٜ ٟتُجٌ ًب ا٫عتدا ٤عًًَ ٢ه ١ٝخاص ١أ ٚسس ١ٜغخص.)1(١ٝ

ٚقد صدز قساز َٔ ايػسؾ ١ا٫داز ١ٜباجملًظ ا٫عًً ٢ب اىبػسب ًب عددً 132 ٙب
تازٜخ  2006/2/15يًًُـ اإلداز ٟعدد ٚ ،2004/2/4/1236تتًخص ٚقا٥ع٘ ًب إٔ (صبًطاً
نباعٝاً ضشب زخص َٔ ١اىبدع ٞاىبتعًك ١باضتػَ ٍ٬تذس ٜٔبطٛم ازبًُ ١يعدّ ايٛؾا٤
بايتصاَات٘ ٚقاّ اجملًظ اىبرنٛز باضرتداع احملًـب بٓؿط٘ عٔ طسٜل ايكَ ... ٠ٛع ا٫ستؿاظ
باىبعدات ٚا٫دٗص ٠اييت ناْت َتٛادد ٠ؾُٗٝا ٚقد هبًت ايػسؾ ١ا٫داز ١ٜاىبطٚ٪ي ١ٝيًُذًظ
ازبُاع ٞعٔ ٖرا ايعٌُ غري اىبػسٚع َطبب ١قسازٖا باىببدأ اٯت-: ٞ
(ي ٔ٦نإ َٔ سل ا٫داز ٠تٓؿٝر قسازٖا بإزادتٗا اىبٓؿسدً ٠ب اطاز َا تتُتع ب٘ َٔ
ضًط ١ايتٓؿٝر اىبباغس ،ؾإْ٘ ٜتعـب عًٗٝا ًب اىبكابٌ إٔ تك ّٛبريو ًب اطاز اىبػسٚع١ٝ
ٚبد ٕٚاشبسٚز عٔ اسبدٚد اييت ٜطُح بٗا ايكاْٚ ٕٛإ ٫اعترب عًُٗا اعتداَ ً٤ادٜاً تتشٌُ ؾ٘ٝ

َطٚ٪ي ١ٝايطسز ايٓادِ عٓ٘ إذا َظ سل ًَه ١ٝخاص ١أ ٚسس ١ٜؾسد.)2()... ١ٜ

ٚبايتاي ٞؾإٕ اىبخايؿات ايبطٝطٚ ١ضٛا ٤تعًكت بايكساز ذات٘ أّ بتٓؿٝر ٙؾإْٗا ٫
تعد ساي ١اعتداَ ٤اد ،ٟبٌ ػبب إٔ ٜهٖ ٕٛرا اشبطأ عً ٢دزد َٔ ١ازبطاَ ١حبٝح ػبسد
( )0يشعخ :الخشجي الحدؼ ،االعتجاء السادي في القانؽن السغخبي ،مرجر سابق ،بحث
مشذؽر عمى السؽقع االلكتخونيhttps://www.marocdroit.com :
تاريخ الديارة 0209/0/04
( )0د .مرطفى التخاب ،مرجر سابق ،ص ص . 07-06
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ايكساز َٔ طبٝعت٘ ا٫داز ١ٜبٌ ػبعً٘ خازز سدٚد اختصاص ايكطا ٤ا٫دازٖٚ ،ٟرا َا دا٤
ؾ ٘ٝايكطا ٤اىبصسً ٟب ضبهُ ١ايكاٖس ٠ا٫بتداً ١ٝ٥ب  1958/1/26إفب أْ٘ (ٜٓبػ ٞيهٜ ٞعد
ا٭َس ا٫داز ٟغصباً أ ٚعدٚاْاً أ ٚعكبَ ١اد ١ٜإٔ ٜه ٕٛبط ْ٘٬دطُٝاً صازخاً ظاٖساً ،قبا ٫
ٜدع صبا ً٫يًػو ًب أْ٘  ٫مبت يًُػسٚع ١ٝبطبب ٫ٚ ،مبهٔ اضٓاد ٙإفب ْص قاْ.)1()ْٞٛ
ٚقد قطت ضبهُ ١ايتُٝٝص ايعساقً ١ٝب قساز هلا (بأْ٘ ٚدد إٔ اسبهِ اىبُٝص غري
صشٝح ٭ٕ اىبُٝص عً ٘ٝزٝ٥ظ بًد ١ٜنسب ٤٬اضاؾ ١يٛظٝؿت٘ نإ قد ٚضع ٜد ٙعً ٢اثاخ
اىبكٗ ٢ايعا٥د ٠يًُُٝص ٚاستؿغ بٗا ًب طبصْ٘ خ٬ؾاً يًكاْ ،ٕٛؾٗ ٛبريو ٜعترب َتعدٜاً ًَٚصَاً
بتعٜٛض ا٫ضساز ٜ ٫ٚػؿع يسٝ٥ظ ايبًد ١ٜن ٕٛاىبُٝص قد خايـ اْعُ ١ايبًد ١ٜإذا نإ
باضتطاعت٘ إ مبٓع ٚقٛع اىبخايؿ ١بتطبٝل اْ٫عُ ١بايًذ ٤ٛإفب احملانِ اىبختص.)2()١
ٚبايتاي ٞؾإٕ ؾهس ٠ا٫عتدا ٤اىباد ٟتٓصسف ًب ا٫صٌ إفب ا٫عُاٍ ايتٓؿٝرٚ ١ٜاييت
ٜصدز ؾٗٝا قساز ادازٚ ٟذيو َتٜ ٢ػٛبٗا خطأ دطَٚ ِٝت ٢تطُٓت َطاضاً ًب اسبس١ٜ
ايؿسد ١ٜأ ٚقبًه ١ٝعكاز أَٓ ٚك ٍٛأَ ٚت ٢سبل عٝب ًب ايكساز ا٫دازً ٟب ذات٘ أ ٚنإ ًب
اعُاٍ ايتٓؿٝر(.)3
ْطتٓتر يبا ضبل إٔ ا٫عتدا ٤اىباد ٟمبهٔ اعتباز ُٙاثساً َٔ ا٫ثاز اييت تٓتر عٔ
ايتٓؿٝر اىبباغس غري اىبػسٚع يًكساز ا٫دازٚ ٟذيو عٓدَا تًذأ ا٫داز ٠إفب ايتٓؿٝر اىبباغس ًب
ضب ٌٝاسبص ٍٛعً ٢سكٛقٗا بػهٌ ٜتعازض َع َا ًٜصَ٘ بٗا ايكاْ.ٕٛ
ْٛٚص ٞبطسٚز ٠ايتصاّ ازبٗ ١اإلداز ١ٜبايدقٚ ١ايتشس ٟعٓد ارباذ ايكساز أ ٚعٓد
ايتٓؿٝر اىبباغس إلدسا٤ات ايكساز ا٫دازٚ ٟايتشكل َٔ َد ٣تٛاؾكٗا َع ايكاْٚ ،ٕٛإ ٫تعسضت
ا٫دازً ٠ب ذيو يًُطٚ٪ي ١ٝايكاْ ١ْٝٛا٫داز ١ٜدبا ٙايكاْ.ٕٛ
( )0دمحم يؽسف الحديؼ ،االعتجاء السادي في القانؽن االداري  ،بحث مشذؽر عمى السؽقع
االلكتخوني https://www.bibliotdroit.com :تاريخ الديارة 0209/0/03 :

