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 المقدمة

الدولددة الحدي ددة ومبدددأ مددئ المبدداد  لقددد أحددبحأ مسددولة لدددو  الدولددة للقددانون لاحددية  تميدد    ددا   

حترام ا، ويعني هداا المبددأ  ةدعة عامدة لددو  الحكدام لتي  جت د كل الدول في  طبيق ا وإالدستورية ا
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التشريعية والتنعياية والقدائية( للقانون، أي أن  تقيد )وكافة أج  ة ومؤسسات الدولة الممارسة للسلطة 

م ل ددا م دل اافددراد، إلدع أن يعدددل أو  لقدانون المووددو  سدلعا  جميد  قدرارات وأعمددال السدلطات العامددة  ا

مشدروعية ، ويعرف هداا المبددأ  مبددأ اليلغع ذلك القانون طبقا إلجراءات وطرق معروفة ومحددة مسبقا  

. ومنه فالدولة ليسأ ل ا حرية مطلقة في وو  القانون و عديله  ل هناك ووا ط أو  قييد الدولة  القانون

 .ب التقيد   اوشروط محددة يج

الوقأ في عأ و  نوك يرا   أقد  دخمكج ء فعال مئ السلطة التنعياية  إلدارة العامةاااعمال أن  و ما 

 التددلل فديالسدما  للدولدة   عممدا أد  إلد .لمجتم  و ندو  رببا ده ومطالبدهنظرا  لتطور ا ، وذلكيلالحا

 عددم  وعيدا  لدد  اافدرادالتددلل النشداط العدردي، كمدا حداحب ذلدك  عالمجاالت التي كانأ مقةورة عل

 اإلعتراف لسلطات الدولة اإلدارية إال  القدر الاي يحقق ل م الرفاهية.

 قياس  طورمكان مئ سمات الدولة المعاحرة  مسك ا  مبدأ سيادة القانون الاي أحبح  عليه، إذا   

أن إذ  ،جاعت ا هو معيار ن التحديد انون و الت ام ا  ه  قيد اإلدارة  القالدول ومستو  رقي ا. فإن 

هنا  انون. مئرة  القالمجِسد الحقيقي لتحديد مد   قيد اإلداهي ااعمال القانونية لإلدارة العامة  ا أ 

فق ير المرا حقيق التوازن  يئ مقتديات حسئ سذلك القانون الاي يبغي  يم لالقانون اإلداري  فإن

 ب آلرمئ جان التقيد  وحكامهام  القانون واإللت  و مئ جانب، حقوق وحريات اافرادالعامة وحماية 

العمليدة التدي  قتددي ا جداءت  لبيدة للددرورات العلميدة و دراسدةفإن هاه ال، علع هاا ااساسو 

 عمدالأوافدق مدد   ، واإلداريدة التدي  مارسد ا الدولدة ااعمدالطبيعدة الدراسة في كليات القانون ، لبيان 

ب الطاللمام ادرورة لو. ظم هاا التوافقي ن دور القانون في، واإلدارة العامة ، م  متطلبات المواطنيئ 

عيدة رات المجتمالقدانون للتطدو قواعد القانون اإلداري ومتا عة حركة  طوره، وهاا ال يتو ع إال  مواكبة 

 .م  التطورات والظروف يتسم  المرونة والمالئمةحيث مئ المعلوم أن القانون اإلداري  ،

ومئ المناهج القانونية المقررة  أعمال اإلدارة العامة -القانون االداريمادة  االوافة الع كون  عليه  

أعمال اإلدارة مئ كليات القانون.   دف المادة الع االحاطة القانونية  محتويات  ل ةال ا مرحلةفي ال

المبدأ الاي  قوم عليه أعمال اإلدارة طبيعة مئ زوايا عدة، فمئ جانب ي دف الع البحث في  العامة

العامة، اا وهو مبدأ المشروعية ، وذلك لبيان ماهيته و مةادره و شروط  طبيقه واإلست ناءات 

، مئ ة ااعمال التي  مارس ا اإلدارة العامالواردة عليه. ، ومئ جانب آللر ي دف الع  حديد طبيعة 

  اقو ه التةرفات يئ يستمد هاألبيان  هاه ااعمالحول أفي  ي دف الع البحث وأليرا   .أنواع ا يان 

أهم ااعمال التي  باشرها الدولة المتم لة في ي دف هاا المن ج الع  يان  ع ملخص المعن  .القانونية

، و مقا ل  ،ماهي أوجه نشاطا  اي وسائل ا، وكيف ، وما هكيف  عمل الدولة، واإلدارة العامة لمعرفة 

هاا ما ال يتحقق و ؟ وفقا الية حيغة ماذا، وماهي االعمال القانونية التي مئ الممكئ أن  توالها الدولة،
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دراسة هاا المووو  يقودنا  الدرورة الع . وااعمال القانونية نماذج مئ هاهما لم يتم البحث في 

  العقد اإلداري.العامة والمتم لة في القرار اإلداري وااعمال القانونية لإلدارة أهم دراسة 

 عةدل، ي دتم ال ليئ رئيسديئفةدفةدل  م يددي و ععلد  دراسدة حتوي هاه ال علع هاا ااساس ، 

 ل داني شدارحا  اعةدل ، ثدم يدو ي المبدأ المشدروعية واإلطدار العدام اعمدال اإلدارة العامدة بيان   لتم يديا

 فددي حدديئ يخةددص العةددل ال الددث مددئ هدداه الدراسددة لدراسددة العقددد التعةدديل. القددرار اإلداري اسدد  

فدي لقدانون وج ة نظدر قانونيدة لدد  طدالب اء  عض العراغ في  ناا الكتاب يئ  أن يسد هاآمل ...اإلداري

 . العراق -جامعات إقليم كوردستان 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 الع رسأ

 

 المقدمة 

 تمهيديالفصل ال

 أعمال اإلدارة العامةالمباديء العامة في 

 المبحث ااول : مع وم مبدأ المشروعية و قيد اإلدارة  القانون -

 العامةأعمال اإلدارة : مع وم  ال انيحث المب -

 أنوا  أعمال اإلدارة العامة:   الثال بحثالم -

 

 ولالفصل األ

 لقرار اإلداريا

  : ماهية القرار اإلداريالمبحث ااول 

 أهمية القرار اإلداريبمحث ال اني : ال 

  : عناحر القرار اإلداريالمبحث ال الث 

  :   أركان القرار اإلداريالمبحث الرا 

  اإلداريالمبحث الخام  :  نعيا القرار 
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 المبحث السادس : ن اية القرار اإلداري 

 

 الفصل الثالث 

 العقد اإلداري 

 

  العقد اإلداري و معايير  ميي هالمبحث ااول : مع وم 

  : إ رام العقد اإلداريوسائل المبحث ال اني 

  : نعيا العقد اإلداريالمبحث ال الث  

 المبحث الرا   : ن اية العقد اإلداري 

 تمهيدي فصل

 أعمال اإلدارة العامةء العامة في ىالمباد

ذ لعامة, إإلدارة اإر وينا دراسة مبدأ المشروعية في  داية الحديث حول المباديء العامة في أعمال ا   

قيد  رورة أنه ال يمكئ  ةور أو اإلعتراف  إعمال اإلدارة العامة مال يتم  ةور أو اإلعتراف  د

وعية دأ المشرول مبفإن الحديث في هاا العةل التم يدي يدور أوال  ح اإلدارة العامة  القانون . مئ هنا

 مارس  حظ أنو ورورة الت ام اإلدارة  القانون، ومئ ثم يو ي الحديث عئ أهم أعمال اإلدارة. ويال

 لتي  وحفطات ااإلدارة العامة أعماال  و نشاطات عدة في سبيل قيام ا وأدائ ا لوظائع ا، هاه النشا

 طات ) دائمة، مستمرة و  لقائية (.  نقسم الع نوعيئ مئ ااعمال : كون ا نشا

  العامة ااعمال المادية لإلدارة. 

 العامة. ااعمال القانونية لإلدارة 

 

 المبحث األول

 مبدأ المشروعية وضرورة التزام اإلدارة العامة بالقانون

 المطلب األول

 تحديد مدلول المشروعية

 ،وأشمل أعم مبدأ عئ  عرعا   ، المشروعية مبدأ وهو لاحة، أهمية ذو مبدأ المعاحرة الدولة يحكم   

 مئ شخص أن ا  عريع ا في ستقرإ وقد اآلن نحياها التي الدولة أن ذلك . القانون سيادة مبدأ وهو

 وقرارا  ا العامة هيئا  ا أعمال أن ذلك علع  ر يبا   يتعيئ نهفإ له، و خد   ه  لت م القانون، أشخاص

 قانون علع  ناء   حدرت إذا إال   ا، المخاطبيئ مواج ة في ومل مة نافاة وال ححيحة  كون ال الن ائية

 بير  كون ذلك بير علع حدرت هي إذا  حيث له، الةحيح  التطبيق ألر  وأحيانا    ل له، وطبقا  

  عويض طلب حق عئ ،فدال  نعياها  ووقف إلغائ ا طلب حق شون حاحب لكل ويكون مشروعة

 الاي المشروعية مبدأ يحكم ا المعاحرة الدول في العامة المعنوية فااشخاص.  سبب ا التي ااورار

 اإلداري القاوي رقا ة و تم ل ، القانون وفق حدرت قد  كون مالم معيبة وأعمال ا قرارا  ا مئ يجعل

 القانونية بير ا ةرفا   ومعاقبة للقانون اإلدارية السلطات حترامإ علع  الرقا ة اإلدارة أعمال علع

 .1 للقانون مطا ق هو ما كلل حعة هيإذن  فالمشروعية  .من ا للمتدرر التعويض و قرير  إلغائ ا

                                                             
: نقال  عئ فادي نعيم جميل عالونة، مبدأ المشروعية في القانون اإلداري و ومانات  حقيقه، رسالة ماجستير، جامعة  1

 .11، ص 2011الوطنية، نا ل ، فلسطيئ، النجا  
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 المعنع  حديد علع يتعق لم العقه فان للقانون، اإلدارة لدو  المشروعية  مبدأ المقةود كان إنو 

 كمترادفيئ، والشرعية المشروعية  عبيري العق اء  عض يستخدم إذ. للقانون الخدو  لمةطلح الدقيق

 عبير الدكتور منار الشاوي  و حسب الشرعية فمبدأ مندبط ا، لي  كمترادفيئ التعبيريئ ستخدامإ أن إال

هو في ااحل يجسد فكرة سياسية ، معادها اإلستعداد الطوعي للخدو  لسلطة معينة  إعتبارها أفدل 

 مبدأ يشير  ينما اي حال مئ ااحوال  درورة الت ام هاه السلطة  القانون.  يشير. وال 1مئ سواها 

آلر، كونه يجسد فكرة قانونية، معادها لدو  الجمي  لحكم القانون. حكاما  و  معنع الع المشروعية

 المشروعية مبدأ انعليه ف محكوميئ . وفي نطاق القانون اإلداري يشير الع لدو  اإلدارة للقانون.

 أي ، للقانون سلطا  ا  كافة الدولة لدو  مئ يعنيه  ما القانونية الدولة أ مبد أو القانون سيادة دأمب هو

 .2 القانون أحكام م  الدولة سلطات مئ  ةدر التي التةرفات كل  توافق أن

 دأعلع هاا ااساس، يمكئ إيراد مجموعة مئ التعاريف العق ية التي قدمأ  خةوص هاا المب

جمي  ااشخاص ،  ما في ا السلطة  أي القانون، سيادةعلع أنه  المشروعية مبدأ  البعضفقد عرف 

ان ا أما المشروعية اإلدارية، ف ، الدولة  المععول السارية القانونية للقواعدالعامة  كل هيئا  ا وأج    ا 

 القانوني للنظام  )اإلدارة العامة( التنعياية السلطة عئ الةادرة والتةرفات ااعمال لدو   عني

  ".3 الدولة  السائد

 كل في للقانون الدولة لدو   عني والتي القانونية، الدولة  عكرة ا يتةل مبدأ  ونه" عرفه البعض  كما

 السلطات جمي  علع يكون لالك و بعا   عن ا، الةادرة والتةرفات ااعمال وجمي  نشاط ا حور

  كون فال احكامه، والرووخ للقانون الخدو  والقدائية، والتنعياية التشريعية الدولة، في العامة

  لقواعد مطا قت ا  مقدار إال المخاطبيئ   ا  مواج ة فيو ةرفات هاه السلطات ححيحة  أعمال

 ."4 مشروعة بير أحبحأ ،ل ا  المخالعة حدرت هي فإن لقانون،ا

 والمحكوميئ الحكام لدو   العام  مع ومه للقانون الخدو    ونه  "العق اء    عض عرفهفقد  وأليرا  

  ةدر التي التةرفات ومختلف نشاط ا حور كل في للقانون جميع ا  خد  الدولة فسلطات للقانون،

 .5 "عن ا

 

 

 المطلب الثاني

 مصادر مبدأ المشروعية
 

 عئ رةحاد رسمية نةوص كمجموعة الديق  معناه للقانون الدولة لدو  المشروعية  مبدأ يقةد ال

                                                             
 : راج    اا الخةوص د. منار الشاوي، القانون الدستوري،  1
، ص 1955، دار العكر العر ي، القاهرة، 1: د. سليمان محمد الطماوي، القداء اإلداري و رقا ته اعمال اإلدارة، ط 2

. 8، ص1978ل يئة المةرية العامة للكتاب، مةر، . وكالك راج  أحمد مدحأ علي، نظرية الظروف اإلست نائية، ا21

 عد أن كان م   طور البشرية  وسََّ  مع وم المشروعية ليَطـَال الُحكام والمحكوميئ علع حدّ سواء  جدير  الاكر أنه

مد  لدو  لبيان تةنيف الدول ل ا  هاما  معيارالمبدأ في الوقأ الحالي ، وأحبح يقتةر علع طبقة المحكوميئ فقط 

 - قانونيةعية فتـُسمع دوال  وشرملحكام لمباد  القانون  مع ومه الواس  ، ف ناك دول يسود في ا لدو  الحكام للا

حتع وإن  . الديكتا ورية ( التي  رفض لدو  حكام ا للقانونأو ) ) المستبدة)ديمقراطية ، وفي مقا ل ا هناك اانظمة 

فإن اامور نسبية فقط أمام  ،لدول المةنعة علع أن ا ديمقراطيةوحتع في ا كان الحكام هم مئ سنوا هاه القوانيئ.

ا وعالنية للمراوبة و حاشي  طبيق القانون  حأ ذرائ  ذات حبغة قانونية ) كاالست ناءات  ااساليب المستعملة سرًّ

 الدغوط المختلعةوالقوانيئ الخاحة ( أو  وساليب بير مشروعة ال  ـُعَد و ال  ُْحَةع ) كاستغالل النعوذ و الرشوة و

 ...الخ(.

 
 8 ص ، 2009 عنا ة، والتوزي ، للنشر العلوم دار اإلدارية، المنازعات في الوسيط  علي، الةغير محمد: نقال  عئ  3
  7ص،  2003 ، اإلسكندرية المعارف، منشوة ، اإلداري القداء شيحا، عبدالع ي  إ راهيم:  4
 حقيق مبدأ المشروعية، رسالة ماجستير، جامعة قاحدي مر ا  ورقله، : نقال  عئ عبدالقادر زروقي، ومانات  5

 .7، ص2013الج ائر، 
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 يدم الاي واس ال و الشامل و العام  المع وم للقانون لدوع ا  ه المقةود وإنما ، التشريعية السلطة

 و المعاهدات في الواردة القواعد و الدستورية  القواعد  دءا الدولة، في القانونية القواعد مختلف

 يمتد و لوائح، ال عليه يطلق ما أو التنظيم نةوص و  ل العادي القانون قواعد و الدولية اال عاقيات

 شملفي . مكتو ة بير و مكتو ة قواعد مئ المشروعية مةادر كل ليشمل المشروعية مبدأ سريان

 و معاهداتال و الدستور قواعد مئ اإلل ام و القوة حيث مئ متدرجة قواعد مئ يحتويه لما التشري 

 كالعرف ةالمشروعي لمبدأ االر  المةادر المشروعية مبدأ يشمل كما اللوائح، و العادي التشري 

 .للقانون العامة والمباد 

 والمقةود ..القانون  احترام  ةرفا  ا في االدارة الت ام علع ينةب االدارية المشروعيةعليه فإن 

 سواء أي كل ا،ش كان وأيا مةدرها كان أيا المل مة القواعد : االدارية المشروعية مجال في  القانون

 السلطةك عن ا جنبيةأ هيئات مئ االدارة علع معرووة كانأ وسواء مكتو ة، بير أو مكتو ة كانأ

  القواعد ل اه لمةدرا وأ المنب  نعس ا االدارة كانأ وأ ،القدائية والسلطة التشريعية والسلطة التوسيسية
  -ولمبدأ المشروعية نوعيئ مئ المةادر :

 . المشروعية لمبدأ المكتو ة المةادرأوال :   -

 . المشروعية لمبدأ المكتو ة بير المةادرثانيا  :  -

 

 

 المشروعية لمبدأ المكتوبة المصادرأوالً :  -

 ، النظمةوا العادي والقانون ، الدستور : المشروعية لمبدأ المدونة وأ المكتو ة المةادر  شمل

 التشري  الرئيسي و التشري  العرعي( –) التشري  ااساسي  والتعليمات

 

 -: ) التشريع األساسي (  الدستور .1

ا الدستور يعد  ا مةدر    ه  لت م ذ،ا لاحة  ةعة االدارية والمشروعية ،عامة  ةعة للمشروعية هام 

 حكاما   الجمي  اج ةمو في نافاة وأحكامه ، التنعياية السلطة في ا  ما الدولة في الموجودة ال يئات جمي 

 الدستور قواعدال  عد ،و الك الدولة في القانوني ال رم قمة الدستورية القواعد و حتل ... ومحكوميئ

 لمسروعيةا  عدم االعمال هاه يوحم ،ومخالعت ا االدارة اعمال ودستورية لمشروعية االول المرج 

 ...  االلغاء جديرة ويجعل ا

 الدولة و و  حدد التي الرئيسية القانونية القواعد مئ مجموعة  ون ا الدستورية القواعد و عرف •

 ،و بيئ

 ،و عيئ ن ا ي والعالقة من ا كل التةاحات و حدد الدولة في االساسية السلطات و نظم الحكومة شكل

 .. وواجبا  م االفراد حقوق

 -: العادية ) التشريع الرئيسي( القوانين .2

 ،وهي لتشريعيةا السلطة و ةدرها رها  قر التي القانونية القواعد مجموعة العادي القانون قواعد  عني

 اال خالع ا يجب لالكو ، القانونية عدالقوا  درج حيث مئ الدستورية القواعد  عد ال انية المر بة في  و ي

 كانأ بير دستورية. واال

 : األنظمة والتعليمات ) التشريع الفرعي( .3

 لرمةدرا  هاما  يعد هو اآل– إن القرارات اإلدارية التنظيمية أو ما يسمع  ـــ) اانظمة والتعليمات( 

  ةورة در ة أحلية إداراية  شريعات  م ا ة مجمل ا في هي – االدارية المشروعية مبدأ مةادر مئ

 .التنعياية السلطة عئ ا تداء حادرة لكون ا العادية القوانيئ عئ مستقلة

 

 : ثانياً : المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية -

 -: ، كاآل يللقانون العامة والمباد  العرف المشروعية لمبدأ مكتو ة الغير المةادر  شمل

: يقةد  العرف هو إعتياد الناس علع إ با  سلوك معيئ ) قوال  كان أم فعال ( م  اإلعتقاد  العرف .1

 الناس عليه  عارف ما  درورة اإللت ام   اا السلوك، واإل  عرووا للمسائلة القانونية . أو هو كل

والعرف في نطاق القانون اإلداري هو سلوك اإلدارة المطرد في مسالة    م ،عادا  م ومعامال في
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معينة علع نحو معيئ لعترة زمنية معينة ،  حيث  ةبح اإلدارة والمتعاملون مع ا مل ميئ  إحترام 

 للقانون  مةدرا    اعتباره اإلداري العرف في ولكئ ويشترط القاعدة المتولدة عئ ذلك السلوك .

 القواعد  درج مبدأ الحترام ومانا   للتشري ، مخالعا   يكون ال أن اإلدارية، وللمشروعية اإلداري

  .1  الدولة القانونية

 يكتشع ا أو يقررها التي المكتو ة بير القانونية القواعد  لك": يقةد   ا   المباديء العامة للقانون .2

 مةادر مئ مةدرا  الك و ةبح إل امية، قوة فتكسب أحكامه، في ويعلن ا القداء يستنبط ا أو

 المباد   لك اإلدارة لالعأ ما فإذا علي ا، الخروج وعدم احترام ا اإلدارة علع يتعيئ المشروعية،

 اإلداري للقاوي ، وحق مشرو  بير  ةرف ا وعد المشروعية، لمبدأ انت اكا بدت عمل ا كان

 .2 "العام القانوني للمبدأ المخالف اإلداري القرار إلغاء

 

 المبحث الثاني

 شروط تطبيق المشروعية واإلستثناءات الواردة عليها

 ولالمطلب األ

 شروط تطبيق أو تحقيق المشروعية 

 
 في  جسيده فان ، علع اإلطالق القانون مباد  أهم ا  ، آلاا  ممي مكانا يحتل المشروعية مبدأ كان ذاوإ

 قانونال سيادة  مبدأ يسمع ما بياب أحداها  خلف عئ ينجم شروط ثالثة  وفر يعرض الواق  أرض

 هي : الشروط وهاه .القانونية الدولة مظاهر و معالم لتعاءإ و التالي

 :السلطات بين الفصل بمبدأ أوالً : األخذ -

 ال  حيث، مختلعة هيئات علع الدولة في ااساسية السلطات  وزي  السلطات  يئ العةل  مبدأ يقةد

 ذلك الخطورة،  الغة قانونية آثار مئ ذلك عئ ينجم لما ، واحدة هيئة في السلطات هاه  ر ك  أن يجب

 ،  عسفو  نت اكإ حدوث ذلك علع ويتر ب إال ، واحدة هيئة يد في ال الث السلطات جتمعأإ إن أن ما

 في يد النحو هاا علع فةارت التنعياية ال يئة يد في  رك ت و السلطات اجتمعأ إذا يتةور فال

 أمام للحساب وقوع ا أو ج اءلل  خدوع ا االيرة هاه  سلم أن  التنعيا وثال ة القداء وألر  التشري 

  وقف السلطة": أن القول إلع "مونتيسكيو" العقيه ذهب ذلك أجل مئ ل ا،  ا   ج از وهو .القداء

 قرار ال  تعرد ال حتع سلطة كل علع الرقا ة مئ نو   إحداث كعيل السلطات  عد أن  معنع ،"السلطة

 .3 المشروعية مبدأ مترااح إلع الن اية في يؤدي  ما

 :اإلدارة الختصاصات الواضح ثانيا  : التحديد -

 اإلدارية طةالسل حالحيات و أعمال كانأ إذا إال الواق  رضأ في المشروعية مبدأ يتحقق أن يمكئ ال

 أن لعإ سواها دون التنعياية السلطة حالحيات  حديد سر يعود و محددة، و واوحة التنعياية أو

 لممارسة عامةال القواعد  تبيان الدولة ور دسأ يتكعل ما عادة و واوحة، التشريعية السلطة حالحيات

 القدائية السلطة ووظائف حالحيات نأ كما .القواعد هاه  عةيل القانون يتولعو ، التشريعي العمل

 بقا  وط القانونيقره   ما الخةوماتو المنازعات في العةل  تولع التي ف ي ومحددة، واوحة

  .  ا المعمول جراءاتلإل
 حتكاكاإو عالقة ااك ر السلطة أن اعلع إعتبار  اإلدارية أو التنعياية للسلطة  النسبة ااشكال ويبقع

 ااقل علع  حديدا واللتةاص التعامل مجال  حديد يعرض  ما ، ال ياكل حيث مئ أك رها و ،فراد اا

 الج ات  عسف عدم يدمئ و ما المشروعية مبدأ رم ا احأ يكعل  ما العامة وأحكامه أحوله في

 واإلقليمية المرك ية المختلعة اإلداري الج ات التةاص  حديد عئ ينجم فانه هنا ومئ .  اإلدارية
                                                             

 .19: عبدالقادر زروقي، المةدر السا ق، ص 1
 .20: عبدالقادر زروقي، المةدر نعسه، ص  2
الديئ، مبدأ  : عمار  ووياف، محاورات في القانون اإلداري، ااكاديمية العر ية، الدنمارك، نقال  عئ  ئ كده نور 3

 11، ص2015المشروعية في القرار اإلداري، رسالة ماجستير, جامعة محمد ليدر،  سكرة ، الج ائر، 
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 المشروعية مبدأ فان لالك ا بع   و المشروعية مبدأ  جسيد  و ااعمال م  يتالءم ما  وفير ولمرفقيةأ

 يدلل ما وهاا محدد إطار ومئ معينة  وعمال  القيام فيل م ا معيئ،  التةاص اإلدارة وبط يوجب

 التةاحات وبط إلع الدولة فتسعع اإلداري، التنظيم عنوان  حأ

 أنشاء  ولع مئ ،ف ي العامة المةلحة  حقيق  قةد ومتنوعة واسعة نشاطات لتباشر اإلدارية الج ات

 مئ العام،وهي النظام علع المحافظة  كعل مئ وهي د،اافراا حاجات إشبا   قةد العامة المرافق

 . 1العقد أو القرار وسيلة سواء أنشطت ا  سائر للقيام وسائل يدي ا  يئ القانون وو 

 

 :فعالة قضائية رقابة وجوبثالثاً : 

 كل بادر   حيث المختلعة الدولة أج  ة  يئ االلتةاص  وزي  يعرض المشروعية مبدأ أن القول سبق

 حتع أو انونالق قواعد أو الدستورية القواعد في والمحددة   ا المنوطة  ااعمال القيام إلع سلطة

  وقعه زء ا ج ما قاعدة مخالعة عئ ينجم أن االلتةاص قواعد رسم  عد ويعترض المالئمة النةوص

 عند يقه طب وجب قانوني أثر  ر يب دون سلطة كل حدود رسم مئ العائدة ما إذ. القدائية السلطة

 المخالعة؟

 علعالج اء   وقي   تولع التي القدائية السلطة  عروه ما جل يعرض المشروعية مبدأ فان عليه

 مشرو  بيرقرار  أحدرت اإلدارية السلطة أن  ةورنا فلو ،2التجاوز ثبوت حالة في للقانون المخالف

  مكينه دون أو نعسه عئ الدفا  حق ممارسة مئ م ال    مكينه دون وظيعته عئ موظف  عةل فقامأ ،

 قد الحاالت هاه م ل في ،فان التوديبية الجلسة لحدور  بليغه دون أو التوديبي ملعه االطال  مئ

 مشروعية  عدم التةريح المختص للقداء يعود و مشرو  بير قرارها اعتبر و القانون  جاوزت

 المشروعية لمبدأ الواقي الدر   ونه القداة وحف لنا حق وعليه .السبب لاات إلغاؤها ثم ومئ القرار،

 القانون .دولة  مظاهر و معالم  م ل كل ا وهاه .له الخدو  يعرض و وهيبته مكانته يحعظ مئ وهو

 

 ثانيالمطلب ا

 اإلستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية

 

 :أو أعمال الحكومةالسيادة أعمال نظرية أوالً :  -
 

 عد  نظرية أعمال السيادة مئ ألطر إلست ناءات علع مبدأ المشروعية ويطلق عليه أيدا أعمال     

الحكومة. وهاه النظرية هي في ااحل مئ إ تكار مجل  الدولة العرنسي الاي اقرها اسباب  اريخية 

يلو د –إوطر ه إلع التخلي عئ فرض رقا ته علع هاه ااعمال  حأ وغط سياسة معينة وقد عرف ا 

 ون ا "طائعة مئ ااعمال الةادرة عئ سلطة التنعيا ليسأ قا لة لئ  كون مووعا  لدعو   – ادير 

اإللغاء أو دعو  التعويض أمام القداء  ج تيه العادي واإلداري " والواوح مئ هاا التعريف أن هاه 

ال السيادة يمكن ا النظرية  ختلف عئ نظرية السلطة التقديرية والظروف االست نائية , فنجد أن أعم

الخروج علع قواعد المشروعية ان ا ال خد  اي نو  مئ أنوا  الرقا ة القدائية  ينما  قوم نظرية 

الظروف االست نائية علع االا  قواعد المشروعية االست نائية الخاحة  جانب لدوع ا لسلطة الرقا ة 

 . 3نطاق مبدأ المشروعية وكالك السلطة التقديرية  م ل حرية اإلدارة في العمل دالل 
 

 معايير تحديد أعمال السيادة:-  

                                                             
 .6، ص1977: عبدالغني  سيوني عبدهللا، القداء اإلداري، منشوة المعارف، اإلسكندرية،  1
 .225، ص1995، القاهرة، : د. سليمان الطماوي، القداء اإلداري ) قداء التوديب(، دار العكر العر ي 2
: نقال  عئ محمد  ئ عجير المالكي، لدو  السلطة اإلدارية للقانون، منتد  المحاميئ العرب، دراسة متاحة علع  3

 .10/2/2017الرا ط اإللكتروني اآل ي )  وريخ ال يارة 

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=43094&Type=3 
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 أحكام  يئ فيح: يعتبر أو المعايير التي ظ رت في فرنسا وألا  ه أيدا إلع معيار الباعث السياسي

ان كة متع و موجب هاا المعيار فإن أي عمل مئ أعمال السلطة اإلداري القداء اإلداري المةري.

 ري. الباعث عليه سياسيا  فإنه يعتبر مئ أعمال السيادة وال يخد  لرقا ة القداء اإلدا

 : وقد واجه هذا المعيار عدة انتقادات أدت إلى استبعاده من مجال تحديد أعمال السيادة

  

لك ج عئ ذنطاق ااعمال التي  دلل في دائرة عمل السيادة فنتأن هاا المعيار أد  إلع  وسي   .1

 ويق نطاق رقا ة القداء علع  أعمال السلطة التنعياية. 

 ا  ةدرهلبية مانه معيار بير محدد حيث  ستطي  السلطة التنعياية التار   ون الباعث مئ وراء با  .2

  ة القداء.مئ أعمال سياسيا  مما يؤدي إلع استبعاد هاه ااعمال مئ   رقا

لسلطة انه يشكل لطورة علع حقوق وحريات اافراد إذ يعج  اافراد عئ الطعئ في أعمال ا   .3

ت هاه أحدر التنعياية التي  م  حقوق م وحريا  م أمام القداء إذا ما  ارعأ هاه السلطة  ون ا

م 1875سنة  ااعمال  باعث سياسي, ل اه ااسباب فقد هجر مجل  الدولة العرنسي هاا المعيار مئ

  جه إلع االا  معيار يطلق عليه المعيار الموووعي الخاص  طبيعة العمل . وا

 

 في  : يقوم هاا المعيار علع أساس موووعي يتم ل المعيار الموضوعي الخاص بطبيعة العمل

ا واسطت مية و طبيعة العمل الةادر عئ السلطة التنعياية  اعتبار أن ل ا وظيعتيئ : حكومية وإدار

إنه مئ عيا ف حدد طبيعة كل عمل فإذا كان العمل حادرا   ناء علع الوظيعة الحكومية لسلطة التن

 ا ة القداء.أعمال السيادة و التالي يخرج مئ رق

 خد   ية التيإلدارأما إذا كان حادرا   ناء علع الوظيعة اإلدارية لسلطة التنعيا فإنه مئ ااعمال ا

 لرقا ة القداء. 

