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                           ادلسحخلص
ايتأزٜب١ٝ ٭عها٤ ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ تٓؿأ ْتٝذ١  ٚقس بٝٓت ايسضاغ١ إٔ املدايف١

إخ٬ٍ أسس أعها٤ ايٓكاب١ بٛادبات٘ ٚأخ٬قٝات َٗٓت٘، ا٭َط ايصٟ ٜػتٛدب تٛقٝع عكٛب١ 
َٚٔ قبٌ ايػًط١  ،تأزٜب١ٝ نسٙ َٔ بني تًو ايعكٛبات اييت وسزٖا املؿطِّع عاز٠ سكطًٜا

 ايتأزٜب١ٝ اإلدطا٤اتجملُٛع١ َٔ ٚٚفكا  ،ايتأزٜب١ٝ املدتك١ بصيو ممج١ً مبذًؼ ايتأزٜب
 ي٘ اؿل يف، ٚؼت ضقاب١ ايكها٤ ايصٟ ١ايتأزٜبٝعكٛب١ ايٙ اييت تهفٌ غ١َ٬ ٖص ٚايطعٔ بٗا

 إيغا٤ ايكطاض ايتأزٜيب نًُا ؾاب٘ عٝب َٔ ايعٝٛب اييت ميهٔ إٔ تؿٛب ايكطاضات اإلزاض١ٜ.

غ١ املتٛانع١ ْعطًا ٭١ُٖٝ ايتأزٜب يف فاٍ ايعٌُ ايٓكابٞ دا٤ت ٖصٙ ايسضاٚ
ملعاؾ١ ٖصا املٛنٛع َٔ دٗات كتًف١، َٔ سٝح املدايف١ ايتأزٜب١ٝ ايٓكاب١ٝ ٚايعكٛب١ 

بتأزٜب أعها٤ ايٓكابات ٚايطعٔ يف ايكطاض ايتأزٜيب  ٚايػًط١ املدتك١ايتأزٜيب ايٓكابٞ 
 ايٓكابٞ.
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 .ايتأزٜب١ٝايعكٛب١ ، املدايف١ ايتأزٜب١ٝ، ايكٝازي١ايٓكابات امل١ٝٓٗ،  هًُات َفتاس١ٝ:اي

Abstract 

The study showed that the disciplinary violation of the 

members of professional unions arises as a result of a 

member of the union breaching its duties and the ethics of its 

profession. It requires the imposition of a disciplinary 

penalty against its among those penalties that are usually 

exclusively determined by the legislator, and by the 

competent disciplinary authority represented by the 

Disciplinary Council, and according to a set of procedures 

Disciplinary decisions and appeals that ensure the integrity 

of this disciplinary punishment, and under the supervision of 

the judiciary, which has the right to cancel the disciplinary 

decision whenever it is marred by a defect that may taint 

administrative decisions. 

Because of the importance of discipline in the field of 

trade union work, this study came to address this issue from 

various points of views, in terms of trade union disciplinary 

offense, trade union disciplinary punishment, the competent 

authority to discipline trade union members, and challenging 

the trade union disciplinary decision. 

Keywords: Professional Unions, pharmacists, disciplinary 

violation, disciplinary punishment. 

 ةـادلقذه
١َٓٗ ايكٝسي١ َٔ املٗٔ ايع١ًُٝ اييت هلا أٖساف إْػا١ْٝ، تكّٛ ع٢ً تكسِٜ 
اـسَات ايطب١ٝ ٚايكش١ٝ يًُذتُع مبا ٜهُٔ غ١َ٬ أفطازٙ، هلا ٚادبات ازب١ٝ ٚأخ٬ق١ٝ 
تٓؿأ َعٗا، فهٌ َٔ مياضؽ امل١ٓٗ هس ْفػ٘ ًَعًَا بطاعتٗا بسافع َٔ نُريٙ ٚزافع َٔ 

ٚادب  ٫؛ ٭ْ٘ َٔإشا نإ املؿطِّع قس قٓٔ ٖصٙ ايٛادبات أّ  ايٓعط عُا خًك٘، بغض
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ايكٝسيٞ َطاعا٠ أ١ُٖٝ اؿفاظ ع٢ً قش١ أفطاز اجملتُع َٔ خ٬ٍ تكسِٜ ايٓكا٥ح 
 .ٚايتعًُٝات ايكٝس١ْٝ٫ اي٬ظ١َ

أ١ُٖٝ نبري٠، ٚشيو يهُإ  شاايتأزٜب يف فاٍ ايعٌُ ايٓكابٞ َٛنٛع  ٚنُا إٔ
١ٝٓٗ بؿهٌ َٓتعِ َٚػتُط، ٚاحملافع١ ع٢ً ايسٚض ايهبري ايصٟ امل سػٔ غري عٌُ ايٓكابات

امل١ٝٓٗ بكٛض٠ َٓتع١ُ َٚػتُط٠، ٚيًشفاظ ع٢ً ايسٚض ايهبري ايصٟ  ٖصٙ ايٓكابات ت٪زٜ٘
تكّٛ ب٘ ٖصٙ ايٓكابات ـس١َ َٓتػبٝٗا ٚـس١َ ايكاحل ايعاّ يًسٚي١، فٗٓايو فُٛع١ َٔ 

مل١ٝٓٗ ا٫يتعاّ بٗا َكابٌ َا ٜتُتعٕٛ ب٘ َٔ ايٛادبات اييت ٜتٛدب ع٢ً أعها٤ ايٓكابات ا
خ٬ٍ بٗصٙ ايٛادبات ٜؿهٌ زٕٚ ؾو كايف١ تأزٜب١ٝ تػتٛدب ٚاإل ،ٚاَتٝاظاتسكٛم 

املػا٤ي١ ايتأزٜب١ٝ يعهٛ ايٓكاب١، يًشفاظ ع٢ً ايغا١ٜ اييت أْؿأت َٔ أدًٗا ٖصٙ ايٓكابات 
 ٚمتهٝٓٗا َٔ أزا٤ ضغايتٗا.

اْتؿاض ظاٖط٠ مماضغ١ ١َٓٗ ايكٝسي١ َٔ  ٖٛ ٚإٕ َٔ أغباب اختٝاض املٛنٛع
ٚاْعهاغاتٗا ايػًب١ٝ ع٢ً  طخل هلِ مبعاٚي١ ٖصٙ امل١ٓٗ،املتدككني ٚيري املفطاز يري ا٭

ايٓعاّ ايعاّ يف اجملتُع ٚتٗسٜسٖا ؾُٝع عٓاقطٙ، ٚقاٚي١ يتشًٌٝ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ 
 اييت ؼهِ تٓعِٝ مماضغ١ ١َٓٗ ايكٝسي١ ٚفاعًٝتٗا.

ايسضاغ١ َٛنٛع ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يتأزٜب أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ،  تٓاٚيت ٖصٙٚ
َكاض١ْ بني ايكاْْٛني ايفطْػٞ ٚايعطاقٞ َٔ خ٬ٍ زضاغ١  ، بٛقفٗا زضاغ١ايكٝازي١ْكاب١ 

ايٓكاب١ٝ املدايف١ ايتأزٜب١ٝ ايٓكاب١ٝ، ٚايػًط١ ايتأزٜب١ٝ  امل١ٝٓٗ، ٚؼسٜسطبٝع١ ايٓكابات 
 .ايكٝازي١يٓكاب١  ايتأزٜيب١، ايطعٔ يف ايكطاض ايتأزٜب١ٝ ايٓكابٝ ٚايعكٛب١

 :ا١ُٖٝ ايسضاغ١ا٫ًٚ: 

تهُٔ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ يف أْٗا تًكٞ ايه٤ٛ ع٢ً ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يتأزٜب 
أعها٤  بٗا ؿُا١ٜاملعٍُٛ  ٚغا٥ٌ ايطعٔ، ٚنصيو ايكٝازي١أعها٤ ْكاب١ املٗٓٝني بٓكاب١ 

ٍّ اؾ١ايتعػفٞ، ٖٚٞ َعَٔ ايفكٌ  ايكٝازي١ْكاب١  َٔ ايباسجني يف  ناٍف مل ؼغ باٖتُا
 فاٍ ايكإْٛ اإلزاضٟ يف ايعطام.
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 أٖساف ايسضاغ١:ثاًْٝا: 

ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يتأزٜب أعها٤ ايٓكابات  مساتأِٖ  ظٗاضٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل إت
يعطاقٞ ايه٤ٛ ع٢ً أٚد٘ ايككٛض يف ايتؿطٜع ايٓكابٞ ا إيكا٤ عٔ  ايعطام فه٬امل١ٝٓٗ يف 

ايكطاضات ايكازض٠  مجٝعإخهاع ٜٗسف اىل  ايٓكابٞ، ٚنصيوا ٜتعًل مبٛنٛع ايتأزٜب فُٝ
 إىل ضقاب١ ايكها٤ اإلزاضٟ. ايكٝازي١عٔ ْكاب١ 

  إؾهاي١ٝ ايسضاغ١: -ثايجا:

َٔ  امل١ٝٓٗ، طافلنإ ؿساث١ ايٓكابات امل١ٝٓٗ أثط نبري يف عسّ ٚنٛح فهط٠ امل
عسّ سػِ  فه٬ عٔ َٔ ايتفاقٌٝ ايساخ١ًٝ، سٝح ؼسٜس ْعاَٗا ايكاْْٛٞ َٚا بساخً٘ 

قس أثاض اـ٬ف يف ايفك٘ ٚايكها٤ ا٫زاضٜني يف َػأي١  يطبٝعتٗا ايكا١ْْٝٛ،-ايعطاقٞ-املؿطِّع 
ؼسٜس ٖصٙ ايطبٝع١، َٚٔ ٖٓا تططح ايسضاغ١ ايعسٜس َٔ اإلؾهايٝات ايكا١ْْٝٛ َٓٗا :املفّٗٛ 

يف نٌ َٔ فطْػا ٚايعطام  ْٛٞ يًٓكابات امل١َٝٓٗا١ٖٝ ايتهٝٝف ايكاْٚ ايكاْْٛٞ يٓكابات املٗٔ
٭عها٤ ٌٖ ول بٓكاب١ ايكٝسي١؟،ٚاختكام ايكها٤ اإلزاضٟ باملٓاظعات املتعًك١  ٣َس ؟

عٔ ايٓكاب١  إىل ايكها٤ اإلزاضٟ إليغا٤ ايكطاضات ايتأزٜب١ٝ ايكازض٠ ايًذ٤ٛ ايكٝازي١ْكاب١ 
 عكِٗ؟

 :ايسضاغ١ ١َٝٓٗذ :ضابعا

إىل َٓٗر ٜتُاؾ٢ َع طبٝع١ املٛنٛع ٚططٜك١ َعاؾت٘، ٖٚٛ  تػتٓس ٖصٙ ايسضاغ١
يًدطٚز  -عٓس ايهطٚض٠ ٚؼسٜسًا َٛقف ايكها٤ اإلزاضٟ ايفطْػٞ-ٓٗر ايتشًًٝٞ املكاضٕ امل

 مبذُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات اييت ميهٔ إٔ ؽسّ ايغطض َٔ ٖصٙ ايسضاغ١.

 خاَػًا: ٖٝه١ًٝ ايسضاغ١

تػبكُٗا َكس١َ ٚتٓتٗٞ غامت١  ىل َبشجنيا تتطًب زضاغ١ َٛنٛعٓا تكػُٝ٘
 تتهُٔ أِٖ ا٫غتٓتادات ٚا٫قرتاسات املتعًك١ مبٛنٛع ايسضاغ١.
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  :ٍٚا٭ٍٚ:  َطًبني،وتٟٛ ع٢ً ٚ ،ايكٝازي١ايكاْْٛٞ يٓكاب١  اإلطاضاملبشح ا٭
فُٝا نكل  ،ايكا١ْْٝٛ ٚطبٝعتٗآكاب١ امل١ٝٓٗ يًكٝازي١ اي َفّٗٛ ع٢ً غٓككطٙ

 تٓعِٝ مماضغ١ ١َٓٗ ايكٝسي١.ياملطًب ايجاْٞ 
  :ْٞوتٟٛ ع٢ً َطًبني،  املدايفات ايتأزٜب١ٝ يف ْطام ١َٓٗ ايكٝسي١املبشح ايجا ٖٛٚ

املطًب ايجاْٞ  تعطٜف ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ ٚأْٛاعٗا، بُٝٓايف ا٭ٍٚ: نكك٘ يًبشح 
 ادطا٤ات فطض ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ ٚايطعٔ فٝٗا. فٝ٘غٓبِّٔ 

 ادلبحث األول
 الصيادلةالقاًىًي لٌقابة  اإلطار

ٜتهٕٛ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًٓكابات امل١ٝٓٗ َٔ فُٛع١ َٔ ايكٛاعس ايعا١َ اييت 
ٚإٔ ٜهٕٛ يهٌ ١َٓٗ قإْٛ ٜٓعِ أسهاّ ، ؽهع ٭ْٛاع كتًف١ َٔ املطافل ايعا١َ امل١ٝٓٗ

١َٓٗ غٛا٤ أناْت تك١ٝٓ أّ ف١ٝٓ َجٌ  ،ايعٌُ بٗا، يٛنع ايكٛاعس املٓع١ُ ملُاضغتٗا يصيو
املداطبني  يٮؾدامٚتكٓني ايٛادبات ٚاحملعٛضات امل١ٝٓٗ  ايكٝسي١ شات ايطابع ايطيب،
عٔ شيو ميهٔ ايًذ٤ٛ  عًِٝٗ، فه٬ً ُٜشعطَِٓٗ َٚا ٖٛ  ُٜطًبيٝهْٛٛا ع٢ً عًِ ٚزضا١ٜ مبا 

 إىل تٓعِٝ مماضغ١ امل١ٓٗ َٔ خ٬ٍ ايكطاضات ايتٓع١ُٝٝ ٚنصيو ايتعًُٝات اييت تكسض بٓا٤ّ
كإْٛ املٓعِ ي١ًُٓٗ ْفػٗا، ٚتتُتع ٖصٙ ايكطاضات ايتٓع١ُٝٝ باْٗا قٛاعس عا١َ ع٢ً اي

 .ٚفطز٠ ٚهلا قف١ ا٫يعاّ

 َطًبنيعًٝ٘ غٓتٓاٍٚ يف ٖصا املبشح زضاغ١ تٓعِٝ مماضغ١ امل١ٓٗ ٚشيو ع٢ً ٚ
فُٝا نكل  ،ايكا١ْْٝٛ َفّٗٛ ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ ٚطبٝعتٗانكل ا٭ٍٚ َٓ٘ يًبشح يف 

 .ايكٝازي١تٓعِٝ مماضغ١ ١َٓٗ يْٞ املطًب ايجا

 ادلطلب األول
 القاًىًية الٌقابة ادلهٌية وطبيعحهاهفهىم 

 ايسفاع عٔ بٗسفَٗين  نتٓعِٝيف ايكطٕ ايتاغع عؿط  ايٓكاب١ٝاؿطن١  ْؿأت
 ايٓكابات يتعطٜفْٚعطض  ،زغتٛضٜاأعها٥٘، ٚمت بعس شيو اقطاض اؿل ايٓكابٞ  َكاحل



 -دراسة مقارنة-سيشية نقابة الريادلة أنسػذجًا الشطام التأديبي ألعزاء الشقابات ال

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

343 

ايفطع  يفايكا١ْْٝٛ  طبٝعتٗا إٝثِ ب ا٭ٍٚ، َٚٔغتٛضٟ يف ايفطع أغاغٗا ايس بٝإَع  امل١ٝٓٗ
  -:ًٜٞ ٚع٢ً ٚفل َاايجاْٞ 

 األول الفرع
 وأساسها الذسحىري ادلهٌيةالٌقابات  جعريف

 غٓبني تعطٜف ايٓكابات امل١ٝٓٗ ٚاغاغٗا ايسغتٛضٟ َٔ خ٬ٍ ايفكطات ا٫ت١ٝ: 

 امل١ٝٓٗ،ْػٞ مل ٜتعطض إىل تعطٜف ايٓكابات املؿطِّع ايفط إ: ا٫ٚ: تعطٜف ايٓكابات امل١ٝٓٗ
ٚنٕٛ  ،بايؿدك١ٝ املع١ٜٛٓٚبهْٛٗا تتُتع  امل١ٝٓٗخكا٥ل ايٓكابات  بتشسٜسبٌ انتف٢ 
َٔ أدً٘ املتُجٌ  ٚدست ايغطض ايصٟ فه٬ً عٔ شيو٫ظًَا ملُاضغ١ِ امل١ٓٗ،  ٗاٝا٫ْهُاّ اي

ايفك٘ ايفطْػٞ ٖٛ َٔ عطف  ٚيهٔ، (1) متجًٗايف ايسفاع عٔ ؾطف ٚاغتك٬ٍ امل١ٓٗ اييت 
ؾدام مياضغٕٛ ١َٓٗ ٚاسس٠ أٚ ١َٓٗ مماث١ً أتتهٕٛ َٔ  ١ايٓكابات امل١ٝٓٗ بأْٗا "مجعٝ

 .(2)َطتبط١ تهٕٛ ياٜتٗا زضاغ١ املكاحل ا٫قتكاز١ٜ أٚ ايتذاض١ٜ أٚ ايعضاع١ٝ ٚمحاٜتٗا"

١ باْٗا اىل تعطٜف ايٓكابات املٗٓٝ قس تططم ٕ املؿطِّع ايعطاقٞإايعطام فٚأَا يف  
عا١َ سط٠ ٜهفًٗا ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ يًسٚي١ ٚهلا ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ ٚتتُتع باغتك٬ٍ  َٓع١ُ
فكس عطفٗا  ايكٝازي١ْكاب١  ، ٚأَا(3) بط٥ٝػٗازاضٟ َٔ ادٌ ؼكٝل أيطانٗا ممج١ً إَايٞ ٚ

تتُتع بايؿدك١ٝ املع١ٜٛٓ ٚهلا سل متًو املٓكٍٛ ٚايعكاض ٚايتكطف بُٗا باْٗا "املؿطِّع 
 .(4")ٝل ايطانٗا ٚميجًٗا ايٓكٝبيتشك

                                                      

الخاص بإنذاء نقابة 19/9/19٥2( في٥2–01١8( مغ السخسػم رقع)1( يشطخ السادة)1)
الخبخاء السحاسبيغ وتشطيع لقب وميشة السحاسبة السشذػر عمى السػقع االلكتخوني 

.frhttps://www.legifrance.gouv١/6/0200، تاريخ الديارة. 
، 1دمحم بكخ الكباني، نطخية السؤسدة العامة السيشية في القانػن اإلداري )ط ( نقاًل عغ د.0)

 .8١-۲۱( ص۲۹۹۱دار الشيزة العخبية، 
( 0والسادة )1969( لدشة 178( مغ قانػن نقابة الرحفييغ العخاقي رقع)0( يشطخ السادة )١)

/أواًل( مغ قانػن 0والسادة )198٥( لدشة29العخاقييغ رقع ) مغ قانػن اتحاد السقاوليغ
 .0217( لدشة 61نقابة األكاديسييغ العخاقي رقع)

 السعجل. 1966( لدشة ۲۲۱( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاق رقع)0يشطخ السادة) (٥)

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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 يعّ ا٭عها٤ باملؿاضن١ فٝٗا َٚٓشٛا عسزًاأمت إْؿا٤ ايٓكابات بكٛاْني خاق١ ٚٚ
بتأغٝؼ ْكاب١ ايتذاض ايعطاقٝني،  1929َٔ املعاٜا ٚايك٬سٝات َٓص ظٗٛضٖا املبهط عاّ

يعاّ  1ضقِٚ 1936يعاّ  72ٚقسض بعسٖا ايهجري َٔ ايٓكابات اغتٓازا ع٢ً قإْٛ ايعٌُ ضقِ 
ست٢ قسٚض قإْٛ تٓعِٝ ايٓكابات ايعُاي١ٝ 1970يعاّ 151ايكإْٛ ايغٞ بكسٚضايصٟ  1958
ٚيهٓ٘  ٚإ ا٫ْتُا٤ إىل ٖصٙ املٓعُات اختٝاضٟ َٔ سٝح املبسأ،،(1)1987يعاّ  52ضقِ 

َٔ ادٌ َعاٚي١ امل١ٓٗ ٚؽهع يتؿطٜعات تتٛىل تٓعُٝٗا ٚتأغٝػٗا ٜٚكتكط ًا أقبح إيعاَٝ
 .(2)أعها٥ٗا ٚزٚا٥ط ايسٚي١ ٚمحا١ٜ سكٛقِٗ ايٛظٝف١َٝع ٢ تٓعِٝ ايع٬ق١ زٚضٖا عً

 ايؿدك١ٝهلا  ١َٝٓٗعطفٗا بكٛي٘: "َٓعُات ايفكٗا٤ ََٔ ٚيف ايعطام ٖٓاى َٔ 
 ٚايسفاع عٔ ٗاٝاـام بٗا، ـس١َ َٓتػب ايتؿطٜعأيطانًا قسز٠ يف  ٚتػتٗسف ،املع١ٜٛٓ

 غبٌٝ تطٜٛطيف  ايطمس١ٝٚايتعإٚ َع ايػًطات  ،امل١ٝٓٗايع٬قات  ٚتٓعِٝامل١ٓٗ،  سكٛم
 .ايٓكاب١ ايػًطات ايعا١َ اييت متًهٗا ايتعطٜفٖصا  تهُٜٔ ، ٚمل(3)"ٚتكسّ امل١ٓٗ

اييت تتدكل يف اإلؾطاف ع٢ً ْؿاط ١َٓٗ  طافلامل باْٗاايٓكابات ٚميهٔ تعطٜف 
تدبٕٛ َٔ ٖصٙ ٜٚسٜطٖا أعها٤ َٓ ق٬سٝات ايػًط١ ايعا١َ عسزا ََٔع١ٓٝ ميٓشٗا ايكإْٛ 