( ) 0قخار محكسة التسييد ،د .ابخاليػ طو الفياض ،مدؤولية االدارة عؼ اعسال مؽظفييا في
العخاق ،دار الشيزة العخبية ،0973 ،ص .020مذار إليو لجى :نعػ احسج دمحم الجوري،

القخار االداري السعجوم (دراسة مقارنة) ،مرجر سابق ،ص ص .64-63
( )3يشعخ :د .سميسان دمحم الطساوي ،مرجر سابق ،ص.94
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ادلطهب انثبوً

ممبومت االعتذاء ادلبدي وتأثريي عهى انتىفٍذ ادلببشز نهمزار االداري
إٕ ا٫داز ٠عٓدَا تتُتع باَتٝاشات اضتجٓا ١ٝ٥ؾإْٗا تتُتع بٗا يػا ٖٞٚ ١ٜذبكٝل
ضري اىبساؾل ايعاَٚ ،١طاىبا إٔ ا٫داز ٠تطتٗدف ذبكٝل ايصاحل ايعاّ ؾإْٗا ًب ا٫صٌ ًب
قسازاتٗا تتُتع بكس ١ٜٓاىبػسٚع ،١ٝيهٔ عٓدَا ته ٕٛقسازاتٗا َػٛب ١بايبطٚ ٕ٬غري قاْ١ْٝٛ
ٚتٓؿٝرٖا غري قاْ ،ْٞٛؾٗٓا قد ٜ ٫هتؿ ٞايؿسد ًب ايًذ ٤ٛإفب ايكطاَ ٤طايب ًا بايتعٜٛض.
عً ٢ضَ ٤ٛا تكدّ ضٓتٓاٖ ٍٚرا اىبطًب ًب ؾسعـب ْتٓاً ٍٚب ا٭َ ٍٚكا ١َٚا٭ؾساد
يًتٓؿٝر اىبباغس ٚزأ ٟايؿك٘ َٓ٘ ًٚب ايجاَْٛ ٞقـ ايتػسٜع ايعساقَ َٔ ٞكا ١َٚتٓؿٝر ايكساز.
انفزع األول

ممبومت األفزاد نهتىفٍذ ادلببشز ورأي انفمً مىً
تأخر اىبكاٚ ١َٚذبدد ا٭ؾساد ضد تٓؿٝر ايكساز أسد ايصٛزتـب ،أَا ايصٛز ٠ا٭ٚفب
ٚاييت ٜكتصس ؾٗٝا ايؿسد عً ٢اَ٫تٓاع عٔ تٓؿٝر ايكساز ؾٗٓا تتطازع ا٫داز ٠إفب ايًذ ٤ٛإفب
اضتخداّ ايك ٠ٛاىبًصَٚ ١ذيو يتًصَ٘ عً ٢ايتٓؿٝر ٚؽبطع ايؿسد يريوً ،ب سـب إٔ ايصٛز٠
ايجاْ ١ٝؾٗ ٞاغد خطٛزً ٠ب ذيو عً ٢اَٛ٫ز ا٫دازٚ ١ٜاييت تأخر غهٌ ايتُسد ٚاهلذّٛ
ٚاضتخداّ ايك ٠ٛضد زداٍ ا٫داز ٠ىبٓعِٗ َٔ ايتٓؿٝر يًكساز ٚعً ٢اضاع ذيو تٓٛعت اٯزا٤
ايؿكٗٚ ١ٝتبآٜت َا بـب َٜ٪د يًُكاً ١َٚب ايتٓؿٝر اىبباغس َٚا بـب زاؾض ٫ضتخداّ اىبكا١َٚ
ضد زداٍ ا٫دازً ٠ب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز.)1(ٟ

ؾرٖب ؾسٜل َٔ ايؿك٘ إفب اباسَ ١كا ١َٚا٫ؾساد يًتصسؾات ا٫داز ١ٜغري ايكاْ١ْٝٛ
ٚغري اىبػسٚعٚ ١اييت تصدز عٔ ايطًط ١ايعاَٜٚ ١طتٓد أصشاب ٖرا ايسأ ٟإفب أْ٘  ٫مبهٔ
إٔ ترتتب عً ٢تًو اىبكا ١َٚدسمب ١دصاٚ ١ٝ٥ذيو عً ٢أضاع أْ٘ تصسف غري قاْ.)2(ْٞٛ