ليه عولوذ ولكئ هاا المعيار ربم أفدليته علع سا قه  تدييقه لنطاق أعمال السيادة إال أنه م

درج دلل في التةاص الحكومة وما ينبمووه وعدم اندباطه كما أنه يةعب التعرقة  يئ ما ي

ولة جل  الدو التالي فال يمكئ االعتماد عليه لتعسير الن ج القدائي لم  حأ التةاص اإلدارة. 

يبي ر  جرمما جعل العقه اإلداري يستنكف عئ التعريف العقلي اعمال السيادة ويلجو إلع معيا

 يطلق عليه القائمة القدائية. 

 

 عد مئ يعيار :  مقتدع هاا الم) تحديد أعمال السيادة على سبيل الحصر( معيار القائمة القضائية

 سباباأعمال السيادة ما رأ  مجل  الدولة ومحكمة  ناز  االلتةاص أنه يجب أن يكون كالك 

ال ائية عمالقد مناسبة أو مالئمة كما يةع ا ديلو  ادير , فعد الرجو  إلع أحكام القداء والقائمة

 وهاه القائمة  شتمل علع أر   مجموعات متنوعة هي:  مئ أعمال السيادة

 ااعمال المنظمة لعالقة السلطة التنعياية  البرلمان .  -1

 ااعمال المتةلة  شئون الدولة الخارجية.  -2

 ااعمال المتعلقة  الحرب.  -3

 . 1 التدا ير الخاحة  اامئ الداللي -4

سمع يا  لما حارل ولالحة القول فإن أعمال السيادة  م ل إست ناء  حقيقيا  لسيادة القانون و جسيدا  

دي التة " الدرورة السياسية العليا" علع حساب مبدأ المشروعية , فقاوي اإلدارة لي   وسعه

حكم ي أن اعمال قد  كون لطرة علع حرية اافراد وطمـونينت م وعندما  عرض عليه اليملك إال

  عدم االلتةاص. 

رجية الخا وم  ذلك فإنه ال د مئ التسليم  وجاهة أعمال السيادة و االص فيما يتعلق  الشئون

ئ  تعاد ع اال واامور الداللية التي  م   السياسة العليا ويمكئ التقليل مئ لطورة هاه النظرية

 المغاالة في اللجوء الي ا. 

                                                             
 محمد  ئ عجير المالكي، المةدر السا ق والةعحة نعس ا. : 1
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 ة لإلدارةالسلطة التقديرينظرية ثانياً :  -

يعد مووو  السلطة التقديرية لإلدارة مئ أدق موووعات القانون اإلداري ، وأك رها إثارة 

 ه المختلعة ، عظم دراسات هاا القانون وإشكالياوحيوية ، وأحد المعالم الممي ة التي  دور حول ا م

داري في  د  كلمات ، لقلنا  عد لو شئنا  عريف القانون اإل” وقد عبر ااستاذ فاليئ عئ ذلك  قوله 

ستبعاد الدراسة الوحعية لل يئات اإلدارية ،  ونه القانون الاي يعني  دراسة السلطة التقديرية إ

 ” .1لإلدارة ، والقيود التي  رد علع ممارست ا ل اه السلطة 

جودها و ةرف النظر عئ الجاور التاريخية ااولع التي استمدت من ا السلطة التقديرية و    

، فإنه يمكئ  عريع ا  ون ا  عني الدور المتا  ، أو الحي  الممكئ ، لمباشرة اإلدارة 2الحالي 

التةاحا  ا في شتع مجاالت نشاط ا ،  حيث إذا لول ا القانون التةاحا  قديريا في شون ما ، 

ي أمر ما، فإن فإن سلطت ا حيال هاا الشون  كون  قديرية ، أما إذا جعل القانون التةاح ا مقيدا ف

ومؤد  ذلك أن السلطة التقديرية   بأ لإلدارة  . 3سلطت ا  كون إزاء هاا اامر  دورها مقيدة 

عندما ال يقيدها القانون مقدما  مسلك معيئ ، ويكون التةاح ا مقيدا ، في المقا ل ، حينما يكون 

يد السلطة التقديرية لإلدارة ، مسلك ا قد  حدد سلعا في قواعد القانون ، و التالي فإن المرج  في  حد

 مجمو  القواعد القانونية التي  حكم نشاط ا .  يكون  الرجو  إلع

رية سطا مئ حقفالسلطة التقديرية لإلدارة  عني أن القواعد القانونية المختلعة ، قد وفرت ل ا    

ي فقائ  التةرف في ممارسة نشاط ا ، و قدير ما  راه مناسبا مئ إجراءات حيال ما  واج ه مئ و

طاق مبدأ نيئ و   الحياة اإلدارية ، ف ناك عالقة وثيقة  ر ط  يئ مد   مت  اإلدارة   اه السلطة ،

للسلطة  داريالمشروعية ، وحدود رقا ة القداء علع أعمال اإلدارة ، و دور معظم  عريعات العقه اإل

يرية في لطة  قدس وجد ” التقديرية حول هاه العالقة ، مئ ذلك التعريف الاي حابه ااستاذ ميشو  ونه 

ما ا مقدعدة قانونية  ل م كل حالة  تمت  في ا اإلدارة  حرية التةرف ، دون أن  كون هناك قا

 ”  التةرف علع نحو معيئ 

بير أن اإلقرار لإلدارة  سلطة  قديرية في ممارسة  عض أوجه نشاط ا اإلداري ، ال يعني إطالق     

يدها لتععل ما  شاء ، دون وا ط أو قيد ، وإال لكنا أمام سلطة  حكمية أو استبدادية ، وهاه ال وجود ل ا 

وال يمكئ االعتراف   ا اي ج ة ، حتع للمشر  نعسه ، أو اافراد العادييئ في في دولة القانون ، 

 نظيم عالقا  م الخاحة ، ذلك أن السلطة التقديرية لإلدارة هي سلطة قانونية ال  خول ا سو  حق 

                                                             
: نقال  عئ د. لليعة الج مي، المالمح ااساسية لمبدأ المشروعية اإلدارية، دراسة متاحة علع الرا ط اإللكتروني اآل ي)  1

 (.10/2/2017 وريخ ال يارة 
https://khalifasalem.wordpress.com/2012/08/26/ 

 ئ ثالثة مراحل مرت   ا السلطة التقديرية لإلدارة حتع وحلأ إلع حور  ا الراهنة، وهي  إيجاز :يمي  العقه  ي:  2

م  كئ ، حيث ل ، وكانأ سلطة اإلدارة لالل ا باية في اا سا ،  ل وشبه مطلقةمرحلة قرارات اإلدارة البحتة  .1

،  قرارات التقديريةمرحلة ال.2با لةاحب الشون .قرارا  ا لاوعة للرقا ة القدائية إال إذا انت كأ حقا شخةيا أو مكتس

كل في ص والشوفي ا  دأ التقدير اإلداري في التقلص  دريجيا ، حيث مد مجل  الدولة رقا ته علع عنةري االلتةا

، وهي  يةمرحلة السلطة التقدير.3القرار اإلداري ، إال انه رهئ ذلك  توافر حق مكتسب مدار لةاحب الشون .

قتةر في ين كان أ سط في ا القداء اإلداري رقا ته علع المشروعية الداللية للقرارات اإلدارية  عد  المرحلة التي

ية ، الحال وهكاا ووحأ معالم السلطة التقديرية لإلدارة في حور  ا  رقا ته علع مشروعيت ا الخارجية فحسب ،

 ون اشتراطدعية ، إلع أي عيب مئ عيوب المشرو وأحبحأ  الك جمي  القرارات اإلدارية قا لة للطعئ  اإللغاء استنادا

رة لإلدا . راج  في  عةيل ذلك د. عةام عبد الوهاب البرزنجي ، السلطة التقديرية  مساس ا  حق مكتسب مدار

د ، الرقا ة القدائية وما  عدها ، د. ثروت عبد العال أحم 14ص  1971والرقا ة القدائية ، دار الن دة العر ية القاهرة 

 .وما  عدها  663ص  1991/1992سيوط مالءمة القرارات اإلدارية ، رسالة دكتوراه حقوق أعلع 
  .18ص  1992مة والسلطة التقديرية لإلدارة ، دار الن دة العر ية القاهرة ئد. سامي جمال الديئ ، قداء المال:  3
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 ، الاي يس ر علع 1االلتيار والتقدير  يئ البدائل المتاحة ، ولكئ في إطار مبدأ المشروعية اإلدارية 

 .كعالة احترامه القداء اإلداري مئ لالل مباشرة دوره في الرقا ة علع أعمال اإلدارة

 ف و كييفالظر  السلطة التقديرية الحالة التي يترك القانون لإلدارة حرية  قدير عليه فإن المقةود

رة   اإلدات ا  ملالل مدة معينة، ومئ أم لت  الوقائ  المعرووة أمام ا وال يل م ا  إحدار قرار محدد

لع إلنظر وذلك  تحديد الموظف الاي يستحق الترقية  ا   قدر مئ الحرية قيما يخص  رقية الموظف

توديبية قو ات ال  العقدرا ه ومؤهال ه ومد  الت امه الوظيعية، كما  تمت  اإلدارة  سلطة  قديرية في  وقي

قي ام العراا  العموظعي الدولة والقطكما هو الحال  النسبة لقانون إندباط  و كييف االطاء الوظيعية.

 المعدل.  1991لعام  14رقم 

 الظروف اإلستثنائيةنظرية ثالثاً :  -
 

، و معادها 2 وهي نظرية قدائية النشوةِ َوَوعَ ا مجل  الدولة العرنسي  دأ   مئ الحرب العالمية ااولع

مشروعة في ظل  دإن ا  عف أن  عض القرارات اإلدارية التي  كون في الظروف العادية بير مشروعة

 .ستمرارية سير المرافق العامةإئا ورورية لدمان النظام العام والظروف االست نائية ان ا  كون حين

إذا طرأت هي  ختلف عئ الةالحيات االست نائية المخولة لرئي  الجم ورية للحعاظ علع أمئ الدولة و

حالة  ،الحالة االست نائية، حالة الطوار ، ارحالة الحة ) سالمت ا، م لظروف   دد أمئ الدولة و

الظروف  ومع وم .فنظرية الظروف االست نائية  و ي إوافة إلع الحاالت القانونية الماكورة ( .الحرب

ظ رت  ار ه ااولع في شكل " حالحيات ، واالست نائية  رز  سبب الحرب العالمية ااولع أساسا  

فشيئا إلع  وسعأ إلع حاالت " ما  عد الحرب " ، ثم زحعأ شيئا  الحرب " التي  تار    ا اإلدارة، ثم  

، ثم عّم مع وم ا و أحبحأ  طبـَّق كلما كان التقيد  وحكام  " وقأ السلم  ععل " فترات اازمات

 .الشرعية العادية يؤدي إلع اوطراب النظام العام

ع االدارة فانه يتعيئ عل ،الشروعيةعماال  مبدا إعليه فإن معاد نظرية الظروف اإلست نائية هو أنه 

في ظل ظروف  ن كان حالحا  إمع وم ن هاا الأ يد  ..كانأ الظروف يا  أي وقأ وأااللت ام  القانون في 

وقد يتر ب علع االحرار  .عتياديةإزمة بير أللتطبيق في ظل ظروف فانه ال يةلح  ،عتياديةإزمة أو

و علع االقل  عريض سالمت ا لمخاطر أيار الدولة ن إستعحال االزمة  ما يؤدي الع إعلع  طبيقه 

 .شديدة

كالحرب عتيادية إن حاالت طارئة بير ي مجتم  مئ المجتمعات في  عض االحياأفقد يتعرض 

و ئة..... الخ   دد كيان المجتم  و عرض  نظيمه السياسي اللطار كبيرة . أوكوارث طبيعية وانتشار 

                                                             
ي للحد مئ سلطة اإلدارة التقديرية ، د. رمدان محمد  طيخ ، اإل جاهات المتطورة في قداء مجل  الدولة العرنس:  1

نقال  عئ د. لليعة الج مي، المالمح ااساسية لمبدأ المشروعية اإلدارية، . 45ص  1994دار الن دة العر ية القاهرة 

 المةدر السا ق والةعحة نعس ا.

 
 خا منا البداية النظرية الاي إ العام إلع العقه االماني:  رج  ااحول ااولع لنظرية الظروف االست نائية في القانون  2

القانونية ل اه النظرية والتي  جد أساس ا في كتا ات  عض العق اء االمان من م هيكل وهرنك وجلينك، فقد  رر هيكل 

لروج الدولة علع القانون في هاه الحالة إن الدولة هي التي أوجدت القانون وهي  خد  له لتحقيق مةالح ا وعلع 

 ا إذا كانأ  حقيق حالح ا هو في عدم الخدو  إلع القانون الاي يعد وسيلة لغاية هي حماية ذلك فال لدو  علي

الجماعة فإذا لم  ؤدي هاه القواعد إلع هاه الغاية فال يجب الخدو  إلع القانون وعلع الدولة أن  دحي  ه في سبيل 

ل السلطة التشريعية  حأ وغط الحوادث وكان العقيه جلينك قد  رر النظرية التي  حل   ا الحكومة مح. الجماعة 

عتبار نظرية الظروف اآلراء ياهب العقه االماني إلع إلمواج ة الدرورة و كل الوسائل المتاحة وعلع ووء هاه 

االست نائية نظرية قانونية علع أن ا  عد حقا  للدولة و ناء  علع ذلك  كون ااعمال واإلجراءات التي  تخاها الدولة في 

درورة هي إجراءات مشروعة وال  ر ب مسؤولية علع اإلدارة وال يجوز للغير مطالبة اإلدارة  التعويض عما أحوال ال

... نقال  عئ أمير حسئ جاسم، نظرية الظروف اإلست نائية و عض  طبيقا  ا المعاحرة،  .يلحق م مئ ورر جراء ذلك

 .241، ص2007أيلول (، 8(، العدد )14مجلة جامعة  كريأ للعلوم اإلنسانية، المجلد)
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ن لرجأ هاه إلتةاحات عمل ا حتع وإ وس  االدارة مئ ن أو ل هاه الظروف االست نائية ال دفي م 

الن هاه القوانيئ لئ  سعف االدارة في .االلتةاحات الجديدة عئ الدوا ط المقررة في القوانيئ القائمة

 . لاللطار عن ا مواج ة  لك الظروف التي  قتدي سرعة التةرف حعاظا علع سالمة البالد ودرءا  

س  مبدا المشروعية ليشمل هاا الجانب االست نائي و الشكل الاي يمكئ االدارة ن يتوألالك كان ال د مئ 

مئ التةرف  قدر مئ الحرية ومنح ا  عض السلطات الخاحة علع النحو الاي قد يتعارض م  قواعد 

ولكنه ال يحيد عئ كون مبدأ سالمة الشعب هي القانون االعلع الاي  ،المشروعية العادية االست نائية

 المبدأ القائل  ون الدرورة  قدر  قدرها فإن  عمال  و .1 يجب ان يسمو علع القوانيئ الووعية

للتجاوزات أو  حالحيات اإلدارة حتع في ظل الظروف االست نائية  بقع لاوعة لرقا ة القداء  عاديا  

 ثم أنه حتع إذا كان  ةرف اإلدارة  مليه الظروف االست نائية ف و يعتبر مشروعا  ، 2 التوس  المعرط

سعة، مبدئيا و لكئ ذلك ال يععي ا مئ  عويض ااورار التي قد  حدث للغير  ععل هاه الةالحيات المو

لتالل مساواة إ ل المخاطر الناجمة عئ التةرف و أساس المسؤولية في هاه الحالة لي  هو الخطو و

 .فراد في مواج ة اإلدارةاا

 المطلب الثالث

 اإلطار العام القانوني ألعمال اإلدارة العامة

 
عماال  جرد أ مارس اإلدارة العامة نوعيئ مئ النشاطات وااعمال،  عض هاه ااعمال  تةف  كون ا م

 مادية لإلدارة العامة، و العض اآللر من ا  وحف  ون ا أعمال قانونية

: يقةد   ا جمي  النشاطات وأاعمال التي  مارس ا اإلدارة  العامة المادية لإلدارةاألعمال أوالً :  -

العامة دون  أن  قةد مئ ذلك إحداث أي أثر قانوني سواء أكان ذلك  إنشاء مرك  قانوني، أو 

 غييره أو إن اءه. م ال علع ذلك أعمال البناء و  ر يب الدوائر و بليط الشوار  و شق التر  أو 

مجرد واقعة مادية هو  معنع آلر العمل المادي  حديقة عامة ...الخ. هدم من ل آيل للسقوط أو  ناء

فإذا كان وجود ااثر القانوني هو معيار   ,بير مؤثرة في المراك  القانونية التي  تةل   ا

ما ااعمال المادية إهاه و .فإن بيبة هاا ااثر  ةبح هي معيار ااعمال المادية ،القرارات اإلدارية

م ل اإلجراءات التنعياية التي ال  سمو  رة و دللأ لتحقيق ا.أراد  ا اإلدا ، إراديةأن  كون أفعاال  

وقد  كون أفعاال  . ك دم المنازل اآليلة للسقوط  نعياا  لقرار اإلدارة  ال دم : لمر بة القرار اإلداري

 . ارةبير إرادية  ق   طريق الخطو واإلهمال م ل حوادث السير التي يسبب ا أحد موظعي اإلد

ان ا ال  ر ب آثارا  قانونية  ،وااعمال المادية ال  عتبر مئ قبيل ااعمال القانونية اإلدارية   

وقد قدأ المحكمة . و خرج هاه ااعمال عئ نطاق الطعئ  اإللغاء أمام القداء اإلداري.مباشرة 

اإلداري يكون دائما   اإلدارية العليا في مةر  ون : " محل العمل المادي الاي ال يختص  ه القداء

واقعة مادية أو أجراء م بتا  ل ا دون أن يقةد  ه  حقيق آثار قانونية إال ما كان من ا وليد إرادة 

مل المادي الاي و  اا يتمي  محل العمل القانوني عئ الع . "3المشر  مباشرة ال أرادة ج ة اإلدارة

ذلك فإن عدم إعتبار العمل المادي قرارا  وعلع الربم مئ  . واقعية-مادية  يكون دائما  نتيجته

منازعة إدارية  م  مةالح فونه يةح أن يكون محال  ل، وأن كان يمن  الطعئ فيه  اإللغاء ،إداريا  

ومئ المستقر في القداء . فيكون محال  لطلب التعويض علع أساس دعو  القداء الكامل اافراد.

، "سلبيا  كان أن إيجا يا  "ة في أحداث أثر قانوني اإلداري أن كل قرار لم يةدر عئ أرادة اإلدار

                                                             
:  د. عادل عامر، نظرية الظروف اإلست نائية، دراسة متاحة علع موق  منتديات دار العلوم القانونية واإلسالمية  1

 -( :12/2/2017واإلنسانية علع الرا ط اإللكتروني اآل ي )  وريخ ال يارة 

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?12363-%E 4% D 9% D 1% ED%C9- 
 

، يادطار: للتعةيل حول هاا المووو  راج  مؤلعنا المباديء العامة في القانون اإلداري، الكتاب ااول ، مكتبة  2

 ، ص وما  عدها.2016السليمانية، 
، دراسة متاحة علع مدونة قانوني نأ، علع الرا ط اإللكتروني 2للتعةيل راج  : الوجي  في القانون اإلداري، ج ء   :3

  -( :1/12/2015اآل ي )  وريخ ال يارة 
http://www.qanouni-net.com/2010/04/2.html 
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  نعيايا  أو عمال  ماديا   اريا  حالحا  للطعئ فيه  اإللغاء. وال يعدو أن يكون أجرائا  ال يعد قرارا  أدفإنه 

 :وهي ،ويمكئ  وويح ااعمال المادية لإلدارة  اكر أهم هاه ااعمال .

إعداد )اإلدارة المختةون  حكم وظائع م كالم ندسيئ ااعمال العنية: التي يقوم   ا رجال  -

 .(التةميمات والرسومات العنية لمشروعات ااشغال العامة

ستيالء اال –د افرااالقبض علع )ااعمال التي  قوم   ا اإلدارة  نعياا  للقرارات وااوامر اإلدارية   -

 (.الخ .. هدم من ل آيل للسقوط –علع ملك اافراد 

بر ال  عت ولكن او حدث أثرا  قانونيا  ) ،اإلدارية المشروعة التي يقوم   ا رجال اإلدارةااعمال  -

 ..أعماال  قانونية( كالوفاء  الديئ

  ذلك م، )وال  عتبر( التي  ةدر مئ جانب اإلدارة وحدهاالمنشورات والتعليمات والقرارات  -

 حتج   ايق ال أو  معنع أد .  مةالح ماافراد وال  م  جاه قرارات إدارية ، ان ا ال  حدث أثرا  

 ..عامةفق الومئ أم لة ذلك: المنشورات والتعليمات التي  تعلق  التنظيم الداللي للمرا .علي م

ة لقانونيت ا اااعمال القانونية بير المشروعة التي  بلغ درجة عدم مشروعيت ا حدا  يعقدها طبيع -

 ..فتةبح أعماال  مادية

 ..1 ة التي  ق  لطو مئ جانب عمال اإلدارة ومئ أم لت ا: حوادث السياراتااعمال بير القانوني -

 

 ة ة العامإلدارلتي  مارس ا ا: وهي عبارة عئ جمي  النشاطات ا األعمال القانونية لإلدارة العامة

ديد ) جنوني إحداث أثار قانونية معينة في الوو  القانوني، سواء أكان ذلك  إنشاء مرك  قا  دف

  -وهاه ااعمال  مارس  وحد ااسلو يئ : موظف عام( أو  غييره أو إن اءه.كتعييئ 

 ي(.اإلدار لقراراال  حتاج الع موافقة أي طرف آلر ) ارس  اإلرادة المنعردة لإلدارة، وإما أن ا  م 

  مئ لالل اإل عاق م  طرف آلر أو ج ة ألر  ) العقد اإلداري(.أو أن ا  مارس 

ول ل ااحاول  سليط الدوء علع هايئ ااسلو يئ ومئ فةليئ، فعي العةوعلع هاا ااساس فإننا ن

داري(. قرار اإل) ال نسلط الدوء علع ااعمال القانونية التي  مارس ا اإلدارة العامة  اإلرادة المنعردة

عامة رة الأما العةل ال اني مئ الدراسة، فيخةص لدراسة ااعمال القانونية التي  مارس ا اإلدا

 اك م  طرف آلر ) العقد اإلداري(. اإلشتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
االكتروني اآل ي، )  اريخ ال يارة : سامح سيد المحامي،  حث في القرار اإلداري، دراسة متاحة علع الرا ط  1

:22/12/2015: ) 
http://www.f-law.net/law/threads/6728 
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 الفصل األول 

 القرار اإلدارياإلطار العام القانوني لمفهوم 

 المبحث األول

  يان أهميتهو القرار اإلداري ماهية

 
 ا و حقيقنشاط  لممارسةالعامة يعد القرار اإلداري مئ أهم الوسائل القانونية التي  ستخدم اإلدارة  

 اإلداري قانونعتباره أحد موووعات الفي المؤلعات العامة  إ  ارزا   ف و يحتل مكانا   أهداف ا، لاا

 القانون ها مئفالقرار اإلداري أهم مظ ر مئ مظاهر السلطة التي  تمت    ا اإلدارة و ستمد .ال امة

ف و يتمي   عامة،العام ويرج  ذلك لكون اإلدارة  م ل الةالح العام، و  دف  ااساس  حقيق المةلحة ال

 تر ب   ا و كونه وسيلة  ستعمل ا انطالقا مئ إراد  ا المنعردة حيث  قوم  سئ أعمال  محدر إراد

لك ة   ا وذلمعنيعلي ا حقوق وواجبات وال يتطلب دلول ا حي  التنعيا  وفر روا اافراد أو الجماعات ا

 العادي. قانونير مولوفة في النظرا لكون ا  قوم علع أساس ما يخوله التشري  لإلدارة مئ حالحيات ب

ه عمال  اعتبار هو معرفة طبيعة النشاط الاي  مارسه اإلدارة ،إن ال دف مئ  حديد القرار اإلداري   

ل، ذلك ئ ااعماعيئ م، فاإلدارة ال  قتةر م مت ا علع القيام  نو  مرئيسيا    لعب فيه هاه االيرة دورا  

لتنو  هاا او حسب ااطراف المعنية   اا النشاط.وكالك  ت.ط ا يتنو  حسب ااهداف والمجاالأن نشا

ت ا طبيع إلدارة، وذلك مئ حيثفي النشاط اإلداري ينعك   الدرورة علع القرارات التي  تخاها ا

 نظام ا القانوني. وكالك

يمكئ القول  ونه إذا كانأ القرارات اإلدارية  تمي   كون ا قرارات  هاه العكرة،مئ  وانطالقا  

عمومية التي  توفر علي ا لما  تمت   ه مئ حعة االنعرادية التي يدعع علي ا طا   السلطة ال نافاة، نظرا  

  د غيب  خةوص  عض ااعمال التي  قدم علي ا هاه االيرة، لاا كان التفإن هاه الةعة قد   اإلدارة.

لم  عرف التشريعات المختلعة المتعلقة وفي الحقيقة  عناحره و أركانه.ئ  حديد ماهيته و أنواعه وم

لتةرت النةوص التشريعية المتناثرة هنا إ وإنما .القرارات اإلدارية ، السلطة اإلدارية وأنشطت ا

في فرو  النظام  هناك العديد مئ النةوص المعترقةو .1 شارة فقط إلي القرارات اإلدارية اإل ،وهناك

                                                             
أنه:"  نشر  عمئ القانون ااساسي العام للوظيعة العامة الج ائرية إل 30ذلك ما أشارت إليه المادة علع م ال :  1

جب مرسوم و ذلك  عد اكتسا  ا  التوشيرات فمئ الشروط المحددة  مو .القرارات اإلدارية المتعلقة  م نة الموظف

للتعةيل راج  :  حث مع وم القرار اإلداري وأنواعه و مشروعيته ، دراسة متاحة علع الرا ط اإللكتروني  القانونية".

  -( :1/12/2015اآل ي )  وريخ ال يارة 

.com/?t=16412421http://www.startimes 

http://www.startimes.com/?t=16412421
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 . حديد مع وم ااإلدارية دون التعرض لتعريع ا و القرارات عي السائد في الدولة التي  شير إلالقانون

ادات ومج ودات كل مئ العقه  تجمتروكة إل  اإلداريالتعريف  القرار   م مة  يبدو أن لالك 

، ري لتعريف القرارات اإلداريةقامأ مداوالت عديدة مئ  عض العق اء في القانون اإلدا لاا.والقداء

كما أس م القداء اإلداري في  ،نال مووو  القرار اإلداري عناية الك ير مئ العق اءومئ هاا المنطلق 

 ،اإلداري مئ حيث االعاظاريف العقه والقداء للقرار لتالف  عوم  إ .لكشف عئ الك ير مئ مالمحها

 . فونه ينم عئ مدمون واحد

كل عمل إداري بقصد تعديل األوضاع القانونية  عريف القرار اإلداري  ونه:"  البعضفقد حاول عليه  

ليون ديجي  " عرفه العميدو ".كما هي قائمة و تحت صدوره أو كما ستكون في لحظته مستقيلة معينة

بأنه كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل األوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون " 

كل عمل إداري يحدث تغييراً في "  ونه  ( ونارالعقيه العرنسي )وعرفه  ".لحظة مستقبلة معينةفي 

العمل الذي بواسطته تقوم اإلدارة باستعمال " وعرفه " رفيرو "  ونه  ."األوضاع القانونية القائمة

أما في العقه العر ي , فقد عرفه الدكتور " ." سلطتها في تعديل المراكز القانونية بإرادتها المنفردة

. "1 تعبير عن اإلرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد أحداث أثر قانوني معين"سامي جمال الديئ "  ونه 

إفصاح عن إرادة منفردة " وجاء في  عريف الدكتور " ماجد رابب الحلو "  ون القرار اإلداري هو 

ستقر علع  عريعه فقد إ ،القداء اإلداري المةريأما  .2 قانونيةيصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثاراً 

اإلدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد فةا  إ" أنه علع 

 . "أحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة

صادر من جهة إدارية  كل عمل قانوني"  وعلع هاا ااساس يمكئ  عريف القرار اإلداري علع أنه

بإرادتها المنفردة بغية إحداث تغيير في األوضاع القانونية وذلك بإنشاء مركز قانوني أو تعديل أو 

 .3 "إنهاء مركز قانوني قائم

                                                                                                                                                                                         
وريخ آل ي )  اجامعة المنةورة / مةر علع الرا ط اإللكتروني  –و راج  حول المووو  نعسه : منتد  كلية الحقوق 

  -( :1/12/2015ال يارة 

http://www.f-law.net/law/threads/15476-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85- 
 
 218،ص 1993، شركة مطا   الطو جي التجارية، القاهرة، 1ري، ط: د.سامي جمال الديئ، أحول القانون اإلدا 1

 وما عدها.
وما  41: د.ماجد رابب الحلو، القانون اإلداري، دارالمطبوعات والمعرفة الجامعية، اإلسكندرية، سنة الطب   ال، ص 2

ع الرا ط اإللكتروني اآل ي  عدها، و راج  أيدا : دراسة  عنوان )  عريف القرار اإلداري و  حديد عناحره(، متاحة عل

 (                                                     :22/12/2015)  وريخ ال يارة )

http://www.hrdiscussion.com/hr30642.html 
العلمية ، الكتاب ال اني، الدار 1القانون اإلداري، ط: للتعةيل حول  عريف القرار اإلداري، راج  : د.نواف كنعان،  3

. و راج  أيدا  : نواف طالل ف يد العازمي، ركئ اإللتةاص في القرار 237، ص2000ودار ال قافة، عمان، ااردن،

، 2012اإلداري و آثاره القانونية علع العمل اإلداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق ااوسط، ااردن، 

 وما  عدها. 14ص 
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 الثاني  المبحث

  عناحر القرار اإلداري 

 - ية :احر اآلالعنيظ ر أن القرار اإلداري يتكون مئ الماكورة أعاله، ريف االتع مئ لالل  حليل هاه

ية ر قانوناث آثا:  معنع أن ااعمال التي  قوم   ا اإلدارة   دف الع إحد أنه عمل قانونيأوالً :  -

عني ي. وهاا ني   ا تمي  عئ ااعمال المادية التي ال  نوي اإلدارة  ر يب أي أثر قانومعينة. و  اا 

  اوواار يب أثر قانوني معيئ في أن القرار اإلداري هو عمل إرادي ي دف لتحقيق باية أو  

 قةد  راد  اإأن القرار اإلداري يقوم علع  عبير اإلدارة عئ  معنع آلر  القانونية القائمة.