َٔ يري ُاٜتٗا َٔ ايسخ٤٬ شيو ؿٚ ؛إيٝٗاامل١ٓٗ، ًٜٚعّ نٌ َٔ مياضغٗا با٫ْهُاّ 
 .مجٝع ايتذاٚظات املطتهب١ ايطقاب١ ع٢ًا٭عها٤ بٗسف 

 زٜباد١ايفطْػٞ ايٓافص لس إٔ  ايسغتٛض امل١ٝٓٗ: يفايسغتٛضٟ يًٓكابات  ثاْٝا: ا٭غاؽ
عٔ سكٛق٘  سافعٜيهٌ ؾدل إٔ  "هٛظع٢ً:  تْكَّ اييت تؿهٌ دع٤ًا َٓ٘ ٦٤٩١زغتٛض 

( 34، ٚنصيو املاز٠)(4")اختٝاضَٙٚكاؿ٘ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ايٓكابٞ ٚا٫ْهُاّ إىل ْكاب١ َٔ 
                                                      

، 0جاد، ط( د. عجنان العابج، قانػن العسل، )وزارة التعميع العالي والبحث العمسي، جامعة بغ1)
 .167( ص1989بغجاد،

( زيشب كخيع سػادي، االحكام القانػنية لمخاتب، رسالة ماجدتيخ )كمية الحقػق، جامعة 0)
 .09( ص1998الشيخيغ،

( د.ىادي رشيج الجاوشمي، الجسعيات والشقابات في التذخيع العخاقي، )دون دار نذخ، ١)
 .10١( ص1961بغجاد،

والتي تذكل جدءًا مغ دستػر 19٥6تػر فخندا لعام ( مغ ديباجة دس6( يشطخ الفقخة )٥)
 الشافح1928
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وسز ايكإْٛ ايكٛاعس املتعًك١ مبا "ع٢ً اْ٘  تايٓافص، ْكَّ 1958َٔ ايسغتٛض ايفطْػٞ يػ١ٓ
 .هُإ ا٫دتُاعٞ"ًٜٞ..... قإْٛ ايعٌُ ٚقإْٛ ايٓكابات ايعُاي١ٝ ٚاي

 ١،ٝفكس نفٌ إْؿا٤ ايٓكابات ٚا٫ؼازات املٗٓ ايٓافصاَا ايسغتٛض ايعطاقٞ 
 دا٤ت ايٓكابات ؼٝتأغ ١ٜإٔ سط ٬سغٜ، ٚمما (ايجًا/ث٢٢)ٚشيو يف املاز٠ ٗاٝإي ٚا٫ْهُاّ

املؿطِّع  فطزٜ َٔ ا٭فهٌ إٔ ، ٚنإ(1) يًعطاقٝنيتتعًل عل ايعٌُ  ( اييت٢٢نُٔ املاز٠)
 ؛ٗاٝاي ا٫ْهُاّ ٚسل ١ٝايٓكابات ٚا٫ؼازات املٗٓ ؼٝتأغ ١ٜتٛضٟ َاز٠ تتعًل عطايسغ

ايٓكابات فكط  تأغٝؼإٔ ايسغتٛض نفٌ سل ( ٢٢)املاز٠ َٔ فِٜٗ٭ْ٘ َٔ املُهٔ إٔ 
 .ٝنيٚا٫طبا٤ ٚايكشف ٚاحملاَني ايكٝازي١اؿط٠ ن املٗٔ يًعُاٍ، َٔ زٕٚ اقشاب

 الفرع الثاًي
 ادلهٌيةٌقابات لل القاًىًية الطبيعة

١ بايؿدك١ٝ ًٝٓكابات املٗٓي ٚايعطاقٞ املؿطِّع ايفطْػٞنٌ َٔ  اعرتافبايطيِ َٔ 
املع١ٜٛٓ، ٚنْٛٗا تتٛىل إزاض٠ َطافل عا١َ إ٫ أْ٘ مل ٜتعطض يتهٝٝفٗا ايكاْْٛٞ فتتُتع 
ايٓكابات امل١ٝٓٗ مبكته٢ قٛاْني إْؿا٥ٗا يػًط١ تٓع١ُٝٝ تػاعسٖا ع٢ً ؼكٝل ايغطض 

َت َٔ أدً٘، ٚسني تكسض ايٓكاب١ قٛاعس َٔ ٖصا ايكبٌٝ فإْٗا متاضؽ غًط١ ايصٟ قا
فكس تكّٛ  تٓع١ُٝٝ ٚضقاب١ٝ، فًٗصا ؽهع يًٛقا١ٜ اإلزاض١ٜ َٔ داْب ايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ،

ايٓكابات امل١ٝٓٗ بٛنع َؿطٚعات ايكٛاْني يًٓعاّ ايكاْْٛٞ أٚ ايكٛاعس ايػًٛى املٗين ع٢ً 
مل ٜعًل املؿطِّع إٔ فأَا بايٓػب١ يًعطام ، ٚ(2)كام بإقساضٖاإٔ ٜكّٛ ايٛظٜط قاسب ا٫خت
ٕ ٭؛ٝٓتكس َٛقف املؿطِّع فقساضٖا َٔ ايٛظٜط املدتل، إ عْٔفاش قٛاعس ايػًٛى املٗين 

 ،(3)ع٢ً املكًش١ ايعا١َ، ٜٚ٪زٟ إىل زنتاتٛض١ٜ ايٓكابات ٖصٙ ايٛقا١ٜ ٜؿهٌ خططًا يٝاب
َع ، إقساض قٛاعس ايػًٛى املٗينبدتل املٜط ٖٛ دعٌ ايٛظإىل فإْٓا ْسعٛ املؿطِّع صيو ي

                                                      

 الشافح.0222( مغ الجستػر العخاقي لدشة 00( يشطخ السادة )1)
، (1961، دار الفكخ العخبي،1د. سميسان دمحم الصساوي، مبادئ القانػن اإلداري، )ط ( 0)

 .192القاىخة، ص
ي التذخيع العخاقي، )اشخوحة دكتػراه، عبج الكاضع فارس السالكي، السشطسات السيشية ف (١)

 .01٥(، ص1997كمية القانػن جامعة بغجاد، 
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ٜتعاضض َع  ا٫يتعاّ بٓؿطٖا يف اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ يتكبح ْافص٠ عل ا٭عها٤، ٖٚصا ٫
 .اغتك٬ٍ ايٓكابات

َػأي١ ؼسٜس ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًٓكابات امل١ٝٓٗ يف عاّ يف فطْػا أثريت ٚقس 
نأٍٚ قه١ٝ تتعًل  بكه١ٝ "ٚدٛإ"، عطٚف١ا٭طبا٤، امليف ايكه١ٝ املتعًك١ بٓكاب١  1943

 ع٢ً ايطيِ َْٔكاب١ ا٭طبا٤  ٚأٚنح َفٛض اؿه١َٛ يف تكطٜطٙ إٔ، بايٓكابات امل١ٝٓٗ
، اٟ إ ايٓكابات يف فطْػا اَا تعس َٔ (1) عا١َيٝػت َ٪غػ١ ا٫ اْٗا طبٝعتٗا امل١ٝٓٗ 

 َٔ ْٛع دسٜس.ا٭ؾدام اـاق١ َهًف١ بإزاض٠ َطفل عاّ ٚأَا إ تعس أؾدام عا١َ 

امل١ٝٓٗ ايٓكابات  طبٝع١، فكس أٚنشت ايفطْػ١ٝ َٛقف قه١ُ ايتٓاظع ٚغكٛم
فايؼ  اعها٤ املتعًك١ باْتداب ايكه١ٝيف  13/2/1984ریيف سهُٗا ايكازض بتاض١ قطاس

 ا٭ؾدام اـاق١، طابع ٚيكس أٚنشت احمله١ُ إٔ هلصٙ ايٓكاب١ ،احملاغبنيْكاب١ اـربا٤ 
اييت  ،احملاغبنييٓكاب١ اـربا٤  اإلق١ًُٝٝ إٕ اجملًؼ ايٛطين ٚاجملايؼ" فكس دا٤ يف اؿهِ

ي٘ طابع املٓعُات اـاق١ ع٢ً ايطيِ ،٦٢/8/٦٤١٤ُأْؿ٦ت مبٛدب املطغّٛ ايكازض يف
 .(2)"عاّ َطفل رئَ نْٛٗا َهًف١ يف تػ

 ٖٚٞ أ٫ ،١٦ٖٝ قها١ٝ٥َٛقف ايكها٤ ايعازٟ يف فطْػا َتُج٬ بأع٢ً  ىتًف ٫ٚ
بأْٗا تعس  27/12/2006 بتاضٜذ١ ايٓكض، فكس قهت ٖصٙ احمله١ُ يف سهُٗا ايكازض قهُ

يف ٖصا اـكٛم  احمله١ُ هًف١ غس١َ عا١َ، ٚقهتاـاق١ امل املع١َٜٛٓٔ ا٭ؾدام 

                                                      

( مارسػ لػنغ واخخون، القخارات الكبخى في القزاء االداري، )السؤسدة الجامعية لمجراسات 1)
 .١60، ص(۱۰۰۲والشذخ والتػزيع، بيخوت، 

مشذػر عمى السػقع 198١/شباط/1١(، بتاريخ0١1٥( حكع محكسة التشازع الفخندية: رقع)0)
  االلكتخوني:

https://www.legifrace.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXTO0000760 
 .6/6/0200تاريخ الديارة     

https://www.legifrace.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXTO0000760
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 بتٓفٝصاـام املهًف١  يًكإْٛ ا٫عتباض١َٜٔ ا٭ؾدام  ،باضٜؼيف  احملاَنيْكاب١ بإٔ 
 .(1)َطفل عاّ

 ايفطْػٞ، ٚبعس بعض ايرتزز، اإلزاضٟ صٙ ا٭سهاّ إٔ ايكها٤ع٢ً ٖ ٬سغٜ ٚمما
املع١ٜٛٓ باعتباضٖا َٔ ا٭ؾدام  امل١ٝٓٗايطعٕٛ اـاق١ بايٓكابات ط إىل  ٜٓ أقبح
 .(2)١اـاق

 تٓعَِٝا ٖٞ إ٫  امل١ٝٓٗإٔ ايٓكابات ،(3)ايفك٘ فكس اعترب بعض ايفك٘ قعٝس ٚع٢ً
 طبٝع١َٔ  ريغ٫ٜ  ايتهًٝفعاّ، ٚإٔ ٖصا  إزاض٠ َطفل تهًٝف٘مت  اـام يًكإْٛ هعى

 إىل اعتٓام ٖصا ايطأٟ اؿسٜحايفك٘ ايفطْػٞ  تذٜ٘إىل َ٪غػ١ عا١َ، ٚ ٛهلاوٚ ايٓكاب١
 .(4)َٔ أؾدام ايكإْٛ اـام امل١ٝٓٗايٓكابات  باعتباض

طبٝع١ ايٓكابات امل١ٝٓٗ ع٢ً َػت٣ٛ ايكها٤  عٔإؾهاي١ٝ  ٚأَا يف ايعطام بطظت
يف أسس أسهاَٗا طبٝع١ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف  عايتُٝٝكها٤ فكس أٚنشت قه١ُ أَا اي ،ٚايفك٘

اعتباض ْكاب١ املٗٔ  احمله١ُ فكس قهت 16/7/1975ذٜبتاض ايكازض ايتُٝٝعسهِ قه١ُ 
 ميهٔ إزاض١ٜقطاضات  سايٓكاب١ تع قطاضات يف ايعطام َٔ أؾدام ايكإْٛ ايعاّ، ٚإٔ ايطبٝع١
 .(5)فٝٗاايطعٔ 

                                                      

/كانػن 07( في2-02. 126غخفة السجنية االولى، رقع )( حكع محكسة الشقس الفخندية، ال1)
 :مشذػر عمى السػقع االلكتخوني 0226االول/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007053769  

 .6/6/0200 :تاريخ الديارة     
(2)Martin Lombard & Gilles Dumont Droit administrative ,(9° edition, 

Dalloz, 2011). p 112 

، تخجسة مشرػر القاضي، 1، ط0( جػرج ڤػديل وبيار دلڤػلڤيو، )القانػن اإلداري،ج١)
 . ٥92ص(، 0221السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع، بيخوت، 

(4) Patrice Chrétien, Nicolas Chifflot & Maxime Tourbe ,(Droit 

administrative, 15e edition , Dalloz , 2016 ), p 217. 
العقػد اإلدارية الشطخية العامة وتصبيقاتيا في القانػن الكػيتي  ،( د. ابخاليع شو الفياض2)

 .07(، ص1977والسقارن، )جامعة الكػيت، 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007053769
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ايطبٝع١  ؼسٜسايفك٘ ايعطاقٞ؛ فٗٓاى عس٠ آضا٤ ظٗطت بؿإٔ  أَا عٔ َٛقف
 خاق٦ٖٝ١ات ٖٞ  امل١ٝٓٗفصٖب ايطأٟ ا٭ٍٚ إىل إٔ ايٓكابات  ،امل١ٝٓٗيًٓكابات  ايكا١ْْٝٛ
 ٝريتػ مب١ُٗاملهًفني ايػًط١ ايعا١َ، فٗٞ َٔ أؾدام ايكإْٛ اـام  باَتٝاظاتتتُتع 

املتعًك١  ايسعا٣ٚ ؽهع إزاض١ٜٖٞ قطاضات  ٚايفطز١ٜ ايتٓع١َُٝٝطفل عاّ، ٚ قطاضاتٗا 
 .(1)تتُتع بٗا اييتا٫غتجٓا١ٝ٥  ي٬َتٝاظات ْتٝذ١بإيغا٥ٗا ٫ختكام ايكها٤ اإلزاضٟ، 

 تٛافط ضأٟ آخط إىل عسّ اعتباض ايٓكابات َ٪غػات عا١َ، اغتٓازًا إىل عسّ ٚشٖب
 طبٝع١ وسز أْ٘ ملممًٛن١ يًسٚي١، إ٫  ساملايٞ هلا، َٚٔ ثِ فٗٞ ٫ تع ايتدكٝلعٓكط 

 .(2)ايٓكاب١ ٌٖ َٔ أؾدام ايعا١َ اّ اـاق١

ٖصا  َع ٚمٔ،(3)َٔ أؾدام ايكإْٛ ايعاّ امل١ٝٓٗايٓكابات  ٜعسايطادح  ٚايطأٟ
ٕ مل تعس إٚ َٔ أؾدام ايكإْٛ ايعاّ امل١ٝٓٗإىل اعتباض ايٓكابات  ٜصٖبايطأٟ ايصٟ 

ٚفل َا َتٝاظات ٚاييت غٓبٝٓٗا ع٢ً أَ َ٪غػات عا١َ ملا تتُتع ب٘ يًٓكابات امل١ٝٓٗ 
ًٜٞ:- 

، خٛهلا اٜاٖا (4)امل١ٝٓٗ غًط١ يف اقساض قطاضات تٓع١ُٝٝ يًٓكابات :ايػًط١ ايتٓع١ُٝٝا٫ًٚ: 
فايٓكابات امل١ٝٓٗ تكّٛ بتٓعِٝ  ايكإْٛ، تػاعسٖا ع٢ً ؼكٝل ايغطض ايصٟ أْؿ٦ت ٭دً٘،

                                                      

بج الخحسغ نػرجان االيػبي، القزاء االداري في العخاق حاضخه ومدتقبمو، اشخوحة ( ع1)
 .126(، ص 1962دكتػراه، )كمية الحقػق، جامعة القاھخة، دار مصابع الذعب،

( سعج العمػش، نطخية السؤسدة العامة وتصبيقاتيا في التذخيع العخاقي، اشخوحة 0)
-٥2ص (،1968ر الشھزة العخبية، القاھخة، دكتػراه،)كمية الحقػق، جامعة القاھخة، دا

٥6. 
 (،1991بغجاد، )دار الحكسة لمصباعة والشذخ، ( د. ماىخ صالح عالوي، القخار االداري،١)

، مكتبة الفالح، الكػيت(، 1، د. ابخاليع شو الفياض، القانػن االداري، ط29ص
 .122ص

مة، تشصبق عمى عجد غيخ ( القخار التشطيسي: ىػ القخار الحي يتزسغ قػاعج عامة ممد ٥)
محجد مغ األفخاد، أي يحػي عمى قاعجة عامة مػضػعية تشصبق عمى اشخاص معيشيغ 
بأوصافيع ال بحواتيع، يشطخ د. سميسان دمحم الصساوي، الشطخية العامة لمقخارات اإلدارية، 

 .١11(، ص۲۹۹۲، دار الفكخ العخبي، 1)ط
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جريا بايٓكابات ٚؽًت عٓٗا، َٚٓشتٗا َطافل عا١َ ٚيهٔ ايسٚي١ مل تهٔ تٗتِ ن ٛقفٗاب املٗٔ
بعض غًطات ايكإْٛ ايعاّ يتُهٓٗا َٔ إدطا٤ ٖصا ايتٓعِٝ يصيو أخهعت يًطقاب١ اإلزاض١ٜ 
 ؼكٝكا يًكاحل ايعاّ، َٚٔ تًو ايكطاضات اييت تػطٟ ع٢ً أعها٤ املطافل ايعا١َ امل١ٝٓٗ،

 .(1)فطض ايطغّٛقطاض ٚ ،قٛاعس ايػًٛى املٗين اييت تتهُٔ آزاب ٚٚادبات امل١ٓٗ

ٌٖ ٖٞ َطافل عا١َ أّ ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ عا١َ تسٜط َطفكًا  ايكٝازي١يسٜٓا تػا٩ٍ ْكاب١ 
 إزاضًٜا؟

يف متًو  ٚهلا اؿل بايؿدك١ٝ املع١ٜٛٓ ٚتتُتع خام بكإْٛ امل١ٝٓٗاْؿا٤ ايٓكاب١  ٜتِ
يف  يكٝازي١اإٔ ْكاب١ ، ٚ(2)أيطانٗا ٚميجًٗا ايٓكٝب يتشكٝل بُٗا املٓكٍٛ ٚايعكاض ٚايتكطف 

ٖٚصا ٜكٛزْا إىل ايكٍٛ ، ايكٝازي١ايعطام ٖٞ ايػًط١ املدتك١ ملٓح تطخٝل َعاٚي١ ١َٓٗ 
٫ ٜتِ ايتعاٌَ  اْٗإ، إ٫ ايٓكاب١تُتع بٗا تبأْ٘ ع٢ً ايطيِ َٔ ايػًط١ ايتٓع١ُٝٝ ايٛاغع١ اييت 

؛  يسٚي١َطفل عاّ تػطٟ عًٝ٘ ايكٛاعس ايعا١َ اييت ؽهع هلا مجٝع َطافل ا اع٢ً أْٗ اَعٗ
إش تتٓاظٍ ٖصٙ ا٭خري٠ عٔ ق٬سٝاتٗا يًٓكاب١ ملٓح تطخٝل َعاٚي١ ١َٓٗ ايكٝسي١، ٫ٚ 

٭ٕ ٚدٛز ْكاب١ ١َٝٓٗ تتطًب َٓشٗا مجٝع ايك٬سٝات ايٓكاب١ٝ ٚامل١ٝٓٗ ٖٚٞ ؛يف شيو بأؽ 
ٚايكٍٛ  ،َعاٚي١ امل١ٓٗ ٠داظإقبٍٛ ا٫ْتُا٤ َٚٓح يف إش هلا سل  ؛بكسز إزاضتٗا يؿ٪ٕٚ امل١ٓٗ

يف ايعطام  ايكٝازي١إ٫ إٕ ْكاب١  ايكسزبصيو ٫ وس َٔ زٚض اإلزاض٠ ٚغًطتٗا ايطقاب١ٝ يف ٖصا 
قطب اىل اي٬َطنع١ٜ اإلزاض١ٜ هعًٗا ا٭، ٚمما َٓشٗا ايكإْٛ ناف١ ايك٬سٝات ٚا٫َتٝاظات

 .ٖٚٞ ايطقاب١ ع٢ً قطاضاتٗا اضناْٗأَ  ًاأغاغٝ ضنًٓاٖصٙ ا٭خري٠  تفكس ايهٓٗ ،املطفك١ٝ

إقساض ايًٛا٥ح املتعًك١ بتٓعِٝ ٖٞ :َٚٔ ايك٬سٝات املُٓٛس١ يًُطافل ايعا١َ امل١ٝٓٗ 
ٖٛ فُٛع١ َٔ ايكٛاعس ٚاملباز٨ املعطٚف١ بٗا ٚاملككٛز -قٛاعس ايػًٛى املٗين-امل١ٓٗ 

ع٢ً ا٫يتعاّ  َبينٚاييت تتطًب َٔ املُاضؽ إٔ ٜكّٛ بػًٛى َعني  ٭قشاب امل١ٓٗ ْفػٗا،

                                                      

 178( د. دمحم بكخ قباني، السرجر الدابق، ص1)
 .1966( لدشة 110( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاق رقع )۱السادة )يشطخ  (0)
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ع٢ً ٚا٫خ٬ٍ بٗا خطٚدًا عًٝٗا ٚ ع٢ً امل١ٓٗ ٚؾطفٗا،َطاعاتٗا قافع١  هٕٛتعٝح  ابٗ
 . (1)ؾطفٗا

 ش تكسض بٓا٤ّإ امل١ٓٗ؛ٞ فطْػا فإٔ فًؼ ايٓكاب١ ٖٛ ايصٟ ٜهع ٥٫ش١ ايػًٛى فف
 ، ٚثِاملع١ٝٓاجملًؼ ايٛطين يًٓكاب١  ٜعسٖاع٢ً قطاض َٔ ٚظٜط ايكش١ فإٔ ٖصٙ ايكٛاعس 