( )0يشعخ :د .بخىان زريق ،نعخية الغزب بـاالعتجاء السادي في القانؽن اإلداري ،مرجر
سابق ،ص ص . 024-023
( )0يشعخ :السرجر نفدو ،ص.003
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أَا ايؿسٜل ايجاْ ٞؾٗ ٛعً ٢عهظ ايسأ ٟا٭ً ٍٚب زأ ،ٜ٘٭ْ٘ ٜس ٣ضسٚز ٠دبسِٜ
زب ٤ٛا٫ؾساد إفب اىبكا ١َٚضد تصسؾات ايطًط ١ايعاَ ١أثٓا ٤ايتٓؿٝر ،ست ٢ي ٛنإ ًب ذيو
ايتٓؿٝر بطٚ ٕ٬طبايؿ ١يًكاْ ،ٕٛ٭ٕ تًو اىبكا ١َٚكبجٌ خطساً عً ٢ا َٔ٫ايعاّٚ ،ت٪دٟ
أٜطاً إفب سص ٍٛايؿٛضً ٢ب اجملتُع ٚإفب اس ٍ٬ايك ٠ٛضبٌ ايكاْٚ ،ٕٛبُٓٝا ٖٓاى زأٟ
ثايح ٚضط َا بـب ايؿسٜكـب  ٖٛٚؼبكل ْكط ١تٛاشٕ َا بـب ايؿسٜكـب ،أَ ٟا بـب دٚاعٞ
ايٓعاّ ايعاّ ٚاىبصًش ١ايعاََٚ ١ا بـب اىبصًش ١ايؿسد.)1(١ٜ
إٕ ايؿسٜل ايجايح ٜرٖب إفب إٔ ايؿسد  ٫ػبٛش ي٘ َكا ١َٚزدٌ اإلداز ٠ايكا ِ٥عً٢
ايتٓؿٝر إ ٫أْ٘ َت ٢تعطـ زدٌ اإلدازً ٠ب ذيو ايتٓؿٝر ٚخسز َٔ ْطام ضًطت٘ اىبطُٛ
بٗا اثٓا ٤ايتٓؿٝر داش يًؿسد َكا ١َٚذيو.
ٚعبٔ ْٜ٪د َا ذٖب إي ٘ٝايؿسٜل ايجايح ٭ٕ ايؿسٜل ا٭ٜ ٍٚرٖب إفب اىببايػٚ ١عدّ
ايٓعس إفب اىبٛضٛع َٔ دٛاْب٘ نبٝعاً ٚإلبا أخر ايٓعس ًب شاٚ ١ٜٚاسدَ ٖٞٚ ٠صًش ١ا٫ؾساد
ًب ايتٓؿٝر ٚد ٕٚايٓعس إفب اىبصًش ١ايعاَ ،١أَا ايسأ ٟايجاْ ٞؾإْ٘ ٜرٖب إفب هبا ١ٜاىبصًش١
ايعاَ ١ستً ٢ب ساي ١اعتدا ٤ا٫داز ٠ازبط ِٝعً ٢ايؿسد ًب سسٜت٘ أًَ ٚهٝت٘ اشباصٚ ،١يهٔ
ٖرا ٜػذع ا٫داز ٠عً ٢ايتعطـ دبا ٙا٫ؾساد ًب ضًطتٗاً .ب سـب إٔ ايؿسٜل ايجايح ذٖب إفب
أْ٘  ٫ػبٛش َكا ١َٚاىبٛظـ إذا نإ ٜتصسف ًب سدٚد ٚظٝؿت٘ ٚؼبٌُ ضٓداً قاْْٝٛاً ٜربز
تصسؾ٘ ٚست ٢ي ٛنإ طبايـ يًكاْ ٕٛ٭ٕ تًو اىبخايؿ ١ئ ته ٕٛدط ١ُٝإ ٫أْ٘ َت ٢خسز
اىبٛظـ عٔ سدٚد ٚظٝؿت٘ ٚؾكد صؿت٘ ناْت تًو اىبكاَ ١َٚػسٚعٚ ١ذيو إذا قصد بٗا
ايؿسد زد ا٫عتدا ٤ازبط ِٝاير ٟدا ٤ب٘ اىبٛظـ اثٓا ٤ايتٓؿٝر.

( )0يشعخ :د .بخىان زريق ،نعخية الغزب بـاالعتجاء السادي في القانؽن اإلداري ،مرجر
سابق  ،ص ص . 005-004
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انفزع انثبوً

مىلف ادلشزع انعزالً مه فكزة ادلمبومت انىبشئت

عه تىفٍذ انمزار اإلداري
إٕ َا ذٖب إيَٛ ٘ٝقـ اىبػسع ايعساق َٔ ٞؾهس ٠اىبكا ١َٚيتٓؿٝر ايكساز ،ؾكد مت
َعازبتٗا ًب عدْ ٠صٛص َٔ َٛاد قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ ( )111يطٓ1969 ١