وني رك  قانمعديل وهاا ااثر القانوني قد يكون : حالة قانونية جديدة أو   ، ر يب أثر قانوني

ادي في عمل الممئ جانب اإلدارة عئ الو  اا يختلف العمل القانوني الةادر  قديم أو إلغاؤه.

 يق آثاره  حق محل العمل المادي يكون دائما واقعة مادية أو إجراء م بتا ل ا دون أن يقةد 

 قانونية معينة...

 ،داريا  إرارا  ق: وهاا يعني أن العمل القانوني لكي يةبح أنه صادر عن جهة إدارية معينةثانياً :  -

مئ ج ة إدارية عامة أو شخص معنوي عام مئ لالل مم ل الشخص  ينبغي أن يكون حادرا  

 المعنوي العام المختص للقيام   اا العمل.

 و لتحديد الج ات اإلدارية العامة يتناز  معنيان :

 عني  لعامةفإن اإلدارة ا ،إذ أنه  موجب هاا المعنع .شكلي( -: هو معنع ) عدوي المعنى األول 

 ية الآلمرك ية ور المملوكة للدولة قانونا . ويشمل ذلك اإلدارات المركالدوائااج  ة والمؤسسات و

 ااشخاص اإلدارية اإلقليمية والمرفقية والمةلحية.و

 م  ه ط  قوموووعي(. إذ  موجبه أن اإلدارة هي  عبير عئ نشا -: هو معنع )مادي المعنى الثاني

اسة يا سي نعت العامة للمواطنيئ وشبا  الحاجا  دف إر والمؤسسات والمرافق والمنشئات الدوائ

 الدولة في مجال الخدمات و مشية اامور اليومية للمواطئ.

د ماهية لتحدي العدوي هو المعيار المعول عليه في العراق عموما   –ويظ ر جليا   أن المعيار الشكلي 

 اإلدارة العامة وللتميي   يئ أعمال ال يئات العامة المختلعة.

إداريا ، ما لم يكئ حادرا  عئ  قرارا   اإلدارييئ علع أن القرار ال يعتبرجت اد العقه والقداء وقد استقر إ 

سلطة إدارية عامة، سواء كانأ هاه السلطة مرك ية أم ال مرك ية، و غض النظر عئ طبيعة النشاط 

السلطة العمل أو التةرف الةادر مئ سلطة عامة ألر  بير إدارية ك . وعليه ال يعد1الاي  تواله

، قراراَ التشريعية أو القدائية قرارا إداريا ... كما ال يعتبر العمل أو التةرف الةادر عئ هيئة أهلية

والمدارس –ل يئات الخاحة ذات النع  العام )كالمؤسسات الةحعية لقرارت الةادرة مئ اكا إداريا ،

الخاحة ومكا ب السعريات المستشعيات الخاحة( أو أشخاص القانون الخاص )كالعنادق الجامعات وو

 الداللية والخارجية(.

-  : ً هاا يعني أنه إذا كانأ ااعمال القانونية لإلدارة  :  أنه صادر باإلرادة المنفردة لإلدارةثالثا

 ،في ااساس الع ااعمال القانونية التي  مارس  اإلرادة المنعردة لإلدارةالعامة  شكل عام  نقسم 

وكالك  لك التي  مارس مئ لالل اإل عاق م  ج ات ألر . فإن القرار اإلداري هو ذاك العمل 

                                                             
اط اإلداري أو بيره مئ اانشطة االقتةادية واالجتماعية الم نية، ذلك أن هاه المرافق  تمت  سواء  علق اامر  النش :1

  قدر مئ امتيازات السلطة العامة والتي  خول ا الحق في إحدار قرارات إدارية  شون أمور معينة.
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القانوني  الاي ال  حتاج فيه اإلدارة الع  دلل طرف أو إرادة آلر   بير إراد  ا, إذ  كعي إراد  ا 

 وحدها إل مام هاا العمل و إنتاج آثاره القانونية .

-  : ً  خاحيةال: ر قانوني معين في األوضاع والمراكز القانونيةأنه يهدف الى إحداث أثرابعا

ة  لقانونياعمال ، هي أن االإلدارة والتي  مي ها عئ أعمال ا المادية ااساسية لألعمال القانونية 

تي ال رة ال،  خالف ااعمال المادية لإلداانوني معيئ في ااووا  القانونية بغي إحداث أثر ق

راءه  ة مئ و،  بغي اإلدارقانوني معيئ. والقرار اإلداري هو عمل إرادي  دف الع إحداث أي أثر 

ااثر و داري.ار إمام قري معيئ. فإذا كان العمل ال ينتج أي أثر قانوني، فال نكون أثر قانونإحداث أ

 كان هااواءا  أسوني. القانوني للقرار اإلداري هو إحداث  غيير في المراك  القانونية أو التنظيم القان

 ااثر  عديأل أو  حديدا  أو إلغاءا   في التنظيم القانوني.

 

 الثالث  المبحث

 أهمية القرار اإلداري  

 القرارات  خاذإ عملية وحعأ هنا ومئ ،لإلدارة العامة الجوهرية الم ام مئ اإلداري القرار  خاذإ يعد

ِدر القرار وحفي كما ،ااعمال القانونية لإلدارة العامة قلب  ون ااإلدارية   لنظاميا وحقه در هق  ُمة 

  خاذا عملية أححبأ هنا ومئ. اإلداري التنظيم أعداء مئ بيره عئ يمي ه الاي هو ا خاذها في

  عيد حد لعإ يتوقف منظمة أي  حققه الاي النجا  مقدار وأحبح اإلدارية العملية محور هي القرارات

 .المناسبة القرارات ا خاذ في قياد  ا وكعاءة قدرة علع

 قل  ال وإن ا ،لعامةأعمال اإلدارة ا جوانب كافة العملية الناحية مئ  م ل القرارات ا خاذ عملية أن ذلك

 يرك  أن ينبغي ريةاإلدا العملية في  عكير أي نوأ ،وثيقا   ر باطاإ   ا و ر بط التنعيا عملية عئ أهمية

 . نعياها وإجراءات أس  علع يرك  كما القرارات، ا خاذ وأساليب أس  علع

 وأحبح ت م،دراس مئ رئيسيا موووعا اإلدارية القرارات ا خاذ مئ اإلدارة علماء جعل أيدا هنا ومئ

يعد لع ذلك، ع .اإلداري النع  وعلم ااعمال وإدارة العامة اإلدارة كتب معظم في  ارزا   ج ءا يحتل

ور لدمة جم لعام والتمكين ا مئ  حقيق النع  القرار اإلداري مئ أهم إمتيازات اإلدارة التي أعطيأ ل ا 

 -يئ :وقد إزدادت أهمية دراسة القرار اإلداري في السنوات االيرة  لسببيئ رئيسالمواطنين

م ل العالي  دو عدد واجبا  ا، لي  في العراق فقط،  ل في جم: إ سا  نشاط اإلدارة و السبب األول -

 المعاحر. 

دارة إ سا  في مجال  دلل اإلوالواجبات، يرافقه  الدرورة سرعة واإل سا  في الم ام وهاا 

إن فلالك  ا.اد   لإلستجا ة  إراد  ا المنعردة عئ طريق سلطت ا في إحدار قرارات إدارية وإل ام اافر

عرفة معلع  اافراد و ساعد دراسة القرار اإلداري  ساعد في  بةير رجل اإلدارة  حدود إلتةاحا ه.

ارات ا القرج التي  حقق مد  مشروعية القرار اإلداري .  معنع آلر فإن سرعة النتائو لك الحدود 

ا ئ،  منح آللريال  حتاج الع موافقة ادر  اإلرادة المنعردة للإلدارة. و، نظرا  لكون ا  ةاإلدارية

رببة ل  لبيةلدمان سير المرافق العامة و، والنجاعة الكاملة لمواج ة متطلبات المواطنيئ مئ جانب

ئ م تلقائيةو ال اإلدارة في  مشية اامور اليومية للمواطنيئ علع نحو يتسم  الديمومة و اإلستمرارية

 . جانب آلر

إقليم كوردستان ومن م العراق وومئ  ،إنشاء القداء اإلداري في معظم دول العالم:  السبب الثاني -

 ا في إحدار القرارات ا  ةور إمكانية  جاوز اإلدارة لحدود حالحيا  ا وإلتةاح)عند 
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الغائ ا اء للطعئ في القرارات اإلدارية و( يساعد اافراد علع اللجوء اليه عند اإلقتداإلدارية

 ستخدام حالحيا  ا. جاه  عسف اإلدارة في إقدائيا  أو سحب ا، وذلك لدمان حق م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رابعال المبحث

 أركان القرار اإلداري

 (.غايةال -المحل -الشكل -السبب -اإللتةاصهي ) ،أركان رئيسة لمسة علع االدار  القرار يقوم

 عيب اناارك هاه مئ شاب ركئ وإذا الخمسة، ااركان  اهل ححة شروط  وافر القرار لةحة ويل م

 يتسربس فكينبيئ و ااركان، هاه مئ ركئ كل يلع فيما نستعرض وسوف معيب ا.هاا القرار يكون ،ما

  . اإلدار  القراروكيف سيؤثر هاا العيب علع  ،هاه ااركان العيب

 

 

 المطلب األول

 ركئ اإللتةاص 

 الفرع األول

  1 تعريف ركن اإلختصاص

                                                             
آثاره القانونية علع العمل : للتعةيل راج  : نواف طالل ف يد العازمي، ركئ اإللتةاص في القرار اإلداري و  1

وما  عدها. و راج  أيدا  :  36، ص 2012اإلداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق ااوسط، ااردن،

عبدهللا  ئ أحمد  ئ محمد الشريف، اإللتةاص في القرار اإلداري و الرقا ة القدائية عليه في المملكة العر ية 

 وما  عدها. 39، ص 2012معة نايف العر ية للعلوم اامنية، الرياض، السعودية، رسالة ماجستير، جا



19 
 

لمباشرة عمل مئ  ،يقةد  ه الةالحية القانونية التي  منح ل يئة عامة معينة أو موظف عام معيئ

و قوم فكرة االلتةاص علع أساس حدور القرار اإلداري مئ الشخص  ااعمال القانونية.

ص. وعلع ذلك فإن المختص قانونيا   إحداره ال مئ أي شخص آلر، وذلك طبقا لمبدأ التخة

 .لتةاحات معينة لبعض ااشخاص في  عض ااماكئ ولعترة محددةالمشر  هو الاي سيمنح إ

مئ جانب  اافراد ةالح، وهو أيدا لمئ جانب اريوهاا التحديد في حالح اإلدارة والعمل اإلد

، فتخةص رجل اإلدارة في عمل معيئ ي يد مئ كعاء ه فيما يخةص له ويحدد المسؤولية آلر

كما يساعد علع  وجيه المواطنيئ إليه اداء أعمال م ويجنب م التعسعات الناشئة مئ  .دالل اإلدارة

 القانون ااهلية في فكرة  ماثل العام القانون في صااللتةا وفكرة. 1 رك  السلطات في أيدي القلة

 م  قانونية، آثار عنه  تر ب  تةرف اا يان علع القدرة يعني من ما كال  أن حيث الخاص، مئ

 -التالية : النواحي في وذلك  ين ما العارق مالحظة

 اهليةا قواعد   دف حيئ في العامة، المةلحة حماية هي االلتةاص قواعد  حديد مئ الغاية إن .1

 .العرد مةلحة حماية إلع

 حيئ في ،معيئ قانوني عمل مباشرة إمكان حدود يبيئ الاي القانون الع االلتةاص قواعد  ستند  .2

 أهال   شخص كل تبريع حيث ست ناء،إ ف و ااهلية عدم وأما .العامةواعد الق ستند الع  ااهلية قواعد أن

 .من ا يحد أو أهليته عدم القانون يقرر لم ما للتعاقد

 أعداء  يئ العمل و قسيم التخةص علع العمل هو ،لتةاصإلا قواعد  حديد في الداف  نإ .3

 عند المسؤولية  حديد وس ولة وأجاد ه ااداري العمل إنجاز سرعة عنه اادارية، فينتج السلطة

 .2للشخص  العقلي الندوج كعاية عدم في يترك  ااهلية عدم سبب أن حيئ الخطو، في ار كاب

 

 مصادر ركن اإلختصاص : 

  : ) التشريع األساسي( القواعد الدستورية: أوالً  -

 من ا السلطة التنعياية التي  تولع الوظيعة االداريةو ،لتةاحات السلطات ال الثإيحدد الدستور عادة 

لتةاحات إحدد ويكما  . ةعته رئي  السلطة النعياية رئي  الدولة،لتةاحات إحدد الدستور يفقد .

 . دارة شؤون الدولة في الدالل والخارجإلوزراء  ةعته ال يئة التي  تولع مجل  ا

  :(الرئيسي التشريعالقانون ) ثانياً :  -

 ،الداريحدار القرار اإااللتةاص في يحدد قواعد ن المشر  هو الاي أهو  ،كقاعدة عامة ،االحل

مئ لاا ف. حدود االلتةاص كما رسم ا المشر ن  لت م أالمخولة  إحدارها و الج ة أوعلع الموظف 

لقرار لتالف مستو  السلطة االدارية التي يةدر عن ا اإدر االلتةاص  ا ختلف مةالطبيعي أن 

 ،لقانونالتةاحه مئ إومجل  الوزراء يستمد  .لتةاحه مئ الدستورإيستمد  رئي  الدولةف. االداري

 ونستمدن يوورة والمدراء العامميئ عام الوزاأو، لتةاحه مئ االنظمة العاديةإوالوزير يستمد 

 .ت التنظيمية م مئ االنظمة والقراراا لتةاحإ

  و التعليمات ) التشريع الفرعي( االنظمة ثالثاً :  -

                                                             
، 1999الدار البيداء  ،رووان  وجمعة، المقتدع في القانون اإلداري المغر ي، الطبعة ااولع، مطبعة النجا  -1

 وما  عدها. 251و راج  أيدا  نواف كنعان، المةدر السا ق، ص. 182ص
قف القداء اإلداري في العراق مئ عيب اإللتةاص في القرار اإلداري، مجلة : سر  حاحب محسئ العاملي، مو 2

 .346، اإلشارة هنا الع ص 355-343، واسط، ص ص 2012، 11، العدد 11كلية التر ية، المجلد 
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ن هاا ويبد أ ،مئ مةادر االلتةاص ا  مةدروالتعليمات أو القرارات اإلدارية التنظيمية االنظمة د  ع

 . سية.ت الرئيو التشريعا مئ القواعد الدستورية وس   طبيقا  و أهمية أك ر أالمةدر في  عض ااوقات 

 

 خصائص قواعد اإلختصاص  : 

 .تنعيايةلطة الله في مجال عمل الس متدادا  إلمبدأ فةل السلطات و طبيعية  عد فكرة االلتةاص نتيجة 

حات االلتةامجموعات معينة مئ فئات لل علع  خةيص سلطات إدارية معينة حيث يعمل مبدأ العة

عامة مةالح الو حقق ال هاا المبدأ، سلطا  ا في إطاركل هاه العئات  مارس حيث  .وااعمال اإلدارية

 .وذلك  االستناد إلع نةوص قانونية مئ التشري  أو اللوائح ،في مجال ا

قوق م وكالك مةلحة اافراد في حماية ح ،فكرة االلتةاص حسئ سير اإلدارة العامة ست دف    

دارة م اإلوحريا  م العردية،إذ أن  حديد االلتةاص يعني  قسيم العمل الاي هو مئ أهم مباد  عل

كما  ه،إنجاز في أداء العمل اإلداري والسرعة في مما يؤدي إلع  حقيق قدٍر أكبر مئ الدقة ،الحديث

  .خةوحةا الممئ فرو  اإلدارة العامة في أداء أعمال  يؤدي إلع  نامي و راكم الخبرات لد  كل فر 

 كئ أنوالتي يم ،إن  حديد االلتةاص يمن  مئ  دارب و عارض القرارات اإلدارية و نازع ا كما

ر  ر مئ فلتلطأ االلتةاحات والةالحيات  يئ أك ر مئ إدارة أو أك إ ةل إلع التعارض، فيما لو 

 قرارات التيفإن فكرة التخةص أو االلتةاص  قدي  ون ال : رادأما  النسبة لألف. مئ فرو  اإلدارة

إلدارة، ج ة اأو الت امات في موا هي التي يمكئ أن  ر ب ل م حقوقا   ،لقواعد االلتةاص  ةدر وفقا  

 .ة العامةإلدارا كل فر  مئ فرو  اكما  يسر علي م عملية الحةول علع ااداءات المختلعة التي يؤدي 

 أعداء ولية كل عدو مئ حدد مسؤوكما  .وأعباء الحةول علع هاه ااداءات ليفمما يقلل مئ  كا

 عقدت عددت و ولاحة في الدولة المعاحرة التي  ،أقسام ا وفروع ا المتعددة والمتشا كة اإلدارة في

  .لم ما  ا و نوعأ مجاالت  دلال  ا و شعبأ نشاطا  ا إلع حد كبير لم يكئ مع ودا مئ قب

 العيبتةاص يعد عدم االلالاي  ، عكرة النظام العام ركئ اإللتةاص  ر باطإحيث  مئ هعليه فإن   

 :ما يلينتائج م مة  تم ل في عليهينبني وحيد الاي يتعلق  النظام العام، ال

ا ما ، وهاأن   ير مسولة االلتةاص و قدي  ه مئ  لقاء نعس ا، و إن لم ي ره الخةوم للمحكمة، .1

كئ ومئ مقتدع ذلك أيدا أنه يم .16/7/1915أكده مجل  الدولة العرنسي في قراره  اريخ 

، وفي أي مرحلة مئ مراحل مئ ااوقات للخةوم إثارة عيب عدم االلتةاص في كل وقأ

 .المحكمة اإلدارية ولو اول مرة أمام ،الدعو 

 عد ص اللتةاعلع  عديل قواعد االلتةاص  يئ اإلدارة واافراد، إذ أن قواعد ا ال يجوز االتفاق .2

 عديل ا،أو   وليسأ مقررة فقط لمةلحة اإلدارة لكي يكون  وسع ا التنازل عن ا ،مئ النظام العام

ص لما ين وفقا  ا أو  غيرها إالوإنما هي مقررة لتحقيق الةالح العام وال سلطة لإلدارة في  عديل

 .عليه القانون

ي فمخالعة قواعد االلتةاص علع أساس فكرة االستعجال ومتطلبات السرعة  ال يمكن تبرير .3

 إنجاز 

 تطلب  ،ست نائية حقيقية  المعنع القانوني للنظريةإوذلك ما لم يكئ هنالك ظروف  ااعمال اإلدارية،

و بقع  .عجلة قةو  في التحرك وا خاذ القرارات اإلدارية لمعالجت ا، أو حالة مئ حاالت الدرورة

 قواعد  شرعية سلطة اإلدارة التي  توس  في م ل هاه الظروف علع حساب القانون مم ال  

فإن  ،نةراف ا إلع  حقيق المةلحة العامة دون سواها، فإن حادت عن اإااللتةاص، محكومة  

لتةاص، اامر الاي يقرب مع وم إلاالست نائية والدرورة ال يمكن ما  برير لرق قواعد ا

حيث  ر بط مشروعية  .ر اإلداري أو مئ منح سلطة إحدارهلتةاص مئ مع وم الغاية مئ القراإلا

لتةاص( في الظروف االست نائية أو حالة الدرورة  مشروعية ال اني )الغاية( هاه التي إلااول )ا
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حراف نإئية أو االستعجال ال يسعه  برير  ل فقط في المةلحة العامة، ذلك أن الظروف االست نا تم

ن كان  مقدر  ا  برير  جاوز الشكليات ولرق قواعد الشكل إو ،ستعمال اإاإلدارة  سلطا  ا أو إساءة 

ومتطلبة أك ر  واإلجراءات في سبيل  حقيق الغاية التي  كون مشروعيت ا في هاه الظروف أك ر إلحاحا  

 .مئ قواعد الشكل

ما  رؤوسيئلتةاح ا كليا أو ج ئيا لةالح أحد المإإدارية معينة أن  تنازل عئ  ال يجوز لسلطة .4

 لم يوت 

لحاجة إلع اما  م   وبالبا   .علع  عويض أحولي يجي ه القانون في حدود أوامره ونواهيه ذلك  ناء  

أو  ال يةنقإت   ا دولة مئ الدول عقب  غييرا قد  مر التقيد   اه القاعدة في الظروف العةيبة التي

قب غييرات عالت جاءت ال سيما إذا ،جتماعية أو السياسية أو القانونية القائمةإلمعاجئة في اانظمة ا

قوق  علق في ا المشروعية والديمقراطية، و  دد الح ،وطرا ات وأعمال عسكريةإأعمال عنف و

 ...والحريات، دونما سند دستوري أو  شريعي وعئ بير طريق المؤسسات

لقرار فإذا ولد ا :القرار اإلداري المشوب  عيب عدم االلتةاص  إجراء الحق ال يجوز تصحيح .5

 اإلداري 

يحه  التةديق عليه أو إقراره مئ فال يجوز  غطية هاا العيب و ةح ، عيب عدم اللتةاص مشو ا  

السلطة أو الج ة اإلدارية المختةة، سواء كانأ ج ة رئاسية للج ة مةدرة القرار أو مساوية ل ا في 

عئ السلطة المختةة   تداء  إالمتوجب أن يةدر القرار الةحيح  التسلسل ال رمي لإلدارة، ويبقع مئ

وم  ذلك فإن بالبية العقه والقداء . إحداره، وهاا ما أكده مجل  الدولة العرنسي في العديد مئ أحكامه

شوب  ه مئ قبل علع أنه ال يجوز  ةحيح عيب عدم االلتةاص  االعتماد الالحق للقرار الم ؤكد 

لكن ا ال  ملك جبر هاا الخرق لقواعد  ،ن كانأ هاه االيرة  ملك إحداره ا تداء  إالسلطة المختةة، و

االلتةاص وال  ر يب آثاره إال مئ  اريخ إحداره  ااسلوب الةحيح وفقا لقواعد االلتةاص 

 ينما  .والتي  خد  جميع ا لرقا ة القداءوفي حدود هاا القرار وأسبا ه ودوافعه والغاية منه  ،النافاة

ونشير هنا أنه إذا أحبحأ السلطة التي أحدرت  .(لنظام العاميتعلق  ا  طالنا   يبقع القرار ااول ) اطال  

، مختةة  إحداره  موجب قانون جديد يمنح ا هاا االلتةاص القرار لمشوب  عيب عدم االلتةاص

 .1 ويخول ا إحدار هكاا قرار، فإن الطعئ سوف لئ يعيد الطاعئ إذا أحرت اإلدارة علع موقع ا مجددا  

                                                             

إن محل عيب عدم االلتةاص ف و قواعد االلتةاص الموووعي  :من حيث محل عيب عدم االختصاص -ب:  1

نعدام التحديد الةريح لقواعد إ، وعند والتي  حددها القوانيئ واانظمة النافاة حراحة أو ومنا   وال ماني والمكاني

االلتةاص يمكئ العمل  مبدأ االلتةاص المتوازي،إذ  عتبر السلطة المخولة  إحدار قرار معيئ مخولة  إحدار 

دينا كونه مجرد  وجيه عام، إذ أن المشر  في ك ير إال أنه ال يعمل   اا المبدأ علع إطالقه وال يعدو ل .القرار المعاك  له

مئ الحاالت يجعل السلطة التي  ملك إلغاء قرار معيئ بير  لك التي  برمه، فمئ يملك حق التعييئ قد ال يملك العةل في 

مناطه ومجاله الوحيد  :الرقابة القضائية له من حيث مناط عيب عدم االختصاص ومدى شمول -ج .ك ير مئ ااحوال

و يان ذلك أنه ال يتةور منطقيا أن  كون  .هو سلطة اإلدارة المقيدة حيث ينعدم أي هامش يترك لتقدير اإلدارة والتيارها

لإلدارة سلطة  قديرية في مجال االلتةاص، فالعدو اإلداري أما أن يكون مختةا  أو بير مختص للقيام  عمل إداري 

ن العمل دالال في التةاحه فإن القانون قد يخوله نةيبا مئ التقدير معيئ، دون أن  كون له الخيرة في ذلك، فإن كا

 .وااللتيار في أدائه ل اا العمل أو  قييده فيه، إال أن ذلك أمر يو ي الحقا لتحديد مسولة االلتةاص  وداء العمل أو عدمه

لاللتةاص  عسيرا  وم  ذلك فاإلدارة  عمل علع  وسي  التةاحا  ا المحددة مئ لالل  عسير النةوص المحددة

و  ور في هاا المقام مسالة التعويض للسلطات وااللتةاحات، إذ أنه حتع في الحالة التي يكون في ا لموظف  .موسعا

إداري أن يعوض ج ء  مئ التةاحا ه  خعيعا اعبائه الوظيعية، فإن ذلك ال يم ل جانبا مئ السلطة التقديرية في مجال 

ويض ومشروعيته أن يو ي  ناء علع نص قانوني مئ  شري  أو الئحة، وان يكون االلتةاص، إذ يشترط لةحة التع

التعويض محددا سلعا، وأن يكون مستنده القانوني مئ نع  درجة النص المانح لاللتةاص أو أسمع منه، وال يجوز 

أن يكون شامال لكل  التعويض إال لمئ يحدده القانون  الاات وفي حدود المسائل التي يجي  في ا التعويض ، وال يجوز

أما عئ الرقا ة القدائية علع عنةر االلتةاص )أي رقا ة   .التةاحات الموظف  ل ج ئيا لطيف محدد من ا فقط
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  1 ركن اإلختصاصاألشكال التي ينظم بها : 

 أو  اا ه، ردف إلع اإلداري القرار إحدار سلطة النةوص  لك  خّول قد : أوالً : اإلختصاص المانع -

 هيئة 

  حديد في الةورة الغالبة هي وهاه .ألر  إدارية هيئات أو أشخاص مئ مشاركة  دون إدارية،

 القانون ل م يخّول قد البلدية، المجال ورؤساء  العامون، المدراء أو فالوزراء  .اإلدارية االلتةاحات

 كالك، االلتةاص ويكون .معينة إدارية ج ات أو أشخاص مئ مشاركة دون معيّنة، إحدارقرارات

 هاه كانأ سواء لتةاحه،إل ممارسته قبل معيّنة، ستشارة ج ة إ االلتةاص حاحب قام لو حتع

                                                                                                                                                                                         
فإن اإلدارة  خد  لج ة االلتةاص لرقا ة قدائية  امة شاملة  حيث ال  ملك أية سلطات  (عيب عدم االلتةاص

مد   قيدها  قواعد االلتةاص ويقدر مد  لرق ا ل ا في كل ما  قديرية في موووعة االلتةاص، والقاوي يراقب 

     العاميعرض عليه مئ قرارات إدارية ولو  دون طلب مئ الخةوم إذ أن االلتةاص يعتبر عنةرا متعلقا  النظام 

قواعد  إن المعيار المعتمد لمعرفة ما إذا كانأ اإلدارة قد لرقأ :االختصاص من حيث المعيار المميز لعيب عدم -د.