( L. 538-1)فاملاز٠ ٖٛ اٚ اؿه١َٛ بعس َٓاقؿتٗا  ُٝكطٖاياملدتل  ايٛظٜطتعطض ع٢ً 
 وهطٖٛ ايصٟ  ايكٝازي١قإْٛ ايكش١ ايعا١َ أٚنشت إٔ اجملًؼ ايٛطين يٓكاب١  َٔ

يف ؾهٌ ْعاّ إزاضٟ عاّ، ٚبايتايٞ متًو  ٜٚكطض( ا٭زبٝاتقٛاعس ايػًٛى املٗين )ْعاّ 
 .(2)اإليغا٤انٞ ٚمتاضؽ ٖصٙ ايػًط١ ؼت ضقاب١ ق تٓع١ُٝٝايٓكاب١ غًط١ 

ٚقس أٚنح فًؼ ايسٚي١ طبٝع١ قٛاعس ايػًٛى املٗين "ْعاّ آزاب امل١ٓٗ" يف   
قه١ٝ "بٛدٛإ" قهت بإٔ ايكطاضات ايتٓع١ُٝٝ ٖٞ قطاضات إزاض١ٜ ٚإٔ املٓاظعات املتعًك١ 

، يصيو فٗٞ تطاقب تًو ايكطاضات نكانٞ إيغا٤ بٗا تسخٌ يف اختكام ايكها٤ اإلزاضٟ،
يكطاضات امل١ٝٓٗ، ٫ ٜفطم فًؼ ايسٚي١ ايفطْػٞ بني ايكطاضات ايفطز١ٜ  ض١ٜزاايطبٝع١ اإلٚ

 .(3)ٚايتٓع١ُٝٝ، ٭ْٗا يف نًتا اؿايتني إزاض١ٜ

إٔ اجملايؼ ايٛط١ٝٓ يًٓكابات، عٓسَا تهع ، (4)ايفك٘ ايفطْػٞ ٜط٣ داْب َٔٚ
ا طبٝع١ فٗٞ تعس نػًط١ إزاض١ٜ ٚإٔ قٛاعس ايػًٛى املٗين هل قٛاعس ايػًٛى املٗين،

ايكطاضات اإلزاض١ٜ ايتٓع١ُٝٝ يصيو فٗٞ ميهٔ إيغا٩ٖا بػبب عسّ املؿطٚع١ٝ َٔ خ٬ٍ ايطعٔ 
 .زاضٟأَاّ ايكانٞ اإل باإليغا٤

                                                      

( تغخيج دمحم قجوري الشعيسي، التشطيع القانػني لسيشة السحاماة في العخاق، )رسالة ماجدتيخ، 1)
 .78(، ص۱۰۰۱كمية القانػن، جامعة بغجاد، 

 .٥90( جػج فيجل و بيار دلفػفيو، السرجر الدابق، ص0)
 .١6٥رسػ لػنغ واخخون، السرجر الدابق، صما( ١)

(4) Andre Laubadere ,traite de driot administatif, op cit , p 774. 
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ايبعض إٔ قٛاعس ايػًٛى املٗين ٖٞ  فري٣،(1)طأٟ ايفك٘ ايعطاقٞيبايٓػب١  ٚاَا
ب ع٢ً اؾ١ٗ باضٟ خانع يًكإْٛ ايعاّ، يصيو هـازض٠ عٔ ؾدل اعتـقطاضات إزاض١ٜ ق

سضز يف ايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ، ٚبايتايٞ ول ـطٚع١ٝ َٚطاعا٠ ايتـاييت تهعٗا اسرتاّ َبسأ املؿ
 ي٘، َؿطٚعًا خاق١ إشا ناْت متؼ سكًا تكطاضاـيهٌ قاسب َكًش١ ايطعٔ يف ٖصٙ اي

إش تعس اهل١٦ٝ ايتٓع١ُٝٝ  ؛فرتض إٔ تهٕٛ ايػًط١ املدتك١ ٖٞ قه١ُ ايكها٤ اإلزاضٟٜٚ
ايطقاب١ ايٛقا١ٝ٥ َٔ اؾٗات  عسّ ٚدٛزَع ٫غُٝا ات امل١ٝٓٗ َٔ أخطط ايػًطات، يًٓكاب

 املدتك١.

١َٓٗ ايكٝسي١ َٔ املٗٔ اييت هلا قاْْٛٗا ْٚعاَٗا ايساخًٞ، مما ًٜعّ  ٚتعس
هع ايكٛاعس ٜ فاملؿطِّعأقشابٗا با٫يتعاّ بايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ سفاظًا ع٢ً امل١ٓٗ ٚمسعتٗا، 

يًكٝسيٞ ٚاملٓع١ُ يػًٛى ا٫عها٤ املٓتُني يًٓكاب١، ٚ٭دٌ  ملٗينااملتعًك١ بايػًٛى 
 .(2)ؼكٝل ٖصا أداظ هلا اغتدساّ بعض ٚغا٥ٌ ايكإْٛ ايعاّ

زاب ١َٓٗ ايكٝسي١ يف ايعطام بكٛض٠ ٯَٔ عسّ ٚدٛز ٥٫ش١ َػتك١ً  ٚبايطيِ
يػ١ٓ  40ِ َػتك١ً ا٫ آْا لسٖا بؿهٌ ٚانح يف قإْٛ َعاٚي١ ١َٓٗ ايكٝسي١ ايعطاقٞ ضق

ايٓاؽ ٚمحاٜتٗا َٔ  سٝا٠ايٓافص، ٚملا هلصٙ امل١ٓٗ َٔ تأثري فعاٍ يف اؿفاظ ع٢ً ٦٤۹۱
 خ٬ٍ تأَني ايكش١ ايعا١َ يف اجملتُع، ٖٚٞ عٓكط َِٗ َٔ عٓاقط ايٓعاّ ايعاّ يًُذتُع،

٭ٕ ايكٝس٫ْٞ  ؛فه٬ً عٔ ظععع١ أَٔ ٚاغتكطاض اجملتُع ٝا٠ ا٭فطاز،عٚإٔ اْتٗانٗا ٜ٪زٟ 
فٗصا ب٬ ؾو ٜ٪زٟ  ا خايف قإْٛ امل١ٓٗ ٚعٌُ ع٢ً بٝع احملعٛضات بسٕٚ ٚقف١ طب١ٝ،إش

ٖٚٓا  ، ٚاْتؿاض ظاٖط٠ تعاطٞ املدسضات زاخٌ اجملتُع،طإىل تعطٜض سٝا٠ ا٭فطاز يًدط
ايهبط اإلزاضٟ َٔ خ٬ٍ  ٜعٗط زٚض غًطات َٚٔ ثِ وتاز إىل غًط١ تعٌُ ع٢ً محاٜت٘، 

                                                      

، عبج الكاضع 29( د. ماىخ صالح عالوي الجبػري، القخار اإلداري، السرجر الدابق، ص1)
بق، ، تغخيج دمحم قجوري الشعيسي، السرجر الدا017فارس السالكي، السرجر الدابق، ص

 .8١ص 
 .1966لدشة ( ۲۲۱( مغ قانػن نقابة صيادلة العخاق رقع)06( يشطخ السادة)0)
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طٚط ـيف اغتٝفا٤ٙ يًؿ ٔ مياضؽ ٖصٙ امل١ٓٗ ٚايٓعطيتأنس ممايتفتٝـ ع٢ً ايكٝسيٝات، ٚا
 .(1)ًٛب١ َٔ عسَٗاـايكا١ْْٝٛ املط

غًط١ َٔ غًطات ايكإْٛ ايعاّ املدٛي١  ايػًط١ ايتأزٜب١ٝ ستع :(2)ايػًط١ ايتأزٜب١ٝثاًْٝا: 
يكإْٛ املسْٞ يف ايتعٜٛض ٚايفػذ شيو إٔ ع٬ق١ ا ػتٓس إىل َباز٨ت٫ٚ  ١ًٝٓٓكابات املٗي

 .(3)ا٭عها٤ بايٓكاب١ ٖٞ ع٬ق١ قا١ْْٝٛ

ايٓكابات بػًط١ ؼكٌٝ  عٚتتُت امل١ٝٓٗ:اي١ٝ يًٓكابات املٜطازات ثايجًا :اإل
بٛقفٗا َطافل عا١َ، ٚتعس َٔ أِٖ غًطات ايكإْٛ ايعاّ املُٓٛس١ هلصٙ املطافل ،(4)ايطغّٛ

ٚيعٌ أِٖ ٖصٙ َٔ قبٌ املؿطِّع، ٚتتعسز ايطغّٛ اييت تكّٛ ٖصٙ املطافل بتشكًٝٗا، 
ايطغّٛ ٚاييت تؿهٌ َٛضز َِٗ يًُطفل ٖٞ ضغّٛ ايكٝس يف دسٍٚ املطفل، ٚنصيو 
ا٫ؾرتانات ايػ١ٜٛٓ اييت زفعٗا ا٭عها٤، ٚنصيو ايطغّٛ ا٭خط٣ اييت تفطنٗا َكابٌ 
اـسَات اييت تكسَٗا يٮفطاز َٔ يري ا٭عها٤، ٚتغطٞ ٖصٙ ايطغّٛ َكاضٜف إزاض٠ املطفل 

ٚتػاعس ع٢ً ؼكٝل ايغطض ايصٟ أْؿ٤ٞ َٔ أدً٘، ٖٚٞ بصيو تعس َٛضزا ٚتٓفٝص َؿاضٜع٘ 
 .(5)اعتٝازًٜا يتغط١ٝ ايٓفكات ا٫عتٝاز١ٜ

                                                      

( ٥2( مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة العخاقي رقع)1/الفقخة/02( يشطخ السادة)1)
 السعجل.1972لدشة

 ( لتجشب التكخار، سششاقر بإيجاز الشطام التأديبي في السبحث الثاني.0)
(، 1998، جامعة القاىخة، القاىخة، ١جيغ زكي، قانػن العسل، )ط( د. محسػد جسال ال١)

 .02٥ص
( قخار فخض الخسع :يعخف الخسع بأنو "مبمغ مغ الشقػد يجفعو الذخز جبخا إلى الجولة او ٥)

احج مخافقيا العامة، مقابل نفع خاص يحرل عميو مغ جانب ىحا السخفق او الييئة 
كيدي، السالية العامة والتذخيع السالي، )دار العامة، يشطخ في ذلظ  د .أعاد حسػد ال

 .6٥، ص(۱۰۲۲الثقافة لمشذخ والتػزيع، عسان، 
( مغ القانػن التجاري الفخندي )الشفقات االعتيادية الخاصة L.710-0( نطخ السادة )2)

بالذبكة تسػل عغ شخيق الخسػم مغ أي نػع كانت والسجفػعة الى مجالذ التجارة 
(لدشة ۲۲۱( مغ قانػن نقابة صيادلة العخاق رقع)١٥،١2لسادتان )والرشاعة السحمية ( وا

 السعجل. 1966
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أزا٤ َايٞ نايهطا٥ب املباؾط٠، يف بسفع ضغّٛ مماث١ً ب١ ًٜٚتعّ أعها٤ ايٓكا
ؾدام ايكإْٛ ايعاّ، ٚتفطض ٖصٙ ايطغّٛ ع٢ً اؾدل َٔ  ػاًٜٙتعَٕٛ ب٘ 

،ٜٚرتتب ع٢ً عسّ زفع (1)املطافل امل١ٝٓٗ عٔ ات تٓع١ُٝٝ تكسضٛدب قطاضـا٭عها٤ مب
عين ٜشيو إٔ فا١ْٝ ايكٝس ، ٚ(2)ايعهٛ يطغِ ا٫ؾرتاى ايػٟٓٛ اغتبعازٙ َٔ اؾسٍٚ

 َٛضز أغاغٞ ع٢ً املطفل. فكسإ
 ادلطلب الثاًي

 الصيادلةههٌة  جٌظين ممارسة
 ؾأْٗا,ايكٝسي١  ١َٗٓ ١ ايكٝسي١ يف ايعطام ؾطٚط مماضغ١َٗٓعاٚي١ َ قٛاْنيتٓعِ 

ضقِ  ١ٓ ايكٝسي١ ايعطاقٕٞٗ املؿطِّع يف قإْٛ َعاٚي١ َأَٚع  ا٭خط٣ املٗٔغا٥ط ؾإٔ 
 بٝس مماضغ١ ؾطٚط ٫ َعاٚي١ ؾطٚط باْٗاصٙ ايؿطٚط ٖأطًل ع٢ً َجٌ ٦٤۹۱يػ١ٓ ٩۱

إْٓا  إ٦٤١١٫ يػ٦٦٢١ٓ ضقِ ايكٝاي١"املُاضغ١" نُٔ قإْٛ ْكاب١  تػ١ُْٝ٘ اعتُس أ
 نُا ٚ ،(3)د١ٗٚاسس٠ َٔ  تػ١ُٝيعسّ اغتكطاض املؿطِّع ع٢ً  ا٭خري٠صٙ ٖاغتعُاٍ  اضتأٜٓا

 .أخط٣ َٔ د١ٗ  إٕ َفّٗٛ "املُاضغ١" أنجط ١َ٤٬َ يطبٝع١ ايٓؿاط ايكٝس٫ْٞ

                                                      

 .176دمحم بكخ قباني، السرجر الدابق، ص ( د.1)
السعجل السشذػر في الػقائع 1962لدشة( ۲۲۱مغ قانػن السحاماة رقع)( ۲۰( يشطخ السادة)0)

نػن نقابة قانػن ( مغ قا١1، والسادة)00/10/1962(، وبتاريخ۲۱۲۱العخاقية، بالعجد)
بتاريخ ( ۱۰۲۱والسشذػر في الػقائع العخاقية بالعجد)۲۹۲٥( لدشة۲۲)نقابة االشباء رقع

1/12/1987 
( نجج ان السذخع اشتخط لمعسل السھشي الحرػل عمى "اجازة مسارسة ميشة" استشادا إلى ١)

"في  بالسھشة, إذ إنو استقخ عمى استعسال لفظ "السسارسة أحكام القػانيغ الستعمقة
،وكحلظ الحال في ۲۹۲٥لدشة( ۲۲مغ قانػن نقابة االشباء رقع )(2،6،7السػاد)
( مغ 12و۹والسػاد) ۲۹۲۲( لدشة ٥6قانػن نقابة اشباء االسشان رقع) (مغ6-۲السػاد)

والسشذػر في الػقائع العخاقية ۱۰۰۰لدشة 6قانػن تجرج ذوي السھغ الصبية والرحية رقع
ستعسمت "السسارسة" في معطع الشرػص ذات ا١1/1/0222(بتاريخ۱۲۲۲بالعجد )

( لدشة ٥۰مداولة ميشة الريجلة رقع) العالقة باألشباء واشباء االسشان في قانػن 
 =واستعسل۲۹/۱/۲۹۲۰( في۲۲2٥والسشذػر في الػقائع العخاقية بالعجد )۲۹۲۰
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ا٭ٍٚ ؾطٚط ايكٝس يف   :َٔ خ٬ٍ فطعني ايكٝازي١غٓتٓاٍٚ تٓعِٝ مماضغ١ ١َٓٗ 
 .ًكٝازي١ي١ٝٓٗ ٚايجاْٞ ايٛادبات امل ،ايكٝازي١َطفل ْكاب١ 

 الفرع األول
 الصيادلة القيذ يف هرفك ًقابةشروط 

٫  قشابٗا ٚفل ؾطٚط قسز٠ قاًْْٛاأٓعِ ايكٛاْني املتعًك١ بهٌ ١َٓٗ َٚعاٚيتٗا َٔ ت
عا١َ  بس َٔ تٛافطٖا فُٝٔ ٜكّٛ مبعاٚي١ ٖصٙ امل١ٓٗ أٚ تًو، ٚقس تهٕٛ ٖصٙ ايؿطٚط ؾطٚطًا

َٔ  ميهٔأٚ قس تهٕٛ خاق١ َتعًك١ بامل١ٓٗ شاتٗا،  تتعًل بؿدل ايكا٥ِ مبعاٚي١ امل١ٓٗ
إٔ ٖٓاى عس٠  ْتبنيإٔ  ايكٝازي١ اب١املتعًك١ بٓك ايكٛاْنيخ٬ٍ اغتكطا٤ بعض ْكٛم 

 :َٔ خ٬ٍ ايفكطات ا٫ت١ٝيف ٖصٙ املطافل، ٖٚصا َا غٓتٓاٚي٘ يف  يًكٝسؾطٚط 

ٜتعًل بؿدك١ٝ ايكا٥ِ  تتُجٌ ايؿطٚط ايعا١َ مباٚ :ايؿطٚط ايعا١َ ملُاضغ١ امل١ٓٗأ٫ًٚ :
 ٚتتُجٌ ٖصٙ ايؿطٚط با٫تٞ: مبُاضغ١ ١َٓٗ َع١ٓٝ،

 ٜهٕٕٛ أ,ع٢ً  ايكٝازي١ ٚقإْٛ ْكاب١ ايكٝازي١ ١َٓٗ ْل قإْٛ َعاٚي١  :اؾٓػ١ٝ .1
ايكإْٛ يٓكاب١  ٚأداظ،(1)اؾٓػ١ٝ عطاقٞ ايكٝازي١ ١َٓٗ مبُاضغ١  ٜطيبايؿدل ايصٟ 

 َٔ سل وطَٛامل  ايصٜٔب أٚ ا٫داْب ايعط ايكٝازي١سل قبٍٛ اْتُا٤  ايكٝازي١
 اٚ باملجٌ ايعطام ّھب٬ز تعاٌَ ٚممٔ ي١ًُٓٗ  إغا٤تِّٗ بػبب ھاملُاضغ١ يف ب٬ز

بؿطط إ تكتكط ، اؿه١َٝٛ يريٚ امل٪غػات أخاق١ َع اؿه١َٛ  عكٛز هلِ ٜٔايص
اٌَ ِ ٫ تعٖشا ناْت ب٬زإ فُٝا ٚظٝفتِٗ سسٚز أعُاٍ  يف ٤٫ هل٪ امل١ٝٓٗ املُاضغ١ 

 .(2)ايعطام باملجٌ

                                                                                                                              

( مشو الى ان "يجب في مغ يداول ميشة ۱"السداولة" بالشدبة لمريادلة في السادة)=
عزػا في الشقابة وحاصال عمى االجازة الدشػية لسداولة السھشة"  ۱أن يكػن .... يجلةالر

 .۲۹66دشة ل ۲۲۱قانػن نقابة الريادلة رقع ولكشو استعسل لفطة "السسارسة" في
 السعجل.۲۹۲۰(لدشة ٥2مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة العخاقي رقع)( ۱( يشطخ السادة )1)
 السعجل. 1966( لدشة ۲۲۱ػن نقابة صيادلة العخاق رقع)( مغ قان٥1( يشطخ السادة)0)
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هلصا ٜعين نطٚض٠ سكٍٛ  مماضغ١ ١َٓٗ َا ؼتاز إىل خرب٠ ٚنفا٠٤ ع١ًُٝ، امل٪ٌٖ ايعًُٞ:
ٚخربت٘ مبذاٍ اختكاق٘، َٚٔ أدٌ استهاض  ٘ت٤نازمي١ٝ تجبت نفاأايؿدل ع٢ً ؾٗاز٠ 

ساط١ نا١ًَ بهاف١ دٛاْب إمماضغ١ امل١ٓٗ ع٢ً شٟٚ ا٫ختكام ايصٜٔ يسِٜٗ ًَه١ ٚ
ؾدام زخ٤٬ ع٢ً امل١ٓٗ ايصٜٔ ٫ ميًهٕٛ َا ٜ٪ًِٖٗ أٚؿُا١ٜ اجملتُع َٔ  َٗٓتِٗ،

ش اؾرتطت يايب١ٝ ايكٛاْني اـاق١ باملٗٔ اؿط٠ اؿكٍٛ ع٢ً ؾٗاز٠ انازمي١ٝ إ ؛ملُاضغتٗا
 ف١ُٓٗ قشابٗا، أبا٫ختكام َٚعرتف بٗا ٚشيو ملٓش٘ ضخك١ مماضغ١ امل١ٓٗ َٔ 

طبكا  – مماضغتٗاٚتػتًعّ  ،ايعًُٞ ايتدكل طًبتت ايطب١ٝ املَٗٔجٌ غا٥ط  ايكٝس٫ْٞ
انازمي١ٝ يف ايكٝسي١ َٔ اسس٣ اؾاَعات ايعطاق١ٝ،  ؾٗاز٠ اؿكٍٛ ع٢ً -يًكإْٛ ايعطاقٞ

ع٢ً ايؿٗاز٠ َٔ إِِسس٣ اؾاَعات ا٫دٓب١ٝ املعرتف بٗا يف ايعطام، يهٔ  ٕ ٜهٕٛ ساق٬ًأأٚ 
١٦ٖٝ  ٘ايعطام ٖٚصا ا٫َتشإ ػطٜ ُاضغ١ امل١ٓٗ زاخٌملاؾرتط إٔ هتاظ اَتشإ ٜ٪ًٖ٘ 

 .(1)ايكٝازي١ع١ًُٝ ظاَع١ بغساز ٚمتجٌ فٝٗا ْكاب١ 

ش اؾرتاط ادتٝاظ اَتشإ اختباض ايهفا٠٤ قبٌ مماضغ١ ١َٓٗ ؛ إٚأسػٔ فع٬ املؿطِّع
ضٚاح ايٓاؽ ٚٚدب ع٢ً َٔ مياضغٗا إٔ ٜتُتع أايكٝسي١ ٚشيو ـطٛض٠ ٖصٙ امل١ٓٗ ع٢ً 