ٚبايػهٌ ا٫ت-:)1(ٞ

ٜ( -1عاقب باسببظ َد ٫ ٠تصٜد عٔ ضت ١اغٗس أ ٚبػساَ ٫ ١تصٜد عًَ ٢ا ١٥دٜٓاز نٌ َٔ
خايـ اٚ٫اَس ايصادزَٛ َٔ ٠ظـ أَ ٚهًـ خبدَ ١عاَ ١أ َٔ ٚصبايظ ايبًد ١ٜأ١٦ٖٝ ٚ
زمس ١ٝا ٚغب٘ زمس ١ٝضُٔ ضًطاتِٗ ايكاْ ١ْٝٛأ ٚمل مبتجٌ ٚ٫اَس أ ١ٜدٗ َٔ ١ازبٗات
اىبرنٛز ٠ايصادز ٠ضُٔ تًو ايطًطات ٚذيو د ٕٚا٫خ ٍ٬بأ ١ٜعكٛب ١اغد ٜٓص عًٗٝا
ايكاْ.)ٕٛ
ٚ -2نريو ْص عً ٢أْ٘ (ٜعاقب باسببظ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢ضت ١اغٗس ٚبػساَ ٫ ١تصٜد عً٢
َا ١٥دٜٓاز أ ٚبإسدٖ ٣اتـب ايعكٛبتـب نٌ َٔ اَتٓع بػري عرز عٔ اىبعا ١ْٚايٛادب
عً ٘ٝتكدمبٗا حملهُ ١أ ٚقاضٍ أ ٚضبكل تٓؿٝراً يٛادبات٘ ايكطا ١ٝ٥أ ٚىبٛظـ أٚ
َهًـ خبدَ ١عاَ ١تٓؿٝرًا يٛادبات عًُ٘ بعد إٔ طًب َٓ٘ تًو اىبع.)١ْٛ
أ ٟأْ٘ تًو اىبٛاد ترٖب ًب سايَ ١كا ١َٚأ ٚطبايؿ ١ا٭ٚاَس ايصادزَٛ َٔ ٠ظـ أٚ
َهًـ خبدَٚ ١عدّ اَ٫تجاٍ ٭ٚاَسِٖ أ ٚاشبطٛع يًتٓؿٝر أ ٚاَتٓع عٔ تكد ِٜاىبعا ١ْٚهلِ.
ٖٓٚاى ْصٛص َٛاد ًب قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساقٚ ٞاييت تتطُٔ اىبكا ١َٚايبطٝط١
ضد اىبٛظـ ايعاّ اثٓاٚ ٤ادب٘ ًٚب اثٓا ٤ايتٓؿٝر(-:)2

( )0قانؽن العقؽبات العخاقي رقػ ( )000لدشة  0969في مؽاده ( )042و (. )040

( )0السادة ( )006والسادة ( )009والسادة ( )032والسادة ( )030مؼ قانؽن العقؽبات
العخاقي رقػ  000لدشة .0969
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 -1سٝح ْص عً ٢أْ٘ (ٜعاقب بايطذٔ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢ضبع ضٓٛات أ ٚباسببظ اٚ
ايػساََ ١ت ٢أٖإ بإسد ٣طسم ايع ١ْٝ٬صبًظ ا ١َ٫أ ٚاسبه ١َٛأ ٚاحملانِ أ ٚايكٛات
اىبطًش ١أ ٚغري ذيو َٔ اهل٦ٝات ايٓعاَ ١ٝأ ٚايطًطات ايعاَ ١أ ٚاىبصاحل أ ٚايدٚا٥س
ايسمس ١ٝأ ٚغب٘ ايسمس.)١ٝ
ٚ -2نريو (ٜعاقب باسببظ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢ضٓتـب أ ٚبػساَ ٫ ١تصٜد عًَ ٢ا٥يت دٜٓاز نٌ
َٔ اٖإ أٖ ٚدد َٛظؿاً أ ٚا ٟغخص َهًـ خبدَ ١عاَ ١أ ٚصبًطاً أ ١٦ٖٝ ٚزمس١ٝ
اثٓا ٤تأدٚ ١ٜادباتِٗ أ ٚبطبب ذيو.
ٚته ٕٛايعكٛب ١اسببظ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢ث٬خ ضٓٛات ٚبايػساَ ١أ ٚبإسدٖ ٣اتـب
ايعكٛبتـب إذا ٚقعت اٖ٫اْ ١أ ٚايتٗدٜد عً ٢سانِ ضبهُ ١قطا ١ٝ٥أ ٚاداز ١ٜأ ٚصبًظ مبازع
عُ ً٬قطاٝ٥اً اثٓا ٤تأدٚ ١ٜادباتِٗ ا ٚبطبب ذيو).
ٚنريو ٖٓاى ْصٛص يًُٛاد ًب ساي ١اىبكا ١َٚضد اىبٛظـ ٚاىبصشٛب با٫عتدا٤
بايك ٠ٛإذ داٜ( ٤عاقب باسببظ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢ث٬خ ضٓٛات أ ٚبػساَ ٫ ١تصٜد عً٢
ث٬مثا ١٥دٜٓاز نٌ َٔ اعتد ٣عًَٛ ٢ظـ أ ٚا ٟغخص َهًـ خبدَ ١عاَ ١أ ٚصبًظ أٚ
ٖ ١٦ٝزمس ١ٝاثٓا ٤تأدٚ ١ٜادباتِٗ أ ٚبطبب ذيو ٚته ٕٛايعكٛب ١اسببظ أ ٚايػساَ ١إذا
سصٌ َع ا٫عتداٚ ٤اىبكا ١َٚدس أ ٚاذ.٣
ٚته ٕٛايعكٛب ١اسببظ ٚايػساَ ١ا ٚاسدٖ ٣اتـب ايعكٛبتـب إذا ٚقع ازبس أ ٚا٫ذ٣
عً ٢قاضٍ اثٓا ٤تأدٚ ١ٜظٝؿ ١أ ٚبطببٗا.
 ٫ٚؽبٌ َا تكدّ بتٛقٝع ا ١ٜعكٛب ١اغد ٜكسزٖا ايكاْ ٕٛيًذس أ ٚاٜ٫را.)٤
ٚنريو (ٜعاقب باسببظ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢ث٬خ ضٓٛات ٚبايػساَ ١أ ٚبإسدٖ ٣اتـب
ايعكٛبتـب َٔ َٓع قصداً َٛظؿاً أ ٚأ ٟغخص َهًـ خبدَ ١عاَ ١عٔ ايكٝاّ بٛادبات٘).
أَا ًب سايَ ١كا ١َٚا٫ؾساد يسداٍ ايطًط ١ايعاَ ١اثٓا ٤تٓؿٝر ايكسازات ٚقد دباٚش
زداٍ ايطًط ١سدٚد ٚظا٥ؿِٗ ؾكد دا٤ت (ٜ ٫بٝح سل ايدؾاع ايػسعَ ٞكا ١َٚاسد اؾساد
ايطًط ١ايعاَ ١اثٓا ٤قٝاَ٘ بعٌُ تٓؿٝراً يٛادبات ٚظٝؿت٘ ٚي ٛربط ٢سدٚد ٚظٝؿت٘ إٕ نإ
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سطٔ ايٓ ١ٝإ ٫إذا خٝـ إٔ ٜٓػأ عٔ ؾعً٘ َٛت أ ٚدسا بايػٚ ١نإ هلرا ايتخٛف ضبب