االلتةاص أم أن ا قد  قيدت   ا عند ا خاذها القرار المطعون فيه، هو معيار موووعي  ماما يعتمد علع قواعد 

االلتةاص المتدمنة في نةوص القوانيئ أو اانظمة أو المستقرة في أحكام القداء اإلداري أو المتعارف علي ا أو 

لسلطات المخولة لإلدارة المشرفة علع إدار ه و سييره، ومجال عمل المستمدة مئ طبيعة المرفق العام وطبيعة ونوعية ا

كل فر  مئ فروع ا موووعيا وزمانيا ومكانيا، وعلع هاا ااساس فإن كان حادرا ومئ ما  حدده مئ نطاقات زمانية 

تةة أو مكانية أو موووعية لإلدارة التي أحدر ه،كان سليما مبرءا مئ عيب عدم االلتةاص وإال كانأ بير مخ

نظرا لكون االلتةاص مقرر في قواعد  :من حيث إثبات عيب عدم االختصاص-هـ .وكان القرار مستوجب اإللغاء

عتبار أن اامر في الظاهر مئ ااحوال، وال يعو نا أن نشير إلع أن عيب إمحددة وواوحة، فإن مئ بير العسير إثبا ه  

يؤدي إلع انعدامه ويدلله في نطاق ااعمال المادية التي ال عدم االلتةاص الجسيم الاي يشوب القرار المطعون فيه 

يتقيد الطعئ في ا  مواعيد الطعئ  اإللغاء، لالفا لعيب عدم االلتةاص البسيط الاي يجعل القرار اإلداري المشوب  ه 

علع استقرار  قا ال  لإللغاء ولي  منعدما،  ل إنه يكتسب  عوات مواعيد الطعئ  اإللغاء حةانة  عةمه مئ ذلك حعاظا  

 .القرارات والمراك  القانونية وينقلب حق الطاعئ المدرور في المطالبة  التعويض في إطار دعو  القداء الكامل

و أ مكان أن  كون لد  مةدر القرار اإلداري  واوحة وأهمية  الغة فمئ ااهمية ولئئ كان لاللتةاص قواعد وأسسا  

م  رو   نسجاما  إو .و ععيل ا والعمل  موجب ا  حقيقا لعوائد االلتةاصحانعه الرببة  التمسك  قواعد االلتةاص 

القانون ونةوحه وإحقاق للعدالة وومانا للحقوق والحريات والمةالح العردية التي كعل ا القانون ورعاها وحيانة 

اإلداري متا   ... للتعةيل راج  : دراسة حول اإللتةاص القانوني في إحدار القرار  اات الوقأ للمةلحة العامة

 ( :22/12/2015 وريخ ال يارة ) -علع الرا ط اإللكتروني اآل ي:

_cat_new&cat_id=1&id=54news.com/?he=sho-http://www.alraai 

 في اإلدارة حرية مد  حيث مئ االلتةاص  قسيم والاي يمكئ  موجبه ،: هنالك  قسيم آلر اشكال ركئ اإللتةاص 1

 حيث مئ  قسيم االلتةاص، يمكئ كما )أوال(، ج ة مئ  قديري وآلر مقيّد التةاص إلع أعمال ا اإلدارية، مباشرة

 االلتةاص :أوال )ثانيا( . ألر  ج ة مئ مشترك وآلر التةاص منعرد إلع اإلداري،  العمل القيام في المشاركة مبدأ

 . .التقديري وااللتةاص المقيد
 في معيّئ، قرار  إحدار أو التنظيم القانون نص يل م ا قد اإلدارية، لوظيعت ا ممارست ا  ةدد وهي اإلدارة إنّ    

  حرية  تمتّ  ال لحالةا هاه في فاإلدارة .ا   مقيّد اإلداري القرار في ا خاذ االلتةاص يكون حيث معيّنة، حالة أو موو 

 التةاص دارةلإل قد يكون كما .التةّرف وظروف  عاحيل  كلّ  أحاط قد القانوني النظام انّ  و المالئمة، التقدير

 التقدير سلطة ك تحرّ  حين ا التةّرف، وشروط اركان التنظيم  التعةيل أو القانون يتعّرض ال عندما وذلك  قديري،

 اللتةاصا يكون .المشترك وااللتةاص المنعرد االلتةاص :ثانيا .المختص اإلدارة لرجل لإلدارة أو والمالئمة

 وال ومستقلة، عردةمن  ةعة قرارات ا خاذ المختةة، السلطة اإلدارية أو اإلدارة رجل يمارس عندما مستقال، أو منعردا

 هو كما ااحل،هو وهاا العردي، القرار ثوب اإلداري القرار يلب  فعندئا .ألر  سلطة أو أية ج ة ذلك في يشارك ا

 لمقاحد  حقيقا ذلكو إدارية، سلطة مئ أك ر  يئ االلتةاص مشتركا يكون وقد .التوديب أو التعييئ لقرار  النسبة الحال

 رية ألر إدا ج ات أو ج ة م  االشتراك معيّنة، إدارية ج ة علع فيعرض  حقيق ا، المشر  إلع ي دف موووعية،

 مئ والعةل رقية،والت التوظيف، لقرارات م ال  النسبة الّشون هو كما واحدة، مسولة  ةدد واحد، إداري قرار إلحدار

 الوظيعة  لمكلّفا والوزير، المالية ووزير العمل، حاحب الوزير  يئ مشتركة والتي  ةدر االستقالة، وقبول الوظيعة،

 .العاّمة
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أن  دون القرار، ا خاذ قبل ألر  ج ة ستشارةإ إلع لتةاصإلا حاحب  ون يلجو لتيارية،إ االستشارة

  حأ  الك، قانوني يل مه نصّ  وجود حالة في وذلك إجبارية، االستشارة كانأ أو  الك، مل ما يكون

 ورد  ما  االا مل ما   بير يكون قد حاحب االلتةاص، أنّ  االعتبار  عيئ االا م  البطالن. طائلة

 االستشارة.  لك في

 إدارية، تهيئا أو أشخاص القانونية لعدّة النةوص  ع د قد:  متعدد الجهات اإلختصاصثانياً :  -

ن دو االلتةاص، هاا ممارسة هيئة لكل يكون فحينئا .حد  علع كل لتةاص معيّئ،إ ممارسة

ض أنوا  لبع الحدوث نادرةقد  كون  الحالة وهاه .االر  السلطة مةادقة أو ستئاانإل الحاجة

 ج ات عئ الةادرة اإلدارية القرارات  يئ  دارب مئ عليه قد يتر ّب لما ،القرارات اإلدارية 

المجل   ورئي  المحافظ  لتةاصكإ واحد، مووو  وفي ،البعض  عد ا ومستقلة عئ مختلعة

 .حد  علع كل، اإلداري  الدبط  تعلّق قرارات  إحدار البلدي

 ما، لتةاصإ لممارسة النةوص  لك  شترط قد : اإلختصاص المشترك )الجماعي( ثالثاً : -

 أفراد عدّة مشاركة

 جميعا ، فممارسة  موافقت ا إالّ  القرار يةدر أن يمكئ ال  حيث ومتمّي ة، مستقلة هيئات إدارية أو 

 كالقرار مستقلة، ألر  أو هيئات أشخاص عدّة مشاركة علع متوقعة  كون الحالة هاه في لتةاصإلا

 .1المشتركة  الوزارية  القرارات ما يعرف أو معيّنة، قطاعات عدّة يخصّ  الاي اإلداري

 

 : قاعدة توازي اإلختصاص 

قاعدة قدائية م مة  رزت في أوائل القرن العشريئ مئ لالل قداء مجل  الدولة العرنسي، أال    

 قا ل ااشكال(، التي قال عن ا العق اء اإلداريون  عد  قاعدة أواإللتةاص )وهي قاعدة  وازي 

و عد إوافة جديدة لقواعد  ظ ورها إن ا مئ أكبر القواعد بير المكتو ة التي أقّرها القداء اإلداري،

القانون اإلداري  معناه الخاص في العةر الحديث، ومدمون هاه القاعدة  عني أنه إذا وجد نص 

، ثم سكأ تةاص إحدار نو  معيئ مئ القراراتمعينة أو لموظف معيئ إلقانوني يحدد ل يئة إدارية 

.فعي هاه الحالة فإن هاا اإللتةاص  تي  ملك إلتةاص  عديله او إلغائهالمشر  عئ  يان الج ة ال

يكون لنع  ال يئة اإلدارية التي  ملك إحدار القرار إ تداءا . أما إذا نظم المشر   إلتةاحا  لم يع د  ه 

رة معينة فيكون هاا اإللتةاص مئ حالحية الج ة التي  كون إلتةاحا  ا مقار ا  أو مشا  ا  الع إدا

 . 2لطبيعة هاا القرار

 : عناصر قواعد اإلختصاص 

 - تكون قواعد اإللتةاص مئ العناحر اآل ية :

 

 :  لإلختصاصالعنصر الشخصي أوالً :  -

 الشخص مئ القرار يةدر أن هو ،اإلداريالقرار  في لاللتةاص الشخةي  العنةر المقةود إن 

 ل ا يجوز فال معينا ، معينة إلتةاحا   سلطة أو معيئ  شخص أُنيط فإذا القانون، حددها التي ال يئة أو

 قانونيا   حار واجبا  ،  قانونا   له المخّول لتةاصإلا ممارسة ان .ألر  أو هيئة لشخص عنه  تنازل أن

 الشخص قبل مئ االلتةاص ممارسة عامة، وهي قاعدة أحبح هنا االلتةاص فإن و التالي. 

 ،الدولة إرادة  عئ التعبير سلطة وله ،قانوني وجود القرار درة  لمُ  يكون أن وعليه يجب .المختص

                                                             
: للتعةيل راج  : كتناوي عبدهللا ، ركئ اإللتةاص في القرار اإلداري،  رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  1

 وما  عدها. 27، ص 2011 لمسان، الج ائر،  –السياسية، جامعة ا و كر  لقايد 
قاعدة  وازي أو  قا ل ااشكال و طبيقا  ا في العقه : للتعةيل حول هاا المووو  راج  : د. زهير احمد قدورة،  2

 165. ص2012، جامعة الكويأ، 3، العدد 36، مجلة الحقوق، المجلد والقداء اإلدارييئ في فرنسا ومةر وااردن
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  طبيعة وهاا .هيئة كان إذا  شكيله  قرار أو فردا   كان  قرار  عينه إذا اإلدارة لعدو السلطة هاه و  بأ

 .قرار التعييئ أو التشكيل  شرعية علع  توقف اإلدارية القرارات  شرعية أن الحال يعني

 حالحيات ةممارس في الحق له يبقع رجل اإلدارة أو الموظف أن إلع نشير أن  مكان ااهمية ومئ   

 حرم ،آللر أو ببالقانونية لس الةعة فقد فإذا .القانونية  ةعته   ا يحتعظ التي طيلة المدة االلتةاص

فإن  ،ريةاإلدا القرارات إحدار  ملك التي اإلدارية  النسبة لل يئة أما لتةاحا ه،إ ممارسة مئ

 جائ ا ، حل ا نوكا حلأ فإذا.  سير عمل ا  نظم التي للقواعد حترام اإ علع متوقعة قرارا  ا مشروعية

 .لتةاحا  اممارسة إ في حق ا فقدت

 اإلدارية ال يئة أو الشخص يعيد الشخةي العنةر علع أساس لتةاصإلا  حديد أن يتبيئ سبق مما    

 التةرف هاا إلي م  تجه أن الايئ يمكئ اافراد  حديد م  ،معيئ لعمل  النسبة التةرف قدرة التي  ملك

 .1 الت امات يحمل م أو حقوقا   فيكسب م

يينه ، حيث يمارس الموظف عند  عفي اإللتةاص  قرار  عييئ الموظف يتحدد العنةر الشخةي   

ه ي يحتلنقله الع وظيعة معينة اإللتةاحات المحددة قانونا  لمئ يشغل المرك  الوظيعي الاأو 

ة، لشخةيواإللتةاحات التي قد  ناط  ه  ةعته الشخةية. فإذا منح الموظف إلتةاحا  ما  ةعته ا

مرك  يجوز لمئ يشغل هاا ال فإن ممارسة هاا اإللتةاص  كون منعةلة عئ مرك ه الوظيعي، وال

ل،  نتق ممارسة إلتةاص منح لسلعه  ةعته الشخةية. وهاا يعني أن اإللتةاحات الشخةية ال  عده

التي  حياتأما اإللتةاحات الع  منح الع المرك  الوظيعي، فإن ا  نتقل. كما أن هنالك  عض الةال

  منح للوزير  ةعته السياسية ، فال يجوز  خويل ا هي االر  احد موظعي وزار ه.

 ادي )الموضوعي( لإلختصاصالعنصر الم 

هاا العنةر  يعني أن المشر  يحدد عادة المواوي  التي يجوز لكل هيئة عامة أو موظف مباشر  ا    

أو المجال الاي يمكئ للج ة اإلدارية المعنية التدلل فيه وإ خاذ القرارات  ،في ممارسة إلتةاحه

ومئ نطاق إلتةاحه الموووعي ي عمل ال يدلل وال يجوز للموظف العام مباشرة  أ  شونه .

المحدد. مئ هنا فإن العنةر الموووعي يعني أنوا  التةرفات أو القرارات أو المواوي  التي 

 الايئ ااشخاص المشر  يعيّئ نه عندمال ااعداء اإلدارييئ. وهاا يعني أيستوجب إ خاذها مئ قب

 والمواوي  من م ااعمال لكلّ  ديحدّ  فإنه  إحدار القرارت اإلدارية، ممارسة االلتةاص ل م لّول

  المشّر  ذكره ما لتةاص علعإلا حاحب عمل أن يقتةر يتعيّئ و التالي ممارست ا، ل م يجوز التي

 يجعله أن يةدر قرارا  لم وحاول القواعد، هاه االلتةاص عئ ولرج حاحب حدث حراحة، فإذا

 لركئ الموووعي  العنةر فالمقةود عليه. القرار  اطال   كان التةاحا ه، ومئ مئ المشر 

 للشخص أو القانونية، المخّولة ااعمال أو التةرفات و حديد  يان : اإلداري القرار االلتةاص في

 . 2اإلدارية ال يئة

 : العنصر المكاني لإلختصاص 

احات إن  إلتةاحات رجل اإلدارة  تحدد في ك ير مئ أاحيان  موق  جغرافي محدد . ف ناك إلتة  

وهناك  مجل  الوزراء والوزراء. متد الع كامل إقليم الدولة، م ل  إلتةاحات رئي  الدولة و

دولة م ل إلتةاحات المحافظ والقائم مقام ومدير إلتةاحات  مارس علع ج ء محدد مئ إقليم ال

مدير البلدية. وال يجوز للموظف العام ممارسة إلتةاص يمتد آثاره لارج حدود الرقعة الناحية و

 لجغرافية المحددة لممارسة  إلتةاحه.ا
                                                             

: سمير عبدهللا السماعنة، عيب عدم اإللتةاص و اثره في القرار اإلداري، مجلة دراسات، علوم الشريعة : نقال  عئ  1

 .785، اإلشارة هنا الع ص 791-779، ص ص 2015(، 2(، العدد)42والقانون، المجلد )
 وما  عدها. 786: سمير عبدهللا السماعنة،  المةدر نعسه، ص  2
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 : العنصر الزماني لإلختصاص 

 ستطي ي الاي ال مني المد   حديد  ونه ،اإلداري قرارال في لاللتةاص ال مني العنةر يعرف   

 نحم قبل إحداره يجوز ال  حيث ،القرار إحدار ،هيئة أو كان ا   فرد ،االلتةاص حاحب لالله

 .ااحوال سبح علع لدمته أوانت اء منه،  سحب ا الوالية  لك انت اء  عد أو إحداره، والية الموظف

 التي قيودال أن علع  .ال مئ حيث مئ االلتةاص ممارسة  تنظيم المشر  يقوم ااحيان مئ ك ير فعي

 حد عند تهلدم  نت ي  ل وظيعته، في لالدا   لي  فالموظف ومتعدّدة، ك يرة الخةوص هاا في يدع ا

 لمجال ا علع كالك اامر وينطبق .لتةاحهإ م اولة في حعة كلّ  لالله يعقد ونتيجة لالك معيئ،

 إلع ؤدي  ،ل ا عةمخال وأي.  حترم ا أن علي ا ،محدودة انعقادها وأدوار معروفة مدة ل ا التي المنتخبة

  .عن ا  ةدر التي اإلدارية القرارات  طالن

 ، هما :أساسيتيئ حالتيئ في ال مني االلتةاص عدم  عيب مشوب اإلداريالقرار  ويكون

 حدارإ في حق الموظفإذ أن   :الوظيعية حعته زالأ موظف مئ القرار حدور:  الحالة األولى .1

 القرارات 

ذلك  عد  يعقد عيئ،م حد عند لدمته  نت ي  ل مخلدا ، لي  الوظيعة. فالموظف  قلده  مدة محددة اإلدارية 

 مختةا   يعد مول  الوظيعة، حلته المدة انقطعأ  لك انت أ فإذا. العامة ااعمال م اولة في حعته كل

 أحبح وعه، غيير و متجاهال   ذلك فعل فإن القرار، إحدار سلطة ومن ا مئ أعمال ا،  وي يدطل   ون

 .إللغاءويستوجب ا  ال مني االلتةاص  عدممشو ا   قراره

  عد قرارال حدور حالة في  تم ل ال مني، االلتةاص عدم عيب في ا يتحقق التي الثانية الحالة .2

 المدة

  جاوز إذا  حيث إلحداره، ا  معين أجال   القرار لُمةدر القانون يحدد قدإذ  ،إلحداره حددها القانون التي 

  .1 االلتةاص ال مني  عدم قراره مشو ا   كان المدة، هاه القرار درةَ مُ 

 

 

 
 : اإلستثناءات الواردة على ركن اإلختصاص 
 ع د ما إذا  نعس ا،ا   التةاحا أو   احالحيا اإلدارية السلطة  باشر أن في العامة القاعدة  تم ل   

 مباشرة ان لغيرها، عن ا  تنازل أن ل ا يجوز ال  حيث  الك. اللوائح أو القوانيئ، أو الدستور، إلي ا

 يجوز )وفي حاالت محددة ( أنه إال .ل ا حقا   ولي  علي ا، قانونيا   واجبا   يكون حين ا االلتةاص

 أن طراد،وإ نتظام إ العامة المرافق سير لمبدأ و طبيقا   العامة لإلدارة ا  علع القاعدة العامة، ست ناءإ

، مما يعني أننا قد نش د ممارسة إلتةاحات محددة إلحدار   ا لتةاحاإ  عض عئ  تنازل

 االست ناءات هاه .أحال   إحدارهاالقرارات اإلدارية مئ قبل أشخاص أو ج ات هي بير مختةة 

 :2 في  تم ل

  خويل )  عويض ( اإللتةاص. أوال  : -

 الحلول والوكالة أو اإلنا ة .ثانيا  :  -

 نظرية الموظف الععلي.ثال ا  :  -

 :3أوأل : تخويل اإلختصاص ) تفويض اإلختصاص(  -

                                                             
 .788مةدر نعسه، ص : سمير عبدهللا السماعنة، ال 1
: للتعةيل راج  : ححراوي محمد، وقف  نعيا القرار اإلداري في القداء اإلداري الج ائري، رسالة ماجستير، كلية  2

 وما  عدها. 19، ص 2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ليدر  سكرة، الج ائر، 
 المعنع. : نستخدم مةطلحي ) التخويل ( و) التعويض( كمترادفيئ في 3
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اشر  ا ويبينبغي علع الموظف العام أن يؤدي ،لدمة إجتماعية وأمانة مقدسة عد الوظيعة العامة  

 نغي أ، أي  ينبنه شخةي قدي  وكما أن القاعدة العامة في ركئ اإللتةاص  .إلتةاحا  ا  نعسه

ت التي لحاالا، وال يجوز له  خويله لغيره اإل في  ومانة و شعور  المسؤولية يمارسه الموظف  نعسه

 يجي  في ا المشر  .

 ،إنقطا  دونالمرافق العامة  إنتظام وإطراد مئ هنا فإن ورورات  سيير العمل اإلداري و سيير  

هو بير حاحب  ، ستل م في  عض الحاالت إجازة مباشرة اإللتةاص مئ قبل موظف آلر

اءات ، ست نومئ هاه اإل في حاالت محددة .ة العامة واعدمئ الق ا  وذلك كإست ناء .اإللتةاص ااحيل

 ركئ لعع الواردة االست ناءات أهمّ  يعد التعويضالتخويل أو عليه فإن   خويل اإللتةاص.فكرة 

 مرافقال سير وحسئ  نظيم مجال في كبر  أهمية مئ له لما اإلداري. وذلك القرار في االلتةاص

 له التعويض نأ إلع اإلشارة و جدركما   .المواطئ مئ اإلدارة لدمات و قريب طراد،وإ نتظام إ العامة

 العملي. المجال في واسعة  طبيقات

 

 

 تعريف تخويل اإلختصاص( delegation ): 

هو أن يع د حاحب اإللتةاص ااحيل  : يقةد  ــ) خويل اإللتةاص أو  عويض اإللتةاص(   

. م ال ذلك 1  شرط أن يسمح القانون  الك ، ممارسة ج ء معيئ مئ إلتةاحه الع موظف آلر

إلتةاحا ه الع وكيل الوزارة أو الع المدراء العاميئ في وزار ه أو الع  خويل الوزير  عض 

التةاحه، سواء في  هو أن يع د حاحب االلتةاص  ممارسة جانب مئ عبارة ألر   المحافظ.

سلطة أن مئ حيث المبدأ، لل آلر. وال يمكئ، موظفمسولة معينة أم في نو  معيئ مئ المسائل، إلع 

ل القانون اإلداري اللوائح، وم  ذلك قبِ  إلي ا في الدستور أو القانون أو لتةاح ا المسندإ تةرف  

يجي ه الدستور  في حدود ماالمرافق،  للتخعيف مئ  عض أعباء المسؤولية عئوذلك التعويض،  

 .2 والقانون واللوائح مئ التعويدات

 ،مرة ألر مخول  ه له أن يعوض اإللتةاص ال ومئ الناحية القانونية ال يجوز للموظف المخول   

وفي الحدود التي يسمح   ا ، ان  خويل اإللتةاص يعود لةاحب اإللتةاص ااحيل حةرا  

 سلطا ه لجمي  اإلداري الرئي   رك يعني العليه فإن التخويل أو التعويض نةوص التشري .  

                                                             
 مئ  عدا أو جانبا نقل االلتةاص حاحب  مقتداه يع د إجراء: ير  ااستاذ الدكتور سليمان الطماوي التخويل  ونه )) 1
 مباد  الطماوي، محمد سليمان ((. أنظر: ألر  سلطة أو آلر فرد إلع المسائل، مئ نو  في أو معينة مسولة في سواء لتةاحا ه،إ

 أن ير ، ف هللا عبد  سيوني الغني عبد الدكتورأما  97 .ص ، 1977 القاهرة، العر ي، العكر دار ، ااول الكتاب اإلداري، القانون
 مئ جانبا  نقل اإلداري الرئي  قيام منه والمقةود اإلداري، التنظيم دالل التركي  عدم لتحقيق اام ل ااسلوب هو" التعويض

  سيوني الغني عبد. راج  العليا الرئاسات أمام مسؤوليته  قاء م  إليه، الرجو  دونون ا ليمارس مرؤوسيه  عض إلع التةاحا ه

 116 .ص ، 2004 اإلسكندرية، ،منشوة المعارف اإلداري، التنظيم هللا، عبد
 (:2/1/2016( علع الرا ط اإللكتروني اآل ي )  اريخ ال يارة  Arab Encyclopedia: راج  : الموسوعة العر ية ) 2

http://www.arabency.com/ar/%D8%A7%D9%84  

الي ال ، و التمد ه: أن التعويض هو إجراء وقتي،  معنع أنه محدد في  أوالً ومئ أهم سمات  خويل اإللتةاص، هي : 

ً نت اء الم مة التي  م إجراء التعويض  شون ا.إاجل بير محدد،  ل ينت ي   يتسم  اإلطالق اء جرإ إن ال دف مئ : ثانيا

 د يقلل مئقالاي  تعويض هو اإلقالل مئ العبء الملقع علع عا ق المدير، والاي قد يولا منه الوقأ الك ير، اامرال

ً   خاذها.إات التي يقوم المدير  م ارة التركي  مئ قبل المدير في ا خاذ العديد مئ القرار ر عنةر فويأن التعويض  : ثالثا

 إيجا يا   لاي ينعك امر امئ الوقأ، ا الملقاة عليه، و التالي يتيح له متسعا   الوقأ للمدير، وذلك نتيجة لتخعيف ااعباء

: بعاً را خاذها. إقبل  دلول في  عاحيل ا، و قديرهاعلع التركي  علع االلتةاحات الرئيسية وال امة للمدير، و التالي ال

لمنةب  البا  سفإنه سيكون  ،ن شامال  يمتاز التعويض  ونه محدد  خةوص حالحيات معينة، وليسأ شاملة، انه إذا كا

إنه ال فالتالي التخويل يةدر عمئ يملك التخويل، و  خامساً:حاحب ا،  ل هو محدد  مسائل معينة علع سبيل الحةر. 

  خويل لمئ لي  له الحق في إ خاذه.
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 ويتب  .و كعاية  سرعة اإلدارية ااعمال نجازإ لدمان إجراء أو طريقة مجّرد هو  ل لتةاحا ه،وإ

  حسب ،وويقا    ساعا  إ  عديلهحالحية  يملك كما .التعويض إلغاء في دائما   الحق موظفلل يكون أن ذلك

 للداللة يستخدم حينما وذاك، هاا مئ أويق معنع في التعويض الحطال  يكون وقد .العمل متطلبات

 زمنية لعترة االلتةاص هاا ألر  إدارية ج ة  خويل معينة،  ةالحيات المختةة الج ة  قرير علع

 يقتةر إذ أعاله، المعنييئ مئ أويق  معنع التعويض حطال إ يستخدم كما.معينة

 إذ إحداره، حالحية  خويل ولي  القرار، علع الرسمية الةعة إوعاء حالحية المعوض إسناد علع

 .1القرار إحدار في إنشائية سلطة إليه المعوض يملك ال

 ممارسة في التركي  عدم وسائل مئ وسيلة  اعتباره اإلداري التنظيم مجال في هام دور وللتعويض

 إطار في غة ال وعملية نظرية أهمية اإلداري التعويض أسلوب ويكتسب الدولة، في اإلدارية الوظيعة

 ي دف الاي اإلداري التنظيم دراسة في شتراك ماإ حيث مئ وذلك العامة، واإلدارة اإلداري القانون

 إلع ينظرون اإلداري القانون فق اء أن إال. اإلدارية والمنظمات لل يئات الحسئ السير  حقيق إلع

 في أداة يعد وأنه اإلداري التركي  عدم وسائل مئ وسيلة  اعتباره القانوني الجانب مئ التعويض

 ا خاذ مراك  و نو  لتعدد وسيلة إذن ف و اإلدارية، لألعمال الشخةي بير االلتةاص ممارسة

  انتظام العام المرفق ستمراريةوإ اإلدارية الوظيعة فعالية  حقيق إلع وي دف اإلدارية، القرارات

 .2وطرادوإ

 

 : عناصر تخويل اإلختصاص 

 أو الموظف الاي يتولع  خويل بيره. :الُمع ِوض )الٌمَخٍول( .1

ول له .2  الموظف الاي  م  خويله. يأ (:أو المخول اليه الُمع َوض له ) المخ 

 اإللتةاص المخول  ه. .3

 

 : خصائص تخويل اإلختصاص 

 إن  خويل اإللتةاص يعطع للمنةب القانوني ) المرك  القانوني( ال لشخص الموظف. .1

 خويل اإللتةاص يؤدي الع حرمان حاحب اإللتةاص ااحيل )المِخول( مئ ممارسة  .2

ص ةاء مئ اإللتالمخول  ه طيلة فترة التخويل. إذ ال يجوز له ممارسة هاا الج اإللتةاص 

ه لتةاحنه يحول  يئ حاحب اإللتةاص ااحيل و يئ ممارسة إطالما كان التخويل قائما . أي أ

 أثناء فترة التخويل.

ٍول( و إن زوال .3 َول له( أو أحدهماأو عدم  قاء كل مئ )المخ   إللتةاصوال ازال يؤدي الع  ،) المخ 

 ال للشخص. ،المخول  ه، ان  خويل اإللتةاص يعطع للمنةب القانوني

 

  أو أسسه شروط تخويل اإلختصاص : 

 هاا بيق ط إلمكانية فإنه التعويض، جواز هو واالست ناء التعويض، جواز عدم هو ااحل كان إذا

 :في ل تم  الشروط وهاه ،ليتم  خويل اإللتةاص الشروط مئ مجموعة  توفر أن ال د االست ناء،

، ان حاحب ) و حديد المواوي  التي يسمح في ا  التخويل( وجود نص قانوني يسمح بذلك .1

المعيئ له  مقتدع المباد  الدستورية أو القوانيئ أو  لتةاحهمل م  ون يمارس إااللتةاص 

يجب أن يمارسه الموظف أو ال يئة التي يحددها  ،شخةي اللوائح. وااحل أن االلتةاص

لتةاحه إلع بيره، إال إذا أجاز المشر  ذلك يعوض  عض إ القانون  نعسه، وال يستطي  أن

                                                             
 .61: كنتاوي عبدهللا ، المةدر السا ق، ص  1
، 2004اإلداري، الج ء ال اني، مكتبة دار ال قافة للنشر والتوزي ، عمان، : د. علي لطار شطناوي، موسوعة القداء  2

 .695ص 
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واجب قانوني علع اإلدارة، ولي  حقا  ل ا. ومئ ثم فإنه ال  حراحة، ان مباشرة االلتةاص

كما لو كان ثمة . ع الوجه المبيئ في القانونإال في الحدود، وعل  اإلنا ة فيه يجوز الن ول عنه أو

لص في التعويض واإلجازة، ال د أن  كون  اإلدارة المنظمة لتلك االلتةاحات نعس ا قانون  ،يرَّ

 .1أي  قانون أو  قرار  نظيمي  حسب الحال 

لر آال يجوز  عويده الع منةب  ، معنع أن اإللتةاص المعوض  ه .ال يجوز تخويل التخويل .2

أو  ال يجوز  عويض االلتةاحات المعووةوهاا ما يعبر عنه  عبارة ) فترة التعويض.طيلة 

 (.مئ الباطئ عويضالت

3.  ً  القاعدةإذ أن  اإل إذا أجاز القانون بير ذلك حراحة أو ومنا . :يجب أن يكون التفويض جزئيا

  كامل ا السلطة  عويض ، وأندائما   ج ئيا   يكون أن يجب التعويض هو أنّ  هاا السياق ، في المقررة

 التي االلتةاحات كل ممارسة،  ما المشر  لسلطة أجاز إذا أنه علع .العامة للقواعد مخالعة يعد

 يخلق الاي هو االير في المشر  ان حترام إراد ه،إ مئ فال د ألر ، سلطة  تمت    ا

 إذا نهأ علع هنا التوكيد يجب ذلك وم  .الدستورية للقواعد وفقا   يمارسه مئ ويحدد االلتةاص،

 .2 االلتةاص ذات لممارسة هيئتيئ إسناد هووإنما ، عويدا   يعتبر ال هاا فإن ذلك، المشر  فعل

 لمجي اعترض، لاا يجب أن ينشر القرار فالتعويض ال يُ  .يجب نشر قرار التخويل بشكل أصولي .4

 .ويقا  للتعويض نشرا  سليما ، وينبغي أن يكون حريحا ، و يعسر  عسيرا  

 .3يجب أن يكون التخويل مؤقتا   .5

 

  : أنواع التخويل 

  خويل اإللتةاص : سبق وأن  م شرحه. .1

 لعدو  خويل التوقي  : يقةد  ه حالة مادية فقط، إذ يعني أن يع د حاحب اإللتةاص ااحيل .2

ا  إسم ار يتخمعيئ ) موظف عام ( م مة التوقي  علع القرارات اإلدارية  دال  منه ، فالقرإداري 

ئ عويقوم الموظف المخول له  التوقي   إ خاذه والتوقي  عليه  ،حاحب اإللتةاص ااحيل

 حاحب اإللتةاص ااحيل.

ليه هو  خعيف ن  خويل التوقي  ال ينقل اإللتةاص الع موظف آلر، وكل ما يتر ب عهاا يعني أ 

 عويض  ، هو عويض التوقي   إن عبارة ألر  ااعباء المادية عئ حاحب اإللتةاص ااحيل.

، ) رئي  الدائرة( إذ ينطوي علع ثقة الرئي  . عيئ االعتبار شخةية المعوض إليهيولا  ،شخةي

كما أن هاا التعويض يسمح للمعوض إليه  ممارسة  .ت ي  تغير المعوض أو المعوض إليهومئ ثم ف و ين

االلتةاحات المعووة  اسم السلطة، وال يمن  ذلك مئ ممارسة الرئي  المعوض ذات االلتةاص 

 .4 كما أن القرارات الةادرة في نطاق التعويض،  ولا مر بة قرارات السلطة المعووة .م  التعويض

 

 : خصائص تخويل التوقيع 

 حيث مئ االلتةاص  عويض عئ  مي ه التي والخةائص المي ات  بعض التوقي   عويض يتمي 
                                                             

 : الموسوعة العر ية، المةدر السا ق، والةعحة نعس ا. 1

  خلي أن والواق  إليه، المعوض إلع لتةاحا هإ جمي  عئ ااحيل  نازل  موجبه  يتمالاي  الكلي، للتعويض :  النسبة 2

.. راج  : .حلوال أو نيا ة يعد الرئي  التةاحات كافة المرؤوس  ولي ان ، ا   عويد يعد ال لتةاحا هإ كل عئ ااحيل

لليعي محمد، النظام القانوني للتعويض اإلداري في الج ائر، رسالة ماجستير، جامعة أ ي  كر  لقايد  لمسان، الج ائر، 

 .15، ص2008
 (2/1/2016متاحة علع الرا ط اإللكتروني اآل ي )  اريخ ال يارة : د.محمد ذنيبات، التعويض اإلداري، دراسة  3

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=546 
 : د. محمد ذنيبات، المةدر نعسه و الةعحة نعس ا.  4
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 العمل  ممارسة يقوم المعوض ان لاللتةاص نقال   يتدمئ ال التوقي  خويلفت . وأحكامه طبيعته

 الو لاحة ثقة علع ينطوي انه ،الشخةي  الطا   يتمي  كما .إليه المعوض جانب إلع المعوض

 مئ يححر قرار إحدار ذلك يستل م أن دون  لقائي  شكل ذلك ويتم طرفيه، أحد  تغير إال ينقدي

 للقيمة مساوية أو معادلة  عد إليه المعوض  ه يقوم الاي للعمل القانونية القيمة أن كما  .1 المعوض

مئ هنا  .2 ولحسا ه  اسمه  كون ن اا المعوض الشخص  ا  يقوم التي وااعمال للتةرفات القانونية

 - خويل التوقي   تم ل في : ومي ات لةائص يتبيئ  ون أهم

  خويل التوقي  هو  عويض شخةي، إذ يعطع للشخص  إسمه ال لمنةبه القانوني. .1

إن  خويل التوقي  ال يؤدي الع حرمان حاحب اإللتةاص ااحيل مئ ممارسة اإللتةاص  .2

. عوض  هذات العالقة  إاللتةاص المالمعوض  ه.  ل يحق له أن يوق  علع القرارات والمسائل 

 أي أنه ال يحول  يئ حاحب اإللتةاص ااحيل وإ خاذ قرارات في ممارسة إلتةاحه.