ٍٍ بهفا٠٤ ٚخرب٠ شات َػت٣ٛ  .عا

 إيٝٗا ٜكسّيًٓكاب١ ٖٛ اؾ١ٗ اييت  اإلقًُٝٞفإٔ اجملًؼ يف فطْػا  :سػٔ ايػري٠ ايػًٛى .2
ُٙ خ٬ٍ ث٬ث١ اؾٗط نشس  ٜٚكسض ايكٝسطًب  َٔ  املٝعاز قك٢، ٚعٓس اْتٗا٤ ٖصاأقطاض

 ُ٘ إشا ضفض  بايطفض، أَا نًُٓٝاقطاضًا  ٜعسزٕٚ قسٚض قطاض َٔ اجملًؼ فإ قُت
 .(2)قطاض ايطفض ٜػببإٔ  عًٝ٘ ٜتعنيفأْ٘  كٝساياجملًؼ قطاس١ قبٍٛ 

 ايعطاق١ٝ ايكٝازي١ْكاب١  َٔ قإْٛ( 41)بت املاز٠ٖصٚاَا يف ايعطام ف
 ٜهٕٛإٔ  يًٓكاب١ ؾطٚط قبٍٛ ا٫ْتُا٤ بنياملعسٍ ,إىل إٕ َٔ ٦٤66يػ١ٓ ٦٦٢ضقِ

ضفع َػت٣ٛ  َ٘ٔ ؾأْ ٖٚصا ،بايؿطف أٚ دٓش١ ك١ًّ ظٓا١ٜ عًٝ٘قهّٛ  يرياملتكسّ 
ايبايغ يف  ا٭ثط٘ ي ٜهٕٛبكٛض٠ خاق١، إش  ايكٝسيٞ ٚأزا٤ عا١َ بكٛض٠ املٗين٭زا٤ ا

                                                      

 السعجل.۲۹۲۰( لدشة ٥2( مغ قانػن مداولة مھشة الريجلة العخاقي رقع )0يشطخ السادة)( 1)
  ( مغ قانػن الرحة العامة الفخندي.L4222-4( يشطخ السادة) 0)
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 ا٭فطاز سٝا٠ ع٢ً ٚاحملافع١, د١ٗ  َٔ ٚنطاَتٗا ايكٝازي١ ١َٓٗ احملافع١ ع٢ً َها١ْ 
 .أخط٣ د١ٗ  َٔ ٚايع٬ز يًسٚا٤ املاغ١ سادتَِٗٔ زٕٚ اغتغ٬ٍ  يًشًٝٛي١ ٚغ٬َتِٗ 

اييت ٜكتهٝٗا قإْٛ ايٓكاب١ تتعًل بامل١ٓٗ ايكٝسي١:  ١َٓٗ ُاضغ١ مبايؿطٚط اـاق١  ثاًْٝا:
 -:ًٜٞ ٚفل َاٚع٢ً  شاتٗا، ٖٚصا َا غٓتٓاٚي٘

ٜٚعس ا٫ْهُاّ إىل ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف ايعطام أَطا  :يف ايٓكاب١ايكٝسيٞ ايتػذٌٝ  .1
شكٍٛ يً ًاْ٘ ٜعس ؾططإَٔ سٝح املبسأ بايٓػب١ يٮفطاز اقشاب امل١ٓٗ ا٫  ًااختٝاضٜ

ملُاضغ١  ًاٚاقف ًاع٢ً ايرتخٝل مبُاضغ١ امل١ٓٗ، أٟ ٜعس ايكٝس يف غذ٬ت ايٓكاب١ ؾطط
امل١ٓٗ ٚشيو ٫ٕ ايٓكاب١ ٖٞ اؾ١ٗ اييت تتٛىل ايتٓعِٝ ٚا٫ؾطاف فُٝا ٜتعًل مبُاضغ١ 

دعٌ ا٫ْتُا٤ ٦٤۱۱ػ١ٓ,ي9ضقِايجٛض٠ املٓشٌ  قٝاز٬ْ٠سغ إ قطاض فًؼ ٚ،(1)امل١ٓٗ
ٚايغ٢ ايكطاض ايٓكٛم  إختٝاضًٜا ٚايٓٛازٟ ٚاؾُعٝات ٚايٓكابات ١ٝٓٗ املإىل ا٫ؼازات 
 اؾٗات  ايٓافص٠ ناف١ اييت تعس ا٫ْتُا٤ إىل تًو ٚايتعًُٝات ايكٛاْنيايٛاضز٠ يف 

 .(2)إيعاًَٝا
 املٗٔ َعاٚي١ قٛاْني َععِ إٕ ؛إش شيو خ٬ف يٓا ٜعاٖطإ٫ إٕ ايٛاقع ايعًُٞ 

, امل١ٓٗ مماضغ١ ؾطٚط َٔ ؾططًا ٜعس امل١ٝٓٗ يف ايٓكاب١  ايتػذٌٝاملدتًف١ تٓل ع٢ً إ 
 ، ففٞايجٛض٠ املٓشٌ قٝاز٠فًؼ  َٛقفًا ٚانشًا َٔ قطاض ٜتدصاملؿطِّع ايعطاقٞ مل  إ نُا

دعٌ املؿطِّع عه١ٜٛ ايٓكاب١  ؛ إش1970يػ١ٓ 40قإْٛ َعاٚي١ ١َٓٗ ايكٝسي١ ايعطاقٞ ضقِ 
 ايعه١ٜٛٚاغتج٢ٓ ايكإْٛ َٔ ؾطط ،(3( ايعطامَعاٚي١ امل١ٓٗ ايكٝسي١ يفًا َٔ ؾطٚط ؾطط

                                                      

 . ۱۹( زيشب کخيع سػادي، السرجر الدابق، ص 1)
بسقتزى ۲۹66( لدشة ۲۲۱( مغ قانػن نقابة الريادلة رقع )٥۰( إذ عجل نز السادة)0)

السشذػر في الػقائع العخاقية ۲۹۲۲لدشة (۹۱قانػن تعجيل قانػن نقابة الريادلة رقع)
ونز"يكػن االنتساء إلى االتحادات السيشية والشقابات 0/9/1988تأريخ( ب۱۱۲۹بالعجد)

 والجسعيات والشػادي اختياريًا". 
( لدشة ٥2( مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة العخاقي رقع )١/الفقخة/0( يشطخ السادة )١)

 .السعجل۲۹۲۰
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 هسزع٢ً املػتشهط إٔ  ٜؿرتطٚيهٔ  ؛يف ايٓكاب١ َٔ نإ ساق٬ً ع٢ً يكب َػتشهط
 غ١ٓ نٌ َٔ ايجاْٞ نإْٛ ؾٗط يف امل١ٓٗ  فٝ٘ مياضؽ ايصٟ ٚاحملٌ امل١ٓٗ اداظتٞ مماضغ١ 

أٟ  ػسٜسايتدًـّف عٔ  ساي١ ٚيف ،اإلداظتني يهًيت احملسز ايطغِ زفع بعس ايكش١ ٚظاض٠ يس٣
 اإلداظتنيغ٢ أٟ َٔ ٚتً ايطغِ، َبًغ نعف زفع فعًٝ٘ املصنٛض٠ املس٠ خ٬ٍ َُٓٗا

 .(1)ضاملصنٛ بايؿٗط  بسأت اييت ايػ١ٓ اْتٗا٤ بعس ػسٜسٖاضغِ  ٜسفعإٕ مل  املصنٛضتني

إٔ ا٫ْتُا٤ إىل ايٓكاب١ ,ٚاييت تكهٞ ب آي١ٝ ايعطاق١ٝ ايكٝازي١قإْٛ ْكاب١  ٜٚٓعِ
ٚثٝك١ ايٛثا٥ل املكسق١ َٔ املطادع املدتك١ َجٌ  ٘ب كًاطفا٫ْتُا٤ إىل ايٓكاب١ َ طًب ٜكسّ

يف  ٜٚبتايطًب ع٢ً فًؼ ايٓكاب١,  ٜعطضَٚٔ ثِ ، (2)ٚاملػتُػهات ا٭خط٣ ايتدطز
 ٚايٛظٜططايب ا٫ْتُا٤  ٚبًغٚضٚزٙ إىل ايٓكاب١،  تاضٜذَٔ  ًَٜٛامخػ١ عؿط  ايطًب خ٬ٍ َس٠

 ٜٚهٕٛ ا٫ْتُا٤ طًب ضفض ساي١ يف قطاضٖا تػبٝبفًؼ ايٓكاب١  كطاض, ٚع٢ًاي بٓتٝذ١
فًؼ ايٓكاب١ يف طًب ا٫ْتُا٤  ٜبت، إشا مل ا٫ؼاز١ٜ ايتُٝٝع ٤ َطادع١ قه١ُا٫ْتُا يطايب
 ٘ٚيكاسب ايطًب عٓس ضفض طًب ٚيًٛظٜط، (3)ايطًب تػذٌٝ تاضٜذَٔ  ًَٜٛا(۰۱)خ٬ٍ 
بايكطاض  ايتبًٝغ تاضٜذّ َٔ  ًَٜٛا(15)خ٬ٍ ا٫ؼاز١ٜ يتُٝٝعاايكطاض يس٣ قه١ُ  متٝٝعسل 

 قطاضٖا ٜٚعس ايطعٔاغت٬ّ  تاضٜذَٔ  ًَٜٛا(٦5)ايبت يف ايطًب خ٬ٍ ايتُٝٝع ٚع٢ً احمله١ُ 
 .(4)ْٗا٥ٝا

نطٚضٟ،  ايكٝازي١ٚايتػذٌٝ يف ْكاب١ ، مما غبل ميهٓٓا ايكٍٛ إٕ ؾطط ايعه١ٜٛ 
إٔ َعاٚي١ امل١ٓٗ  إش ؛ ايكٝازي١ايسخ٤٬ ع٢ً ١َٓٗ  قُاّ أَإ يًُٗٔ ٚمحاٜتٗا َٔٞ فٗ

ْ٪ٜس ٚدٛز تٓعِٝ َٗين  ٚمٔ يس٣ ٚظاض٠ ايكش١، ايكٝازي١َؿطٚط بايتػذٌٝ يف غذٌ 
ٚي٘ إ مياضؽ غًطت٘ ٚق٬سٝات٘  ،ٜٗسف إىل ؽفٝف ايعب٤ اإلزاضٟ عٔ ناٌٖ ايسٚي١

يف مماضغ١ امل١ٓٗ، غٛا٤  ايتٓع١ُٝٝ ٚايطقاب١ٝ ع٢ً َس٣ تٛافط ايؿطٚط امل١ٝٓٗ يف َٔ ٜطيب
أنإ قٝسي١ٝ أّ يريٙ َٚٔ ثِ إَها١ْٝ ايػُاح ٚايرتخٝل ي٘ مبُاضغ١ َٗٓت٘ ٚمبا ٜتفل َع 

                                                      

( لدشة ٥2/أ،ب( مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة العخاقي رقع)٥/الفقخة/0( يشطخ السادة )1)
 السعجل.۲۹۲۰

 السعجل.۲۹66( لدشة ۲۲۱مغ قانػن نقابة الريادلة رقع )(/البشج/اوالً ٥٥( يشطخ السادة)0)
 السعجل.۲۹66لدشة  (۲۲۱) /البشج/ثانيًا(مغ قانػن نقابة الريادلة رقع٥٥شطخ السادة)( ي١)
 السعجل.۲۹66لدشة  (۲۲۱)  /البشج/ثالثًا(مغ قانػن نقابة الريادلة رقع٥٥يشطخ السادة)( ٥)



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

355 

ٚع٢ً ايٓشٛ ايصٟ َٔ ؾأْ٘ ؼكٝل املكًش١  ،ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات املٓع١ُ ي١ًُٓٗ
 .ًاايعا١َ أ٫ٚ ٚاحملافع١ ع٢ً نطا١َ امل١ٓٗ ٚنطا١َ أقشابٗا ثاْٝ

أٟ  ،كٝسي١ايْكاب١ ظسٍٚ  تػذٌٝايكاْْٛٞ يكطاض اي ايتهٝفَٔ ايٛقٛف ع٢ً ٫بس ٚ
ملا ي٘ َٔ  ٚايفك٘، ع٢ً ايكطاض املصنٛض َٔ قبٌ ايكها٤ ٜػبغَعطف١ ايٛقف ايكاْْٛٞ ايصٟ 

فٞ فطْػا فإٔ فًؼ ايسٚي١ يف ف ،ا٫ختكام ايكها٥ٞ عٓس ايطعٔ ب٘ ؼسٜسفا٥س٠ يف 
شٖب إىل إٔ ايكطاض املتدص َٔ قبٌ فًؼ ايٓكاب١،  1948/آشاض/3بتاضٜذ  "بٛزٜٔ"قه١ٝ 

غٛا٤ بكبٍٛ ايكٝس أٚ ضفه٘، ٖٛ قطاض ٜتُتع بايكف١ اإلزاض١ٜ، أٟ قطاض إزاضٟ ٚيٝؼ 
ايكٝس فٗٛ  ًب، ٚايكها٤ ايعازٟ ٜكط شيو أٜها؛ ٭ٕ فًؼ ايٓكاب١ عٓسَا ٜٓعط ط(1)قها٥ًٝا

بٓؿاط املطفل املٗين، ٫ٚ ٜٛدس مياضؽ سك٘ ن١٦ٝٗ تٓع١ُٝٝ ي١ًُٓٗ، فكطاض ايكٝس ٜتعًل 
 .(2)إلدطا٤ات يري قها١ٝ٥ ْعاع ع٢ً سل َسْٞ، ٜٚٓعط يف ايطًب ٚفكًا

يف  بايفكٌ إٔ قه١ُ ايكها٤ اإلزاضٟ ؽتل ،إيٝ٘اإلؾاض٠  هبايعطام فإ َا يف 
 يريٚاؾٗات  ايٛظاضات يف ٚاهل٦ٝات املٛظفني،اييت تكسض عٔ  اإلزاض١ٜقش١ ا٫ٚاَط ٚايكطاضات 

 ٜطبطيصا فإٔ املؿطِّع  ،(3)فٝٗا َطدعًا يًطعٔ ٜعنيطتبط١ بٛظاض٠ ٚايكطاع ايعاّ اييت مل امل
ٚايطأٟ –َٔ زٚا٥ط ايسٚي١  يٝػت ٚايكطاض اإلزاضٟ، ٚمبا إ ايٓكابات اإلزاض١ٜايػًط١  بني

 .(4)امل١َٝٓٗٔ املطافل ايعا١َ  ايكازض ايكطاض إزاضًٜاقطاضًا  ٫ ٜعسيصا فأْ٘  –جملًؼ ايسٚي١

                                                      

(1) Andre Laubadere ,traite de driot administatif, tome 1 ( driot adm 

general, partie 2,16° editon, L.G.D.J), p 775 .  

 7،بتاريخ (19٥6۲ -۲۰،قخار رقع)1حكسة الشقس الفخندية، الغخفة السجنية( م0)
 :،مشذػر االلكتخوني السػقع۱۰۲۲يػليػ

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJurijudi.do?idTexte=JURITEXT000024332793  
 .8/6/0200تاريخ الديارة      

قانػن التعجيل الخامذ لقانػن  021١(لدشة17/رابعا( مغ قانػن رقع)7يشطخ السادة)( ١)
(، ٥08١، السشذػر في الجخيجة الخسسية بالعجد)1979( لدشة62مجمذ الجولة رقع )

 .02/7/021١بتاريخ
عمي  اشار اليو: ،8/6/1982(، بتاريخ٥1/982ذ شػرى الجولة العخاقي رقع)قخار مجم( ٥)

)رسالة ماجدتيخ في كمية  لؤي عبج السشعع، دور الشقابات السيشية في الػضيفة العامة،
 .١6(، ص۱۰۰۰الحقػق جامعة الشيخيغ, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJurijudi.do?idTexte=JURITEXT000024332793
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 َٔ إىل إٔ ايكطاضات ايكازض٠ فٝصٖبعٔ ايكها٤،  ىتًففإ َٛقف٘  ايفك٘ اَا
 َٔ ْعطًا ملا تتُتع ب٘ ،إزاض١ٜيف دساٚهلا قطاضات  بايكٝس ٜتعًل فُٝا امل١ٝٓٗاملطافل 
 .(1)ايػًط١ ايعا١َ ٚنْٛٗا َطافل عا١َ اَتٝاظات

فٗٛ  قطاضات إزاض١ٜ، كٝسإىل ايطأٟ ايفكٗٞ يف اعتباض ايكطاضات املتعًك١ باي ٚمٔ منٌٝ
 اّٖٚصٙ ايع٬ق١ بني ايعهٛ ٚاملطفل ايع ايكاْْٛٞ َٔ ّٜٛ قسٚضٙ، طنعيًُ َٓؿ٧قطاض إزاضٟ 

سكًٛقا ٚايتعاَات يٮعها٤  أ عٓٗااملٗين ٖٞ ع٬ق١ قا١ْْٝٛ، يٝػت ع٬ق١ تعاقس١ٜ تٓؿ
بؿدل  ٖٛ إدطا٤ ؾططٞ فُٝا ٜتعًل كٝسيف ايٛاقع فإٕ قطاض اي ْفػ٘ ُطفل ٚبايٓػب١ يً

 قاْْٛٞ عاّ ٜؿب٘ إىل سس َا قطاض تعٝني َٛظف. مبطنعَعني ٜػتًعّ ٚنع٘ 

تعس إداظ٠ مماضغ١ امل١ٓٗ ٖٞ مبجاب١  ايكٝسي١: ملعاٚي١ امل١ٓٗ ٫زاضٟايرتخٝل ا .2
ملُاضغ١ امل١ٓٗ بكٛض٠ قا١ْْٝٛ  ايرتخٝل أٚ ايتكطٜح َٔ اؾٗات املدتك١ قاًْْٛا

اؿكٍٛ  ،ْٕٛ َعاٚي١ ١َٓٗ ايكٝسي١ ايعطاقٜٞٚؿرتط ملُاضغ١ ١َٓٗ ايكٝسي١ طبكا يكا
 .(2)ع٢ً اإلداظ٠ ايػ١ٜٛٓ ملُاضغ١ امل١ٓٗ

تعس ١َٓٗ ايكٝسي١ ٖٞ َٔ املٗٔ اييت ٫ هٛظ مماضغتٗا ا٫ بعس اؿكٍٛ ع٢ً ٚ 
ا٫داظ٠ اييت ؽٍٛ قاسبٗا مماضغ١ ١َٓٗ ايكٝسي١، فُٝا اؾرتط قإْٛ َعاٚي١ ١َٓٗ 

ظ٠ غ١ٜٛٓ ملُاضغ١ ١َٓٗ ايكٝسي١، ٚأٚنٌ ايكإْٛ ١َُٗ ايكٝسي١ ايعطاقٞ اؿكٍٛ ع٢ً إدا
َٓح اداظ٠ مماضغ١ امل١ٓٗ أّ َٓح إداظ٠ فتح أنإ  غٛا٤ ايكٝازي١َٓح اإلداظ٠ إىل ْكاب١ 

قٌ ملُاضغ١ امل١ٓٗ، ٜٚتِ َٓح اإلداظ٠ إىل ايكٝسيٞ بعس تػذٌٝ امس٘ يف غذٌ ايٓكاب١، 
ٚإشا مل ، (3)ط نإْٛ ايجاْٞ َٔ نٌ غ١َٓٚٔ ثِ اغتٝفا٤ ٚزفع ضغّٛ ػسٜس اإلداظ٠ يف ؾٗ

                                                      

،د.ماھخ صالح 112د. ابخاليع شو الفياض، القانػن االداري، السرجر الدابق، ص( 1)
 . ١7عمي لؤي عبج السشعع، السرجر نفدو، ص ،29وي، السرجر الدابق، ص عال

( لدشة ٥2مغ قانػن مداولة مھشة الريجلة العخاقي رقع )( ۱/الفقخة/۱( يشطخ السادة )0)
 السعجل. ۲۹۲۰

 1966لدشة( 110) مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقي رقع (٥٥/الفقخة/٥٥) ( يشطخ السادة١)
( لدشة ٥2مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة العخاقي رقع )( ۱/الفقخة/۱)السعجل، والسادة 

 السعجل.۲۹۲۰



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

353 

ٜسفع ايعهٛ ضغِ ايتذسٜس يف املس٠ املصنٛض٠ َٔ زٕٚ عصض َؿطٚع ٜكتٓع فًؼ ايٓكاب١ ب٘, 
ٚيف  ،(1)ميٓع َٔ مماضغ١ امل١ٓٗ ٫ٚ متٓح ي٘ إداظ٠ املُاضغ١ إ٫ بعس زفع نعف ضغِ ايتذسٜس

تايٝتني َٔ زٕٚ عصض َؿطٚع, ساي١ ؽًف ايعهٛ عٔ ػسٜس إداظ٠ املُاضغ١ ملس٠ غٓتني َت
ٚإشا ضيب يف إعاز٠ ايتػذٌٝ عًٝ٘ إ ٜسفع ضمسٞ ا٫ْتُا٤ إىل  مس٘ َٔ ايػذٌ،أٜؿطب 

 . (2)ايٓكاب١ ٚايتذسٜس فسزا

ُا ٜتعًل مبٛنٛع تطاخٝل فتح ايكٝسيٝات فكس اْرب٣ هلا قإْٛ َعاٚي١ ١َٓٗ فٝٚ
ب٘ ايؿطٚط اي٬ظ١َ ملعاٚي١  قٝسيٞ تتٛافط بٛاغط١ايكٝسي١، فإ إدطا٤ات فتح ايكٝسي١ٝ 