َعك.)1()ٍٛ

ا ٟأْ٘  ٫ػبٛش يٮؾساد َكا ١َٚاؾساد ايطًط ١ايعاَ ١ست ٢ي ٛخسز عٔ سدٚد
ضًطت٘ ًب ساي ١ذبكل ايػسٚط اٯت-:١ٝ
 -1إٔ ٜه ٕٛاىبٛظـ سطٔ ايٓ ١ٝعٓد تٓؿٝر ٙيريو ايكساز.
 -2إٔ  ٫ؽبػ َٔ ٢ؾعً٘ اير ٟدباٚش ب٘ ضًطت٘ سصَٛ ٍٛت أ ٚدس بايؼ ٚإ٫
دا ٤ايدؾاع ايػسع ٞضد.ٙ
 -3إٔ ته ٕٛتًو اىبكا ١َٚضد اسد أؾساد ايطًط ١ايعاَ ١اىبخٛي ١بتٓؿٝر ايكساز.
ٚعٓد ؾكدإ تًو ايػسٚط نبٝعٗا أ ٚبعطٗا ؾإْ٘ ػبٛش يًؿسد إٔ ٜداؾع عٔ ْؿط٘
ٜٚكا ّٚايتصسف اي٬قاْٚ ْٞٛغري اىبػسٚع ايٛاقع عًٚ ٘ٝخاص ً١اير ٟؽبسز ؾ ٘ٝاىبٛظـ عٔ
سدٚد عًُ٘ ًب ايتٓؿٝر بكصد ا٫ضساز با٭خسٚ ٜٔاير ٟػبعٌ عًُ٘ ٖرا عُ ً٬غري َػسٚع.
ٜٛٚص ٞايباسح بأْ٘ ٜتعـب عً َٔ ٢ؽباطب بايكساز اإلداز ٟإٔ ٜٓؿر ٙأ ً٫ٚثِ
ٜطًو ايطسٜل ايكاًْ ْٞٛب ايًذ ٤ٛإفب ايكطا ٤يٝك ٍٛايكطا ٤نًُت٘ بػأْ٘ س ٍٛإذا َا نإ
قساز إداز ٟغري َػسٚع د ٕٚايًذ ٤ٛإفب ايتعٓت ٚايسؾض ضد اإلدازٚ ٠ذيو ست٪ٜ ٫ ٢د ٟإفب
ايؿٛضٚ ٢سً ٍٛايك ٠ٛضبٌ ايكاْ.ٕٛ
اخلبمتـت
يكد خسدٓا َٔ حبجٓا قبذُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات عًٚ ٢ؾل َا ٜأت-: ٞ
أ -ً٫ٚا٫ضتٓتادات :
 -1إٕ يًتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٟقٛاعد عاَٖٚ ١آَٜ ٫ ١بػ ٞيإلداز ٠اشبسٚز عٓٗا
يتشكٝل َػسٚع ١ٝعًُٗا ؾ.٘ٝ