يل ه  خو خويل التوقي ، ان ي مئ المعوض والمعوض له يؤدي الع زوالإن زوال أو عدم  قاء أ .3

 المخول له.عدما  م  وجود أو عدم وجود كل مئ المخول وشخةي. ولكونه يدور وجودا  و

 

 مقارنة بين تخويل اإلختصاص و تخويل التوقيع  

ظيعة و دة م  االلتةاص االداري الاي يع الموازا ااساس ير بط  اإللتةاص خويل  ما أن    

حاحب  ول اا فإن .دارية يع د   ا القانون لسلطة معينة لمباشر  ا في الحدود المرسومة ل اإ

سة ال يجوز له أن يعوض بيره في ممارلتةاحه  نعسه، وإل م  ون يمارس مااللتةاص االحيل 

 ائيةست نإ في ظل ظروفاال اذا كنا  .طار ووا ط قانونية يجي ها القانون حراحةإفي  لتةاحه، اإلإ

كل مئ  وسلطاتة  حديد مسؤولي ذلك لما يتر ب عليه مئ آثار سواء فيو  .محددة أو معترفة   ا قانونا  

اء والقد ستقر العقهإقد واليه وما ينجم عئ ذلك مئ ج اءات قانونية . خولو الم خٍولاالحيل الم

ص ب االلتةا االرادة المنعردة لةاح حادرا   داريا  إ ا  عتباره قرارإ  خويلالتن أاالدارييئ علع 

ئ ي كل مو  ختلف فأقد  تحد ، مئ الناحية القانونية عدة شروط مشروعيتهاالحيل، يشترط لةحته و

 وجهأن  قتدي  يا مئ التخويلفالمقارنة  يئ نوعيئ مئ ثم ، والتوقي  خويلااللتةاص و   خويل 

  .وجه االلتالفأالشبه و

 أوجه التشابه 

 اد العنستإلايشترك  خويل اإللتةاص م   خويل التوقي  مئ ناحية :  مئ الناحية الموووعية   .1

  مكئي ووو  ، إذ ال و  دون نص يجي ه حراحة  خويل   ، حيث القانوني يوذن  ه االحيلنص 

  ان ،لتةاحات المسندة لألحيلإ حيث ال يشمل كل  ،ج ئيا    ن يكونيشترط أكما و ،فتراوهإ

ث ذن  ه مئ حياآلن يكون في حدود النص أكما يشترط  .وهو بير مبا  ، ذلك يعد  نازال  

قبل البدء في ممارسة  تخويلأن يةدر قرار الو الموووعات والي م  خولاالشخاص الم

  المخولة.االلتةاص 

ساسية أافر شروط نه يشترط لةحته  وإف ،داريا  إ قرارا   تخويلعتبار الإ   :مئ الناحية الشكليةأما  .2

النشر رية كالشكليات الجوهجراءات وإلحترام اإالتاريخ والوقي  ووجوهرية كالكتا ة والتسبيب و

  .التبليغو

 

 فيما يلي ين ما يمكئ إ راز أهم أوجه االلتالف  :  أوجه االختالف:   

                                                             
  .122ص ، 0220  يروت، ، نشورات الحلبي الحقوقيةم اإلداري، القانون وأحكام مباد  الوهاب، عبد رفعأ محمد : 1
 .698: د. علي لطار شطناوي، المةدر السا ق، ص  2
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يمن   ،االلتةاص  ةرف حاج  خويل إن   :اليه خولاالحيل نحو الم خٍولمئ حيث سلطة الم .1

 سترجا  ذلك اال  إن اءإيجوز  الو خويل،ة طيلة مدة التخولمئ ممارسة االلتةاحات الماالحيل 

المانح  إزالة الةعة عئ ، وذلك  ، أو حكما  الةريحة)أي ااحيل( رادة المانح إ، سواء  خويلالت 

له لالل إزالة  خولالتةرفات التي  جر  مئ طرف المو.و الوفاة ....الخ أأو الممنو  له االستقالة 

  .أعمال الموظف الععلي  يمكئ إدراج ا ومئ حيل،الةعة القانونية علع اا

ت التي الحاال حتع في ،اليه في التوقي  مخولالتوقي  ال يمن  االحيل مئ مشاركة ال خويل حيئ أن في 

 الموظف  نه العالتوقي   شو خويليمكنه التوقي  علع ما  م   فالمحافظ م ال ، .اليه خولالع الم لولأ

ته رقا  و حأ هو، سمه و لحسا هإ  عئ رئيسهيوق  اليه  التوقي   شريطة أن يكون المخول المخول

  .مسؤوليتهو

ن أي أ .التوقي  خويل كما هو الحال في  ،موووعي ولي  شخةيهو  خويل االلتةاص  خويل  .2

يئ لع االموزير االالع مرؤوس يحدده القانون )الع المنةب القانوني أو منح االلتةاص يُ  خويل 

ئة  ةعت ا هيو أ ،حسب االحوالالعام مدير الو نائب أ العام الع المدير وأ، في الوزارةالعام 

اس سأيقوم علع  ،شخةي خويل هو الاي التوقي   خويلعلع عك   . لي  الشخةية الوظيعية و

  .، أي ال يمنح الع المنةب القانوني اليه خولوالم خِولالعالقة  يئ الم

االلتةاص و   خويل ختلف  يئ  خويلن  ر يب المسؤولية في حالة التإمئ حيث المسؤولية :  .3

التةرفات التع جمي  اليه هو المسؤول عئ  خولالم دااللتةاص يع  خويلفعي  .التوقي  خويل 

 .خِولقراره ال قرار الم دن القرار الةادر عنه يعأذلك  ،لتةاص الممنو  لهإلطار اإمارس ا في 

 عد قرار فان القرار  ،أو المدير العام م ال   المحافظلتةاحه الع إج ء مئ  فاذا ما فوض وزيرا  

مئ ثم فان المسؤولية  ق  و .وزاريا   و لي  قرارا  أو المدير العام   ا   للمحافظ هو قرار التخويل

مام المحاكم أ  لدعو  االلغاء يكون قراره معروا  ، وأو المدير العام المحافظعلع عا ق 

  .1 شونه شون القرارات االر .االدارية

راء جر مئ الغي التوقي  : فان المسؤولية المدنية الناجمة عئ االورار التي  لحق  خويلأما في  

اليه  لخولماعتبار ان إ  ،ن ا  نةرف الع االحيلإف تخويل التوقي ،االعمال الموق  علي ا  ناء على

 .ئيةج اية المسؤولالل م اال ما يتعلق من ا  ال . حأ رقا ته و مسؤوليتهلحسا ه وو خِولسم المإيتةرف  

لي ا مئ وق  عت الماعتبار القرارإ ،اليه في التوقي  خولو الم خوليتر ب علع هاه العالقة  يئ المو

ثم  مئي واالدار.و  ولا مر بة مكانته في السلم خول نعسهاليه قرارات حادرة عئ الم خولطرف الم

  .  حديد الج ة القدائية المختةة  نظر دعو  االلغاء

 

 : الحلول والوكالة ) أو اإلنابة ( ثانياً : -

                                                             
:  الربم مئ وجود العديد مئ اإليجا يات و المحاسئ لتخويل اإللتةاص، من ا :  خعيف العبء عئ الرئي   1

ااحيل و  وفير العرص لت يئة القادة اإلدارييئ و  حعي  الموظعيئ و  يئة العرص للقدرة علع وبط اامور 

المدير يكون معتادا علع أن يقوم  نعسه  ان:  فقدان السيطرةأوالً:  –االر  في اإلدارة، اإل أنه يعاب عليه 

 إنجاز كل شيء م  االحتعاظ  السيطرة الكاملة علع كل المجاالت، وكالك علع النتائج، فإنه يشعر أنه سوف يعقد 

إن المدير   إذ :ضياع الوقتوثانياً:  هاه السيطرة إذا ما قام  تعويض شخص ألر يحل محله في أمر مئ اامور.

 العمل  نعسه، فالك انه ال ي ق  مرؤوسيه، ف و يؤمئ  ون  عويض  عض الم ام لموظف ألر لي  سو  عندما يقوم 

ألطاءه، فلالك يشعر المدير أنه مئ  مديعة للوقأ، انه سيكون عليه أن يعلمه ويدر ه أوال، وكالك عليه أن يتقبل

كان ل اما عليه أن يعوض، ف و يشكو ويلقع اافدل أن يقوم  إنجاز العمل  نعسه  وفيرا للوقأ والج د، أما إذا 

ً :  اللوم علع اآللريئ لتسبب م في ويا  وقته. فعندما يتخلع المدير عئ أداء  عض :  فقدان التحكم والنفوذثالثا

ااعمال ليقوم   ا شخص ألر، فإنه يشعر  ونه سوف يعقد قو ه، ونعوذه علع مرؤوسيه، وفع نع  الوقأ يؤمئ  ون 

 النعوذ قد يؤد   ه إلع أن يعقد وظيعته.فقدان القوة و
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أو يحل  ه ما يمنعه مئ ممارسة  ،اي سبب كان ،قد يتغيب حاحب اإللتةاص ااحيل    

إلتةاحه، فيقوم مئ ع ينه المشر  ليحل محله في ممارسة إلتةاحه ، وهاا هو المقةود  الحلول . 

يتمكئ مئ ممارسة الاي ال ويجب أن ينص المشر  علع حلول شخص معيئ محل الشخص 

عليه فإن المقةود  الحلول  ، و خالف ذلك ال يستطي  أحد ممارسة اإللتةاحات  الحلول.إلتةاحه

هو " أن يتغيب حاحب اإللتةاص ااحيل أو يقوم  ه مان  يحول دون ممارسته إللتةاحا ه أو 

 شر  لالك".يمتن  عئ ممارست ا ، ويحل محله في ممارسة هاا اإللتةاص الشخص الاي عينه الم

يراد  الحلول قيام أحد أعداء السلطة اإلدارية  ممارسة التةاحات عدو ألر مئ  معنع آلر 

 . 1ن حال مان  أو ظرف طار  مئ دون ممارسته اللتةاحا هإأعدائ ا 

وذلك لعدم  مكنه مئ ممارسته  ،لتةاحا هإ رسةو عبارة ألري هي حلول موظف محل ألر في مما 

وعادة ما ينظم المشر  حالة الحلول  ان  .االلتةاحات اه لعئ مباشر ه  طاعهاللتةاحا ه وانق

 2. مجرد بيا ه (الغائب)ااحيل لتةاحات الرئي  اإلداري إن يحل البديل في ممارسة أنص علع ي

إذا نظمه القانون،  حيث أن المشر  جعله وسيلة ناجعة لدمان  عليه فان الحلول ال يعد مشروعا  اال

 العام  ونتظام .سير المرفق 

و الة للذات سلطات الموظف ااحيل )الغائب( ، أذن هي معالجة لح (الحال)و كون سلطات الموظف 

غياب فقد يكون الو متنوعة. بياب الموظف عديدة  شابل الوظيعة نتيجة لغياب شابل ا. وأسباب

اد ه ئ أرم كتمت  الموظف  إجازة أو في حالة سعر أو أيعاد وقد يكون الغياب لارجا   ،لتياريا  إ

 .كالمرض

ل ، إذ أنه في الحلول يحاإلختصاصأو تفويض يختلف عن تخويل أن الحلول مئ هنا يظ ر    

ك  ع  لموظف الاي ال يتمكئ مئ ممارست ا، ويمارس ا كاملة.الموظف الاي يباشر إلتةاحات ا

 ر،  معنع آل، إذ  قتةر حالحيا ه علع ما لول مئ إلتةاحاتله في  خويل اإللتةاصالمخول 

يض، ان أوس   ك ير من ا في حالة التعوسلطات هي  الدرورة  ، الحلول ن السلطات التي  نتقلإ

اا نه   التةاحا ه، إالموظف إلع موظف آلر كل  خولج ئيا  وال يتةور أن ي التعويض ال يكون إال

فإن  ،لحلولاوهاا أمر بير جائ . أما في حالة  .عويض االلتةاحات إلع  عويض السلطة ذا  ا  يتعد 

 لتةاحا هإ لتةاحات ااحيل، ومئ ثم يجوز له أن يعوض  عضإيتمت   كل   الوكالةالموظف 

  . القدر نعسه الممنو  لألحيل

                                                             
 .199، ص1974: د. ماجد رابب الحلو، القداء اإلداري، الطبعة  ال، مؤسسة شباب الجامعة، مةر،  1
في حالة للو منةب علع أنه )) 2005/ فقرة ج ( مئ الدستور العراقي لعام  72: علي سبيل الم ال  نص المادة ) 2

((. أما  ااسباب، يتم انتخاب رئي  جديد الكمال المدة المتبقية لوالية رئي  الجم وريةرئي  الجم ورية اي سبب مئ 

 ( مئ الدستور نعسه، فتنص علع أنه :75المادة )

  . ثانيا : يحل نائب رئي  الجم ورية محل الرئي  عند بيا ه -

  النواب كان وعلع مجل يحل نائب رئي  الجم ورية محل رئي  الجم ورية عند للو منةبه الي سبب  :ثال ا    -

  . انتخاب رئي  جديد لالل مدة ال  تجاوز ثالثيئ يوما مئ  اريخ الخلو

ة عدم را عا : في حالة للو منةب رئي  الجم ورية يحل رئي  مجل  النواب محل رئي  الجم ورية في حال -

ا اه وفقا الحكام اريخ الخلو،وجود نائب له علع ان يتم انتخاب رئي  جديد لالل مدة ال  تجاوز ثالثيئ يوما مئ  

 . الدستور
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في  خويل كما أنه يعترض  الدرورة بياب حاحب اإللتةاص ااحيل في الحلول. أما 

فإن الحلول يتم  قوة القانون  مجرد عج  حاحب وأليرا   .1 اإللتةاص، فيعترض حدوره

أو  غيبه عئ الوظيعة العامة،  عك   خويل اإللتةاص الاي يتطلب وجود نص حريح  االلتةاص

 . 2يسمح  التخويل وإرادة مئ حاحب اإللتةاص ااحيل

إذ أن الوكالة  عني أن يتغيب حاحب اإللتةاص ااحيل  :أو اإلنابة(يختلف الحلول عن الوكالة )و  

ألر   كون أعلع من ا  توكيل  سلطة إداريةأو يقوم مان  لديه يمنعه مئ ممارسة إلتةاحه، فتقوم 

 ديل عنه لحيئ  عييئ موظف مختص أو عودة حاحب اإللتةاص ااحيل لممارسته و إنت اء حالة 

هاا يعني أن الوكالة م ل الحلول  عترض وجود مان  مؤقأ أو  .الغياب وحدور قرار  إن اء هاه النيا ة

لكئ مايمي  الوكالة هي أن ا مئ الممكئ أن  ستند الع و .3 دائم يحول االحيل دون ممارسة إلتةاحا ه

إذ بالبا   ما  كون الوكالة . 4و بير مكتو ة أو حالحيات السلطات اإلدارية العلياانونية مكتو ة أقواعد ق

علع عك  الحلول الاي ال يتم . 5جيء وال  تطلب إجراءات معقدة في  عييئ الوكيل أو النائب شكل معا

  دون قواعد مكتو ة .

، وقد ألا القاوي معقولة ن الوكالة اإل لعترة زمنية معينةينبغي أن ال  كومئ الناحية القانونية، و  

 .6  جاوزت المدة اإلعتياديةاإلداري في فرنسا يتدلل في  قديرها إذا كانأ مدة الوكالة قد 

ائل في المس لتةاحات ااحيلإهل يبقي التعويض علع السؤال الاي يطر  نعسه هنا هو : ولكئ 

 ول ؟ مجرد حدوث الحل التخويل سينت ي ن أ؟ أم عند حدوث الحلول أو الوكالة  محل التعويض

ض   اإللتةاحات المعووة  محتعظا   له سيبقعفي هاا الشون يبدو أن الرأي الراجح هو أن المعوَّ

إن اء  المحال له أو الوكيل يعدم سلطة عالتعويض ال ينت ي  مجرد الحلول أو الوكالة، ولكئ هاا ال ـ .له

                                                             
ن فيقوم القانون  اللتةاحا ه وممارسته ااحيل  يئ يحول مؤقأ أو دائم مان  وجود عندأو الحلول  اإلنا ة  تحققإذ :  1

ان . الم زوال حيئ إلع الغائب ااحيل لتةاحاتوإ  وعباء  القيام و كليعه عنه، نائبا  تعييئ العليا اإلدارية السلطة  قومأو 

 .19راج  : لليعي محمد، المةدر السا ق، ص 

يعترق الحلول عئ التخويل، في أن الحلول  غلب عليه الةعة الوظيعية، انه يتحدد  القانون و  طريقة مجردة،  : 2

االلتةاص  التةاحه، ف نا ينتقل هاا ويحدث إذا وجد مئ الحوادث ما يجعل حاحب االلتةاص عاج ا  عئ م اولة

) قوة القانون( إلع موظف ألر، و غير حاجة إلع قرار لاص. و الك يمارس جمي  إلتةاحات الموظف جميعه 

ااحيل. أما التخويل ، فومر يقدم عليه حاحب االلتةاص مئ  لقاء نعسه، فيع د  بعض إلتةاحا ه إلع موظف آلر 

اللتةاص عاج ا  عئ م اولة ي اول ا  ةورة مؤقتة. وهكاا فالحلول يتم  قوة القانون ما أن يةبح حاحب ا

 .إلتةاحه، علع عك  التعويض الاي يتطلب القانون قرارا  حريحا   الك
و  اا  ج ئيا  ولي  كليا .:  جدر اإلشارة الع أنه ير  البعض  ون الوكالة  ختلف عئ الحلول، كون الوكالة أو اإلنا ة  3

 أن كما النائب، أو إليه الشخص المعوض  عييئ فيه يتم إداري قرار وجود في واإلنا ة ري اإلدا خويلالت مئ يتشا ه كال  

 المعوض، التةاحات  بعض يقوم إليه أن المعوض أي ومؤقأ، ج ئي  شكل  كون يمارسون ا التي االلتةاحات

  اإلنا ة ان ، الشخةية الةعة أو التقريرية الةعة ل ا ليسأ التي فقط ااعمال يمارس ف و للنائب  النسبة اامر وكالك

 ، 1991  يروت، ،الدار الجامعية العامة، اإلدارة في دروس ع مان، محمد ع مان حسيئ د.شاملة ... للتعةيل راج   ليسأ

  وما  عدها. 118ص
  شرطيئ مقيدة االيرة الحالة هاه أن إال .مكتوب بير أو مكتوب كان سواء نص إلع في ااساس   ستند اإلنا ةأن :  4

 موازية إدارية سلطة وجود اإلداري التنظيم يتدمئ وأن ، ومنا   أو حراحة اإلنا ة يمن  مكتوب نص وجود عدم  :وهما

 ال اإلداري التدرج في ااحيل مئ أدنع سلطة نيا ة أي ذلك ماعدا أما. .اإلنا ة إلي ا  وكل أن يمكئ ااحيل مئ أعلع أو

  .حراحة  ا  يسمح مكتوب  نص إال  عطع
 .19المةدر السا ق ، ص: لليعي محمد ،  5
: ال يوجد نص حر  في التشريعات العراقية النافاة يحدد مدة أو فترة الوكالة أو اإلنا ة حراحة ما عدا  حديدها  ــــ)  6

 فترة مؤقتة أو مدة معقولة( فقط.
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في الحدود التي  تعق م   لتةاحهإكافة  ممارسة  لهيسمح أنه  المسلَّم  ه قانونا   إذ أنه مئ .التعويض

 . 1التعويض

ة والوكال الحلول الع أن واق  العمل في العراق قد جر  علع عدم التميي   يئ جدر اإلشارة و أليرا  ، 

 في ممارسة اإللتةاحات الوظيعية.

  تعييئ أو اللتةاحا ه وممارسته االلتةاص حاحب  مجردعودةوأليرا  ينت ي الحلول أو الوكالة 

 . 2محل ااحيل أو  إنت اء مدة الوكالة  آلر شخص

 

 :  3الفعليالموظف  ثال ا  :  -

يقةد  الموظف الععلي الشخص الاي يمارس م ام الوظيعة العامة دون أن يكون له في ذلك سند    

قانوني ححيح..وقد إعترف القداء اإلداري  ةحة اعماله  سبب الظروف التي  ملي اإلعتراف 

ععلي في و يمكئ  ةور الموظف ال  ةحة  لك التةرفات ومانا  لتسيير المرفق العام  شكل منتظم.

فقد  حدث ظروف إست نائية م ل حريق أو فيدان حالتيئ ، الحالة ااولع في ظل الظروف اإلست نائية. 

اص آلرون  ال أو بير ذلك وال يتمكئ الموظعون العمومييون مئ القيام  م ام أعمال م ، فيقوم اشخ

، هنا يتم اإلعتراف  ةحة ،  ممارسة م ام ا لتوميئ إستمرار عمل المرفق  إنتظامعالقة ل م  الوظيعة

أما الحالة ال انية، ف ي  تم ل في ظل الظروف .  ةرفات هؤالء وكان ا حادرة مئ موظعيئ عمومييئ

يقتةر القداء اإلداري نظرية الموظف الععلي علع الظروف اإلست نائية فقط. حيث  اإلعتيادية. إذ ال

سند قانوني ححيح في ممارسة قد  ةدر في الظروف اإلعتيادية  ةرفات عئ أشخاص لي  ل م 

الوظيعة العامة. ف اا الشخص يةدر قرار إداري معيب  تعيينه، ويباشر م ام عمله ، ثم  كتشف 

.  الك فإن الرا طة القانونية  يئ الموظف اإلدارة أن قرار التعييئ لي  ححيحا  مئ الناحية القانونية

منه  جاه الغير حسني النية  ناء علع  الةادرة واإلدارة  نت ي م  اإلعتراف  ةحة التةرفات القانونية

ما يوحي  ه ظاهر الحال. مئ هنا فإن حاالت عدم إلتةاص الموظف الععلي أو ) الموظف الظاهر( 

 -كما يسميه البعض يمكئ حةرها في حاالت ثالث :
                                                             

ليوم نعسه؟ هل والموظف المعوض إليه قراريئ في مسولة واحدة في ا ما هو الحل إذا أحدر الموظف ااحيل: ولكئ  1

لتةاحا  أك ر مئ إ المسولة محل جدل كبير، والسيما أن المسلم  ه في هاا الشون أن ااحيل ال يملك ينعا قرار ااحيل؟

 ااحيل في هاه الةورة هو التةاص مواز التةاص المعوض إليه، وفي هاا ينبغي أن يكون مع وما  أن التةاص

لتةاحه كامال . والموظف ااحيل الاي أجر  إ ول اا االير ممارسة.  competence paralleleلتةاص الحال ال

، التعويض ال يعد الرئي  اإلداري للقرارات الةادرة طبقا  للنةوص، حتع ولو كان الموظف المعوض إليه مرؤوسا  له

عئ هاا  ئاسية إزاء التةرفات الةادرة عمئ حل محله. ان القرارات الةادرةفلي  لألحيل أن يعد نعسه سلطة ر

المرؤوس طبقا  للتعويض إنما  عدّ كون ا حادرة عئ الرئي  نعسه، ،مئ ثم فإن احترام هاه القرارات واجب علع الرئي  

شخةيا ، فإذا حدث أن فوض وزير الدفا  ، م ال ، أحد ألوية الجيش في التةاص معيئ وأحدر هاا اللواء أمرا  إداريا  

وز حدود التةاحه إذا ألغع هاا. والقاعدة في هاا الةدد أن ااحيل إذا لم  عجبه طبقا  ل اا التعويض فإن الوزير يتجا

قرارات المعوض إليه ورأ  أن  ةرفا ه بير مشروعة أو بير مالئمة وأراد إلغاءها، فعليه أن يسلك السبيل المشرو  

و ةورة  المختةة  حسب ااحوال. االلتجاء إلع السلطة الرئاسية المشتركة أو إلع سلطة الوحاية أو الج ة القدائية 

عامة فإن حاحب االلتةاص ااحيل ال يمكئ أن يعقب علع القرارات الةادرة ممئ يحل محله إال في الحدود التي 

يملك ا والقرارات الةادرة منه هو شخةيا . وهاا  عك  السلطة المعووة، فمئ يعوض  عض التةاحا ه يستطي  أن 

يجبُّ حقه في التعقيب علع القرارات زاء المعوض إليه، فإن التعويض ال ن سلطة رئاسية إيسترد التعويض. كما أنه إذا كا

الةادرة منه  ةعته رئيسه اإلداري ان مئ حقه أن يعقب علع قرارا ه سواء حدرت هاه القرارات ممارسة 

 اللتةاص أحيل أو معوض. 
 .161ا ق، ص: د. عبدالغني  سيوني عبدهللا، التنظيم اإلداري، المةدر الس 2
،  الكتاب ااول ، مكتبة يادكار، 1: للتعةيل حول نظرية الموظف الععلي مؤلعنا مباديء القانون اإلداري، ط 3

وما  عدها و كالك راج  : عبدهللا محمد البطوش، نظرية الموظف الععلي فق ا  وقداء  ، رسالة  ص، 2016السليمانية، 

 وما  عدها. 23، ص 2006ماجستير، جامعة مؤ ه، ااردن، 
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 حال .ه أعدم  عيينه  قرار ححيح أو عدم وجود قرار  تعيين .1

 م الوظيعة العامة. طالن قرار  ولي هاا الشخص م ا .2

مباشرة م ا واره ) ربم ذلك( في أداء م اإستمرعالقة الموظف  الوظيعة العامة و وأليرا  إنت اء .3

 إلتةاحا  ا. م  اإلعتراف  ةحة  ةرفا ه القانونية اثناء  لك العترة.

 

 عيب عدم اإلختصاص في القرار اإلداري 

 

 تعريف عيب اإلختصاص. 1

معنع أنه القواعد التي  حدد الج ة المختةة  القيام  تةرفات معينة،  لرق : يقةد  عيب االلتةاص 

لتةاص ما أوكل  ه إلع فرد معيئ أو إلع هيئة  اا  ا دون مشاركة، أو أوكل إإذا قام المشر   تحديد 

لتةاص ما مشاركة عدة إة شترط لممارسإو هيئات ليمارسه كل علع حدة، أو  ه إلع عدة موظعيئ أ

وإذ حدر  .إال  موافقت م جميعا   و عاون ا معا،  حيث ال يكون العمل اإلداري ححيحا   أفراد أو هيئات

فإن  ةرف ا  ،العمل أو التةرف اإلداري مئ ج ة مخالعة للج ة التي حددها المشر  للقيام  الك العمل

لإللغاء لتوفر عيب  ان ا بير مختةة  ه ويكون قا ال   .ممئ ال يملك هاا الحق يعتبر حادرا  

 .االلتةاص

لقبول دعو  اإللغاء، ولعل اإلداري عتمده القداء إة عدم االلتةاص في كونه أول عيب و ظ ر أهمي

ن دعو  اإللغاء في  دايت ا نب ق منه  قية العيوب، و وإالتكرار والقول  ونه العيب الاي مئ وروب 

ال ي ال عيب االلتةاص العيب الوحيد و .حد السلطةسم دعو  عدم اإللتةاص و جاوز إحملأ 

الاي يتعلق  النظام العام،  حيث يستطي  القاوي أن يتةد  له مئ  لقاء نعسه حتع ولو لم ي ره طالب 

اإللغاء، كما أن اإلدارة ال  ستطي  أن  تعق م  اافراد علع مخالعة قواعد االلتةاص، ان هاه القواعد 

دارة، كما أن العيب الاي يلحق القرارات اإلدارية  عدم العام ولي  لمةلحة اإل مقررة للةالح

 .1 اء الحق مئ حق السلطة المختةةااللتةاص يجعل ا قرارات  اطلة ال يمكنتةحيح ا  إجر

  :صور عيب االختصاص . 2

في ا عيب ين ما العقه والقداء اإلداريان، فالةورة ااولع هي التي يكون لعيب االلتةاص حور ان  َ 

، أما الةورة ال انية فيكون في ا عيب 2 أو اإللتةاص بتةاب السلطةإ، ويسمع جسيما  االلتةاص 

 .االلتةاص  سيطا  

: ويتحقق عندما يةدر القرار مئ فرد عادي لي  له الةعة القانونية أو  عيب االختصاص الجسيم -

لتةاص مئ موظف ال حلة له  إحدار القرارات اإلدارية، أو مئ سلطة إدارية في موو  مئ اال

ويتر ب علع ذلك أن القرار ال يعتبر  اطال فحسب،  ل معدوما  .إحد  السلطتيئ التشريعية أو القدائية

جراءات  نعياه و دلل إ –ميعاد الطعئ  –لةعته اإلدارية، فال يتحةئ  عوات ااوان  وفاقدا  )أو ميتا ( 

                                                             
 783: سمير عبدهللا السماعنة، عيب عدم اإللتةاص و أثره في القرار اإلداري، المةدر السا ق، ص  1

 ويمكئ  جسيد حاالت إبتةاب اإللتةاص في حالتيئ ::  2

ئة لاحدة دلل فرد عادي لي  له حعة الموظف  وعمال اإلدارة أو إذا  دللأ  هي موجب ا ي: حالة إغتصاب السلطة -

ئ احة يعتبدر مد ملك أحال  حق مباشرة اإللتةاحات اإلدارية، فكل ما يةدر عئ هاا العرد العادي أو هاه ال يئة الخال 

 قبيل إبتةاب السلطة و عتبر قرارا  م منعدمة ال  حمل أية حعة إدارية.

ل مدئ ارة عمد غتةدب اإلد موجب دا : حالة إغتصاب السلطة اإلدارية إلختصاصات السلطة التشريعية أو القضاائية -

 . عةل ذلك الن ا   دالُ مئ السلطة القدائية ( حال ن ا )تشريعية أو قيام اإلدارة السلطة الأعمال 
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: "هو كل قرار أو المعدوم  القرار اإلداري المنعدم فإنو  معنع آلر،  .1 ومئ أعمال التعدي

يكون فيه العيب درجة جسيمة صارخة )واضحة( حيث يفقده صفته اإلدارية )أي العيب 

 2الواضح يفقد القرار صفته اإلدارية(.