، ٚقس سسز املؿطِّع (4)ايكٝازي١، فػًط١ َٓح إداظ٠ احملٌ َٓٛط١ إىل ْكاب١ (3)١َٓٗ ايكٝسي١
غًط١ َكٝس٠،  يإلزاض٠ايؿطٚط اؾٖٛط١ٜ ملٓح ايرتخٝل بأْؿا٤ ايكٝسيٝات ايعا١َ ٚدعٌ 

يطًب بكٝسي١ٝ غٓس ايؿطا٤ املكسم يس٣ ناتب ايعسٍ إشا تعًل ا، َٚٚٓٗا عٓٛإ ايكٝسي١ٝ
ٚادب  نُاٚ ،عكس ا٫هاض إشا مل ٜهٔ احملٌ املعس يًكٝسي١ٝ ًَها يطايب ا٫داظ٠ٚ ،قا١ُ٥

اَتٓاع اإلزاض٠ عٔ َٓح ايرتخٝل يفتح قٝسي١ٝ َكابٌ أٚ فاٚض قٝسي١ٝ أخط٣ مبػاف١ تكٌ 
 .(5)ًاَرت عٔ مخػني

ا٫غتُطاض بٗا  ٚيإلزاض٠ سكٗا بإيغا٤ ايطخك١ املُٓٛس١ ملعاٚي١ امل١ٓٗ اشا ضأت إٔ
عٓاقطٙ، ٚقس سسز ايكإْٛ سا٫ت إيغا٤  بأسسٜعطض ايٓعاّ ايعاّ يًدطط أٚ اإلخ٬ٍ 

اإلداظ٠ املُٓٛس١ يفتح قٝسي١ٝ َع١ٓٝ، ٬ْٚسغ بإ اؿا٫ت اييت ْل ايكإْٛ عًٝٗا 
عٔ مماضغ١ عٌُ ايكٝسي١ٝ، ٚنإ ا٭دسض تهُني ٖصٙ املاز٠  قكٛض٠ يف اطاض ايتغٝب

ٕٛ أنجط تأثريا ع٢ً غ١َ٬ ايٓعاّ ايعاّ فع٢ً غبٌٝ املجاٍ ع١ًُٝ اْتاز سا٫ت أخط٣ ته

                                                      

 السعجل. 1966( لدشة 110( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقي رقع)٥6يشطخ السادة )( 1)
 السعجل. 1966( لدشة 110( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقي رقع)٥7السادة )( يشطخ 0)
 السعجل.1972( لدشة ٥2مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة في العخاق رقع)( 0السادة ) ( يشطخ١)
( لدشة ٥2( مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة في العخاق رقع)٥( يشطخ السادة )٥)

 السعجل.1972
( لدشة ٥2( مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة في العخاق رقع)2يشطخ السادة )( 2)

 السعجل.1972
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ٚغ١َ٬ أضٚاح ا٭فطاز يًدطط  ،٭ْٗا تعطض ا٭َٔ ايعاّ ٚبٝعٗا بططٜك١ يري ؾطع١ٝ ،املدسضات
  .زاخٌ ايٓعاّ ايعاّ

 الثاًي فرعال
 لصيادلةلالىاجبات ادلهٌية 

ّ بٗا عسّ إعاض٠ امس٘ أٚ اييت هب ع٢ً ايكٝسيٞ ا٫يتعا ايٛادباتَٔ أِٖ ٚ
 ًادػًُٝا ٭ٕ شيو ٜؿهٌ خططيريٙ، تطخٝك٘ يفتح قٌ َٚعاٚي١ ١َٓٗ ايكٝسي١ َٔ ؾدل 

٭ٕ ١َٓٗ ايكٝسي١ تتطًب اـرب٠ ٚاملٗاض٠ ايف١ٝٓ يف ؼهري ايسٚا٤، فه٬ عٔ  ،ع٢ً اجملتُع
ا بسٕٚ ٚامل٪ثطات ايعك١ًٝ أٚ تػٌٗٝ اؿكٍٛ عًٝٗ اغتدساّ احملٌ يًُتادط٠ باملدسضات،

ٚقف١ طب١ٝ، ٚبصيو عس املؿطِّع ايعطاقٞ اغتعاض٠ أٚ اعاض٠ اغِ ايكٝسيٞ يغطض فتح قٌ 
 .(1)فع٬ً فطًَا ٜٛدب ايعكاب اش ْل عًٝ٘ يف قإْٛ امل١ٓٗ ْفػ٘

عسّ ا٫ضتباط أٟ –ٚسعط اؾُع بني َعاٚي١ ١َٓٗ ايكٝسي١ ٚبني أ١ٜ ٚظٝف١ عا١َ 
فكس أداظ -يًكٝسيٞ َٔ ادٌ اَت٬ى قٝسي١ٝبٛظٝف١ ضمس١ٝ يف زٚا٥ط ايسٚي١ بايٓػب١ 

املؿطِّع ايعطاقٞ يًكٝسيٞ ايعطاقٞ املػذٌ عهٛا يف ايٓكاب١ مماضغ١ امل١ٓٗ خاضز أٚقات 
املدتل ، ٚيًٛظٜط (2)ايسٚاّ ايطمسٞ ع٢ً إٔ تهٕٛ يف َهإ ٚظٝفتِٗ ٚفكا ٭سهاّ ايكإْٛ

ّ ايطمسٞ، ع٢ً إٔ ىكل إٔ ميٓع ايكٝسيٞ املٛظف َٔ َعاٚي١ امل١ٓٗ خاضز أٚقات ايسٚا
 .(3)َٔ ضاتب١ ا٫مسٞ %(25)ي٘ َبًغ َايٞ بٓػب١ ٫ ٜكٌ عٔ

مماضغ١ امل١ٓٗ خاضز أٚقات  يًكٝازي١ْٚط٣ بإ ع٢ً املؿطِّع إفػاح اجملاٍ 
ايسٚاّ ايطمسٞ؛ َٔ أدٌ متهِٝٓٗ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً زخٌ ٜهفٞ استٝادات املعٝؿ١ 

عٌ مماضغ١ ١َٓٗ ايكٝسي١ َكتكط٠ ع٢ً ٚابتعازِٖ عٔ ايتُطز ع٢ً ايكإْٛ فه٬ عٔ د
أؾدام هلِ خرب٠ َٚٗاض٠ يف ٖصا ايعٌُ، ع٢ً اعتباض إٔ تٛظٝفِٗ يف ايسٚي١ قس نإ بٓا٤ ع٢ً 

 زيٌٝ ع٢ً اَت٬نِٗ َ٪٬ٖت َع١ٓٝ ملُاضغ١ َٗٓتِٗ. ٖٚصاٚادتٝاظِٖ ي٬ختباض  ، اختباضِٖ
                                                      

 السعجل. 1972( لدشة٥2انػن مداولة ميشة الريجلة العخاقي رقع)( مغ ق22( يشطخ السادة)1)
 السعجل.1966لدشة( ۲۲۱( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع)22( يشطخ السادة)0)
 1966( لدشة۲۲۱) ( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع١/الفقخة/22) ( يشطخ السادة١)

 السعجل.
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 ادلبحث الثاًي
 ادلخالفات الحأديبية يف ًطاق ههٌة الصيذلة

ب ع٢ً نٌ قٝسيٞ إٔ ورتّ فُٛع١ ايكٛاعس ٚا٭خ٬م امل١ٝٓٗ اييت ىهع ه
ٚاِٖ ايٛادبات اييت ًٜتعّ بٗا املٗين ٖٞ تٓفٝص ايٛادبات  هلا َٔ أدٌ سػٔ غري امل١ٓٗ،

إشا مل ًٜتعّ ايكٝسيٞ ٖصا َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخط٣  ٚاملٗاّ اييت تفطنٗا عًٝ٘ امل١ٓٗ شاتٗا،
 .دطمي١ تأزٜب١ٝ تػتٛدب َػا٤ي١ ايكٝسيٞ عست بايٛادبات املٓٛط١ ب٘

ًٜعّ ايكٝسيٞ با٫َتجاٍ يًٛادبات امل١ٝٓٗ ٚا٫يتعاَات ا٭خ٬ق١ٝ  يف فطْػا
ٚهٛظ فطض  (2)َٚس١ْٚ قٛاعس ايػًٛى املٗين،(1)املٓكٛم عًٝٗا يف قإْٛ ايكش١ ايعا١َ

 . (3)املُاضغ١عكٛب١ تأزٜب١ٝ عًٝ٘ يف ساي١ كايف١ ٖصٙ ا٭خ٬قٝات ٚأٜها يف سا٫ت غ٤ٛ 

ع٢ً ا٭فعاٍ اييت ٜهٕٛ اضتهابٗا َٔ  ايكٝازي١ٜٓل قإْٛ ْكاب١ ٚاَا يف ايعطام 
ايكٝسيٞ غببًا حملاغبت٘ تأزٜبًٝا اش هب ع٢ً نٌ عهٛ ا٫يتعاّ بٛادبات املُاضغ١ 

ٚعسّ اإلخ٬ٍ بٗا ,أٚ ايكٝاّ بأسس ا٭عُاٍ املُٓٛع١ أٚ ايتكطف وط َٔ قسض  ،امل١ٝٓٗ
ا٭عها٤ ا٫َتٓاع عٔ  ايكٝازي١ٜٚهٕٛ ع٢ً ،(4)َتٓاع عٔ تٓفٝص َكطضات ايٓكاب١امل١ٓٗ أٚ ا٫

.عسّ تطبٝل ا٭ٚاَط ٢،أٚ ايرتيٝب ،اغتدساّ ايٛغطا٤ أٚ ايتٛغٌ بٛغا٥ٌ ايسعا1.١ٜ"ا٭َٛض
.اغتدساّ يري اجملاظٜٔ َٔ شٟٚ املٗٔ ۰،اييت تكسضٖا املطادع ايكش١ٝ ايطمس١ٝ أٚ ايٓكاب١

                                                      

( مغ R4235- 02-R4235-0رد ذكخىا ضسغ السادة )لػاجبات العامة لمريادلة و ( ا1)
قانػن الرحة العامة في حيغ ورد ذكخ السحطػرات التي يستشع عشيا الريجلي ضسغ 

( مغ قانػن الرحة العامة الفخندي والسشذػر R4235 ١2الى  R4235-01السادة ) 
  عمى قاعجة التذخيعات الفخندية.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do  

( مغ قانػن الرحة العامة الفخندي والسشذػر R-1-4235.R.٥0١2-77( يشطخ السػاد)0)
 عمى قاعجة التذخيعات الفخندية 

http://www.legifrace.gouv.fr/affichCode.do  
( مغ قانػن الرحة العامة الفخندي والسشذػر عمى قاعجة L.٥0١٥-6السادة)(  يشطخ ١)

 التذخيعات الفخندية
http://www.legifrace.gouv.fr/affichCode.do  

 السعجل. 1966لدشة( ۲۲۱ادلة العخاق رقع)مغ قانػن نقابة الري( ۱۲( يشطخ السادة )٥)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrace.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrace.gouv.fr/affichCode.do


 -دراسة مقارنة-سيشية نقابة الريادلة أنسػذجًا الشطام التأديبي ألعزاء الشقابات ال

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

363 

 ، زٕٚ ايػًٛى املٗين املكطض عػب تعًُٝات تكسضٖا ايٓكاب١ عسّ َطاعا4.٠،ايكش١ٝ
 .(1)"ا٫غا٠٤ إىل مسع١ املٗٔ ايطب١ٝ أٚ ممتٗٓٝٗا أٚ اؿط َٔ َٓعيتِٗ ايع١ًُٝ أٚ ا٭زب١ٝ

 تعطٜف ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ ا٭ٍٚ اٯتٝني: املطًبنينُٔ ٖصا املبشح  غٓتٓاٍٚ
 .١ٝ ٚايطعٔ فٝٗاادطا٤ات فطض ايعكٛب١ ايتأزٜبٗا ٚايجاْٞ اْٛاعٚ

 األول ادلطلب
 وأًىاعها جعريف العقىبة الحأديبية

طبكا ملبسأ ؾطع١ٝ ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ ٫ هٛظ يًذ١ٗ املدتك١ بايتأزٜب تٛقٝع 
ٚؼسز ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ يف ايتؿطٜعات  ،عكٛب١ يري َكطض٠ يف ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ايػاض١ٜ

 اختٝاضيتأزٜب١ٝ عٓس تٛدٝ٘ عكٛب١ يًكٝسيٞ ٚتًتعّ ايػًط١ ا امل١ٝٓٗ ع٢ً غبٌٝ اؿكط،
 ايعكٛب١ املتٓاغب١ َع اـطأ اٚ املدايف١ ايتأزٜب١ٝ اييت اضتهبٗا.

 َٚباز٨ ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ  ا٭ٍٚ ٖٛ تعطٜف :ايفطعنيٖصا املطًب يف يف غٓتٓاٍٚ 
  .اْٛاع ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝٚايجاْٞ  ،ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ

 الفرع األول
 العقىبة الحأديبية وهبادئجعريف 

ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ بٌ شنطتٗا ع٢ً غبٌٝ  عطفَععِ ايتؿطٜعات ايكا١ْْٝٛ مل ت
اؿكط ناملؿطِّع ايفطْػٞ ٚايعطاقٞ ْٚتٝذ١ يصيو تهفٌ ايفك٘ ٚايكها٤ بتشسٜس َفّٗٛ ايعكٛب١ 
 ايتأزٜب١ٝ نعكٛب١ تفطنٗا ايػًط١ اإلزاض١ٜ ع٢ً َٛظف عاّ مبٓاغب١ اضتهاب كايف١ تأزٜب١ٝ

مت تعطٜفٗا ع٢ً أْٗا دعا٤ ٜٛقع ع٢ً املٛظف بككس تأزٜب٘ إش  أثٓا٤ اـس١َ أٚ بػببٗا،
 .(2)بػبب اضتهاب٘ كايف١ تأزٜب١ٝ

                                                      

 1966لدشة( ۲۲۱( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع)0/الفقخة/١1يشطخ السادة ) (1)
 السعجل.

( د. نػاف کشعان، القانػن اإلداري الكتاب الثاني، )الجار العمسية الجولية ودار الثقافة لمشذخ 0)
 .۲۲۹ص(، ۱۰۰۱والتػزيع، عسان، 
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ٚتػتٓس ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ إىل املباز٨ ايعا١َ اييت ًٜتعّ بٗا املؿطِّع ٚاإلزاض٠ عٓس 
ٚع١ إ٫ إشا ناْت َٔ فطنٗا، مبا يف شيو َبسأ ايؿطع١ٝ، أٟ إٔ ايعكٛبات يري قشٝش١ َٚؿط

تطبل ايعكٛب١ يف فاهلا َت٢ ٚدبت ٚاغتٛفٝت ف ،بني ايعكٛبات اييت ٜٓل عًٝٗا ايكإْٛ
يري قا١ْْٝٛ ٚتٓطٟٛ  سفإْٗا تع ٚنًُا فطنت اإلزاض٠ عكٛب١ يري َٓكٛم عًٝٗا، ،ؾطٚطٗا

ع٢ً شيو  ْٚكت هب تكٛمي٘، ايػًط١، عُاٍع٢ً امطاف خطري يف اغت
 دطمي١ ٫ٚ عكٛب١ ا٫ باْ٘ "٫ 2005َٔ زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يػ١ٓ  (اًْٝا/ايفكط٠/ث19املاز٠)

٫ٚ هٛظ تطبٝل  بٓل ٫ٚ عكٛب١ ا٫ ع٢ً ايفعٌ ايصٟ ٜعسٙ ايكإْٛ ٚقت اقرتاف٘ دطمي١،
 عكٛب١ اؾس َٔ ايعكٛب١ ايٓافص٠ ٚقت اضتهاب اؾطمي١"

١ املٛظف ع٢ً أٟ عسّ دٛاظ َهاعفتٗا، َٚعاقب َبسأ ٚسس٠ ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ،
ٚٚسس٠ ايٓعاّ  ْفؼ ايفعٌ َطتني، َت٢ تٛفطت ؾطٚط٘ َجٌ ٚسس٠ املدايف١ ايتأزٜب١ٝ،

 فه٬ً عٔ شيوايصٟ وهِ املدايفني ٚٚسس٠ ايػًط١ ايتأزٜب١ٝ اييت تفطض ايعكٛب١  ايكاْْٛٞ
 .(1)اغتٓفاز ايعكٛب١ بايٓػب١ يإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ عٝح تكبح نا١ًَ ْٚٗا١ٝ٥

٫ هٛظ تٛقٝعٗا إ٫ ع٢ً إش  طبل ع٢ً َبسأ ؾدك١ٝ ايعكٛب١،ا٭َط ْفػ٘ ٜٓ
ٚزٕٚ غ٪اٍ يريٙ  َطتهب املدايف١ٚبايتايٞ تطتبط ايعكٛب١ بؿدك١ٝ  ،ٍٚ عٓٗا قاًْْٛا٪املػ

 .(2)َع٘ عٓٗا إ٫ إشا نإ ؾطٜهًا

ايتذطِٜ ع٢ً غًٛى ؼكل يف غشب أٟ ٫ ميهٔ  كٛب١ٚأخريًا َبسأ عسّ ايطدع١ٝ ايع
اؾس َٔ  عٓسَا تهٕٛ تطبٝل عكٛب١ دسٜس٠ ع٢ً فعٌ مت ػطمي٘ غابكًا ميهٔاملانٞ أٚ 

ًُٛظف ي ايعكٛب١ ا٭ٚىل، ٫ ميهٔ تطبٝل ايكإْٛ اؾسٜس إٔ ٚدس إشا نإ شيو ٜػبب نطضًا
 .(3)َكاض١ْ بايكإْٛ ايػابل

                                                      

(، 0212ػاف كشعان، القانػن اإلداري، الكتاب االول، )دار الثقافة لمشذخ والتػزيع،( د. ن1)
 .187ص

ضػابط التأديب في نصاق الػضيفة العامة، مجمة العمػم اإلدارية،  دمحم عرفػر، ( د.0)
 .82، ص2،196١، س1بالعجد

(، 1999لمصباعة، ( د. دمحم ماىخ أبػ العيشيغ، التأديب في الػضيفة العامة، )دار أبػ السجج١)
 .261ص
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َٔ املٗٔ شات ا٭ثط ايهبري يف ايٓػٝر  ْط٣ أْٗا١َٓٗ ايكٝسي١ َٚٔ خ٬ٍ ايٓعط اىل 
 ايكٝازي١ٚدٛز سا٫ت يس٣ املُاضغني هلصٙ امل١ٓٗ َٔ  أسسٞ، ٫ٚ ىف٢ ع٢ً ا٫دتُاع

عس كايف١ أزاب تٚع٢ً ايٓعاّ ايعاّ،  أزت إىل تسٖٛض أٚناعٗا زاخٌ اجملتُع، مما أثط غًبًا
قإْٛ ايٓكاب١ خطأ ٜػأٍ عٓ٘ يف مماضغ١ امل١ٓٗ ٚايكٛاعس املٓع١ُ هلا املٓكٛم عًٝٗا 

َػ٪ٚي١ٝ تأزٜب١ٝ ٜٚعاقب ايكٝسيٞ بايعكٛب١ املٓكٛم  ،عٌايكٝسيٞ، ايصٟ اضتهب ايف
غٛا٤ أنإ وٌُ قف١ املٛظف ايعاّ أّ ٫، فايٓعاّ ايتأزٜيب يف  ،عًٝٗا يف قإْٛ ايٓكاب١

،ف٬ هٛظ يًذ١ٗ املٓاط بٗا (1)ن٬ اؿايتني ٜهٕٛ ع٢ً ٚفل َا ْكت عًٝ٘ قٛاْني ا٫ْهباط
عًٝٗا بايكإْٛ املطبل ع٢ً ايٛاقع١؛ ٭ٕ  اختكام ايتأزٜب إٔ تٛقع عكٛب١ يري َٓكٛم

ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ يف قإْٛ اٟ ١َٓٗ قسز ع٢ً غبٌٝ اؿكط فُٝا ٜرتى يًذ١ٗ ايتأزٜب١ٝ 
غًط١ تكسٜط١ٜ باختٝاض ايعكٛب١ املتٓاغب١ َع اـطأ املطتهب َٔ ايعهٛ عٓس تٛدٝ٘ ايعكٛب١ 

 .(2)ي٘

 الفرع الثاًي
 اًىاع العقىبات الحأديبية

ػا ٜكطض فًؼ ايتأزٜب ايفطْػٞ فطض ٚاسس٠ أٚ أنجط َٔ ايعكٛبات يف فطْ
( َٔ قإْٛ ايكش١ ايعا١َ يف ساي١ L.5324-6ايتأزٜب١ٝ ايٛاضز٠ نُٔ أسهاّ املاز٠ )

( أٚ ساي١  L. 4235-1املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ ) ايكٝازي١كايف١ َس١ْٚ أخ٬قٝات 
. املٓع امل٪قت أٚ ۰ ... اي٢ًّٛايتٓبٝ٘ . 1اـطأ املٗين ٚتتُجٌ ٖصٙ ايعكٛبات مبا ٜأتٞ"

تكٌ عٔ مخؼ غٓٛات  . املٓع َٔ أزا٤ ١َٓٗ ايكٝسي١ ٚملس٠ 4٫ ...،ايتاّ َٔ أزا٤ اـس١َ 
 .(3)...َع ٚقف ايتٓفٝص أٚ َٔ زْٚ٘

                                                      

(، ۲۹۲۲،) دار الفكخ العخبي، القاىخة، ۱( د. سميسان الصساوي، قزاء التأديب، ج1)
 .۱۱۲-006ص

(، ص 022٥( دمحم ماجج ياقػت، شخح االجخاءات التأديبية، )مشذأة السعارف، االسكشجرية،0)
۹۱. 