( )0السادة ( )46مؼ قانؽن العقؽبات العخاقي رقػ  000لدشة . 0969
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ٖٓ -2اى ع٬قٚ ١ثٝك ١تسبط عٝب ا٫عبساف بايطًط ١بايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلدازٚ ٟذيو
َٔ خ ٍ٬ايتصاّ اإلدازً ٠ب ايػاٚ ١ٜاهلدف اىبسد َٔ ٠ٛايكساز.
 -3ا٫عبساف بايطًط ١ايرٜٓ ٟػأ عٔ ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلدازٜ ٟعترب أثس َٔ اٯثاز
اييت تٓتر عٓ٘ ٚاييت قد تعٗس اَا َٔ خ ٍ٬اعبساف ا٫دازً ٠ب ايػاٚ ١ٜاهلدف اييت
تدؾعٗا افب ارباذٖا يًكساز اإلدازٚ ٟاييت ٜتِ خطٛع٘ يًتٓؿٝر اىبباغس أ ٚقد ٜعٗس
ا٫عبساف بايطًط َٔ ١خ ٍ٬ا٫دسا٤ات اييت تتبعٗا اإلداز ٠عٓد تٓؿٝرٖا يًكساز.
ْ -4عساً شبطٛز ٠ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٟبايٓطب ١سبكٛم ا٭ؾساد ٚسسٜاتِٗ ؾكد
اضتكس ايؿك٘ ٚايكطا ٤اإلداز ٟعً ٢سا٫ت َع ٫ ١ٓٝػبٛش يإلداز ٠دباٚشٖا.
ٜ -5عترب ا٫عتدا ٤اىباد ٟأسد اٯثاز ايٓادب ١عٔ اضتخداّ ا٫داز ٠يًتٓؿٝر اىبباغس ايػري
َػسٚع.
 -6ا٫عتدا ٤اىبادً ٟب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٟاَا قد ٜصٝب ايكساز ا٫دازً ٟب ذات٘
أ ٚقد ٜهً ٕٛب ا٫دسا٤ات اييت تطتٓد إيٗٝا اإلدازً ٠ب ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلدازٟ
اىبطتكٌ َطبكاً أ ٚأْ٘ قد ٜصٝب ايكساز ٚا٫دسا٤ات َعاً.
 -7اختًؿت اٯزا ٤ايؿكٗ ١ٝس ٍٛاباس ١اىبكا ١َٚضد تصسؾات ايطً ١ا٫داز ١ٜاثٓا ٤ايتٓؿٝر َا
بـب َٜ٪د َٚعازض.
ثاْٝاً -ايتٛصٝات :
ْٛ -1ص ٞبطسٚز ٠إ ٜه ٕٛايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز ٟدٗد َػرتى َٚتؿاعٌ َا بـب
ا٫دازٚ ٠ا٭ؾساد ٚذيو َٔ خ ٍ٬اغساى ا٭ؾساد قبختًـ اىبساسٌ اييت مبس بٗا ايكساز
اإلداز ٟبد٤اً َٔ اعدادَٚ ٙسٚزاً بتٓؿٝر ٙتٓؿٝراً َباغساً ٭ٕ اىبخاطب بايكساز ٖ ٛايؿسد
ٚاييت ٜطتٛدب إٔ ٜطتذٝب يريو ايكساز بعٝداً عٔ اىبكاٚ ١َٚايسؾض ٚإٔ تًو
ا٫ضتذاب ١تٓبعح َٔ ز ٚايتعاٚ ٕٚاىبػازنٚ ١ذيو َٔ خ ٍ٬ته ٜٔٛزبإ عًُٚ ١ٝؾٓ١ٝ
َتخصص ١تػازنٗا ا٭ؾساد ًب ايتٓطٝل ٚايتخطٝط ٖٚرا ي ٛذبكل ؾً٘ ؾٛا٥د نبري ٠عً٢
نٌ َٔ اإلدازٚ ٠ا٭ؾساد ،ؾأَا َٔ ْاس ١ٝاإلداز ٠ؾإْ٘ ضٛف ػبٓبٗا ايٛقٛع ًب ا٫خطا٤
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اثٓا ٤ارباذٖا يًكساز أ ٚاثٓا ٤ايتٓؿٝر ٚػبٓبٗا اٯثاز ايٓادب ١عٓ٘ ٚأَا ا٭ؾساد ؾإِْٗ
ضٝهَ ْٕٛٛطُٓ٦ـب بإٔ ايكساز اىبساد تٓؿٝر ٖٛ ٙيٝظ قبعصٍ عٔ إزادتِٗ باإلضاؾ ١إفب
ٖرا ؾإْ٘ ضٝك ٟٛايػعٛز يدً ِٜٗب ا٫ضتذابٚ ١ايتٓؿٝر يًكساز ٚيًذٗ ١اإلداز ١ٜأٜطاً.
ْٛ -2ص ٞبطسٚز ٠ايتصاّ ايطًط ١ا٫داز ١ٜبايػاٚ ١ٜاهلدف اييت َٔ ادً٘ َٓشت اضتخداّ
اَتٝاش ايتٓؿٝر اىبباغس يًكساز اإلداز.ٟ
ٜ -3تعـب عً ٢ازبٗ ١اإلداز ١ٜايتشسٚ ٟا٭خر بايدق ١عٓد ارباذٖا يًكساز اإلداز ٟأ ٚعٓد
ايتٓؿٝر اىبباغس إلدسا٤ات٘ ٚايتشكل َٔ َد ٣تٛاؾك٘ يًكاْ ٕٛست ٫ ٢تكع ا٫دازً ٠ب
ا٫عتدا ٤اىبادٚ ٟتتعسض يًُطٚ٪ي ١ٝايكاْ.١ْٝٛ
 -4عً َٔ ٢ؽباطب بايكساز اإلداز ٟإ ٜٓؿر ٙأ ً٫ٚثِ ٜطًو ايطسٜل ايكاًْ ْٞٛب ايًذ ٤ٛإفب
ايكطا ٤يٝك ٍٛايكطا ٤نًُت٘ بػأْ٘ س ٍٛإذا َا نإ قساز إداز ٟغري َػسٚع ،دٕٚ
ايًذ ٤ٛإفب ايتعٓت ٚايسؾض ضد اإلدازٚ ٠ذيو ست٪ٜ ٫ ٢د ٟإفب ايؿٛضٚ ٢سً ٍٛايك٠ٛ
ضبٌ ايكاْ.ٕٛ
ْٛ -5ص ٞبطسٚز ٠إ تهٖٓ ٕٛاى زقاب ١ؾعاي ١ًٖ٪َٚ ١عً ٢ا٭عُاٍ ا٫دازَٗٓٚ ١ٜا ايكسازات
ا٫دازٚ ١ٜضسٚز ٠إ ٜهٜ َٔ ٕٛتٛفب ايسقاب ١ذات عًِ ٚدزاَٚ ١ٜعسؾْٚ ١صاٖٚ ١ذات
اضتكاَ ١اداز ١ٜست ٢تتُهٔ َٔ تأد ١ٜدٚزٖا ايؿعاٍ ًب َطابك ١ايكساز يًكاَْٚ ٕٛد٣
َػسٚع ١ٝا٫دسا٤ات اىبطتخدَ ١ؾ ٘ٝعٓد تٓؿٝر.ٙ
The Authors declare That there is no conflict of interest
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 -1د .بسٖإ خً ٌٝشزٜلْ ،عس ١ٜؾعٌ ايػصب ا٫عتدا ٤اىبادً ٟب ايكاْ ٕٛاإلداز ،ٟط،1
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يًهتاب ،طسابًظ -يبٓإ.2009 ،
 -5د .عبد ايعصٜص عبد اىبٓعِ خًٝؿ ،١ا٫عبساف بايطًط ١نطبب إليػا ٤ايكساز اإلداز،ٟ
اىبسنص ايك َٞٛيإلصدازات ايكاْ ،١ْٝٛعابد -ٜٔايكاٖس.2010 ،٠
 -6د .عبد ايعصٜص عبد اىبٓعِ خًٝؿ ،١دع ٣ٛا٫يػا ٤ايكساز ا٫دازً ٟب قطا ٤صبًظ ايدٚي،١
ط ،1اىبسنص ايك َٞٛيإلصدازات ايكاْ ،١ْٝٛايكاٖس.2008 ،٠
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غسنْ ١اع يًطباع.2007 ،١
 -8د .عبد ايعصٜص عبد اىبٓعِ خًٝؿ ،١اىبٛضٛع ١ا٫داز ١ٜايػاًًَ ١ب إيػا ٤ايكساز اإلدازٟ
ٚتأدٜب اىبٛظـ ايعاّ ،ازبص ٤ا٭َٓ ،ٍٚػأ ٠اىبعازف  ،ا٫ضهٓدز ،١ٜبد ٕٚضٓ ١طباع.١