 

: ويكون عندما يتعلق اامر  مخالعة قواعد االلتةاص في نطاق  عيب االختصاص البسيط -

مئ العيب السا ق ذكره وينقسم إلع أنوا    ر حدوثا  الوظيعة اإلدارية، وهاا العيب أقل لطورة وأك

مختلعة، ف ناك عدم االلتةاص الموووعي وعدم االلتةاص ال مني ثم عدم االلتةاص 

 .3 المكاني

 : ركن السببثانياً :  -

ال  ستطي  اإلدارة التةرف مئ  لقاء نعس ا دون وجود سبب حقيقي، و ينطبق هاا علع القرارات    

وعلع هاا . 4 اإلدارية، إذ ينبغي أن  ق  واقعة مادية أو قانونية  سبق إ خاذ القرار و  سبب إ خاذه

اق  اامر  حظع دراسة ركئ السبب في القرار اإلداري  وهمية  الغه  عرض نعس ا علع وااساس 

 وذلك لالعتبارات اآل ية:

ه بر  خلعي يعت: يتم ل في أن ركئ السبب هو العنةر ااول في القرار اإلداري والااالعتبار األول -

 فيق  القرار  اطل مما يمكئ إلغائه. ،أو عدم ححته مئ قبيل عدم المشروعية

لك ان وذ ,  له ما يستوجبه: . يعتبر السبب ومان وقرينة علع أن  دلل اإلدارة االعتبار الثاني -

م راك هالقرارات اإلداري  نطوي في معظم ااحوال علع الحد مئ حريات اافراد واإلورار  م

 المالية وااد ية.

: يتم ل في أن ركئ السبب هو أحد أهم الوسائل التي  حد مئ انحراف اإلدارة االعتبار ال الث -

السبب  ؤدي إلع  قليص السلطة التقديرية  و عسع ا في استعمال سلطت ا , والرقا ة علع ركئ

 .5لإلدارة وذلك عئ طريق الرقا ة علع مالئمة القرار
                                                             

: للتعةيل راج  : نورة الماي، عيب عدم اإللتةاص، دراسة متاحة علع الرا ط اإللكتروني اآل ي )  وريخ ال يارة  1

11/1/2016.) 
http://www.marocdroit.com 

راسة و حول المووو  نعسه، راج ، د. رياض عبد عيسع ال هيري، عيب عدم اإللتةاص في القرار اإلداري، د

 (.2016-1-20متاحة علع الموق  اإللكتروني اآل ي )  وريخ ال يارة 
read.php?t=1255http://www.omanlegal.net/vb/showth 

 .341، ص 1973، مكان الطب   ال، 2: د. محسئ لليل، مباديء القانون اإلداري، ج 2
 .787: سمير عبدهللا السماعنة، المةدر السا ق، ص  3

اء يعود العدل مام القدو إمكانية الطعئ  ه  شكل مستقل أ : ظ ور السبب كركئ اساسي مئ اركان القرار اإلداري 4

 التقاعد إلع أحيل الاي الش يرة؛ ( Monodفي قدية مونو ) 1907عام  منا العرنسي اإلداري القداء جت ادفيه الع إ
ديسي  حكم  الها  عةح عن ا. ثم لم مخالعات علع  وديبية كعقو ة اإلحالة أسباب اإلدارة فبنأ  الك، طلبا   يقدم أن دون

(dessayوالاي ) الوجود رقا ته منا ذلك الحيئ  العرنسي  الدولة جل م  دأ إذ ، 1910 عام وووحا أك رها كان  
 المادي الوجود علع رقا ته فرض وجوب إلع نت عإ قد القاوي كان وإذا .السليم القانوني التكييف ثم للوقائ ، المادي
 فال ، الحد هاا عند يقف أن يجب القاوي دور فإن القانوني،  كييع ا وححة لقرارها، سببا اإلدارة ا خا  ا التي للوقائ 
 فعل لو انه أساسه، علع المتخا اإلجراء و يئ  ينه التناسب، مد  و قدير السبب ولطورة أهمية مد   حث إلع يتعداه
 عيب أحبح وقد العامة. اإلدارة علع الرئاسية السلطة ممارسة إلع كقاوي، م مته حدود عئ لروجا   يعد فإنه ، ذلك

للتعةيل راج : ماجد رابب الحلو، القداء   اإللغاء. الطعئ أوجه  يئ و ارزة هامة مكانة منا ذلك الوقأ يحتل السبب

 .403، ص 2000اإلداري منشوة المعارف،اإلسكندرية، الطبعة  ال ، 
: راج  دراسة حول ركئ السبب في القرار اإلداري وفقا  احكام المحكمة اإل حادية العليا علع الرا ط اإللكتروني  5

  -( : 10/1/2016ارة اآل ي )  اريخ ال ي
http://www.twitmail.com/email/401379235/3 

http://www.marocdroit.com/
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لم يحدد المشرعون  عريعا  معينا  لركئ السبب في القرار اإلداري, فيما يتعلق  تعريف ركئ السبب ، 

جي "  ونه " هو  لك يدليون عرفة العقيه " . فقد مما يجعل المسولة موووعا  الجت ادات العقه و القداء

الدكتور سليمان  هعرف. و." الحالة الخارجية التي  ولد في نع  رجل اإلدارة و  برر احتمال ا خاذه

الطماوي  ونه " هو الحالة القانونية أو الواقعية التي  دف  اإلدارة إلع إحدارة ", وعرفه كالك  ونه " 

و  عليه "1.ئ رجل اإلدارة فتوحي إليه  ا خاذ قرارههو الحالة القانونية أو الواقعية التي  تم  عيدا  ع

إن سبب القرار اإلداري هو الوقائ  أو الظروف المادية والقانونية التي  وحي  إلتةار يمكئ القول 

لرجل اإلدارة عند وقوع ا أنه يستطي  ممارسة إلتةاحه  إ خاذ القرار. وهكاا فإن رجل اإلدارة 

 الع قاعدة قانونية مكتو ة أو بير مكتو ة وعلع وقائ  أو حالة مئ الوقائ عندما يتخا القرار فإنه يستند 
2. 

دار رة في إحالعك ول اا فإن السبب هو حالة مئ القانون والواق   سبق القرار ، و  ير لد  رجل اإلدارة

 -قرار أو  ل مه  إحدار القرار. وهو :

عمال نية واالقانورار  والتي هي القواعد ا: وهي عبارة عئ ااسباب القانونية للق إما حالة قانونية -

 –وانيئ الق –) الدستور  القانونية  التي  شكل الشرط ااساس في ممارسة اإلدارة لنشاطا  ا

 .اانظمة والتعليمات(

 : وهي  ظ ر في أشكال عدة من ا : وإما حالة واقعية -

 ة(.ستقاللموظف العام لإلااسباب التي  كون علع شكل عمل معيئ. م ال )  قديم طلب مئ قبل ا .1

 رة(لمظاهااسباب التي  تخا شكل حالة معينة. م ال ) حاالت   ديد النظام العام  مئ لالل ا .2

ف في لتوظيااسباب التي  تخا شكل حعة معينة في شيء أو فرد مئ اافراد. م ال )  وفر شروط ا .3

 أو وجود جدار آيل للسقوط(. -شخص قدم للوظيعة العامة

 جدر اإلشارة الع أن عيب السبب في القرار اإلداري لم يظ ر  ووو  في قداء مجل  الدولة 

(، اما قبل ذلك  Trepon( و التحديد في قراره الش ير في قدية ) 1922العرنسي اإل منا عام )

 .  3التوريخ، فإن المجل  كان يخلط  يئ سبب القرار و بايته

  تسبيب القرارات اإلداريةالعالقة بين سبب القرار اإلداري و : 

                                                             
، 1966، القاهرة، 3سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، دراسة مقارنة، دار العكر العر ي،ط  : 1

ارنة، دار العكر وما  عدها، وكالك راج : سليمان محمد الطماوي، الوجي  في القانون اإلداري، دراسة مق 53ص 

 .586، ص1996العر ي، القاهرة، الطبعة  ال، 

: عبدالغني  سيوني عبدهللا، القانون اإلداري، دراسة مقارنة اس  و مباديء القانون اإلداري و  طبيقا  ا في لبنان،  2

القداء اإلداري، دراسة وما  عدها. وكالك محمد الجبوري،  425الدار الجامعية للطباعة والنشر، سنة الطب   ال، ص 

 وما  عدها. 102، ص 1998، مكتبة دار ال قافة للنشر والتوزي ، عمان، 1مقارنة، ط
علع نحو حمل رجل اإلدارة علع إحدار القرار يعني يالحظ وجود عالقة متينة  يئ السبب الاي مئ الناحية النظرية :  3

ائه والتي ينبغي أن  تعامل م  هاا السبب و ستجيب له فتحقق الغاية التي سعع إلع  حقيق ا مئ ورال دف أو و يئ معيئ 

ولئئ كانأ هاه العالقة الوطيدة  .الغاية مئ إحداره  إشبا  هاا السبب ومواج ة الحالة الواقعية أو القانونية التي يم ل ا

،  ون السبب يندمج  يئ السبب والغاية قد  ةل   ما في حاالت معينة االندماج الكلي حيث يقرر  عض العقه اإلداري

 الغرض في القرار اإلداري ولاحة عندما  تةرف اإلدارة  ناء علع سلطات  قديرية  حيث  كون بير مل مة  إعالن 

أسباب ا خاذها للقرار اإلداري مئ ج ة، و كون ل ا مئ ج ة ثانية حرية  قدير أسباب  دلل ا أو عدم  دلل ا لمواج ة 

ال ان ذلك كله ال يعني أن كال مئ ركني السبب والغاية هما شئ واحد ال التالف  ين ما إ .واقعة مادية أو قانونية معينة

هنالك فوارق أساسية والتالفات جوهرية التلف العق اء في  ةنيع ا و حديدها و عالوا لنتعرف معا علع السبب وحعا ه   ل أن

دراسة  عنوان  طور الرقا ة القدائية علع عيب السبب في .. للتعةيل راج  : .وأنواعه ونوج  في رقا ة القداء اإلداري لألسباب

  -( :10/1/2016القرارات اإلدارية علع الرا ط اإللكتروني اآل ي : )  وريخ ال يارة 

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=10990 
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 لدك  و أخداذ القدرار لتدع  ددف  اإلدارة ال و الواقعيدة اأالحالة القانونية إذا كان سبب القرار اإلداري يعني 

لواقعيددة او  لددك الحالددة ا أوحتمددال إرادة عمددل معدديئ إة التددع  ولددد فددع ذهددئ رجددل اإلدارة الحالددة الواقعيدد

يعندددع   القددرارات اإلداريدددة سدددبيب ، فددإن القانونيددة التدددع  سددبق العمدددل اإلدار  و بددرر احتمدددال ا خددداذه

 بب القدرار يئ سوجود را طة  الدرورة اإلفةا  عئ " ااسباب " التع يستند إلي ا القرار ، مما يعنع 

واعدد التدع ناحدر الجاندب الشدكلع للقدرار ، والقأحدد عيعدد فالتسدبيب ولكئ م  ذلك ، ،  و سبيبه اإلداري

، ارللقددر حدددده  تعلددق  المشددروعية الخارجيددة للقددرار ، أمددا ااسددباب ف ددع أحددد العناحددر المووددوعية 

 ما يلع : ذلك مئويتدح  . والقواعد التع  حكم ا  تعلق  المشروعية الداللية للقرار

ا اساسدي وجد ء  ، كلع والمشدروعية الخارجيدة لده يتعلدق  الجاندب الشد ،التسبيب عنةرا  فع القرار يعد -

عنيدة  ده وهدو كدالك أساسدا قويدا للرقا دة علدع القدرار مدئ كافدة ااطدراف الم ،مئ مدمون مبدأ الشدعافية

ك  طريق مباشدر او بيدر مباشدر ، أمدا السدبب ف دو أسداس القدرار وأحدد عناحدره الموودوعية وهدو لدال

 عنةر فع الرقا ة عليه .

لرقا دة اائية علع ااسباب ال  تدمئ حتما  وجدود التسدبيب كعنةدر شدكلع سدا ق علدع ن الرقا ة القدإ -

 إلفةدا  عدئالقدائية ، بير أن  لك الرقا ة القددائية  قتددع مدئ الناحيدة الموودوعية إلد ام اإلدارة  ا

سدة انيدة مماروهو ما يعنع إل ام اإلدارة  التسبيب فع مرحلة الطعدئ القددائع إلمك ،أسباب ا خاذ القرار

 القداء لوظيعته وإحدار حكم عادل فع مووو  الطعئ علع القرار اإلدار  .

 يح األسابابالتزام اإلدارة باإلفصاح عان وتوضاأن التسبيب احطالحا  و الا  نقةده ، إنما يعنع : "  -

 الستشاااريةاالقانونياة والواقعياة المباررة إلصادار القارار ، وبيااان الارد علاى الطلباات الهاماة وا راء 

لع جانب الشدكو اعتبار أن التسبيب يتعلق  ال وآراء المعنيين ونتائج استطالعات الرأى او التحقيقات "

بيب ، فإن  سد للقرار اإلدار  وأن هاا االير هو أحد أعمال اإلدارة التع يجب أن  خد  لمبدأ الشعافية

ا مئ مدمون مبدأ الشعافية ،  خد   التبعية لبداقع عنا حدر مددمون القرارات اإلدارية  اعتبارها ج ء 

ن و المعنيواطنيئ فع معرفة  سبيب القرار اإلدار  ولي  فقط المخاطبون مبدأ الشعافية وحق كافة الموا

  تلك القرارات .

مئ ناحية ألر  ، فإنه يجب التوكيد علع أن  سبيب القدرارات اإلداريدة  مدا يعنيده مدئ إفةدا  و ووديح 

الجددو  " ،  المبررة ال خاذ القرار إنما يعندع فدع الواقد   ووديح "لدراسدة  لألسباب القانونية والواقعية

التع قامأ   ا السلطة اإلدارية قبل ا خاذ القرار كع  توكد مدئ سدالمت ا مدئ كافدة االعتبدارات  مدا يحقدق 

 .1 فع الن اية ال دف و ما يجعل هاا ال دف متعقا  م  المشروعية

 المعايير العامة في ركن السبب من القرار اإلداري  : 

 إلداري مئلسبب في القرار امدمون ركئ اتمدة لدراسة أهم المعايير المعويمكئ إجماال   وويح   

 -ما يلي :عرض لالل 

ال يمكئ لإلدارة أن  تدلل في إحدار قرار إداري معيئ اإل إذا قام سبب  يبرر  دلله، ولكئ وجود  -

السبب ال يل م ا   التدلل في كل الحاالت مالم ينص القانون علع بير ذلك. مئ هنا فإن ركئ 

. إذ ال يمكئ السير دون مراعا ه. ولكئ وجودها ال 2 اإلداري يشبه إشارة المرور السبب في القرار

 يستل م ورورة المرور.

                                                             
يمية القداء أ وظبي، جامعة زايد،  : نقال  عئ : د. سامي الطولي، التسبيب والسبب في القرارات اإلدارية، أكاد 1

  -( :10/1/2016دراسة متاحة علع الرا ط اإللكتروني اآل ي )  اريخ ال يارة 
http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts/449369 

 ، عمان،2ط/ والتوزي ، للنشر ال قافة مقارن، دار دراسة والتطبيق النظرية  يئ اإلداري القرار ال ببي، سمارة لالد:  2

 40-39، ص ص 1999
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ذا ه اإل إء عليااحل العام هو أن اإلدارة بير مل مة  ون  عةح لألفراد عئ السبب الاي  دللأ  نا -

ري ر اإلدالقرالشكليا   ال م ا القانون  اكر ااسباب...وفي هاه الحالة ال انية يةبح السبب شرطا  

 يتر ب علع إبعاله  طالن القرار اإلداري.

َ في حالة عدم ال ام اإلدارة  اكر سبب  دلل ا .. ستطي  اإلدارة أن  ةدر قرارها لا - ئ ذكر مليا

ذا لاحة إ حقيقيااسباب، كما أن ا  ستطي  في  عض الحاالت أن  اكر سببا  وهميا  إللعاء السبب ال

 السبب الحقيقي يناقض إعتبارات الةالح العام.ما قدرت أن ذكر 

مة  ل م إل ام اإلدارة  اكر سبب  دلل ا يعد مئ انج  الدمانات لألفراد ، انه مئ جانب يس -

علع  عنييئالقداء اإلداري في رقا ته علع مشروعية القرار اإلداري ، ومئ جانب آلر يساعد الم

تجه يلعام الح م أو ودهم.ول اا فإن اإل جاه امعرفة أسباب حدور قرار إداري علع نحو معيئ لة

 عيب علع ةالقدائي الرقا ة  عدعليه نحو ال ام اإلدارة  اكر السبب في كل القرارات اإلدارية.

 وهاا ،اإللغاء أسباب مئ وكسبب اإلداري، القرار مشروعية مئ التحقق وسائل مئ وسيلة السبب

 اإلداري القرارن أ ما  والمشروعية.  ومبدأ القانونية، الدولة لعكرة و جسيدا الرقا ة، لعكرة  وسيعا

  دفع او ، التدلل علع دارة اإل  حمل ححيحة قانونية أو واقعية، حالة علع يقوم رأينا، كما

 مئ ل ا  دال وإنما إعتباطا،  الك  قوم ال للقرار إ خاذها عند اإلدارة أن ذلك قرارها؛ إلحدار

 دارة اإل جلر يدف  الاي المسوغ  م ا ة  عد والتي إل خاذه، السا قة الواقعية الظروف مئ مجموعة

 إل خاذ

 .1القرار 

 ا ا ، فإنب في إذا  طوعأ اإلدارة  اكر سبب  دلل ا في الحاالت التي ال يعرض القانون ذكر ااسبا -

  الك السبب  ُخد  القرار اإلداري لرقا ة القداء اإلداري .

 ما يجبسبب  دلل ا إلحدار قرار إداري معيئ ليسأ مطلقة، و إنإن حرية اإلدارة في إلتيار  -

 علي ا ان  ختار السبب الاي يبرر  دلل ا.

ااحل هو إفتراض سالمة القرارات اإلدارية بير المسببة ،علع أساس أن ا  قوم علع سبب  -

 .2ححيح يبررها

 

 -: ركن الشكل و اإلجراءاتثالثاً :  -

                                                             
  632ص ، 1996 اإلسكندرية، ، المعارف منشوة .اإلداري القداء ، هللا عبد  سيوني الغني عبد: للتعةيل راج  :  1

 وما  عدها.

 قداء في اإللتةاص عدم عيب ظ ور  اإللغاء و  التحديد  عد الطعئ أوجه  يئ السبب عيب : فيما يتعلق  مكانة 2

 الدولة مجل  يقف ولم ،...القانون ومخالعة االنحراف، عيب لإللغاء، ظ ر الوحيد الوجه وإعتباره العرنسي الدولة مجل 

 فق اء  ساؤل أثار علي ا. مما  قوم التي ااسباب إلنعدام اإلدارية القرارات يلغي ألا  ل الحد هاا عند  تقدمه العرنسي

 ومعارض مؤيد،  يئ المواقف العق ية فتباينأ اإلداري، القرار  إلغاء للحكم جديدا وج ا كان إذا عما العام، القانون

 الرأي و ظ رت في السياق نعسه أراء متعددة، من ا. الرأييئ  يئ وسطا موقعا وقف مئ ومن م  اا ه، قائم كعيب الستقالله

 القائل هواإل جاه  :ال اني أما الراي.اإلداري القرار أركان مئ كركئ له إنكاره مئ إنطالقا السبب، لوجودعيب المنكر

 في السبب فكرة العال، عبد حسنيئ محمد.. للتعةيل راج  :  للطعئ مستقال وج ا اعتباره دون السبب عيب  وجود

 سليمانوما  عدها. و كالك راج  :  2013ص  ، 1971 القاهرة، العر ية، الن دة دار .اإللغاء ودعو  اإلداري القرار

 247 .ص ، 1976 اإلسكندرية، العر ي، العكر دار، -مقارنة دراسة -اإلداري القداء في دروس الطماوي، محمد

 ال انية، الطبعة العر ية، الن دة دار .اإلداري الدبط قرارات علع القدائية الرقا ة العال، عبد حسنيئ وكالك محمد

 وما  عدها. 105، ص 1991القاهرة، 
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 أو ي حورةهاا العمل اإلراد يتخا أن يجب أرادي، لاا  قانوني هوعمل اإلداري القرار  ما أن   

 قرارال و الك يةدر  .محددة حورة أو  رمظ في   اأراد عئ اإلدارة  علئ  ون لارجيا مظ را  

  اإلداري

 إجراءات  با ، أ ن اإعال أو عن ا اإلفةا  ثم ومئ اإلدارة أرادة لتكويئ يتطلب قد القانون أن بير

 اه   ت اماالل ويعد ، القرار اإلداري في واإلجراءات الشكل  قواعد ي اعل يةطلح معينة وشكليات

 لةحة يكعع فال ولالك الشكل.  عيب معيبا   واال كان القرار القرار، لةحة وروريا   شرطا   القواعد

 لع  دف إ الّشكل قواعدو ما أن مختص ،  أداري أوعدو مختةة أدارية  ةج مئ حدوره القرار

 إلالل فيه المةالح  لك مراعاة عدم ان. سواء حد علع اافراد ومةلحة العامة المةلحة حماية

 وأشكال جراءاتإ وإحداره  حديره  شون  تب  أن مئ  د فاللاا  .واافراد لإلدارة المقررة  الدمانات

. اإلداري القرار اءإلغ أوجه أسباب مئ سببا   الّشكل عيب يُعدُّ و كما. اإلدارية القرارات  التالف  ختلف

 القرارات حدارإ في المشّر  أوجب ا التي الشكلية  القواعد اإلدارية الج ات الت ام عدم أي في حاالت

 أوجبت ا لتيا الشكلية للقواعد اإلدارة مخالعةسيغدو  الشكل، عيبوعلع هاا ااساس، فإن  .اإلدارية

 أو. دارهإح في ا باع ا الواجب ولإلجراءات اإلداري، للعمل الخارجي للمظ ر واانظمة القوانيئ

 . اإلداري العمل في ا باع ا الواجب الشكلية اإلجراءات ححة عدم أو إهمال

 : الشكل .1

ي، وني إرادل قانإذا كان إظ ار اإلدارة إراد  ا يعد مئ مستل مات القول  ون القرار اإلداري عم     

دارة ة أن اإللشكليوكل ما يشترط القرار مئ الناحية ا فإن القاعدة أن هاا اإلظ ار لي  له حورة معينة.

ت ا قةدقد أظ رت نيت ا  وي شكل كان  ما يجعل المخاطبيئ  القرار يع مون  شكل واوح ومحدد م

 اإلدارة  قرارها.

ي حيغة رار فعليه أن ااحل العام في ركئ الشكل مئ القرار اإلداري أنه ال يشترط أن يةدر الق   

ره  ظ ستطي  أن   ،اا ه فقط، إذ أن اإلدارة ، إذا لم يحدد المشر  شكال  معينا  للقرار أو شكل معيئ  

 - وية حورة  ختارها. ومئ هاا الةور :

 :  الشكل المكتوب -أ

وإذا كان  لقرار.اونقةد  ه الةورة الخارجية التي  حتم القوانيئ واللوائح )اانظمة( أن يعرغ في ا   

اا طبق هااحل أنه ال يشترط في القرار اإلداري أن يةدر  ةيغٍة معينٍة أو  شكل معيئ.  ل ين

حداث ةد إ ق الوحف ويجري حكمه كلما أفةحأ اإلدارة أثناء قيام ا  وظائع ا عئ إراد  ا المل مة

 أثر قانوني. 

أن يةدر القرار كتا ة. ويكون هاا الّشكل  - ل في الك ير الغالب -وقد يشترط المشّر  أحيانا     

معرووا  ومنا  كلما  طلب القانون نشر القرار، وفي هاه الحالة يجب أن يحمل القرار مكان و اريخ 

الرسمية للدولة و نسيبه و دقيقه مئ الج ة حدروه وذكر ااسانيد التي يقوم علي ا وحيابته  اللغة 

، في الوقأ نعسه شكل القرار اإلداري شائعة و هامة جدا  و عد هاه الةورة مئ المختةة  إحداره. 
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ف ي  م ل ومانة لمةلحة اافراد و لمةلحة اإلدارة ذا  ا لاحة عند اإلحتجاج  القرار أمام الج ات 

 .1 المعنية

 :  القرارات اإلداريةاألشكال غير المكتوبة في  -ب

 يقد يةدر القرار اإلداري في حورة شعوية بير مكتو ة ولاحة ف: إذ  الشكل الشفهي .1

لتي لشعوية اايمات القرارات العردية التي  ةدر في مجال الوظيعة العامة، كما هو الشون  النسبة للتعل 

إذا  اإلداري لقرارلللشكل الشعوي  يوج  ا الرئي  اإلداري لموظعيه. إالّ أنّه ال يجوز لإلدارة أن  لجو

ي ة الاكان هناك نص قانوني حريح يستبعده، كون يكون هناك نص قانوني يستل م في  ةرف اإلدار

ندباط نون إ، أو في حالة فرض العقو ات اإلندباطية  موجب قاي يد عئ مبلغ معيئ أن يكون مكتو ا  

رض الاي يستوجب ان يكون قرار ف ،لالمعد 1991لسنة  14موظعي الدولة والقطا  العام رقم 

 العقو ات اإلندباطية  شكل  حريري.

 دة ا المنعربير مل مة  اإلفةا  عئ إراد   -كوحل عام –ذا كانأ اإلدارة إ : (اإلشارةشكل ) .2

والمل مة في شكل معيئ، فإنه ال يوجد ما يمن  اإلدارة مئ أن  ةدر قرارها علع شكل إشارة  وجه 

 ر يب آثار قانونية معينة، وذلك أسوة  ما هو معمول  ه في القانون الخاص، لةاحب الشون  قةد 

حيث  ُعتبر اإلشارة شكال  مئ أشكال التعبير عئ اإلرادة لاحة في مجال العقود. ونظرا  لمبدأ التراوي 

في العقود وعدم وجود شكل محدد أو لاص للتعبير عئ هاه اإلرادة، نجد أن التشريعات المدنية كافة 

 .2شير إلع  عض حيغ التعبير عئ اإلرادة علع سبيل الم ال ال الحةر 

 أي )يجا يا  إيكون  ف و قد يكون اإلفةا  لإلدارة إيجا يا  أو سلبيا  أو ومنيا ،   : سكوت اإلدارة .3

كون  ال ، ويمدرسة محريحا ( عندما  د  اإلدارة قرارا   نظيميا  أو قرارا  فرديا ، يتدمئ  ناء جسر أو 

قوم  ه ارة أن  اإلد سلبيا  عندما  متن  اإلدارة عئ القيام  عمل أل مت ا  ه القوانيئ واانظمة أو وعدت

ي رار إدارا ة قاستنادا  إلع  لك القوانيئ واانظمة، وإّن رفض اإلدارة القيام  عمل معيئ، يعد  م 

 ا ة  ركأ لقديريي نطاق سلطة  ومني. أما إذا كان امتنا  اإلدارة عئ إ يان عمل مئ ااعمال دالال  ف

 التعبير لتالفاهاا االمتنا   م ا ة قرار ومني. وال يتر ب علع  دفي شون مسولة مئ المسائل، فال يع

لتعبير لونية الدمني عئ التعبير الةريح أي أثر قانوني حيث يولا التعبير الدمني ذات القوة القان

إلرادة  قة لن ا حراحة أو ومنا ، يجب أن  كون مطاالةريح، واإلرادة الظاهرة سواء أكانأ معبرة ع

  .الحقيقية )الباطنة(

ل لتواحاعئ طريق إستخدام أج  ة اإل ةال الحدي ة كالرسائل اإللكترونية أو إستخدام وسائل  .4

 اإلجتماعي أو رسائل ال ا ف المحمول.... الخ.

 : اإلجراءات .2

إلدارة  م يدا  إل خاذ القرار. وقد يل م المشر  اإلجراءات هو عمل أو مجموعة أعمال مادية  قوم   ا ا

اإلدارة  إ با  إجراءات معينة قبل إ خاذ القرار، وعلي ا مراعاة ذلك واإل كان قرارها الاي لم  را  فيه 

مئ هاه اإلجراءات التي يتطلب ا المشر  و اإلجراءات المطلو ة مشو ا   عيب عدم المشروعية.

                                                             
(، ااردن ، 3(، العدد )12العدل العليا ااردنية، مجلة المنارة، المجلد ): كريم كشاكش، عيب الشكل في قداء محكمة  1

 وما  عدها. 472، ص  2006
 .492: المةدر نعسه، ص  2
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أو إستشارة مئ هيئة ) لجنة أو مجل ( قبل إحدار القرار. وقد إلحدار  عض القرارات الا رأي 

يكون ألا الراي إلتياريا   النسبة لإلدارة ، اإل أنه قد يكون ال اميا  في حاالت  حددها النةوص ، فال 

 ستطي  اإلدارة إ خاذ القرار دون إستيعاء هاه الشكلية . واإلدارة ليسأ مل مة مالم ينص المشر  علع 

،  إ با  الراي أو المشورة التي  قدم الي ا في قرارها .أما إذا ال م النص اإلدارة  طلب رأي لالف ذلك

وإ باعه في قرارها، فإن ا ال  ستطي  مخالعة ذلك ولي  ل ا ليار  شون إ با  الرأي المقدم، ان عدم 

 .1حتع للقاوي إثار  ا قيُدها  الك يعيب قرارها  اإلداري . وهاه القاعدة مئ النظام العام التي يجوز 

 

 

 

 رابعاً : ركن المحل : -

 .حظة حدورهفي الوو  القانوني القائم لالقرار محل القرار اإلداري هو التغيير الاي يحدثه     

داري هو ر اإلفينشيء مرك ا  قانونيا  جديدا  أو يعدل أو يلغي مراك  قائمة.  معنع آلر محل القرا

و  يه حاال   ب علوااثر القانوني الاي يتر ،در القرار الع إحداثهالمرك  الاي  تجه اليه إرادة ُمة  

القانوني  حل العملي  مو  اا يتم نية معينة أو  عديل ا أو الغائ ا.مباشرة. وهاا ااثر هو إنشاء حالة قانو

ييئ ار  عذلك : قر وكم ال علعمادية و واقعية.  مل المادي الاي يكون دائما  نتيجتهعئ محل الع

يادة ، وقرار إجازة ق اي يشغلهإدلال شخص في المرك  التنظيمي للوظيعة الهو: محله  ،موظف

 العامة. اتالسما  لشخص  قيادة مركبة في الشوار  والطرق: هو محله  ،مركبة

يقال فم محله. ، فإن القرار عادة يسمع  إسي كونه موووعهونظرا  اهمية المحل في القرار اإلدار   

 يئ، قرار  رفي ، قرار منح مخةةات، قرار فرض العقو ة،....الخ.م أل : قرار  عي

 

 شروط محل القرار اإلداري : 

يبا  يغدو مع دارييشترط في ركئ المحل أن يتوافر فيه جملة مئ الشروط القانونية، و اإل فإن القرار اإل

آلر أن   معنعو .مدمونهيقةد  عيب المحل أن يكون القرار اإلداري معيبا  في فحواه أو  عيب الحل. و

يا  كان ألقانون جائ  أو مخالف لمنج  أو بير يكون ااثر القانوني المتر ب علع القرار اإلداري بير 

  والمباد العرفكمةدره سواء أكان مكتو ا  كون يكون دستوريا  أو  شريعيا  أو الئحيا  أو بير مكتوب 

 : . عليه  تلخص شروط المحل فيما يليالعامة للقانون

 : أثر القرار حاالَ و مباشراً  كونأن ي .1

دارة جل اإل، التغيير  الاي قةده ر شكل ححيحهاا يعني ورورة أن يحدث القرار حال حدوره    

رار حال ن القأعترض إذ يُ  اإلداري ل اا الغرض  قرينة الةحة.، ويتمت  القرار في ااووا  القانونية

حتع  اه،ء  تنعي(  ستطي  البدكقاعدة عامة )وأن اإلدارة  ،حدوره يكون ححيحاَ ويحدث آثاره في الحال

 لو طعئ اافراد  ةحته.