ى قاعجة التذخيعات ( مغ قانػن الرحة العامة الفخندي والسشذػر عم٥0١٥L-6( السادة )١)
 الفخندية

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do = 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
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, ع٢ً إٔ نٌ 1966يػ١ٓ  112ضقِ  ايكٝازي١ْل قإْٛ ْكاب١ ٚاَا يف ايعطام 
 عُاٍ املُٓٛع١ أٚ تكطف تكطفًاا٭ بأسسأٚ قاّ ، خٌ بٛادبات املُاضغ١ امل١ٝٓٗ أعهٛ 

 :سس٣ ايعكٛبات ايتاي١ٝأوط َٔ قسض امل١ٓٗ أٚ اَتٓع عٔ تٓفٝص َكطضات ايٓكاب١ تفطض عًٝ٘ 

ًٜفت ْعطٙ فٝ٘ اىل عسّ تهطاض  :ٜٚهٕٛ بهتاب ٜٛد٘ اىل ايعهٛ املدايف يفات ايٓعطا ا٫ًٚ:
 . (1)املدايف١

د٘ اىل املدايف ٜعًِ فٝ٘ عسّ ا٫ضتٝاح َٔ تكطفات٘ يصْب ٜٚهٕٛ بهتاب ٜٛ ا٫ْصاض: ثاًْٝا:
  .(2)َعني ٜٚٓصض بٛدٛب عسّ تهطاضٙ ٚغ٬ف شيو تطبل عك٘ ايعكٛبات ا٫ْهباط١ٝ ا٭خط٣

َبًغ ايغطا١َ يف ساي١ تهطاض املدايف١ خ٬ٍ ث٬خ غٓٛات َٔ تاضٜذ  ٜهاعف ايغطا١َ: ثايجًا:
يكٓسٚم ايٓكاب١ ٚعٓس عسّ زفعٗا  طا١َ اٜطازًااضتهاب املدايف١ ا٭ٚىل، ٜٚكٝس َبًغ ايغ

 .(3)تػتشكٌ َٓ٘ بٛاغط١ زٚا٥ط ايتٓفٝص

َٔ مماضغ١ امل١ٓٗ ملس٠ ٫ تتذاٚظ ايج٬ث١ اؾٗط, ٚإشا عاز ٫ضتهاب املدايف١  املٓع ضابعًا:
ْفػٗا خ٬ٍ ث٬خ غٓٛات َٔ تاضٜذ اضتهاب املدايف١ ا٭ٚىل ٜعاقب باملٓع َٔ املُاضغ١ َس٠ 

 .(4)ظ ايػت١ اؾٗط ,ٚهٛظ اؾُع بني عكٛبيت ايغطا١َ ٚاملٓع َٔ مماضغ١ امل٫١ٓٗ تتذاٚ

 . (1)يًل احملٌ َس٠ ٫ تعٜس ع٢ً ايؿٗط ايٛاسس عٓس تهطاض املدايف١ يف احملٌ ْفػ٘ خاَػًا:
                                                                                                                              

 صباحًا.12:٥2، الداعة2/6/0200تاريخ الديارة،=
 سعجل.ال1966( لدشة110اوال( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع )/۱۲السادة) ( يشطخ 1)
( لدشة 110ثانيا( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع)/۱۲يشطخ السادة) ( 0)

 السعجل.1966
 1966( لدشة ۲۲۱ثالثا( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع)/۱۲السادة) ( يشطخ ١)

 السعجل.
قانػن وبالخغع مغ أن عقػبتي الغخامة و السشع ىي مغ العقػبات التأديبية كسا ورد في ( ٥)

الشقابة اال انيا ليا صفة جدائية فعقػبة السشع تعج مغ التجابيخ االحتخازية الدالبة لمحقػق 
( بيشسا تعج عقػبة الغخامة مغ العقػبات 11٥-11١والسشرػص عمييا ضسغ السػاد)

السشذػر في  1969لدشة( ۲۲۲في قانػن العقػبات العخاقي رقع)( ۹۲األصمية السادة)
 السعجل.12/9/1969( بتاريخ ۲۲۲۲لعجد)الجخيجة الخسسية با
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شا قسض عًٝ٘ سهِ ْٗا٥ٞ باؿبؼ أٚ بايغطا١َ إؾطب اغِ ايعهٛ َٔ غذٌ ايٓكاب١  غازغًا:
ٓش١ ك١ً بايؿطف أٚ دطمي١ ْاؾ١٦ عٔ غ٤ٛ مماضغت٘ امل١ٓٗ, ٫ٚ عٔ دٓا١ٜ عاز١ٜ أٚ د

 . (2)هٛظ اعاز٠ تػذٌٝ ايعهٛ يف ايٓكاب١ ا٫ بعس ضز اعتباضٙ

يغا٤ إَٚٔ أَجًتٗا  ،ٖٞ عكٛب١ ته١ًُٝٝ يًعكٛب١ ا٭ق١ًٝ املكازض٠ ا٫زاض١ٜ-غابعًا:
ط ايرتخٝل فه٬ ايرتخٝل اإلزاضٟ املُٓٛح يؿدل َا عاي١ ٚقٛع كايف١ قا١ْْٝٛ يؿطٚ

عٔ َكازض٠ ا٭ؾٝا٤ اييت غببت املدايف١ ايكا١ْْٝٛ"، نكٝاّ قٝسيٞ ساقٌ ع٢ً إداظ٠ 
 يؿطٚط َٓح ايرتخٝل. ًافتح قٝسي١ٝ ببٝع املٛاز املدسض٠ فإٕ ٖصا ٜعس كايف

ايعطام يًٛظٜط إٔ ٜكطض يف قإْٛ َعاٚي١ ١َٓٗ ايكٝسي١ َٔ ( ۰۱املاز٠)ت ْك
املكٓٛع زاخٌ ايعطام أّ املػتٛضز َٔ اـاضز عاي١ عسّ  َكازض٠ ٚإت٬ف ايسٚا٤ غٛا٤ّ

فُٝا شنط املؿطِّع بايٓل ع٢ً عكٛب١ ،(3)عًٝٗا قاْْٛا يًؿطٚط املٓكٛم اغتٝفا٩ٙ
، اش أعط٢ يًُشه١ُ اؿهِ (4)املكازض٠ بكإْٛ املدسضات ٚامل٪ثطات ايعك١ًٝ ايعطاقٞ

تادط٠ باملٛاز املدسض٠ عاي١ مبكازض٠ ا٭َٛاٍ املتأت١ٝ يًُتِٗ ٚظٚد٘ ٚأ٫ٚزٙ َٔ امل
 اضتهاب اسس٣ اؾطا٥ِ املٓكٛم عًٝٗا بٗصا ايكإْٛ. 

ْٚط٣ أْ٘ َٔ ا٭فهٌ إٔ تهٕٛ ايعكٛب١ املٛقع١ ع٢ً ايكٝس٫ْٞ أؾس عاي١ قٝاَ٘ 
بٝع املٛاز املدسض٠ بؿهٌ يري قاْْٛٞ نٕٛ فعً٘ ٜ٪زٟ إىل ظععع١ ايجك١ بٗصٙ امل١ٓٗ، ٖٚصٙ 

٢ اجملتُع؛ ٫ٕ قطف ايسٚا٤ بؿهٌ يري قاْْٛٞ ٜ٪ثط ع٢ً أَٔ ا٭خري٠ شات أثط نبري عً
َٚا ٜٓذِ عٓٗا َٔ دطا٥ِ ، اجملتُع ٚاغتكطاضٙ نٕٛ ايػُاح بتفؿٞ ظاٖط٠ تعاطٞ املدسضات

 يف اجملتُع ٖصا

                                                                                                                              

 السعجل.1966( لدشة ۲۲۱ثالثا( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع)/۱۲يشطخ السادة) (1)
 السعجل.1966( لدشة ۲۲۱( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع)۱۲السادة) ( يشطخ 0)
( لدشة ٥2اق رقع)مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة في العخ ( ۱۲( يشطخ السادة)١)

 السعجل.۲۹۲۰
( 2/الفقخة/ب/ثانيًا( مغ قانػن السخجرات والسؤثخات العقمية العخاقي رقع)١٥( يشطخ السادة)٥)

(، بتاريخ ٥٥٥6، مشذػر عمى جخيجة الػقائع العخاقية الخسسية، بالعجد)0217لدشة
۹/۲/۱۰۲۲. 



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

365 

 ثاًيادلطلب ال
 والطعي فيهااجراءات فرض العقىبة الحأديبية 

,اش ٜتعني ع٢ً غًط١ ٕ غًط١ ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ يف فطض ايعكٛب١ يٝػت َطًك١ أ
يغطض إقساض قطاض فطض ا٫يتعاّ ظ١ًُ ا٫دطا٤ات اييت قطضٖا ايكإْٛ  ،ايتأزٜب بٛد٘ عاّ

ٜٚٓبغٞ يفطض ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ ع٢ً ايكٝسيٞ اتباع فُٛع١ َٔ اإلدطا٤ات اييت , ايعكٛب١
ا َا ٜتكٌ بني َطس١ً اضتهاب املدايف١ إىل يا١ٜ قسٚض ايكطاض ايتأزٜيب, يعٌ أُٖٗ تٓعِ َا

ٖٚٞ سل ا٫عرتاض ٚايطعٔ بٗصا ايكطاض مبا ٜهُٔ ؼكٝل  ،بكطاض فطض ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ
ايعساي١ يف احملان١ُ ايتأزٜب١ٝ يعهٛ ايٓكاب١ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ يًتأزٜب يف ْطام ايٛظٝف١ 

 . (1)ايعا١َ

ٍٚ ٖٚصا َا غٓكّٛ ببشج٘ نُٔ ٖصا املطًب ٚع٢ً فطعني, غٓتٓاٍٚ يف ايفطع ا٭
َٓ٘ ادطا٤ات فطض ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ ع٢ً ايكٝسيٞ يف سني غٝهٕٛ ايطعٔ يف ايعكٛب١ 

 .ايتأزٜب١ٝ ٖٛ َهُٕٛ ايفطع ايجاْٞ 

 الفرع األول
 فرض العقىبة الحأديبية تإجراءا

ٜككس باإلدطا٤ات ايتأزٜب١ٝ تًو اـطٛات اييت ٜتعني اتباعٗا يًتشكل َٔ اضتهاب 
إلٜكاع ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ املٓاغب١ عًٝ٘ يف َطاسٌ  ًامتٗٝس املٓػٛب ايٝ٘, أيًدط ايكٝسيٞ

 فطض ايعكٛب١ إقساض قطاض َطس١ً ، ٚأخريًاايتشكٝل ٚاإلساي١ إىل احملان١ُ ايتأزٜب١ٝ 
 .(2)١ايتأزٜبٝ

                                                      

, دار الثقافة, عسان, 1سمصة تأديب السػضف العام، )ط د. نػفان العقيل العجارمة،( 1)
 .16ص(, ۱۰۰۲

 .2٥2السرجر الدابق ص  د. سميسان الصساوي، قزاء التأديب،( 0)
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يف فطْػا ٜعس فًؼ ايسٚي١ ايفطْػٞ قٛاعس ؼطٜو ايسعاٟٚ ايتأزٜب١ٝ َٔ ايكٛاعس 
 ،(1)ايطدٛع عٓٗا يف أٟ ٚقت تهٕٛ عًٝ٘ ٖصٙ اإلدطا٤ات ٫ٚ ميهٔ ،املتعًك١ بايٓعاّ ايعاّ

ٚفُٝا ٜتعًل باإلدطا٤ات ايتأزٜب١ٝ ايٓكاب١ٝ فٗٞ تػِٗ يف ؼكٝل محا١ٜ ؾطف امل١ٓٗ عرب 
ْٚل قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ايفطْػٞ ع٢ً  ،(2)امل١ٓٗ آزابفطض اؾعا٤ ع٢ً َٔ ٜكّٛ باْتٗاى 

اش ٜتِ ؼطٜو ايؿه٣ٛ نس ايكٝسيٞ يف  ،ي١ايكٛاعس املٓع١ُ يإلدطا٤ات ايتأزٜب١ٝ يًكٝاز
ٚظٜط ايكش١ ٚايػهإ، ٚظٜط "ساٍ إخ٬ي٘ مبس١ْٚ قٛاعس ايػًٛى املٗين َٔ قبٌ نٌ َٔ 

ايهُإ ا٫دتُاعٞ، املسٜط ايعاّ يًٛناي١ ايفطْػ١ٝ يػ١َ٬ ا٭ز١ٜٚ ٚاملٓتذات ايكش١ٝ، 
املسٜط ايعاّ يًٛناي١ ايكش١ٝ ٚاملسٜط ايعاّ يًٛناي١ ايٛط١ٝٓ يػ١َ٬ ايغصا٤ ٚايب١٦ٝ ٚايعٌُ ٚ

اإلق١ًُٝٝ أٚ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايٛطين املسعٞ ايعاّ، اجملًؼ ايٛطين يًُذًؼ املطنعٟ أٚ 
ٜٚتِ اضغاٍ ايؿه٣ٛ إىل ض٥ٝؼ ١٦ٖٝ ايتأزٜب ا٫بتسا١ٝ٥ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ  اي١ٜ٫ٛ ا٫ق١ًُٝٝ،

ايٓعاّ أٚ اجملًؼ املطنعٟ أٚ اي١ٜ٫ٛ اإلق١ًُٝٝ اٚ قٝسيٞ َػذٌ يف أسس اؾساٍٚ َٔ 
 . (3)"ا٭فطاز

ىهع اىل ْعاّ ايتٛفٝل ٖٚٛ ؾطط َػبل  ايكٝازي١ٚاي٬فت يًٓعط إٔ تأزٜب 
ايعاَٞ قبٌ اإلساي١ إىل احملان١ُ ايتأزٜب١ٝ ايغا١ٜ َٓ٘ ٖٛ ايكٝاّ بايتػ١ٜٛ ايٛز١ٜ يًُٓاظعات 

فطز  َت٢ َا ناْت ايؿه٣ٛ َكس١َ َٔ قٝسيٞ آخط أٚ َٔ، (4)قبٌ اإلساي١ إىل فًؼ ايتأزٜب
َعني, ٜٚتِ ادطا٤ ايتػ١ٜٛ ايٛز١ٜ قبٌ ا٫ساي١ اىل فًؼ ايتأزٜب ٚإعساز إدطا٤ات ايتٛفٝل 

                                                      

مشذػرات  ،1في القانػن السقارن، )ط لألشباءالسدؤولية التأديبية  ( د. عمي عيدى االحسج:1)
 .71١(، ص0211 الحمبي الحقػقية، بيخوت،

(2) Jean Paul, Les Juridiction Ordinales,(Edetion 2003,L.G.D.J),p79 

( مغ قانػن الرحة العامة الفخندي، مشذػر عمى R. 5016- R4234-0( يشطخ السادة)١)
 السػقع االلكتخوني:     

     http://www.socpharmbordeaux.asso.f، 7/6/0200تاريخ الديارة. 
مغ قانػن الرحة العامة الفخندي، والسادة (R.4234-2, R. 4234-34)( يشطخ السادة٥)

بذان إنذاء إجخاء التػفيق قبل بجء  0210لدشة (696-0210)(مغ السخسػم رقع٥)
غخف االنزباط االبتجائية في الشقابة الػششية لمريادلة واإلجخاءات التأديبية السصبقة 

 .802: السرجر الدابق، صبذان ىحا الشطام يشطخ في ذلظ د. عمي عيدى االحسج

http://www.socpharmbordeaux.asso.f/
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ٚهب تهًٝف املؿتهٞ باؿهٛض هلصا ايغطض  ،(1)يف ؾٗط ٚاسس َٔ تأضٜذ اغت٬ّ ايؿه٣ٛ
خ٬ٍ َس٠ ؾٗط َٔ تاضٜذ تػذٌٝ ايؿه٣ٛ يس٣ أَا١ْ اجملًؼ ا٫قًُٝٞ ,ٚع٢ً ايطيِ َٔ إٔ 

ؼٍٛ بطبٝع١ اؿاٍ َٔ زٕٚ  ٝل ٖصٙ ػُس ايؿه٣ٛ بكٛض٠ َ٪قت١ ا٫ اْٗا ٫َطس١ً ايتٛف
ٚتبسأ ٖصٙ امل١ًٗ يف ايػطٜإ َٔ تاضٜذ ، ( اؾٗط 3ْكٌ ايؿه٣ٛ اىل ايكها٤ ايٓكابٞ يف َس٠)

أَا  ،ٚيف ساي١ ايتٛفٝل بني اـكُني فإ ايؿه٣ٛ تعس نُا يٛ مت غشبٗا تػذٌٝ ايؿه٣ٛ،
َٔ ٚظٜط ايكش١، املسٜط ايعاّ يًٛناي١ ايكش١ٝ ا٫ق١ًُٝٝ ..، فأْ٘ يف سا٫ت أخط٣ َٔ اإلساي١ 

َٔ زٕٚ املطٚض مبطس١ً  ا٫بتسا١ٝ٥ض٥ٝؼ ١٦ٖٝ ايتأزٜب  ٜتِ إضغاٍ ؾه٣ٛ َباؾط٠ إىل
ٜٚتِ ؼكٝل ٖصٙ ايغا١ٜ َٔ خ٬ٍ تعٝني املػتؿاضٜٔ ٚاملدتكني يتٓعِٝ ، ايتٛفٝل

املس٠ احملسز٠ يًتٛفٝل ٜهٕٛ يكاسب ٚيف ساي١ عسّ ايتكٝس ب،(2)املكاؿ١ بني ايططفني
ايؿه٣ٛ اؿل يف إٔ ٜطًب َٔ ض٥ٝؼ اجملًؼ ايٛطين بإب٬غ ض٥ٝؼ ١٦ٖٝ ايتأزٜب ا٫بتسا١ٝ٥ 

١٦ بإساي١ ايٓعاع إىل ايغطف١ )اهلٝ ايكٝازي١ٜٚكّٛ ض٥ٝؼ اجملًؼ احملًٞ يٓكاب١ ، (3)املدتك١
ايتأزٜب١ٝ ( أٚ وٌٝ ض٥ٝؼ اجملًؼ املطنعٟ اىل اهل١٦ٝ ايتأزٜب١ٝ ايتابع١ هلصا ا٭خري 

  .(4)ْفػ٘

ايعطام, واٍ إىل ؾ١ٓ اْهباط ايٓكاب١ نٌ قٝسيٞ مياضؽ امل١ٓٗ خ٬فا  ٚأَا يف
غٛا٤ متت اسايت٘ إىل احملانِ َٔ ٦٤۹۱يػ١ٓ 40٭سهاّ قإْٛ َعاٚي١ ١َٓٗ ايكٝسي١ ضقِ 

                                                      

( مغ قانػن الرحة العامة الفخندي والسشذػر عمى قاعجة  R.٥0١٥-0السادة )( يشطخ 1)
 التذخيعات الفخندية

     http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do7/6/0200، تاريخ الديارة. 
( مغ قانػن الرحة العامة الفخندي والسشذػر عمى قاعجة  R4234-١2يشطخ السادة )( 0)

 التذخيعات الفخندية
     http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do 7/6/0200تاريخ الديارة. 