 -9د .عبد ايػين بط ْٞٛٝعبد اهلل ،ايكطا ٤اإلداز ،ٟطَٓ ،3ػأ ٠اىبعازف  ،ا٫ضهٓدز،١ٜ
.2006
 -10د .عبد ايٓاصس عبد اهلل اب ٛمسٗداْ ،١ايكطا ٤اإلداز ٟقطا ٤اإليػا ،٤اىبسنص ايكَٞٛ
يإلصدازات ايك ،١َٝٛط ،1ايكاٖس.2014 ،٠
 -11د .عً ٞخطاز غطٓا ،ٟٚايٛدٝص ًب ايكاْ ٕٛا٫داز ،ٟط ،1داز ٚا ٌ٥يًٓػس ٚايتٛشٜع،
عُإ -ا٭زدٕ.2003 ،
 -12د .عُس ضبُد ايػٛبه ،ٞايكطا ٤اإلداز ،ٟدزاضَ ١كازْ ،١ط ،4داز ايجكاؾ ، ١عُإ-
ا٭زدٕ.2011 ،
 -13دَ .ادد زاغب اسبً ،ٛدعا ٟٚايكطا ٤اإلدازٚ ٟضا ٌ٥ايكطا ٤ا٫داز ،ٟداز ازباَع١
ازبدٜد ،٠ا٫ضهٓدز.2010 ،١ٜ
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 -14دَ .اشٕ ي ًٛٝزاض ،ٞايكاْ ٕٛاإلدازَ ،ٟطبعٖ ١اٚاز ،دٖٛى.2007 ،
 -15دَ .اشٕ ي ًٛٝزاض ،ٞايٓعس ١ٜايعاَ ١يًكسازات ٚايعكٛد ا٫دازَٓ ،١ٜػأ ٠اىبعازف،
ا٫ضهٓدز ،١ٜب ت.
 -16د .ضبُد عبد ايعاٍ ايطٓاز ،ٟاص ٍٛايكاْ ٕٛا٫داز ،ٟدزاضَ ١كازْ ،١ب ّ ،ب ت.
 -17د .ضبُد عبد اهلل هبٛد ايدي ، ُٞٝايكطا ٤اإلدازٚ ٟتطبٝكات٘ ،ب ّ ،ب ت.
 -18د .ضبُد عً ٞاشب ،١ًٜ٬ايكاْ ٕٛا٫داز ،ٟايهتاب ايجاْ ،ٞط ،1داز ايجكاؾ ، ١عُإ-
ا٭زدٕ.2012 ،
 -19د .ضبُد َصطؿ ٢سطٔ ،ايطًط ١ايتكدٜسً ١ٜب ايكسازات ا٫دازَ ،١ٜطبع ١عاطـَ ،صس،
.1974
ثاْٝاً -زضا ٌ٥اىبادطتري:
 -1اب ٛبهس اهبد عجُإ ايٓع ،ُٞٝسدٚد ضًطات ايكطا ٤اإلدازً ٟب دع ٣ٛا٫يػا ،٤دزاض١
َكازْ ،١زضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١اىبٛصٌ.2005 ،
 -2بسٖإ غ ،ٍ٬ايكساز اإلداز ٟاىبٓعدّ  ،زضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝاسبكٛم ٚايعًّٛ
ايطٝاض ،١ٝقطِ اسبكٛم ،داَع ١ايعسب ٞبٔ َٗٝد ٟاب ٛايبٛاق ،ٞازبصا٥س.2016 ،
 -3ب٘ ٜاد ط٘ ضٝد هب٘  ،ٚ٫اعبساف ايكساز اإلداز ٟعٔ قاعد ٠ربصٝص اٖ٫داف ،دزاض١
َكازْ ،١زضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض ،١داَع ١ايطًُٝاْ.2014 ،١ٝ
 -4سطٔ خايد ضبُد ايؿًٝت ،ا٫عبساف ًب اضتعُاٍ ايطًطٚ ١أثس ٙعً ٢ايكساز اإلداز،ٟ
زضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝاسبكٛم ،داَع ١ا٫شٖس -غص.2014 ،٠
 -5دا٩د مسري ،ا٫عبساف ًب اضتعُاٍ ايطًطً ١ب ايكسازات ا٫داز ،١ٜزضايَ ١ادطتري ،نً١ٝ
اسبكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداَعَٛ ١يٛد َعُس -ٟتٝصٚ ٟش ،ٚازبصا٥س .2012 ،
 -6شٜاد طازم خطري عباع ،زقاب ١ايتٓاضب ًب ايكطا ٤ا٫داز ،ٟدزاض ١ذبًَ ١ًٝٝكازْ،١
زضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايدزاضات ايعًٝا ،داَع ١ايًٓـب ،اشبسط -ّٛايطٛدإ.2018 ،
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ْ -7عِ اهبد ضبُد ايدٚز ،ٟايكساز اإلداز ٟاىبعد ،ّٚدزاضَ ١كازْ ،١زضايَ ١ادطتري،
داَع ١اىبٛصٌ ،نً ١ٝايكاْ.1998 ،ٕٛ
ٖ -8اْ ٞايصادم ،ا٫عبساف ًب اضتعُاٍ ايطًطً ١ب ايكسازات ا٫داز ،١ٜزضايَ ١ادطتري،
نً ١ٝاسبكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداَع ١ضبُد خطري -بطهس ،٠ازبصا٥س.2015-2014 ،
ٖٝٚ -9ب ١بًباق ،ٞاإلثبات ًب اىبٛاد اإلدازً ١ٜب قاْ ٕٛا٫دسا٤ات اىبدْٚ ١ٝاإلداز ،١ٜزضاي١
َادطٝرت ،داَع ١اب ٛبهس – بًكاٜد ،تًُطإ ،نً ١ٝاسبكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض-2009 ،١ٝ
.2010
ثايجاً -اجمل٬ت ٚايدٚزٜات :
 -1اهبد خٛزغٝد هبٝد ،ٟاثبات عٝب ا٫عبساف بايطًط ،١صبً ١داَع ١نسنٛى يًدزاضات
اْ٫طاْ ،7ّ ،١ٝع.2012 ،1
 -2ازٜر طايب ناظِ ٚاض ٌٝعاَس هبٛد ،صٛز عٝب ا٫عبساف ًب اضتعُاٍ ايطًط ،١دزاض١
تطبٝكَ ١ٝكازْ ١بـب ايتػسٜع ٚايكطاً ٤ب ايعسام ،حبح َٓػٛز ًب صبً ١اسبكٛم،5ّ ،
ع.2013 ،20
 -3سطاّ زاتب ايكاعد ،اشبسٚز عٔ قاعد ٠ربصٝص ا٭ٖداف نأسد صٛز ا٫عبساف ًب
اضتعُاٍ ايطًط ،١حبح َٓػٛز ًب صبً ١ايبعح ،36ّ ،ع.2014 ،5
 -4أسطٔ غسبْ ،ٞعس ١ٜا٫عتدا ٤اىبادً ٟب ايكاْ ٕٛا٫داز ،ٟحبح َٓػٛز ًب صبً١
ايتٛاصٌ ًب ا٫قتصاد ٚا٫دازٚ ٠ايكاْ ،ٕٛع.2014 ،39
 -5د .زاْا زٚ٩ف هب٘ نسْٚ ِٜطاز عبد ايكادز اهبد ،اٯثاز اىبرتتب ١عً ٢اْعداّ ايكسازات
ا٫دازً ١ٜب سا٫ت اغتصاب ا٫ختصاص ،حبح َٓػٛز ًب صبً ١داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس،١ٜ
ّ ،3ع.2017 ،1
َ -6صطؿ ٢ايرتاب ،اضت ٤٬ٝا٫داز ٠عً ٢اىبًه ١ٝاشباصَٚ ١د ٣تعازض٘ َع اىبػسٚع١ٝ
ٚايطٝاد ٠ايكاْ ،ٕٛحبح َٓػٛز ًب صبً ١دٜٛإ اىبعامل ،ع  ،5-4اىبػسب.2006 ،
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زابعاً -ايبشٛخ ا٫يهرت: ١ْٝٚ
 -1ايسغد ٟسطٔ ،ا٫عتدا ٤اىبادً ٟب ايكاْ ٕٛاىبػسب ،ٞحبح َٓػٛز عً ٢اىبٛقع
ا٫يهرت:ْٞٚ