                                                             
:  وفراش حعيان، مبدأ التعليل الوجو ي للقرارات اإلدارية في الج ائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  1

 وما  عدها. 21، ص 2015وزو، الج ائر،  السياسية، جامعة مولود معمري،  ي ي
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اشئة عئ ديدة النأن ااووا  القانونية الج ،ويتر ب علع إفتراض أو قرينة  موافقة القرار للقانون   

لمعني . وعلع هاا ااساس يتمكئ الشخص اهي االر  حال حدور القرار  شكل ححيحالقرار  قوم 

الوقأ  وفي .ات  موجب المرك  القانوني الجديدالقرار مئ التمت   ما يعطيه له مئ حقوق و إمتياز 

لع أن ععاذه. ناإللت ام  ما   ما يعرض عليه القرار مئ الت امات و واجبات منا  ينشو في ذمتهنعسه 

حظة لمئ  فاا  القول  ون القرار اإلداري ينتج آثاره حال حدوره  شكل ححيح ال يعني أنه يكون نا

ال . واافراد  جاه  جاه اإلدارة و حدوره  حق الجمي ، إذ أن هنالك مواعيد محددة لنعاذ القرار اإلداري

 مجال هنا لاكر  عاحيل هاا المووو .

 

2.   ً  :  أن يكون محل القرار ممكنا

فإن  ،حيال  مستا كان  حقيق أثر القرار أما إذ محل القرار اإلداري ممكئ التحقيق.يشترط أن يكون 

بل لوظيعة ققته  اأن  ةدر اإلدارة قرارا   ترفي  موظف إنت أ عال : ذلكعلع القرار يكون معيبا . م ال 

 .أحال   و قرار  عييئ موظف في درجة وظيعية محاوفة مئ المالكأ وريخ القرار. 

ليه. عن الحقة د  كو( قد  كون سا قة علع حدور القرار، وقثر القرار ) أي محله وإستحالة  حقيق أ   

ها قتةر أثريإنما و حة القرار مئ الناحية القانونية.مئ أنوا  اإلستحالة علع حوال يؤثر النو  االير 

ر علع حدو سا قةحيث أحبح هاا التنعيا مستحيال . أما اإلستحالة ال .علع  نعياه مئ الناحية العملية

 القرار، فإن ا  ؤثر في ححته .

 

 : 1القرار للقانونعدم مخالفة محل  .3

نبغي . عليه يروعيةذلك عمال   مبدأ المشو .علع اإلدارة عند إحدارها للقرار اإلداري، إحترام القانون.

 م مخالعةنا  عدوالمقةود ه.ولي  مخالعا  عنه موافقا  للقانونهو اآللر أن يكون محل القرار اإلداري 

 ة انأ مكتواء أكسو ،للقواعد القانونية ااعلع درجةموافقة محل القرار اإلداري قانون: هو إحترام وال

 القواعد خالعةمأو عرفية. لالك فإن جانبا  مئ العقه قد إستبدل عبارة ) مخالعة القانون(  عبارة ) 

ا. إذ ام  درج  إحتر، يتعيئ علي ا أيدا  دارة  إحترام القواعد القانونيةوالع جانب واجب اإل القانونية(.

 القواعد جمي  ليسأ متساوية في  ر يب ا. فنةوص الدستور  تقدم علع كما هو معلوم() أن هاه القواعد

 القانونية، ويلي ا في التر يب التشري  العادي، ثم القرارات التنظيمية،...الخ.

فتارة  كون المخالعة لنص مئ نةوص القوانيئ أو  ، تنو  حور مخالعة القرار اإلداري للقانونو

ا في حالة وجود القاعدة القانونية، و ارة  كون المخالعة في  عسير القوانيئ واللوائح اللوائح أو  طبيقا  

أو في  طبيقا  ا عندما  كون القاعدة القانونية بير واوحة و حتمل التوويل . ومئ حور مخالعة القانون 

 : التي اعتمدها القداء االداري الةور اآل ية

 . المخالعة المباشرة للقانوناوال  :   -

 . الخطو في  عسير القاعدة القانونيةثانيا  :   -

 .الخطو في  طبيق القاعدة القانونيةثال ا  :   -

                                                             
، أما عيب مخالعة القانون  معناه الواس  فيشمل عيوب  (عيب المحل)يطلق علع عيب مخالعة القانون  معناه الديق :  1

 . عيب االلتةاص والشكل والسبب وعيب االنحراف  السلطةأي القرار اإلداري كافة، 
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 :المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية: أوال   -

 تحقق هاه الحالة عندما  تجاهل اإلدارة القاعدة القانونية و تةرف كون ا بير موجودة وقد  كون هاه 

لو منح رجل اإلدارة رلةة م اولة م نة معينة لشخص وهو يعلم أنه لم يستوف المخالعة عمدية كما 

 . شروط منحة الرلةة، وقد  كون المخالعة بير عمدية نتيجة عدم علم اإلدارة  وجود القاعدة القانونية

 

يئ والمخالعة المباشرة للقاعدة القانونية أما أن  كون مخالعة إيجا ية  تم ل  قيام اإلدارة  تةرف مع

مخالف للقانون كما لو أحدرت قرارا   تعييئ موظف مئ دون االلت ام  شروط التعييئ أوان  كون 

المخالعة للقاعدة القانونية سلبية  تم ل  امنتا  اإلدارة عئ القيام  عمل يوجبه القانون م ل امتناع ا عئ 

دة القانونية مئ أك ر حاالت والمخالعة المباشرة للقاع . شروط منحه منح أحد اافراد  رليةا  استوفي

مخالعة القانون وقوعا  ووووحا  في الواق  العملي، ومئ ذلك م ال أن يتم احالة الموظف علع التقاعد 

 .قبل  لوبة السئ القانونية المحدده قانونا

 

 

 :الخطأ في تفسير القاعدة القانونية: ثانيا   -

عدة القانونية فتعطي القاعدة معنع بير المعنع الاي  تحقق هاه الحالة عندما  خطو اإلدارة في  عسير القا

والخطو في  عسير القاعدة القانونية أما أن يكون بير متعمد مئ جانب اإلدارة فيق   . قةد المشر 

وقد يكون متعمدا   .  سبب بموض القاعدة القانونية وعدم وووح ا، واحتمال  وويل ا إلع معان عدة

لمدعع  مخالعت ا مئ الووو   حيث ال  حتمل الخطو في التعسير، ولكئ حيئ  كون القاعدة القانونية ا

  . اإلدارة  تعمد التعسير الخاطئ، فيختلط عيب المحل في هاه الحالة  عيب االنحراف السلطة

وفي معنع الخطو في التعسير أن  عمد اإلدارة إلع مد نطاق القاعدة القانونية ليشمل حاالت ال  دلل في 

 .أو  ديف حكما  جديدا  لم  نص عليه القاعدة القانونية نطاق ا أحال ،

 

 :الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية :ثال ا   -

يكون الخطو في  طبيق القاعدة القانونية في حالة مباشرة اإلدارة للسلطة التي منح ا القانون إياها 

وط التي حددها القانون  النسبة لغير الحاالت التي نص علي ا القانون، أو دون أن  توافر الشر

فإذا حدر القانون دون االستناد إلع الوقائ  المبررة ال خاذه أو لم يستوف الشروط التي . لمباشر  ا

ويتخا الخطو في  طبيق القانون حور يئ : ااولع  تم ل في  . يتطلب ا القانون فونه يكون جديرا   اإللغاء

ية  ؤيده، وم ال ذلك أن يةدر الرئي  اإلداري ج اء  حالة حدور القرار دون االستناد إلع وقائ  ماد

 وديبيا   معاقبة أحد الموظعيئ دون أن ير كب لطو يجي  ذلك الج اء، أما ال انية فتتم ل في حالة عدم 

 برير الوقائ  للقرار اإلداري، وهنا  وجد وقائ  معينة إال أن ا ال  كعي أو لم  ستوف الشروط القانونية 

    . هاا القرار الالزمة ال خاذ

ب آثاره ير ، وافاا  إعتبارا  مئ  وريخ حدورهيمكئ إجماال  القول  ون محل القرار اإلداري يكون ن 

القرار وداري  وجه اإلدارة  وجه لاص. وهاا هو العرق ااساسي  يئ القرار اإلو للمستقبل  وجه عام

 القدائي لقرارا، وهاا يعني أن للماوي ئي ) الحكم القدائي(، إذ أن االير ير ب آثاره دائما  القدا

 يكون دائما   وثر رجعي .
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عتبارا  مئ  حق م إ افاا  نأما فيما يتعلق  نعاذ القرار اإلداري  النسبة لألفراد ، فإن القرار اإلداري يكون 

 - وريخ علم م  القرار  إحد  الطرق المقررة  إلعالم م  ه، و تم ل هاه الطرق  ـــ :

 عنييئ  القرار  نشره أو إعالنه.علم الم ةطريق 

   (.شع يا   بليغهطريقة  بليغ المعني شخةيا   القرار) سواء أكان ذلك  تسليمه نسخة مئ القرار أو 

 .طريقة العلم اليقيني 

 

 

 

 :  اً : ركن الغايةخامس -

فكل نشاط ، اإلجتماعي لوظيعة اإلدارة العامة تةل باية القرار اإلداري إ ةاال  وثيقا   المدمون    

 قوم  ه اإلدارة يجب أن  كون بايته لدمة المجتم  و حقيق الةالح العام. و تم ل هاه الخدمة في 

، الةحة إنتظام وحماية النظام العام  عناحره ال الث ) اامئ العام سيير المرافق العامة  إطراد    و 

 .1 (العامة ، السكينة العامة

ال و .لعامةن يستخدمه لتحقيق المةلحة احا  ما، فإنه يجب أيمنح المشر  الموظف إلتةا وعندما   

 والتي انونا  قلغاية ألر  بير الغاية المحددة  ،يجوز مطلقا  أن يستخدم موظف أو هيئة إلتةاحا  ما

 يجب أن  تةل  جانب مئ جوانب المةلحة العامة.

التي  ئيةلن ااهو النتيجة   وأ، ه رجل اإلدارة مئ إ خاذ القراروبرض القرار اإلداري هوما كان يبغي

 راد  حقيق ا  إ خاذ القرار.أ

ي  ااثر لالقرار اإلداري هو برض ر اإلداري عئ محل القرار ، ان القرا بايةختلف و  اا      

 ،إلداري ارار أما باية القعلع حدور القرار حاال  و مباشرة، وإنما هاا محله. المباشر  الاي يتر ب

ال امة. وكم اا وهو المةلحة الع، ريااوس  واا عد والن ائي للنشاط اإلداال دف عبارة عئ ف ي 

دد محقانوني شخص في مرك  القرار  عييئ الموظف محله أو أثره المباشر هو وو   علع ذلك: 

ظام عام  إنتفق الف ي  سيير المر : . أما باية هاا القرار شكل مس بق، ومباشر ه م ام الوظيعة العامة

 . حقيق الةالح العام مئ وراء عملية إحدار القرار  تعيينهو وإطراد

ك يرا  ما يحدث في العمل للط  يئ ركني السبب ويختلف ركئ الغاية عئ ركئ السبب ايدا . إذ 

وهو الحالة الواقعية أو القانونية  ،والغاية، فإذا كان ركئ السبب يم ل الجانب المادي في القرار اإلداري

دا  عئ إرادة رجل اإلدارة، فإن الغاية  م ل الجانب الشخةي في القرار، ذلك أن التي  نشو و تم  عي

رجل اإلدارة عندما يواجه حالة واقعية معينة، وير  أنه قد سنحأ له فرحة التدلل واستعمال 

 رج  أهمية كون ركئ السبب م  . عتبارات إما لديه مئ فإنه يعكر ويقدر علع ووء  ،التةاحا ه

الدمان والتوازن الاي يحققه في كبح جما  سلطات اإلدارة الخطيرة. فالمسلم  ه أن  ركئ الغاية في

سلطان الدولة لي   غاية في ذا ه، ولكنه مجرد وسيلة لتحقيق المةلحة العامة. ومئ ثم فإن المشر  

 صحيئ يقرر لإلدارة التةاحا  معينا  ف و يحدد حراحة أو ومنا  الغاية التي مئ أجل ا للق االلتةا

                                                             
 داري، المةدر السا ق، ص : د. ماهر عالوي الجبوري، القانون اإل 1
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ويخد  رجل اإلدارة لقاعدة عامة  عرض عليه أن يست دف  جمي  أعماله و ةرفا ه  حقيق الةالح  .

العام، فإذا لرج علع هاا المبدأ وسعع إلع  حقيق نع  شخةي فقد حعته كعرد مئ أفراد اإلدارة، 

لم يتمكئ مئ وأحبح عمله مجرد اعتداء مادي، "وهاه القاعدة معرووة  ال نص يلجو إلي ا القاوي إذا 

 كما سناكره الحقا . .1 حديد الغرض وفقا  لقاعدة  خةيص ااهداف"

 

 : طبيعة ركن الغاية 

ذ عت ا ، إن طبيافكار التي طرحأ  شوإلتلف العقه حول طبيعة ركئ الغاية في القرار اإلداري ، ومئ ا

 ر في للدا دايتم ل في م ،ذهبأ بالبية العق اء الع وحف طبيعة ركئ القرار ااداري  ونه عنةر ذا ي

در القرار وما أراد  حقيقه لحظة إ خاذه وما  ولع مئ هدف أو اهداف مئ إحداره. ر  يينما   ُمة 

  .جانب آلر مئ العقه  ون الغاية أو الغرض هو في ااساس ركئ موووعي في كل قرار إداري

تةاحه متخا القرار إل في هدف  حقيق المةلحة العامة التع أعطعهاا الركئ الموووعي يتم ل و

 .داريةوعلع هاا ااساس، فال دور لُمةدر القرار في  شكيل باية القرارات اإل هاا لتحقيقه.

ي ر اإلداررض القرا غألا  جانب مئ الحقيقة المتعلقة  ومئ الناحية الواقعية يبدو أن كال الرأييئ قد   

إلداري قرار اة واحدة، يظ ر أن لغاية الوعند  جمي  هايئ الرأييئ في فكروأبعل جانبا  آلر من ا. 

ما و، رار: الوجه ااول هو  لك الةورة التي رسم ا رجل اإلدارة المختص لحظة إحدار الق وج ان

أما  .إلداريالغاية القرار  هو الجانب الاا يهاا . وه للقرارهداف أراد  حقيق ا  إحدار ةور مئ أ

نح ة التي ملحة العامالنتيجة الن ائية للقرار كما حددها القانون، أي المةعبارة عئ ف و : الوجه ال اني 

 طا ق الوج ان  تحدد طبيعة ركئ الغاية.يت ماعندوالموظف إلتةاحا ه لتحقيق ا. 

 

 ( حاالت إساءة إستخدام السلطة أو اإلختصاصعيب ركن الغاية)  : 

فتراض ححت ا مئ حيث بايت ا، أي إمقتداها  تمت  القرارات اإلدارية كقاعدة عامة  قرينة قانونية    

وعلع مئ يدعي العك   .افتراض أن ا  ست دف الةالح العام، أو ال دف المخةَّص ل ا في القانون

 ست دف  حقيق إثبات ذلك. وإذ كانأ القاعدة العامة أن القرارات اإلدارية جميع ا ودون است ناء 

و كمل ا و قدي  وجوب قاعدة ألر   داف إلع هاه القاعدة  فإن هناك أيدا   .المةلحة العامة

وهو ما  ،ست داف القرارات اإلدارية  حقيق ااهداف التي عين ا المشر  في المجاالت المحددة ل اإ

إلدارة باية وهدفا  يسمع  قاعدة " خةيص ااهداف" ويقةد   ا أن المشر  وفي حاالت معينة يحدد ل

لاحا  معينا  يوجب علي ا أن  ست دفه عند إحدار قرارا  ا  حيث إذا ما جاوزت اإلدارة في قرارها 

ال دف المحدد مئ المشر  يكون قرارها معيبا   عيب الغاية قا ال  للحكم  عدم ححته إذا ما طعئ عليه 

القرارات الةادرة في لةوص الموظعيئ  أمام محكمة القداء اإلداري، ومئ اام لة علع هاه القاعدة

العمومييئ كالنقل والترقية وإن اء الخدمة وبيرها، حيث إنه في القرارات السا قة مئ الواجب علع 

ست داف مةلحة العمل عند إحدارها، وأيدا  القرارات الخاحة  الدبط اإلداري حيث مئ إاإلدارة 

النوعية مئ القرارات حعظ اامئ العام والسكينة  الواجب علع اإلدارة أن  ست دف عند إحدارها لتلك

العامة والةحة العامة. والجدير  الاكر أن عيب إساءة استعمال السلطة مئ الدقة  مكان انه عيب لعي 

                                                             
راج    اا الشون  حث حول العالقة التالزمية  يئ ركني الغاية والسبب في القرار اإلداري، متا  علع الرا ط  : 1

  -( :25/4/2016اإللكتروني اآل ي )  وريخ ال يارة 
http://www.mohamah.net/answer/ 
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إذ ال يشوب القرار عيب في ظاهره كعيب عدم االلتةاص، أو عيب الشكل، أو عيب مخالعة القاعدة 

قانون في روحه؛ لالك فإن م مة القاوي اإلداري فيه  بدو شاقة القانونية وإنما يخالف القرار ال

 متد  لك الرقا ة إلع  وحساسة للغاية، ان ا ال  قتةر وكما أسلعنا القول علع الرقا ة الشكلية،  ل

البواعث الخعية والدواف  المستورة التي حملأ رجل اإلدارة علع التةرف المعيب، عليه يكون هاا 

الحتياطية في  درج العيوب الموجبة للحكم  عدم ححة القرارات اإلدارية ومئ العيب مئ العيوب ا

 الواجب أن ي يره الخةوم في الدعو  كون أن هاا العيب ال يتعلق  النظام العام. 

 جب أناي ييحدد المشر  في معظم الحاالت الغرض العليه و  مخلص المعنع يمكئ القول  ونه قد 

 د أهدافا   يحدالن ألر  في أحيا اإل أنه و ند قيامه  ااعمال القانونية.يسعع رجل اإلدارة لتحقيقه ع

عام لةالح الف ااهدأإ خاذ القرار الاي يحقق بروا  يدلل ومئ  حالحية إنما يترك لإلدارة معينة، و

ص مئ إللتةااو دث أن يتم إساءة إستخدام السلطة أوقد يحك دف عام لنشاط اإلدارة العامة. للمجتم  

با  شكل عييما أي  حقيق بايات ألر  بير  لك التي حددها المشر . مإلدارة أو رجل اإلدارة، اقبل 

 اري .ار اإلدمئ هنا فإن إساءة  ستخدام اإللتةاص  شكل عيب ركئ الغاية في القرعلع ركئ الغاية.  

 -:تةاصاإللأو يمكئ  حديد ثالث حاالت إلساءة إستخدام السلطة إستنادا  الع ما  قدم ذكره، و

 

 . حالة تحديد أو تخصيص األهداف -أ

 يعدها لاا .اإلدارة و عسف اإلفراد  حقوق اإلدارية القرارات في ااهداف  خةيص قاعدة  ر بط    

 لقرارها إحدارها عند   ا والتقيد حترام اإ اإلدارة علع يجب التي الجوهرية المباد  مئ البعض

 ،اإلدارية قرارا  ا إحدار مئ ال دف لتيارإ في  قديرية سلطة لإلدارة أن مئ  الربمو .1 اإلداري

 يقيدها الغالب في انه إال  السلطة، نحرفأإ قد  كون وإال ،المةلحة  إطار مؤطرا   يكون أن  شرط

 إلحدار ة العام المةلحة وجوه مئ محدد وجه أي معيئ هدف  حقيق ورورة قانوني  نص المشر 

 ولو و اطال   معيبا   قرارها وق  وإال  التحديد ال دف ذلك ا تغاء علي ا ينبغي الحالة هاه وفي. رها قرا

 ال دف بير أي القانون حدده الاي العامة المةلحة وجه بير لكئ. العامة المةلحة  تغأإ أن ا أثبتأ

 أن هو " ي اإلدار القرار إحدار في ااهداف  خةيص قاعدة مخالعة وحورة القانون  نص المحدد

ا اإلداري القرار يست دف  .2 إحداره سلطة اإلدارة منحأ أجله مئ الاي الغرض بير برو 

فإن  مئ هنا، أن يكون لكل موظف أهداف محددة مئ أس  التنظيم اإلداريو تعبير آلر  ما أنه 

ف يقوم ل موظالموظف العام ال يكلف اإل  تحقيق جانب معيئ يتعلق  تحقيق الةالح العام. لاا فإن ك

حه ف إلتةاوذلك  منح الموظ ، عمل في المجال الاي قةد المشر   حقيقه مئ المةلحة العامة

ام  ما نظام العة الي، ومئ ناحية ألر  فإن جانبا  مئ وظيعة اإلدارة المتعلق  حمالتحقيقه. هاا مئ ناحية

ئ حال م هدافه ، لاا  فال يجوز لإلدارة  ويسلطات الدبط اإلداري قد حددت أأعطع لإلدارة مئ 

وهداف  هداف ألر  بير  لك المتةلة )م ال ( لتحقيق أااحوال إستخدام سلطات الدبط اإلداري 

 عامة(.السكينة ال -الةحة العامة –الدبط اإلداري المحددة وهي ) اامئ العام 

 

 : حالة عدم تحديد او تخصيص األهداف -ب

                                                             
 ٤٧ ص طب ، سنة المعارف، ال منشوة ، اإلداري القانون ، عبدهللا  سيوني الغني عبدراجع :  1
 ٦٤ ص ، ١٩٩٣العر ية ،القاهرة،  الن دة دار ط/  ال،  ، اإلداري القداء ، حافظ محمود:  2
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 مسلك  حديد ةالستحال طبيعية حالة وهي ،اإلداري القرار إلحدار معينا   هدفا مشر ال يحدد لم أذا  

 و حديد اإلدارة

 حورة أية ارلتيإ حرية الحالة هاه في فلإلدارة سلعا، المشر  قبل مئ نشاط ا م اولة وبايات أهداف

 للمةلحة

هو  حقيق و تخا قرارها لتحقيق ال دف العام لنشاط ا أن إلدارة يمكئ لفي هاه الحالة والعامة. 

ا ة قد إ خإلداراالمةلحة العامة. و ال نكون أمام  حالة إساءة إستخدام السلطة اإل إذا  بيئ أن رجل 

 ا التي  ةاحاالقرار لتحقيق برض ال يتةل  الةالح العام. أما إذا إستخدمأ اإلدارة سلطا  ا و إلت

 .لم يحدد المشر  ل ا اهدافا  محددة لتحقيق اي برض فيه مةلحة عامة، فإن عمل ا مشرو 

 

حالة ما إذا أتخذ القرار لتحقيق منفعة شخص أو مجموعة اشخاص أو لإلضرار بشخص أو  -ت

 مجموعة أشخاص.

  قرار من العامم لة القرارات المتخاة لتحقيق مةلحة لاحة ال عالقة ل ا  وبراض النع  ومئ أ   

 لمجال.انع   نشاط معيئ لألفراد في  عض ايام ااسبو   لمن  منافست م لنشاط لاص لمتخا القرار في

 

 إثبات عيب إساءة استعمال السلطة 

ر لك لسااحل في عيب االنحراف  السلطة أن يق  عبء إثبا ه علع عا ق مئ يدعيه فإن عج  عئ ذ

مت  دارية  تت اإل اا العيب مئ  لقاء نعس ا، ال سيما وأن القرارادعواه وال يجوز للمحكمة أن  تةد  ل

  .  قرينة المشروعية وعلع مئ يدعي مخالعت ا للمشروعية إثبات ذلك

تعلق و النظر لةعو ة موقف المدعي وعج ه في أحيان ك يرة عئ إثبات هاا االنحراف ما دام ي

ا  دمنه مر أو داري علع أنه إذا كان نص القرا النواحي النعسية لمةدر القرار، فقد درج القداء اإل

لقاوي جوز لملف الدعو  مئ أوراق ومستندات  ؤدي إلع إثبات اإلساءة أو االنحراف  السلطة فإنه ي

  . النحرافقو  اوأن يحكم مئ  لقاء نعسه  إلغاء القرار دون أن يحمل طالب اإللغاء إقامة الدليل علع 

أو  ثباتلعرنسي والمةري علع قبول الدليل المستمد  كل طرق اإلكالك استقر قداء مجل  الدولة ا

روف ياه والظو نع الداللة مئ مجرد قراءة القرار أو أسبا ه التي  ني علي ا أو مئ طريقة إحدار القرار

 . التي أحاطأ  ه إلثبات عيب االنحراف، ولي  في القداء االداري العراقي ما يخالف ذلك

ة علع وجود االنحراف مئ الظروف المحيطة  القرار و وقيأ وطريقويمكئ للقداء أن يستدل 

 وقوف علعار للإحداره و نعياه، كما يجوز استدعاء الخةوم لسؤال م عئ الوقائ  المحيطة  ا خاذ القر

دليل  رسال  الال  مأهداف اإلدارة و واع  ا إذ أن الم م أن ال يبقع االدعاء  إساءة استعمال السلطة قو

 . عليه

 

 

 المطلب الخامس

  أنوا  القرارات اإلدارية

شتراك ا في إ ل أن ا ربم  ، القرارات التي  ةدر عئ مختلف ااج  ة اإلدارية مئ نو  واحد دال  ع

سواء مدمون ا أو في شكل ا. اامر الاي أد   العقه إلع  ، ختلف فيما  ين ا ،وعناحرها ماهيت ا
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  ل ل ا أيدا   فقط، وليسأ ل اه التةنيعات أهمية نظرية وفق أس  مختلعة.  ةنيع ا إلع فئات متعددة

أهميت ا مئ الناحية العلمية، وذلك اللتالف آثار القرارات وفق التةنيعات التي  نتمي إلي ا أو 

 .التقسيمات التي  دلل في ا

تي مئ محتو  القرار اإلداري وموووعه وإلع طبيعة اآلثار القانونية ال نطالقا  إويقوم هاا التقسيم 

وال يتوقف عند شكل ا وواجبا  ا الخارجية، ،  حدث ا القرارات، فالتقسيم ينعا إلع جوهر القرارات 

إلع مداها وإنشائ ا ثم  ستنادا  وذلك إيمكئ  قسيم القرارات اإلدارية إلع أنوا  مختلعة. علع هاا ااساس و

 .مئ حيث  كوين ا وأليرا   .وكالك مئ حيث لدوع ا لرقا ة القداء، إلع أثرها  النسبة لألفراد 

  : يث حية مئ :  نقسم القرارات اإلدار أنواع القرارات اإلدارية من حيث موضوعهاالعر  ااول

 موووع ا الع قرارات إدارية منشئة و قرارات إدارية كاشعة :

 : القرارات اإلدارية المنشئةأوال  :  -

 إذ ، التعييئ أو التشجعية العالوة منح أو الترقية أو لتعييئا قرار م ل الحق، ينشو  موجب ا التع وهع 

 لك القرارات هي  معنع آلر . شروطه  وافرت ولو حتع الموظف حق ينشو ال القرار حدور  دون

  ف اه القرارات  ولد  اا  ا آثارا عييئ موظف جديد ،   تر ب علي ا آثار قانونية جديدة، م ال   التي

  . 1 قانونية اول مرة

 : القرارات اإلدارية الكاشفةثانيا  :  -

 في علي ا منةوص موووعية عامة قاعدة مئ حقه موظفال في ا يستمد التع الحالة فع و كون   

 عالوة منح راروق ،قرار التسوية م ل .الحق هاا عئ الكشف هو القرار يععله ما وكل ، الئحة أو قانون

  سبب  شجعية

 وقرارات ، الدورية العالوات منح وقرارات ، االولع الجامعية الدرجة مئ أعلع درجة علع الحةول

القرارات ع آلر .  معنالتسويات لقوانيئ طبق ا والتسويات البدالت ستحقاقوإ السا قة الخدمة مدد حساب

حي   إدلال  عمال   ،هي التي ال  و ي  جديد معترض علع  قرير إثبات حالة موجودة مئ قبلالكاشعة 

في  لشرف ا مخلة موظف حكم عليه  عقو ة ع لم ال القرار اإلداري الةادر   .التنعيا آثارها القانونية

 .جناية

ا تر ب علي أن ااولع  إذ مةدره،  كمئ في أهمية التميي   يئ القرارات الكاشعة والمنشوة  بدو و

 .هاريخ حدوئ  ارماآلثار والنتائج مئ التاريخ الاي ولدت فيه، أما ال انية فآثارها  بدأ في السريان 

 

 

  : نقسم القرارات اإلدارية مئ حيث  القرارات اإلدارية من حيث مضمونها و آثارهاالفرع الثاني  :

ارية  نظيمية الع قرارات إد( 2 ) أو يسميه البعض مئ حيث مداها أو عموميت او آثارها مدمون ا 

فردية لشخص موووعية ، وقرارات إدارية فردية  تدمئ مرك ا  أو مراك   تدمئ قواعد عامة و

 أو مجموعة أشخاص محدديئ  اوا  م.

 

 :  القرارات اإلدارية التنظيميةأوال  :  -

                                                             
 ( :2/2/2016: للتعةيل راج  المدونة القانونية المتاحة علع الرا ط اإللكتروني اآل ي ) وريخ ال يارة  1

post.html#ixzz41gHQ6ySs-http://elkanoon.blogspot.com/2015/03/blog 
 -( :10/2/2016: للتعةيل راج  المدونة القانونية المتاحة علع الرا ط اآل ي )  وريخ ال يارة  2

post_47.html-http://droit7.blogspot.com/2015/07/blog 

http://elkanoon.blogspot.com/2015/03/blog-post.html#ixzz41gHQ6ySs
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ص ليسوا هي القرارات التي  تدمئ قواعد عامة و موووعية مجردة  نطبق علع عدد مئ ااشخا

) اانظمة والتعليمات أو اللوائح (. م ال اانظمة والتعليمات  ـــ محدديئ  اوا  م ، و سمع أيدا  

 .1 المتعلقة  المرور و نظيم نشاط معيئ

ووعية حية الموو ما أن القرارات اإلدارية التنظيمية  تدمئ قواعد عامة ومجردة ، فإن ا مئ النا   

ولكئ  انون.ق ستوي م  القانون. و  اا المعنع فإن القرار اإلداري التنظيمي هو " شري  فرعي" أو 

 ال يمكئ ساسيةلقرار اإلداري التنظيمي، فإن هناك فروقات أربم هاا الشبه الموووعي  يئ القانون وا

 إبعال ا، ومئ هاه العروقات :

داري ر اإل: يةدر القانون مئ قبل السلطة التشريعية،  ينما يةدر القرا مئ الناحية الشكلية .1

 التنظيمي مئ قبل ج ات إدارية. أو  ااحر  مئ قبل السلطة التنعياية.