نػن الرحة العامة الفخندي والسشذػر عمى قاعجة ( مغ قاR4234-١8( يشطخ السادة )١)
 التذخيعات الفخندية

     http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do  7/6/0200تاريخ الديارة. 
شذػر عمى قاعجة ( مغ قانػن الرحة العامة الفخندي و الس R5016( يشطخ السادة )٥)

 التذخيعات الفخندية
     http://www.legifrance.gouv.fr/affich Code.do 7/6/0200تاريخ الديارة 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrance.gouv.fr/affich%20Code.do
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ٚمل وسز ايكإْٛ اؾٗات اييت ول هلا تكسِٜ ايؿه٣ٛ بؿإٔ ايكٝسيٞ أٟ ،  (1)َ٘سع
( َٔ 19فكس نإ ْكت املاز٠)، اؿا٫ت اييت هٛظ فٝٗا ؼطٜو ايسع٣ٛ ايتأزٜب١ٝ نسٙ

ؼاٍ مجٝع ايؿهاٟٚ اييت تطز اىل اجملًؼ اىل ؾإ "ٚانش١  ايكٝازي١قإْٛ ْكاب١ 
  ".ؼكٝك١ٝ

 تكسِٜ ايؿه٣ٛ؟فُٔ ٖٞ اؾٗات اييت ول هلا 

ىل فًؼ ايٓكاب١ إمجٝع ايؿها٣ٚ اييت تطز  إساي١ايكإْٛ, ٜتِ  أسهاّاىل  اغتٓازًا
ٚع٢ً  َٔ ٚظاض٠ ايكش١، إ ؼكٝك١ٝ ت٪يف بكطاض َٓ٘ ٜٚهٕٛ أسس أعها٥ٗا َٓػبًاؾىل إ

ٚتعس ؾ١ٓ ا٫ْهباط ٖٞ شات ، (2)تكطض اسايتٗا إىل ؾإ ا٫ْهباط املدتك١ ٖصٙ ايًذإ إٔ
ٚهلا ، تكام بايٓعط يف مجٝع املدايفات امل١ٝٓٗ املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصا ايكإْٛ ا٫خ

ٚتػطٟ ايكٛاعس ، (3)إساي١ ايكهاٜا اىل قه١ُ اؾعا٤ َع ناف١ املعًَٛات املتٝػط٠ يسٜٗا
املكطض٠ يف قإْٛ اقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ عٓس ايٓعط يف ٖصٙ ايكهاٜا َٔ قبٌ ؾإ 

ٚتهٕٛ دًػات ؾ١ٓ  ،(4)قطاس١ أٚ ز٫ي١ َع اسهاّ ٖصا ايكإْٛا٫ْهباط َا مل تتعاضض 
عسا َا ٜكطضٙ فًؼ ايٓكاب١ عٓس  ا٫ْهباط غط١ٜ ٫ٚ هٛظ ْؿط ا٭سهاّ ايكازض٠ عٓٗا

ٚا٭سهاّ ع٢ً ٚفل ايططا٥ل املتبع١ يف تبًٝغ ا٭ٚضام ، كل املكًش١ ايعا١َ ٚتبًغ ا٭ٚضامؼ
 .(5)ايكها١ٝ٥

 

 

 

                                                      

 السعجل.۲۹۲۰لدشة  ٥2( مغ قانػن مداولة ميشة الريجلة العخاقي رقع 22السادة )يشطخ  (1)
 السعجل. 1966لدشة110مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع رقع( ۲۹السادة )شطخ ( ي0)
 1966لدشة110( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع1الفقخة//۱۲السادة )( يشطخ ١)

 السعجل.
 السعجل. 1966لدشة110( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع۱2السادة )( يشطخ ٥)
 السعجل. 1966لدشة110مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع( ۱۱السادة ) ( يشطخ2)



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

363 

 الثاًي الفرع
 لٌقابة الصيذلة الحأديبي القرار الطعي يف

اييت تهفٌ َطادع١ تًو امل١ُٗ ايطعٔ يف ايكطاضات ايتأزٜب١ٝ َٔ ايهُاْات ايكا١ْْٝٛ 
ٚنُا إٔ سل ايطعٔ ٜعس نُا١ْ  يغا٥٘أٚ إ، أٚ تعسًٜ٘ ،ايكطاضات يًتٛقٌ إىل تأٜٝس ايكطاض

ططم ايطعٔ يف ٚتتعسز ، (1)١َُٗ َٔ نُاْات املٛظف ايعاّ يف َٛاد١ٗ غًطات ايتأزٜب
 -:اٯت١ٝٚاييت غٓتٓاٚهلا ع٢ً ٚفل ايفكطات  ايتأزٜيبايكطاض 

َكطض يف  ايتأزٜب: إٔ ايتعًِ َٔ قطاض فًؼ  ا٫غت٦ٓايف ايتأزٜب: ايتعًِ أَاّ فًؼ ا٫ًٚ
 تؿطٜعاتا٫غت٦ٓايف تٓل  ايتأزٜيباجملًؼ  عًٝ٘ ٜطًلأَاّ فًؼ خام  ٜٚهٕٛفطْػا 

 ايتأزٜبا٫بتسا٥ٞ أَاّ فًؼ  ايتأزٜبقطاض فًؼ  ايٓكابات ع٢ً إَهإ ايطعٔ يف
شٖب قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ايفطْػٞ اىل دٛاظ اغت٦ٓاف ايكطاضات اإلزاض١ٜ يًُذًؼ  ا٫غت٦ٓايف،

ٚتهُٔ قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ،(2)اَاّ احمله١ُ اإلزاض١ٜ املدتك١ ايكٝازي١ايٛطين ايٓكاب١ 
ش هٛظ ايطعٔ بايكطاض إ ؛ٜب١ٝ اييت تكسضٖا ايٓكاب١ايكٛاعس املتعًك١ بايطعٕٛ يف ايكطاضات ايتأز

ايتأزٜيب يف ؾٗط ٚاسس َٔ تأضٜذ ايتبًٝغ بايكطاض, اَاّ اجملًؼ ايٛطين ايصٟ ميجٌ يطف١ 
أٚ اإلقًُٝٞ ٚميهٔ ، اغت٦ٓاف ايكطاضات ايتأزٜب١ٝ اييت تكسض عٔ اجملًؼ ايتأزٜيب املطنعٟ

 ٚهٛظ ايطعٔ بايكطاضات ،(3)ط َكابٌ إٜكاٍإيغا٤ ايطعٔ َٔ إزاض٠ أَا١ْ اجملًؼ بإع٬ٕ بػٝ
عٓسَا ٜكسض قطاض ععط  ايسٚي١ عٔ ططٜل ايٓكض، ايكازض٠ عٔ اجملًؼ ايٛطين أَاّ فًؼ

                                                      

الصعغ القزائي كزسانة لمسػضفيغ في مػاجية سمصات التأديب، )بحث  فاضل جبيخ،( 1)
 مشذػر في مجمة القادسية لمقانػن والعمػم الدياسية كمية القانػن الجامعة القادسية،

 .0٥١(، ص0210, 2مج ,1بالعجد
( مغ قانػن الرحة العامة الفخندي والسشذػر عمى قاعجة  ٥0١1L-١)السادة يشطخ( 0)

 التذخيعات الفخندية
      http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do 9/6/0200تاريخ الديارة 

عامة الفخندي والسشذػر عمى قاعجة ( مغ قانػن الرحة ال R4234-12السادة ) يشطخ( ١)
 التذخيعات الفخندية

     http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do  9/6/0200تاريخ الديارة 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do
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يبس٤ اؿعط ٚتهٕٛ قطاضات٘ ًَع١َ ٫ ٜٛقف تٓفٝصٖا ايطعٔ  مماضغ١ امل١ٓٗ فاْ٘ وسز تاضىًا
 .(1)بايٓكض أَاّ فًؼ ايسٚي١

أَاّ  فٝ٘نس عهٛ ايٓكاب١ فبٛغع٘ ايطعٔ  تأزٜيبشا قسض قطاض إ: : ايطعٔ باإليغا٤ًْٝاثا
 ؼسٜسايتُػو ب٘ إليغا٥٘، ٚغٓتٓاٍٚ  هسٟاملدتك١ إشا َا تٛافط غببًا  ايكها١ٝ٥ اؾ١ٗ
 املدتك١ بٓعط ايطعٔ باإليغا٤ ٚاملس٠ احملسز٠ يطفع ايسع٣ٛ . اؾ١ٗ

ايطعٔ  ططٜل1966يػ١ٓ  ٦٦٢ايعطاق١ٝ ضقِ  ايكٝازي١ٚضغِ قإْٛ ْكاب١ 
بايكطاضات اييت تتدصٖا ؾ١ٓ ا٫ْهباط يف ايٓكاب١ ,اش متٝع ايكطاضات ايكازض٠ َٔ ؾ١ٓ 
ا٫ْهباط َٔ قبٌ اسس ططيف ايٓعاع أٚ فًؼ ايٓكاب١ أٚ ٚظاض٠ ايكش١ يس٣ قه١ُ ايتُٝٝع 

َٜٛا َٔ تاضٜذ تبًٝغ شٟٚ ايع٬ق١ بكطاض اؿهِ ٜٚهٕٛ قطاضٖا  ا٫ؼاز١ٜ خ٬ٍ مخػ١ عؿط٠
إ٫ إٔ  ٚمل ًٜعّ ايكإْٛ ٚدٛب ايتعًِ َٔ ايكطاض قبٌ ايطعٔ بايكطاض اَاّ ايكها٤، ،(2)قطعًٝا

 .(3)ايٛاقع ايعًُٞ ٜعٗط إَها١ْٝ تكسِٜ تعًِ أٚ ايتُاؽ إعاز٠ ْعط بايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ

َٔ ايكطاضات  َعاضنا  اىل إٔ املؿطِّع ايعطاقٞ اؽص َٛقفًا باإلؾاض٠َٚٔ اؾسٜط 
ابات امل١ٝٓٗ يف فاٍ تأزٜب أعها٥ٗا، فتاض٠ هعٌ َٔ فًؼ ا٫ْهباط اييت تتدصٖا ايٓك

اؾ١ٗ املدتك١ يف ايٓعط بطعٕٛ ا٫عها٤ نُا  "قه١ُ قها٤ املٛظفني سايٝا "ايعاّ غابكا
"يف سني تٓعط قه١ُ ايتُٝٝع يف  (4)ٖٛ اؿاٍ يف قاْْٛٞ ْكابيت ا٫طبا٤ ٚأطبا٤ ا٭غٓإ

أزٜب١ٝ اييت تتدصٖا ايًذإ ا٫ْهباط١ٝ يبعض ايٓكابات ايطعٕٛ املتعًك١ بايكطاضات ايت

                                                      

عجة ( مغ قانػن الرحة العامة الفخندي والسشذػر عمى قا L4234-8السادة ) يشطخ ( 1)
 التذخيعات الفخندية

      http://www.legifrance.gouv.fr/affich Code.do 12/6/0200تاريخ الديارة 
لدشة  ۲۲۱( مغ قانػن نقابة الريادلة العخاقية رقع 1الفقخة//۱۱السادة) ( يشطخ 0)

 .السعجل1966
 ( بتاريخ61٥9قخار لجشة الزباط نقابة الريادلة مشصقة بغجاد، رقع)  ( يشطخ١)

 )غيخ مشذػر(. 00/12/0210
وتشطخ  198٥( لدشة81مغ قانػن نقابة أشباء العخاق رقع)( ۱۰( يشطخ السادة )٥)

 .۲۹۲۲( لدشة ٥6مغ قانػن نقابة أشباء األسشان رقع)( ۱۰السادة)

http://www.legifrance.gouv.fr/affich%20Code.do
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 ۱٦فًٛ اطًعٓا ع٢ً قإْٛ ْكاب١ ا٭طبا٤ ضقِ  ،(2)ٚاحملاَني( 1)ايكٝازي١امل١ٝٓٗ مٛ ْكابيت 
يف ؼسٜس  ًا، بٛقفٗا ايٓكاب١ امل١ٝٓٗ اييت تباؾط تٓعِٝ ١َٓٗ ايطب, غٓذس تبا1984ٜٓيػ١ٓ

ت د١ٗ ايطعٔ بايكطاض ايتأزٜيب ايصٟ تتدصٙ ْكاب١ د١ٗ ايطعٔ بايكطاض ايتأزٜيب, فكس سسز
قه١ُ قها٤ املٛظفني سايٝا(, نُا اطًل عًٝ٘ )ا٭طبا٤)مبذًؼ ا٫ْهباط ايعاّ( أٟ 

فٝهٕٛ ، (3)املعس٢۱٦۰ٍيػ١ٓ  ٦۹قإْٛ ايتعسٌٜ اـاَؼ يكإْٛ فًؼ ايسٚي١ ضقِ 
س٣ فًؼ ا٫ْهباط "يًٛظٜط ٚايٓكٝب ٚأططاف ايكه١ٝ ايطعٔ يف قطاضات ؾ١ٓ ا٫ْهباط ي
ب٘ َٔ احملهّٛ  غايتبًٝايعاّ خ٬ٍ مخػ١ عؿط َٜٛا َٔ تاضٜذ اؿهِ ايٛداٖٞ َٚٔ تاضٜذ 

 . (4)عًٝ٘ يٝابٝا أٚ ايٛظٜط أٚ ايٓكٝب

 ايكٝازي١ٓكاب١ بيف ايكهاٜا ايتأزٜب١ٝ  تُٝٝعقه١ُ اي عٔ ٬ْٚسغ إٔ ايكطاض ايكازض
د١ٗ دس ٜٛ أٟ أْ٘ ٫ ع٢ً غًط١ قها١ٝ٥قازض عٔ أ باتٚ قطعٞيري قابٌ يًطعٔ ٭ْ٘ قطاض 

يف زضد١ أٚىل  ٜهٕٕٛ ايطعٔ إايتعًِ َٔ ايكطاض أَاَٗا، يصا ف ميهٔيف ايٓكاب١  اغت٦ٓاف١ٝ
 ٜتعًل فُٝاْهٕٛ أَاّ ضقاب١ َتها١ًَ يًكها٤ ا٫زاضٟ  ، ٚبُٝٓاايتُٝٝعأَاّ قه١ُ  ٚأخط٣

إ ا٫ْهباط أَاّ قه١ُ ايطعٔ يف قطاضات ؾ ٜهٕٛإش بٓكاب١ ا٭طبا٤ ٚأطبا٤ ا٭غٓإ 
 اإلزاض٠ ه١ُأَاّ احمل يًتُٝٝعقاب٬ً  ٜهٕٛٚايكطاض ايكازض َٔ ٖصٙ احمله١ُ  املٛظفنيقها٤ 

نُا ٖٛ اؿاٍ يًكطاض  ،أٚ اعتباضٙ َبًغا ،خ٬ٍ ث٬ثني ًَٜٛا َٔ تاضٜذ ايتبًٝغ ب٘ ايعًٝا
ُا١ْ نا١ًَ يًتكانٞ أٟ تكطٜط ن ايتأزٜيب ايكازض َٔ اؾٗات ايتأزٜب١ٝ يف زٚا٥ط ايسٚي١،

 .ٚاسرتاّ َبسأ ايتكانٞ ع٢ً زضدتني، ٖٚٛ َا تكتهٝ٘ قٛاعس ايعساي١

يف ؼسٜس آي١ٝ ايطعٔ بايكطاضات ايتأزٜب١ٝ  نُا إٔ املؿطِّع ايعطاقٞ مل ٜهٔ ٚانشًاٚ
فايكإْٛ مل وسز نٝف١ٝ تكسِٜ ايتعًُات ، اييت تتدصٖا ايٓكاب١ نُا يف ايتؿطٜعات املكاض١ْ 

ت ايتأزٜب١ٝ اييت تتدصٖا ايٓكاب١ َٔ سٝح املس٠ املطًٛب١ يتكسِٜ ايتعًِ َٔ نس ايكطاضا
                                                      

 السعجل.1966( لدشة ۲۲۱ريادلة العخاقية رقع)مغ قانػن نقابة ال( ۱۱السادة)( يشطخ 1)
 السعجل . 1962( لدشة ۲۲۱مغ قانػن السحاماة العخاقي رقع)( ۲۱۱السادة)( يشطخ 0)
/البشج/أوال وتاسعا/أ( مغ قانػن التعجيل الخامذ القانػن مجمذ الجولة 2يشطخ السادة)( ١)

(، ٥08١والسشذػر في الػقائع العخاقية، بالعجد) ۱۰۲۱لدشة ( ۲۲رقع)
 .09/7/021١بتاريخ

  السعجل.۲۹۲٥( لدشة ۲۲مغ قانػن نقابة أشباء العخاق رقع)( ۱۰السادة) يشطخ( ٥)
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ع٢ً ايطيِ َٔ إٔ ايٛاقع ايعًُٞ ٜؿري اىل إ َععِ  دٛاظٟ، ٌٖٚ ايتعًِ ٚدٛبٞ أّ، ايكطاض
َٚٔ داْب آخط مل  ،ا٫عرتانات اييت تٛد٘ يًكطاضات ايتأزٜب١ٝ تتِ عٔ ططٜل ايتعًُات

اييت ٜتِ ع٢ً أغاغٗا ؼطٜو ايسع٣ٛ  ٣ول هلا تكسِٜ ايؿهاٜٚٛنح ايكإْٛ اؾٗات اييت 
، أٚ ا٫زاض٠ ايكش١ٝ اييت تتٛىل َُٗاتٗا ايطقاب١ٝ  ، ايتأزٜب١ٝ نس ايكٝسيٞ مٛ ا٭فطاز

ٚايتفتٝؿ١ٝ مل٪غػات ايكطاع اـام ٖٚٞ بكسز َتابع١ ايعٌُ ايكٝسيٞ اغتٓازا اىل قإْٛ 
ٚيف ايٛقت ْفػ٘ ٫ هٛظ هلا قاغب١ , ٦٤۹۱يػ١ٓ  40َعاٚي١ ١َٓٗ ايكٝسي١ ضقِ 

ايكٝسيٞ)يري املٛظف( طاملا نإ ايفعٌ املطتهب ٜؿهٌ كايف١ ١َٝٓٗ ٚنإ ايكٝسيٞ 
أ٫ٚ( /۰٦سهاّ املاز٠ )أش ٜسخٌ نُٔ اختكام ايٓكاب١ اغتٓازا اىل ؛ إعهٛا يف ايٓكاب١

ت ؾ١ٓ ا٫ْهباط ٖٞ شا"إٔ  ،إش1966يػ١ٓ  ٦٦٢ضقِ  ايكٝازي١َٔ قإْٛ ْكاب١ 
ا٫ختكام بايٓعط يف مجٝع املدايفات امل١ٝٓٗ املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصا ايكإْٛ ٚهلا اساي١ 

 .  "ايكهاٜا اىل قه١ُ اؾعا٤ َع ناف١ املعًَٛات املتٝػط٠ يسٜٗا

بطز ا٫غت٦ٓاف "ٚناْت قه١ُ اغت٦ٓاف ايكازغ١ٝ قس أقسضت قطاضا ٜكهٞ 
يكطاض ايكازض عٔ ْكاب١ قٝازي١ ايعطام املكسّ َٔ ايكٝس٫ْٞ)ؽ( ٚايصٟ ٜطايب ب٘ بإيغا٤ ا

 .(1)املتهُٔ عكٛب١ املٓع َٔ َعاٚي١ امل١ٓٗ ملس٠ ث٬ثني َٜٛا ٚتٛدٝ٘ عكٛب١ اإلْصاض ي٘..."

إىل  ٜٚطفع، ايٓٗا١ٝ٥يف ا٫سهاّ  عازٟ يًطعٔ يريطعٔ  ططٜلٖٛ  ثايجًا:ايتُاؽ إعاز٠ ايٓعط:
 (2(ايكإْٛ وسزٖا٫غباب اييت َٔ ا احمله١ُ ْفػٗا اييت أقسضت اؿهِ إشا تٛافط غبب

 .(3)ٜؿٛب٘ خطري عٝبقطاضٖا بػبب  ايطاعٔ إىل دعٌ احمله١ُ تطدع عٔ ٜٗسف

 ايكازض٠ َٔ ايتأزٜب١ٝففٞ فطْػا، اداظ املؿطِّع طًب إعاز٠ ايٓعط يف ايكطاضات 
 مماضغ١ بعكٛب١ املٓع امل٪قت أٚ ايٓٗا٥ٞ َٔ ايكان١ٝيٓكاب١ ا٭طبا٤  ايتأزٜب١ٝ اجملايؼ

عٌُ فايؼ  غري بؿإٔ (48/1948-1671ِ)ٔ املطغّٛ ضقَ (31)١ٓٗ ٚشيو يف املاز٠امل
يًطابط١ يًُذًؼ ايٛطين  ايتابع ايتأزٜبا٭غٓإ ٚايكاب٬ت ٚقػِ  ٚدطاسْٞكاب١ ا٭طبا٤ 

                                                      

 (، بتاريخ0210س//۹۱۲) بالعجد قخار محكسة استئشاف القادسية االتحادية،( 1)
 ، )غيخ مشذػر(.06/11/0210

 . 9٥٥دمحم ماجج ياقػت، السرجر الدابق، ص( 0)
 . 17٥دلفػفيو، السرجر الدابق، ص جػرج فيجل و بيار( ١)
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عكٛب١ املٓع  ٜتهُٔا٫َط بكطاض  ٜتعًل ٖصا ايطعٔ ٖٛ إ تطبٝليصا فُٔ ؾطٚط  ،ايطب١ٝ
ايعكٛبات  ببك١ٝ ٜتعًل فُٝاايٓعط يف اؿهِ  إعاز٠ بططٜلايطعٔ  هٔميامل٪قت اٚ ايٓٗا٥ٞ، ف٬ 

 .(1)ٚيريٖا ايتٛبٝذ َجٌ ايًّٛ أٚ

 ايكطاضات ايتُاؽ إعاز٠ ايٓعط يف تكسِٜع٢ً دٛاظ  ٜٓلأَا املؿطِّع ايعطاقٞ فًِ 
 اؾعا١ٝ٥ احملانُات َع إٔ ٖصٙ ايكطاضات تكسض َٔ فايؼ تتبع قإْٛ أقٍٛ ايتأزٜب١ٝ

يف سا٫ت قسز٠ َٓٗا  احملان١ُ َٓ٘ ع٢ً دٛاظ إعاز٠(270املؿطِّع يف املاز٠  )ٚايصٟ ْل 
ٚنإ َٔ ؾأْٗا ثبٛت بطا٠٤ احملهّٛ  احملان١ُ ظٗٛض ٚقا٥ع اٚ َػتٓسات ناْت فٗٛي١ ٚقت

اٚ غٓس ثِ قسض سهِ بات ع٢ً  خبرياٚ ضأٟ  ؾاٖس أٚ قسٚض اؿهِ اغتٓازًا ؾٗاز٠ ،عًٝ٘
ايػٓس، يصا ْسعٛ املؿطِّع  بتعٜٚطاٚ قسض سهِ بات  ايعٚض ٗاز٠بعكٛب١ ؾ اـبريايؿاٖس اٚ 

 ايتأزٜب١ٝاحملان١ُ َٔ نُٔ ايططم املكطض٠ يًطعٔ يف ايكطاضات  إعاز٠ ططٜلؾعٌ ايطعٔ عٔ 
 تكسٜطيًٓكابات، إلتاس١ ايفطق١ يتًو اجملايؼ يطفع اـطأ يف  ايتأزٜب١ٝ اجملايؼ ايكازض٠ عٔ

 .ايتأزٜيبايكطاض  ٜعرتٟايصٟ قس  ايٛقا٥ع

إعاز٠ تػذٌٝ ايعهٛ بعس اْكها٤ َس٠ َع١ٓٝ، إشا ضأت  :يف دسٍٚ ايٓكاب١ ايكٝسإعاز٠  ضابعا:
اؾ١ٗ املدتك١ بفشل ايطًب إٔ ايعكٛب١ ناف١ٝ إلق٬ح ؾ٪ْٚ٘، فًٗا إٔ تكطض إعاز٠ 

 اغايٝبنُٔ  داْب َٔ ايفك٘ٚقس دعًٗا  ،ايتأزٜب١ٝ ايكٝس تػذًٝ٘ ٚفل اإلدطا٤ات املتبع١ يف
 .(2) ايتأزٜب١ٝ عٔ بايعكٛباتايط