https://www.marocdroit.com

 -2ؾسؼب ١سطـب  ،ايتٓؿٝر ا٫داز ٟاىبباغس ًب اسهاّ ايكطا ٤اإلداز ٟازبصا٥س ،ٟحبح
َٓػٛز عً ٢اىبٛقع ا٫يهرت: ْٞٚ

http://www.webrev.dz

 -3ضبُد ٜٛضـ اسبطـب ،ا٫عتدا ٤اىبادً ٟب ايكاْ ٕٛاإلداز ،ٟحبح َٓػٛز عً ٢اىبٛقع
ا٫يهرت: ْٞٚ

https://www.bibliotdroit.com

 -4خصا٥ص عٝب ا٫عبساف ًب اضتعُاٍ ايطًط ، ١حبح َٓػٛز عً ٢اىبٛقع ا٫يهرت:ْٞٚ
https://www.almerja.com
خاَطاً -ايدضاتري ٚايكٛاْـب :
 -1قاْ ٕٛايتطُـب ايعساق ٞزقِ ( )31يطٓ. 2015 ١
 -2قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ ( )111يطٓ. 1969 ١
ضادضاً -ايكسازات ٚأسهاّ احملانِ :
 -1قسازات ٚؾتا ٟٚصبًظ ايدٚي ١ايعساق ٞيطٓ. 2017 ١
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