اؾسٍٚ  ٚقس ْل املؿطِّع ايعطاقٞ يف قإْٛ احملاَا٠ يًُشاَٞ ايصٟ ضفع امس٘ َٔ
ايصٟ أقبح  ايتاضٜذ ٖصا اؿل مبطٚض َس٠ ث٬ث١ غٓٛات َٔ ٚقٝس امس٘، قٝسإعاز٠  ٜطًبإٔ 
قس  عًٝ٘هّٛ إٔ احمل تبني إشا قبٛي٘ ٜٚكطضيف ايطًب  ايٓكاب١فًؼ  ٜٚٓعط قطعًٝااؿهِ  فٝ٘

أْ٘ مل لس ْل ممجٌ  بٝس ايكٝس إعاز٠ سل تهطٜؼٚسػًٓا فعٌ املؿطِّع يف ، (3)أقًح ؾأْ٘
ايٓكابات  ابايٓػب١ هل اقطاضٙ ْٚسعٛ املؿطِّع إىل قإْٛ ْكاب١ ايكٝسي١ ٚقإْٛ َعاٚي١ امل١ٓٗيف 

 .ايعهٛ املعاقب َٔ زٕٚ عٌُ ٫ ٜػتُطست٢ 

                                                      

 . 126د. عمي عيدى األحسج، السرجر الدابق، ص( 1)
 .1189د. عمي عيدى االحسج، السرجر نفدو، ص( 0)
 السعجل. 1962لدشة ( ۲۲۱( مغ قانػن السحاماة العخاقي رقع)101السادة)( يشطخ ١)
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 ةـاخلامت
 :غ١ اىل ا٫غتٓتادات ٚاملكرتسات  ا٫ت١ٝتٛقًٓا َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضا

 :ا٫غتٓتادات –أ٫ًٚ 

 اختًفت اٯضا٤ ايفك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ سٍٛ ايتهٝٝف ايكاْْٛٞ ايكشٝح يًٓكابات امل١ٝٓٗ، .1
فايطأٟ ايطادح قها٤ّ ٚفكًٗا يف فطْػا أْٗا َٔ اؾدام ايكإْٛ اـام، أَا يف ايعطام 

بكإْٛ، ٚملا تتُتع ب٘ َٔ َكَٛات أؾدام  تٓؿأ إش ؛ ايٓكابات إْؿا٤ ١يهٝفْٝٚعطًا 
ايكإْٛ  أؾدام َٔ بطأٜٓافٗٞ تعس  ايكإْٛ ايعاّ ٚؾػا١َ املٗاّ املًكا٠ ع٢ً عاتكٗا

 .ايعاّ
ٚدسْا إٔ ؾطٚط َعاٚي١ ١َٓٗ ايكٝسي١ يف ايكإْٛ ايعطاقٞ عاد١ إىل إعاز٠ ايٓعط، ٫  .2

 ػسٜس تطاخٝل َعاٚي١ امل١ٓٗ،ٚ غُٝا تًو املتعًك١ بكهاٜا ايتأٌٖٝ ايعًُٞ يًكٝازي١،
ٚعه١ٜٛ ايٓكاب١ ٚنٝف١ٝ ؼسٜس ضغّٛ ايتذسٜس ٚتٓعِٝ اإلزاض٠ ايكش١ٝ ٚاملٗٔ ٚؾطٚط 

 .أخط٣ تاض٠يف بعض ا٭سٝإ ٜؿٛب٘ ايغُٛض ٚايتٓاقض ٚايعٝٛب  ،َعاٚيتٗا
ٜتهح إٔ ايعكٛب١ ايتأزٜب١ٝ ٖٞ أزا٠ بٝس ايػًط١ اإلزاض١ٜ اييت تػتدسَٗا ٚفل ايكإْٛ  .3

هيب املدايفات اإلزاض١ٜ سفاظًا ع٢ً ا٫سرتاّ ايٛادب يًكٛاعس املطبك١ يف نس َطت
١ُٝ مت َٓشٗا إش إٔ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يٝػت غ٣ٛ إزاضات تٓعٝ ؛املطافل ايعا١َ

ٚايعسٜس َٔ ا٫َتٝاظات َٔ أدٌ إزاض٠ املطفل ايعاّ، ٚهلصا فٗٞ ، ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ
 أعها٥ٗا. تتُتع بك٬س١ٝ فطض عكٛبات تأزٜب١ٝ ع٢ً

ٚايكها٤ اإلزاضٟ فُٝا  ،يف ا٫ختكام بني ايكها٤ ايعازٟ ٓاظعٖٓاى ت يٓا إ تبني .4
ٖٚٞ قطاضات تٓع١ُٝٝ تتعًل  ،ايكٝازي١قطاضات ْكاب١  ٜتعًل بٓٛعني َٔ ا٫ختكام
ا٭عها٤  ايكٝازي١ٜكسض يف املدايفات ايتأزٜب١ٝ عل  بتٓعِٝ امل١ٓٗ ٚقطاضات تأزٜب١ٝ

 .آزاب امل١ٓٗملدايفتِٗ بٛادبات ٚ
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 املكرتسات : – ثاًْٝا

ْكاب١ -ْسعٛ املؿطِّع ايعطاقٞ اىل نطٚض٠ ؼسٜس ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًٓكابات امل١ٝٓٗ .1
نْٛٗا َٔ أؾدام ايكإْٛ ايعاّ ٚبايتايٞ إخهاع ناف١ ايكطاضات ايكازض٠  -ايكٝازي١

 َٓٗا اىل ضقاب١ ايكها٤ اإلزاضٟ.
يف  9ضقِ املٓشٌ ايجٛض٠ قٝاز٠قطاض فًؼ ْسعٛ املؿطِّع ايعطاقٞ بهطٚض٠ ايغا٤  .2

املطافل  قٝا٫ّٕ   ؛اختٝاضٟايصٟ دعٌ ا٫ْتُا٤ إىل ايٓكابات ٚا٫ؼازات 1988/1/3
 تٓعُٝٗااييت تكّٛ ع٢ً  يًُٗٔ استهاضٖا ٜتطًباملٗين  ايتٓعِٝمب١ُٗ  امل١ٝٓٗايعا١َ 

بٗصٙ  ايكٝأَّ  اميهٓٗي١ًُٓٗ ٫  املٓتعُني يريفُُاضغ١ ٖصٙ املٗٔ َٔ قبٌ ا٭فطاز 
 .َعاقب١ املدايف ٫ٚ ميهٓٗا بكطاضاتٗا إٔ تًعَِٗ تػتطٝعامل١ُٗ فٗٞ ٫ 

 ىلإٔ  ايكسز اييت تكسض َٔ ايٓكابات، فٓكرتح بٗصا ايتأزٜب١ٝبايكطاضات  ٜتعًل فُٝا .3
ٖصٙ ايكطاضات، ٭ْٗا  بإيغا٤ بٓعط ايطعٕٛ اـاق١ املٛظفنياملؿطِّع قه١ُ قها٤ 
 .قطبقاسب١ ا٫ختكام ا٫

ايٓعط يف ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ املٓكٛم عًٝٗا يف إعاز٠ ْكرتح ع٢ً املؿطِّع ايعطاقٞ  .4
ٚتؿسٜسٖا عٓس تٛقٝعٗا ع٢ً ايعهٛ املٓتُٞ إىل ، ايكٝازي١قإْٛ ْكاب١ قٛاْني املٗٔ 

١َٓٗ َع١ٓٝ عٓسَا ىايف ايٛادبات اييت ٜفطنٗا عًٝ٘ قإْٛ امل١ٓٗ، ٚنصيو ؼسٜس 
دطا٤ات ايتشكٝل َع ايعهٛ املدايف ٚيتذٓب ا٫يتباؽ يف ايعٌُ آي١ٝ ٚانش١ إلدطا٤ إ

 .١ٝٓٗهب إٔ تهٕٛ َٛسس٠ ؾُٝع ايٓكابات امل
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 ادرـادلص
 ايكطإ ايهطِٜ

 ايهتب :ا٫ًٚ

 جكاف١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،زاض اي)عاز محٛز ايكٝػٞ، املاي١ٝ ايعا١َ ٚايتؿطٜع املايٞ،ز. ا .1
 .(٢۱٦٦عُإ، 

 . (ايهٜٛت َهتب١ ايف٬ح،٦ط،)، ايكإْٛ ا٫زاضٟ،ايفٝاضابطاِٖٝ ط٘ ز.  .2

 ايهٜٛيتيف ايكإْٛ  ٚتطبٝكاتٗاايعا١َ  ايٓعط١ٜ اإلزاض١ٜايعكٛز )، ايفٝاضابطاِٖٝ ط٘ ز.  .3
 .(1977، ايهٜٛتٚاملكاضٕ، داَع١ 

امل١ٓٗ َفَٗٛٗا ٚاغاؽ ايعاَٗا ز. دابط قذٛب عًٞ قذٛب، قٛاعس اخ٬قٝات  .4
 .(٢۱۱٦، ب٬ َهإ طبع، 3ط)ْٚطاق٘، 

، تطمج١ َٓكٛض ايكانٞ، 1ط)، 2ايكإْٛ اإلزاضٟ،ز ،ٚبٝاض زيفٝٛيفٝ٘ فٛزٌٜدٛضز  .5
 .(٢۱۱٦ ٚت،بري ع،ظٜيًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛ ١عٝامل٪غػ١ اؾاَ

 (.٦٤۱۹، زاض ايفهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠ )،۰ز. غًُٝإ ايطُاٟٚ، قها٤ ايتأزٜب، ز .6

،زاض ايفهط ايعطبٞ، 1ط)ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًكطاضات اإلزاض١ٜ، ز. غًُٝإ قُس ايطُاٟٚ، .7
٦٤۹۹).  

زاض ايفهط ايعطبٞ،  ،1َباز٨ ايكإْٛ اإلزاضٟ، )ط  ايطُاٟٚ،قُس ز. غًُٝإ  .8
 (.1961،ايكاٖط٠

 بغساز، داَع١ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ،،2)طقإْٛ ايعٌُ، ز. عسْإ ايعابس، .9
 .(1989 بغساز،

 )طبا٤ يف ايكإْٛ املكاضٕ،يٮ ايتأزٜب١ٝ املػ٪ٚي١ٝا٫محس،  عٝػ٢ز. عًٞ  .10
 (.2011ٚت، بري ،اؿكٛق١ٝ،َٓؿٛضات اؿًيب ٦ط
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َاضغٛ يْٛغ ٚاخطٕٚ، ايكطاضات ايهرب٣ يف ايكها٤ ا٫زاضٟ،)امل٪غػ١ اؾاَع١ٝ  .11
 (.٢۱۱۹يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، بريٚت، 

 .(٦٤٤٦زاض اؿه١ُ يًطباع١ ٚايٓؿط،بغساز،)ع٬ٟٚ، ايكطاض ا٫زاضٟ، ز. َاٖط قاحل .12

، زاض 1ط)ز. قُس بهط ايكباْٞ، ْعط١ٜ امل٪غػ١ ايعا١َ امل١ٝٓٗ يف ايكإْٛ اإلزاضٟ, .13
 .(٦٤٤٢ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، 

 .(1999زاض أبٛ اجملس يًطباع١، )ز. قُس َاٖط أبٛ ايعٝٓني، ايتأزٜب يف ايٛظٝف١ ايعا١َ، .14
 (.2004ٜاقٛت، ؾطح ا٫دطا٤ات ايتأزٜب١ٝ، )َٓؿأ٠ املعاضف، ا٫غهٓسض١ٜ، قُس َادس .15

 .(1998،،داَع١ ايكاٖط٠، ايكاٖط3٠ط)ز. قُٛز مجاٍ ايسٜٔ ظنٞ، قإْٛ ايعٌُ، .16

 .(2010زاض ايجكاف١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،ايهتاب ا٭ٍٚ،)ز. ْٛاف نٓعإ، ايكإْٛ اإلزاضٟ،  .17

ايساض ايع١ًُٝ ايسٚي١ٝ ٚزاض ايجكاف١ )ايجاْٞ،، ايكإْٛ اإلزاضٟ ايهتاب نٓعإز. ْٛاف  .18
 (.٢۱۱۰عُإ،  يًٓؿط ٚايتٛظٜع،

, زاض ايجكاف١, عُإ, 1ط)غًط١ تأزٜب املٛظف ايعاّ، ز. ْٛفإ ايعكٌٝ ايعذاض١َ، .19
٢۱۱۹). 

َٔ زٕٚ زاض ْؿط، )ايعطاقٞ، ايتؿطٜعٚايٓكابات يف  اؾُعٝاتاؾاٚؾًٞ،  ضؾٝسٖازٟ  .20
 .(٦٤١٦بغساز،

 ٚا٫طاضٜح اؾاَع١ٝ ايطغا٥ٌ: ثاًْٝا

ضغاي١ ). تغطٜس قُس قسٚضٟ ايٓعُٝٞ، ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ مل١ٓٗ احملاَا٠ يف ايعطام، 1
 .(٢۱۱٢َادػتري، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بغساز، 

ضغاي١ َادػتري، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ ). ظٜٓب نطِٜ غٛازٟ، ا٫سهاّ ايكا١ْْٝٛ يًطاتب، 3
 .(1998ايٓٗطٜٔ،

اططٚس١ ) ،ايعطاقٞ ايتؿطٜع يف ٚتطبٝكاتٗاامل٪غػ١ ايعا١َ  ١ْٜعط . غعس ايعًٛف،4
 .(٦٤١۱ ،ايكاٖط٠اؿكٛم، داَع١ ايكاٖط٠،  ن١ًٝزنتٛضاٙ، 
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اططٚس١ )ٛبٞ، ايكها٤ ا٫زاضٟ يف ايعطام سانطٙ َٚػتكبً٘،ٮٜ. عبس ايطمحٔ ْٛضدإ اي5
 .(٦٤١١،ايؿعب َطابع زاض، ايكاٖط١٠ اؿكٛم، داَع١ ًٝزنتٛضاٙ، ن

 اططٚس١ زنتٛضاٙ،ايعطاقٞ،) عطٜايتؿ يف امل١ٝٓٗايهاظِ فاضؽ املايهٞ، املٓعُات . عبس 6
 .(٦٤٤۹ايكإْٛ داَع١ بغساز، ن١ًٝ

ضغاي١ َادػتري يف ن١ًٝ )زٚض ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف ايٛظٝف١ ايعا١َ، . عًٞ ي٪ٟ عبس املٓعِ،7
 (.٢۱۱۱اؿكٛم داَع١ ايٓٗطٜٔ, 

 ايبشٛخ املٓؿٛض٠: ثايجًا

ف١ً ايعًّٛ اإلزاض١ٜ، )نٛابط ايتأزٜب يف ْطام ايٛظٝف١ ايعا١َ،  ض،ز. قُس عكفٛ .1
 .(1963،( 5) ، ؽ(1بايعسز)

يف ف١ً )ايطعٔ ايكها٥ٞ نهُا١ْ يًُٛظفني يف َٛاد١ٗ غًطات ايتأزٜب  فانٌ دبري، .2
 ،(5اجملًس) ،ايكازغ١ٝ يًكإْٛ ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ ن١ًٝ ايكإْٛ اؾاَع١ ايكازغ١ٝ

 .   (2012(، ايػ1١ٓبايعسز)
 املكازض ا٫دٓب١ٝ :ضابعًا

1. Andre Laubadere ,traite de driot administatif, tome 1driot 

adm general, (partie 2,16° editon, L.G.D.J), 
2. Jean Paul, Les Juridiction Ordinales, 

(Edetion,L.G.D.J,2003). 
3. Martin Lombard & Gilles Dumont, Droit administrative 

,(9° edition , Dalloz, 2011). 
4.Patrice Chrétien, Nicolas Chifflot & Maxime Tourbe,       

(Droit administrative, 15e edition , Dalloz , 2016)  .  

 املكازض ا٫يهرت١ْٝٚ: خاَػًا

 بتاضٜذ (05- 20. 156)ضقِ ١ ا٭ٚىل،ْٝايغطف١ املس ١،ػٝسهِ قه١ُ ايٓكض ايفطْ .1
 :َٓؿٛض ع٢ً املٛقع ا٫يهرت٢۱۱١ْْٕٞٚٛ ا٭ٍٚ/ /نا٢۹
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 https//www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007053769  
 .6/6/2022 ايعٜاض٠ تاضٜذ      

 بنيْؿا٤ ْكاب١ اـربا٤ احملاغإاـام ب ٦٤/9/٦٤٩١(يف٩١–٢٦۰۱)املطغّٛ ضقِ .2
 : ا٫يهرتْٚٞ املٛقع ع٢ً املٓؿٛض احملاغب١، ١َٓٗيكب ٚ ٚتٓعِٝ

https//www.legifrance.gouv.fr  

 .3/6/2022 يارةايع تاضٜذ

 قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ايفطْػٞ ٚاملٓؿٛض ع٢ً قاعس٠ ايتؿطٜعات ايفطْػ١ٝ .3

http//www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do  

 .9/6/2022تاضٜذ ايعٜاض٠

 7،بتاضٜذ (1946۹ -٦۱)قِ، قطاض ض1قه١ُ ايٓكض ايفطْػ١ٝ،ايغطف١ املس١ْٝ .4
 :ا٫يهرتْٚٞ املٛقع ،َٓؿٛض٢۱٦٦ٜٛيٝٛ

http//www.legifrance.gouv.fr/affichJurijudi.do?idTexte=JURITEXT000024332793  

 .8/6/2022تاضٜذ ايعٜاض٠

 ايسغاتري ٚايكٛاْني غازغًا:

 ٚاملعسٍ. ايٓافص٦٤١۱. زغتٛض فطْػا يػ١ٓ  1
 ايعسزب ايعطاق١ٝاملٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ٦٤١۱ػ١ٓ ي (٢٩)ٞ ضقِايعطاق املس١ْٝ. قإْٛ اـس١َ 2

 .2/6/1960بتاضٜذ ،(300)
 ايعطاق١ٝٚاملٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ٦٤١٢يػ١ٓ (11ضقِ ) ايكش١ٝ املٗٔ. ْعاّ مماضغ١ 3

 .24/4/1962بتاضٜذ ، (695)ايعسزب
طاق١ٝ املعسٍ املٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ايع 1965يػ١ٓ  (٦۹۰). قإْٛ احملاَا٠ ايعطاقٞ ضق4ِ

 .22/12/1965،بتاضٜذ (٦٢٦۰بايعسز)
ايعسز ب ايعطاق١ٝٚاملٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ٦٤١١يػ١ٓ  (٦٦٢)ضقِ ايكٝازي١. قإْٛ ْكاب١ 5

 .10/1/1967بتاضٜذ  ،(٦۰١۱)
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املٓؿٛض يف اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ  1969يػ١ٓ (٦٦٦). قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ضق6ِ
 .15/9/1969بتاضٜذ  (،٦۹۹۱بايعسز)

 .٦٤١٤يػ١ٓ  (٦۹۱ )ضقِ ايعطاق١ٝ ايكشفٝنياب١ . قإْٛ ْك7
 ايعطاق١ٝٚاملٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ٦٤۹۱يػ١ٓ  (٩۱). قإْٛ َعاٚي١ ١َٓٗ ايكٝسي١ ضق8ِ

 19/3/1970، بتاضٜذ(٦۱١٩ايعسز)ب
 .٦٤۱٩يػ١ٓ (١٤ )ضقِ ايعطاقٝني املكاٚيني. َٔ قإْٛ اؼاز 9

 ايعسزب ايعطاق١ٝٛض يف ايٛقا٥ع ٚاملٓؿ٦٤۱۹غ١ٓ  (٩١).قإْٛ ْكاب١ اطبا٤ ا٫غٓإ ضق10ِ
 .8/6/1987بتاضٜذ(، ۰٦١۰)

٠ یٚاملٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ايعطام٦٤۱٩ػ١ٓ( ي۱٦). قإْٛ ْكاب١ ا٫طبا٤ ضق11ِ
 .1/10/1987 بتاضٜذ(، ۰۱٦۰بايعسز)

ٚاملٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ٢۱۱۱يػ١ٓ (١)ضقِ املٗٔ ايطب١ٝ ٚايكش١ٝ. قإْٛ تسضز شٟٚ 12
 .31/1/200اضٜذبت، (۰۱٦٦ايعسز )ب ايعطاق١ٝ

 .٢۱۱١. ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ  13
 (65)اـاَؼ يكإْٛ فًؼ ايسٚي١ ضقِ  ايتعسٌٜقإْٛ ٢۱٦۰يػ١ٓ   (17). قإْٛ ضقِ 14

 .20/7/2013(، بتاضٜذ٩٢۱۰)ايعسز ب ايطمس١ٝ اؾطٜس٠املٓؿٛض يف ٦٤۹٤يػ١ٓ ، 
 .٢۱٦۹يػ١ٓ ( ١٦)ايعطاقٞ ضقِ ا٭نازميٝني. قإْٛ ْكاب١ 15
 ٕٛ ايكش١ ايعا١َ ايفطْػٞ.. قا16ْ
، َٓؿٛض ع٢ً دطٜس٠ 2017يػ١ٓ(5). قإْٛ املدسضات ٚامل٪ثطات ايعك١ًٝ ايعطاقٞ ضق18ِ

 .5/8/2017،بتاضٜذ (4446)ايعسز بايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ 
 ايكطاضات :غابعًا

يري ،)22/10/2012بتاضٜذ (6149)َٓطك١ بغساز ٚضقِ ايكٝازي١قطاض ؾ١ٓ ايهباط ْكاب١  .1
 (.َٓؿٛض

 ،(2012/ؽ/۹۰٦بايعسز) قطاض قه١ُ اغت٦ٓاف ايكازغ١ٝ ا٫ؼاز١ٜ، .2
 .(يري َٓؿٛض)26/11/2012بتاضٜذ

 . (قطاض يري َٓؿٛض،)2/10/2018 بتاضٜذ (،6913ايعسز)بقطاض ْكاب١ قٝازي١ ايعطام  .3
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