ات القرار ن جمي :  النسبة للقرار اإلداري التنظيمي شونه شو القانونية علي مامئ ناحية الرقا ة  .2

 ه  ئ الطعئ يمكاإلدارية ، يكون لاوعا  لرقا ة القداء اإلداري المختص. أما  النسبة للقانون فال

 أمام القداء اإلداري، وإنما يكون لاوعا  لرقا ة المحكمة الدستورية.

لقرار مئ ا : يكون القانون أعلع مر بة تدرج القانوني للمشروعيةمئ ناحية التدرج في سلَم ال .3

 قرار  قانوناإلداري التنظيمي في التر يب، وعلع هاا ااساس ال يجوز لإلدارة أن  خالف نص ال

  نظيمي أو بيره.

 

 

                                                             
: اللوائح  أوالً  : وحسب أبلب العق اء  وجد أر عة أنوا  مئ اللوائح اإلدارية ونوج  في ما يلي الحديث عئ كل من ا : 1

لممارسة الحقوق  التنعياية : وهي التي  ةدرها اإلدارة  نعياا للقوانيئ، فالمشر  لما كان يكتعي يوو  اإلطار العام

ً  والحريات ااساسية فقد  رك التعاحيل وظروف إدلال حي   نعيا هاه القوانيئ للسلطة التنعياية عئ طريق اللوائح.  ثانيا

اإلدارة  إحدارها دون االستناد إلع قانون سا ق ودون مشاركة –: اللوائح المستقلة : وهي التي  نعرد السلطة التنعياية 

ما يتم ووع ا  خةوص  نظيم المرافق العمومية أو  شون المحافظة علع النظام العام  وبالبا  السلطة التشريعية، 

: لوائح الدرورة :  ثالثا  عناحره ال الثة، اامئ العام، السكينة العامة، المةلحة العامة و سمع  لوائح الدبط اإلداري.

الجة سريعة للحعاظ علع كيان الدولة وسالمت ا. ية معاجئة  قتدي معاللوائح التي  ةدر لمواج ة ظروف إستئنائهي 

ً  في حالة  عار البرلمان للقيام  م امه. م ال حالة الحرب أو االوطرا ات. وقد يتم اللجوء إلي ا أيدا   : اللوائح  رابعا

ارة عئ نعقاد الدورات البرلماني، واللوائح التعويدية عبو ةدر أثناء إنعقاد البرلمان أو لارج إطار إالتعويدية : 

إال أن اإلدارة . لتةاص المشر  في مسائل  شريعية محددة أحال مئ إمراسيم قوانيئ  ةدرها السلطة التنعياية 

ً   مارس ا نيا ة عئ البرلمان  مقتدع  عويض منه، والتعويض مئ الالزم أن يكون  قانون. : لوائح الدبط : وهي  خامسا

للتعةيل راج  :  التي  ةدرها الحكومة مئ أجل المحافظة علع النظام العام،  ناء علع ما ل ا مئ سلطة  نظيمية عامة.

، 1973د. فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري في جمهورية مصر العربية، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية، مصر، 

، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 1994د. ماجد راغب الحلو، القانون اإلداري، طبعة و راج  أيدا   .711ص

، 1990د. عبد الرحمان البكريوي، الوجيز في القانون اإلداري المغربي، الكتاب الثاني، الطبعة األولى، . و أيدا  : 531ص
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 : 1 القرارات اإلدارية الفرديةثانيا  :  -

 لة أومعينيئ  اوا  م، أو يخص حا يقةد  ه القرار الاي يخص شخةا  معينا  أو مجموعة أشخاص

لةة حاالت محددة معينة ربم إنةراف آثاره الع عدد بير محدد مئ ااشخاص.م ال قرار منح ر

طبق تع لو إنحديا  قيادة لشخص معيئ أو قرار  عييئ موظف أو ع له. هاا يعني أنه يعد قرارا  إداريا  فر

من ل  راب مئمر الشرطة  من  الجم ور مئ اإلقتأ ال القرار علع مجموعة بير محددة مئ اافراد ، م

 آيل للسقوط.

 

 أهمية التمييز بين القرار اإلداري التنظيمي والقرار اإلداري الفردي  : 

 فإن الطريقة : لما كان القرار اإلداري التنظيمي يتدمئ قواعد عامة بير ذا ية ، طريقة اإلعالن .1

 لناس مئححاب الشون أو عامة ا وسيلة  مكئ أ نشرهإلعالنه الع المحاطيئ  ه هي اإلعتيادية 

 عض  اإلطال  عليه. و نشر اانظمة والتعليمات عادة في الجريدة الرسمية. كما يمكئ نشر

 لي ا.عإلطال   ا واالقرارات اإلدارية التنظيمية  إعالن ا  وي طريقة  تيح لألفراد  إمكانية العلم  

ينبغي التميي  في هاا المجال ،  لقرار بالسحب أو اإللغاءالتدخل إلنهاء ا ختلف سلطات اإلدارة في  .2

 يئ القرارات التنظيمية )اانظمة، التعليمات، اللوائح( والقرارات العردية، فلإلدارة الحق في  عديل 

لالك, ان هاه القرارات إنما  نشو  أو إلغاء قرارا  ا اإلدارية التنظيمية في أي وقأ  راه مناسبا  

 .عامة و تدمئ قواعد عامة مجردة كما هو حال التشريعاتمراك   نظيمية 

أما القرارات العردية، كقاعدة عامة فال يجوز إلغاؤها وقد  ر ب علي ا إكساب الشخص حقا 

مئ  اريخ حدورها وهي المدة المحدد للطعئ أمام  شخةيا  أو مرك ا  لاحا ، إال لالل ستيئ يوما  

فمئ  اب أولع أن  ،ه العترة  تحةئ ود اإللغاء القدائيالقداء اإلداري ،إذ أن ا  عد مرور ها

فان أمر إلغائ ا جائ  في أي وقأ,  ،  تحةئ ود اإللغاء اإلداري، أما إذا لم يولد القرار حقا لاحا  

وإذا كان مئ المسلم  ه فق ا و قداءا  انه ال يجوز الرجو  في القرار  .ان ا ال  ر ب حقوقا  مكتسبة

 ال يعني للود هاا القرار  ل إن أثار القرار  نت ي مئ لالل القرار المداد وفقا   اإلداري إال أن ذلك

للشروط التي ينص علي ا القانون، فقرار  عييئ موظف في وظيعة معينة ال يتوثر  عد ذلك  تغير 

الشروط القانونية لشغل هاه الوظيعة حتع لو فقد الموظف  عد  عيينه  عض شروط الوظيعة التي 

                                                             
في التعاريف، ف ناك مئ يعرفه  كونه ذلك  ننا نجد  عددا  فإ ،عند البحث في مسولة  عريف القرار اإلداري العردي:  1

 اا ه، سواء  علق االمر  شخص أو أشخاص، كتعييئ أحد الموظعيئ أو عدد مئ الموظعيئ  القرار الاي يخص معينا  

ار  وسمائ م ،أو  شيء أو عدة أشياء كالقرار الةادر  بناء مستشعع أو عدة مستشعيات. أو  حالة أو عدة حاالت كالقر

حتواء المظاهرة علع عدد كبير مئ اافراد بير معينيئ  الاات إالمتعلق  عض مظاهرة معينة، وهنا ال يغير مئ اامر 

ان القرار يتعلق  حالة  عين ا وهي  لك المظاهرة  اا  ا، وإذا قامأ مظاهرة ألر   عد ذلك وإن كانأ  دم نع  

فالعبرة  . فإن القرار القاوي  عض المظاهرة ااولع ال يسري علي ا ااشخاص الايئ شاركوا في  نظيم المظاهرة ااولع

في القرار اإلداري العردي ليسأ في قلة أو ك رة عدد اافراد الايئ ينطبق علي م القرار، وإنما في  حديد هؤالء إذن 

وني، أو إلغائه، أو  عديله، وهناك مئ يقةد  ه العمل الةادر عئ السلطة العمومية   دف إنشاء اثر قان . اافراد  اوا  م

أو زواله. وإذا كان القرار اإلداري العردي يعني عناحر محددة مئ اافراد، فإن ااثار القانونية التي ينتج ا ال   م بير 

اافراد المخاطبيئ  ه، م  افتراض  وفر شروط  طبيق هاا القرار علع الغير في المستقبل، ان القرار الةادر يطبق 

وهناك مئ يعرفه  ونه القرار الاي ينشئ مراك  قانونية لاحة  حاالت  . عة التي كان يعني ا القرار  الااتعلع المجمو

ويعتبره ألر   . فردية  تةل  عرد معيئ  الاات أو  وفراد معينيئ  اوا  م و ستنعا موووع ا  مجرد  طبيق ا مرة واحدة

 اوا  م وأسمائ م، وال ينطبق هاا القرار إال علع العرد أو  أنه القرار الاي يةدر في مواج ة فرد أو أفراد محدديئ

للتعةيل راج  : مةطعع عبدي و أسماء المنتةر، القرار اإلداري العردي، دراسة . اافراد وال يتعداهم إلع بيرهم

 (.3/3/2016متاحة علع موق  العلوم القانونية، علع الرا ط اإللكتروني اآل ي )  وريخ ال يارة 
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ال أن اإلدارة  ستطي  أن  ن ي آثار قرار  عييئ هاا الموظف مئ لالل القرار المداد، شغل ا، إ

إستقر القداء اإلداري في فرنسا علع وقد  .م ال  إحالته علع التقاعد أو فةله أو ع له وفقا للقانون

. أما ممكئ  عد إنقداء مدد الطعئ العادية ،أن الدف   عدم مشروعية القرارات اإلدارية التنظيمية

فإن الطعئ  ه ال يكون ال يمكئ اإل في فترة محددة ، فلو مرت  ، النسبة للقرارات اإلدارية العردية

مدد الطعئ المحددة ) ش ران مئ  وريخ نشر القرار(، دون أن يطعئ  ه  كون اإلدارة قد إ خات أو 

الطعئ  القرار سيكون  إمكان مئ يريد اءات لتطبيق القرار التنظيمي ، وستتخا قرارات و إجر

ااول أن يطعئ  القرار ال اني ) قرار التطبيق(، و إمكانه  مناسبة هاا الطعئ أن ي ير عدم 

مشروعية القرار التنظيمي ااحل ربم عدم إمكانية م اجمته  شكل مباشر  دعو  مستقلة 

 إلنقداء مدة الطعئ  ه.

 

ة ة لرقا ت لاوع نقسم الع قرارا :  االقرارات اإلدارية مئ حيث رقا ة القداء عليالعر  ال الث :  -

 القداء و قرارات بير لاوعة لرقا ة القداء.

 :القرارات اإلدارية الخاضعة لرقابة القضاء ) قرارات قابلة للطعن(أوال  :  -

ري اء اإلداالقد مئ المقرر وإعماال  مبدأ المشروعية أن جمي  القرارات اإلدارية الن ائية  خد  لرقا ة

قداء كامل )سواء  واسطة إلغاء القداء اإللغاء أو القداء ال  نظيمية،سواء كانأ قرارات فردية أو 

  .وذلك حعاظا علع حقوق وحريات اافراد و حقيقا للمةلحة العامة (التعويض

 : قرارات إدارية غير خاضعة لرقابة القضاءثانيا  :  -

 إذا كدان االحدل أن جميدد   ةدرفات الدولددة  خدد  لرقا ددة القدداء , وذلددك   ددف الحعدداظ علدع حقددوق

مبددأ  ة هاا الاافراد في مواج ة الدولة , اإل أن هنالك  مستل مات متعددة قد  قدي الع التخعيف مئ حد

ية ة القددائدة والمنازعدات المتعلقدة  االعمدال التشدريعية وأعمدال السدلطاعتبارات  تعلق  وعمدال السديا

لتعددي اوأعمال السلطة االدارية  وساليب القانون الخداص والمنازعدات الناشدئة عدئ اعمدال الغةدب أو 

ريدة ة التقديأو االستيالء ونظرية الظروف االست نائية  والمنازعات المست ناة  نةوص قانونية  والسدلط

 وسنتناول هاه القيود واالست ناءات  باعا .لألدارة 

 

 

 : هي طائعة مئ أعمال السلطة التنعياية  خرج مئ والية القداء العادي واالداري, اذ 1 أعمال السيادة .1

م قدائية سواء أكان ذلك  االلغاء أم التعويض في الظروف االعتيادية أ ج ة ةياليمكئ الطعئ   ا أمام أ

في الظروف االست نائية ,  حجة  ميّ ها  ةعات معينة  جعل ا  تمت   حةانة ال  قبل  طبيعت ا أن  كون 

                                                             
:    كما ذكرنا في السا ق، فقد حرص المشر  العراقي علع  قنيئ مبدأ الوالية المطلقة للقداء في الدسدتور حيدث ندص  1

أمدر او قدرار إداري مدئ ( مئ الدستور علع ان ) يحدر النص فدي القدوانيئ علدع  حةديئ أي 100علع ذلك في المادة )

نه من  علع المشر  العدادي ، مما يعني أالطعئ ( و الك يتبنع المشر  العراقي مبدأ اطالق والية القداء كمبدأ دستوري

نده فدرض رقا دة المحكمدة اال حاديدة علدع النةدوص التشدريعية التدي  مند  الطعدئ . وهداا يعندي أ  حةيئ أي  شدري  مدئ

ان أك در ااعمدال التدي  ددلل  ،المن ج وس  سدلطة القدداء اإلداري علدع وجده الخةدوص الوالية المطلقة للقداء . هاا

فدي معنددع أعمدال السدديادة هددي مدئ القدددايا الداللددة فدي التةدداص القدداء اإلداري و ددالك أحددبحأ كدل قددرارات الدولددة 

 لاوعة لرقا ة القداء .
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, ربم أ ةاف ا  الخةائص ذا  ا التي  تةف   ا القرارات اادارية االر  1محال  لدعو  قدائية 

عمال السيادة أن يدف  الاي لحق  ه الدرر جراء أ الخاوعة لرقا ة القداء. و بعا لالك ال يملك العرد

هاا الدرر ال عئ طريق االغاء وال عئ طريق التعويض الاي  وجبه مسؤولية الدولة عئ أعمال 

 .2السلطة العامة م ما كانأ درجة عدم مشروعيته و الغا  ما  لغ مئ الدرر المتر ب  عليه 

 

  : المنازعات المتعلقة باألعمال التشريعية  .2

ئ طبيعتده كان حادرا  مئ السلطة التشدريعية كمدا حدددها الدسدتور  غدض النظدرعيعد العمل  شريعيا  إذا 

هي  لك وومووعه , ويشمل العمل التشريعي االعمال الةادرة في حورة قوانييئ واالعمال البرلمانية 

 درة عدئلةدااعددائه اثنداء أدائ دم لوظدائع م , كدالقرارات ةادرة عئ البرلمان أو هيئا ده أو أاالعمال ال

طدددب ل  ددام الددوزراء , التحقيقدددات التددي  جري ددا اللجددان البرلمانيددة , مددان  خةددوص أعدددائه , إالبرل

د , وقدويددا  واالحل أن االعمال التشريعية  نوعي ا  خرج عئ والية القدداء الغداء  و ع .االعداء ..الخ

 ستقرت إحكام القداء االداري العرنسي علع ألراج هاه االعمال مئ ألتةاحه. إ

 :ة القضائيةأعمال السلط .3

الداري ان المنازعات الناشئة عئ أعمال السلطة القدائية كقاعدة عامة  خرج عئ إلتةاص القداء ا 

ي لة العرنسدإلغاء  و عويدا   حجة إستقالل القداء العادي عئ ج ة القداء االداري , ويمي  مجل  الدو

  يئ نوعيئ مئ االعمال القدائية :

قدددداة  ظددديم مرفدددق القدددداء, كونشددداء المحددداكم و نظيم دددا و عيددديئ الاإلجدددراءات المتعلقدددة  تن:  أوالً  -

 عدد  إلجدراءاتوإلتيارهم  ونقل م و رقيت م وروا ب م وانت اء لدما  م وإحال م علع التقاعد , ف اه ا

 دارية.قرارات إدارية يخدع ا المجل  لوالية االلغاء إلن ا حادرة عئ سلطة إدارية وفي شؤون إ

-  ً لمتعلقددة  سددير القددداء. و شددمل ااحكددام الةددادرة عددئ مختلددف محدداكم القددداء اإلجددراءات ا:  ثانيااا

العادي حيث ال يمكئ الطعئ في ا أمام القداء اإلداري , والقرارات الةادرة عئ المحاكم كاالوامر 

الوالئية واإلجراءات اإلداريدة كداامر  عدرض الحراسدة أو  وود  االتدام , واإلجدراءات القددائية 

الحكددم و شددمل ااعمددال المتعلقددة  سددير الدددعو  أو  تحيك ددا وأعمددال الدددبط  التددي  سددبق حدددور

                                                             
( علع أنه 2008العراق رقم )( لسنة )-كوردستان ( مئ قانون مجل  شور  إقليم16:  نص العقرة ااولع مئ المادة ) 1

: ال  ختص محكمة القداء افداري  النظر في الطعون المتعلقة   وعمال السيادة. و عتبر مئ اعمال السيادة حالحيات 

 .2005( لسنة 1( مئ قانون رئاسة اإلقليم رقم )10رئي  اإلقليم المنةوص علي ا في المادة )
في أبلب الدول علع منح القائميئ  و خاذ هاه االعمال سلطة  قديرية واسعة بلبأ في ا الةبغة ولقد دأ أ الدسا ير :  2

السياسية علع الةبغة القانونية  حيث يمتن  القداء مئ النظر في ا ويكتعي  رد الدعو  التي  قام للطعئ في م ل هاه 

سؤولية الدولة عن ا وهاا ما كان قد أستقر عليه ااعمال  حجة عدم االتةاص  بعا لطبيعت ا السيادية و التالي عدم م

القداء العرنسي في  حديده لمسؤولية اادارة في  ةرفا  ا. حيث قدع مجل  الدولة العرنسي في حكمه الةادر 

 قولـه ) أن مسؤلية الدولة ل ا حدود  قف عندها. وعند هاه الحدود  ”zimmermann“في قدية  1903شباط27 تاريخ 

م المسؤولية التي  شمل أعمال السيادة( . ومئ ذلك يتبيئ مد  ما  تدمنه أعمال السيادة مئ أست ناٍء لطير يبدأ نطاق عد

علع مبدأ المشروعيه  ونكارها له وعدم ااعتداد  ه وهدم لمع وم دولة القانون و جريدا كامل لحقوق التقاوي الدمانه 

  م التي  مس ا هاه ااعمال مئ دون أن يكون ل م الحـق في ااساسية احترام القانون وحماية حقوق االفراد وحريا

الطعئ  ولغاءها أذا كانأ مخالعة للقانون أو طلب التعويض عما  كون قد ألحقأ   م مئ ااورار حتع وأن كانأ بير 

بالبية العقه مشروعة. م  كون ا أحال  قرارات أدارية حادرة مئ السلطة التنعياية.وأذا كانأ أعمال السيادة  م ل  رأي 

مئ ألطر أمتيازات اادارة علع أالطالق لطرح ا قواعد المشروعية جانبا  فون حقيقة الحةانة المتر بة علع أستبعادها 

 عد قيدا  مانعا  يحول مئ دون ممارسة القداء التةاحه ااحيل الحقيقي في رقا ة السلطة التنعياية.  ل و ةبح هاه 

ه السلطة االيرة كلما شاءت التحرر كلية و ةعة دائمة مئ قواعد المشروعية وأحدار ااعمال سالحا  تسلح و تمسك  

قرارات أدارية  حرية مطلقة مئ دون أي مساءلة الحقة أمام أي ج ة قدائية  دعو   متع ا  حةانة أدارية ود رقا ة 

ص المشروعية فمشكلة أعمال القداء  جمي  حورها أو مظاهرهاا . سواء في ذلك رقا ة االغاء أو التعويض أو فح

السيادة ال  عني في حقيقت ا حرمان اافراد مئ الطعئ القدائي أو الحةول علع التعويض وحسب.  ل الحيلولة دون ان 

يعةل القداء في هاا االمر أو يتم  واسطته.... راج  :  عبداللطيف نايف، إلتةاحات القداء اإلداري  يئ اإلطالق 

للمشاركة في المؤ مر ال اني لرؤساء المحاكم اإلدارية في الدول العر ية، اإلمارات العر ية والتقييد، دراسة مقدمة 

 5، ص 2012المتحدة، 
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القدائية والحج  , وإجراءات  نعيا ااحكام , أيا كانأ الج ة التي  ةدر عن ا  ما في ذلك قرارات 

رئي  الجم ورية  استعمال لحق الععدو عدئ العقو دة , فكدل هداه ااعمدال  خدرج عدئ رقا دة القدداء 

.  حجة أن السلطة القددائية مسدتقلة عدئ الحكومدة , اال ان جاندب مدئ العقده اليسدلم االداري وواليته

 . 1   اا التبرير الن المقةود هو مسؤولية الدولة وليسأ المسؤلية الشخةية للقداة

 

 : أعمال السلطة اإلدارية بأساليب القانون الخاص .4

 ئ اساليبعودها  رام عقاإلدارة في إوهي المنازعات المتعلقة  العقود المدنية لإلدارة , اذا  حللأ  

لخاص نون اوأمتيازات السلطة العامة و ةرفأ كما يتةرف االفراد العاديون  وستخدام اساليب القا

ه لم عقد, النا اليا هافنكون هنا أمام عقد مدني , يختص القداء العادي  نظر المنازعات الناشئة عئ  نع

 فيه. يتدمئ شروطا  بير مولوفة ومئ ثم اليمكئ عده عقدا  اداريا  وان كانأ االدارة طرفا  

 

 : المنازعات المستثناة بنصوص قانونية  .5

هناك مجموعة مئ المنازعات  خرج مئ إلتةاص القداء اإلداري و خد  إللتةاص القداء 

سا  خرج عئ إلتةاص القداء االداري المنازعات , فعي فرن2العادي  موجب نةوص قانونية 

, ودعاو  التعويض عئ االورار  1905المتعلقة  الرسائل المسجلة والطرود البريدية  موجب القانون 

الناجمة عئ أعمال الشغب والمظاهرات المقامة ود الدولة او علع المدن أو القر   موجب القانون 

راد كاالس م واالهلية والجنسية والموطئ وال واج والتبني ,والمنازعات المتعلقة  حالة االف1914

( مئ المجموعة المدنية. وفي العراق فون القداء االداري ال ينظر في الدعاو  326 موجب المادة )

المتعلقة  االمتحانات والعقو ات االندباطية التي  عرض علع الطلبة والعةل  سبب الرسوب وبيرها 

 1988( لسنة 40( مئ قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )38/1استنادا  الع نص المادة )
3. 

لة في ات دالالقرارات اإلدارية مئ حيث  كوين ا  نقسم الع قرارات  سيطة وقرار:  العر  الرا   -

 عمل قانوني مركب ) القا لة لإلنعةال(.

 لمستقل،انه ا: يقةد  القرار اإلداري البسيط هو أن يكون للقرار كي القرارات اإلدارية البسيطة .1

ت ا طا س ئ كمو، يعةرنية سوقان    ا وأثارا المستقلارات التي ل ا كيان ا رالق كهي  ل معنع آلر 

لقرار اأو ،  وظفم ئار  عييركق .رني آلوقان لة  عمط برم رأو بي، ا  اان ا قائمة  وفي ك

 .يعيةالدائرة  تطبيق عقو ة  وديبية علع الموظف المخل  الت اما ه الوظالةادر مئ رئي  

هي  لك القرارات التي و :  القرارات اإلدارية الداخلة في عمل قانوني مركب ) القابلة لإلنفصال( .2

ومئ هاه القرارات قرار ن   الملكية للمنععة  . تم مئ عدة مراحل ،عملية قانونية مركبة دلل في 

، او قرار فرض ج اء علع العامة وقرار إرساء الم اد أو أجراء المناقةة في العقود اإلدارية

فالقرار اإلداري  المقاول المخالف  موجب عقد إداري، أو قرار إداري لاص  ن   الملكية.

به أعمال إدارية ألر  قد  كون سا قة أو  ةاح)م ال ( الةادر  ن   الملكية للمنععة العامة 

                                                             
 .6: المةدر نعسه، ص  1
( علع 2008( لسنة )14العراق رقم )-( مئ قانون مجل  شور  إقليم كوردستان16:  نص العقرة ال انية مئ المادة ) 2

داء اإلداري  النظر في الطعون المتعلقة  القرارات اإلدارية التي رسم القانون طريقا  للتظلم انه : ال  ختص محكمة الق

 من ا أو اإلعتراض علي ا او الطعئ في ا.
 2008( لسنة 10( مئ قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلقليم كوردستان العراق رقم )64:  نص المادة ) 3

ال يئة وحدها  البأ في الشكاو  التي  نشو عئ كل ما يتعلق  القبول واإلنتقال و اإلمتحانات علع أنه "  ختص الجامعة و

و العقو ات اإلندباطية التي  عرض علع الطلبة والعةل  سبب الرسوب و  قويم الش ادات والدرجات العلمية العراقية 

 لش ادات العلمية والعخرية.وااجنبية التي  لي مرحلة الدراسة ال انونية و دعاو  منح االقاب وا
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و تم علع مراحل متعددة  بدأ  تقرير المنععة العامة للعقار مووو  ن    .معاحرة أو الحقه له

 وأليرا  حدور قرار نقل الملكية أو  قرير المنععة العامة .  ،ثم أعداد كشوف الحةر ل ا ،الملكية

رية ارات إداها قرسيطة يمكئ الطعئ في ا  اإللغاء  اعتبار ظ ر أهمية هاا التقسيم في أن القرارات الب

تطلب  ية التي تحديرفال يجوز الطعئ  القرارات التم يدية أو ال ،أما في حالة القرارات المركبة .ن ائيه

 .ركبةملية المج الع ةديق ج ات إدارية ألر  وال يمكئ الطعئ  اإللغاء إال  القرار اإلداري الن ائي نتا

سمي يفق ما فقد سمح القداء اإلداري  عةل القرار اإلداري الاي يساهم في عملية مركبة وم  ذلك و

  ااعمال القا لة لالنعةال وقبل الطعئ في ا  ةعة مستقلة و شروط معينة . 

ستقر القداء اإلداري في فرنسا علع أن القرارات اإلدارية السا قة علع أ رام العقد أو المم دة إقد و

حد المتقدميئ أستبعاد إم ل قرارات لجان فحص العطاءات ولجان البث في العطاءات وقرار  ،النعقاده

يجوز الطعئ   ا  دعو   ، وهي قرارات إدارية مستقلة عئ العقد ،وقرار إرساء الم ايدة أو إلغائ ا

في هاه  وسمحأ نظرية ااعمال اإلدارية المنعةلة لمئ له مةلحة مئ الغير أن يطعئ  اإللغاء .اإللغاء

القرارات أما المتعاقدون فلي  ل م أن يطعنوا في هاه القرارات إال أمام قاوي العقد وعلع أساس 

 .1 دعو  القداء الكامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
: للتعةيل راج  : رواب جمال، دروس في القانون اإلداري، دراسة متاحة علع الرا ط اإللكتروني اآل ي )  وريخ  1

 -( :28/4/2016ال يارة 
http://bibliotheque-juridique.blogspot.com/2016/02/blog-post_44.html 
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 المطلب السادس

 ( 1) سريان القرار اإلداري نعاذ القرارات اإلدارية

ه ه , ولكنإحدارااحل أن يكون القرار اإلداري نافاا  مئ  اريخ حدروه مئ السلطة المختةة قانونا   

مئ ونونا  . رة قاال يسري في حق اافراد المخاطبيئ  ه إال إذا علموا  ه عئ طريق أحد  الوسائل المقر

 لم  ه أوالع ار , و اريخثم ف ناك  اريخان رئيسيان لنعاذ القرارات اإلدارية هما  اريخ حدور القر

إلدارية اارات القرسريانه في مواج ة اافراد , وسنبحث هايئ التاريخان ثم نبحث في مبدأ عدم رجعية 

 . أمكان أرجاء آثاره إلع المستقبلو

 : نفاذ القرارات اإلدارية بحق اإلدارة العر  ااول :  -

 ,كل ححيح شالقرار اإلداري يعد ححيحا  ونافاا  مئ  اريخ حدوره  هوااحل إن كما أشرنا آنعا  

 ج   ااويستطي  كل ذي مةلحة أن يحت ، كما في حق اإلدارة مئ هاا التاريخ يومئ ثم فإنه يسر

  . م  هعلم  بير أن هاا القرار ال يكون نافاا   حق اافراد إال مئ  اريخ .التاريخ في مواج ت ا

نعاذها لا يل م  رد علي ا  عض االست ناءات , مئ ذلك أن هناك مئ القرارات مقد إال أن هاه القاعدة 

ئ مار إال القر ال ينعا ، فعي هاه الحاالت م ال  عتماد ماليإإجراءات ألر  مئ قبيل التةديق أو وجود 

يخ تارحق لريخ الستيعاء هاه اإلجراءات , كما قد  عمد اإلدارة إلع أرجاء أثار القرار إلع  اإ اريخ 

نعاذ القرار أو قد  حدد اإلدارة مواعيد ألر  ل. حدوره وهو ما يعرف  إرجاء أثار القرار اإلداري

 اإلداري  في القرار نعسه.

 2: نفاذ القرارات اإلدارية بحق االفرادالفرع الثاني  -

 النسبة   عد نافاة مئ اللحظة التي حدرت في ا الةادرة  شكل ححيحإذا كانأ  القرارات اإلدارية 

العدالة  قتدي أن  كون هاه القرارات في  اإل أن ،  حيث  ةبح سارية المععول منا  وقيع ا، لإلدارة 

لكي  كون   العلم" القانونية المقررة قانونا"علم اافراد أو مئ يوجه إليه القرار وذلك  إحد  وسائل 

 نافاة  حق م أيدا .

فإنه ال يةبح نافاا في حق  ،اإلدارية علع القرار اإلداريلالك فربم أن التةديق أو موافقة السلطة 

                                                             
كان نوعها يجب أن تطبق بأثر مباشر وال تتضمن أثراً رجعيا. وسبب عدم جواز األصل أن القرارات اإلدارية أياً :  1

 :الرجعية يعود العتبارات قانونية ومنطقية، منها
نص الدستور والقوانين النافذة على انه ليس للقوانين أثر رجعي ويترتب على ذلك أن ليس للقرارات اإلدارية أثر  أ ـ

ن وهي أدنى منها درجة في سلم التدرج القانوني فال يمكن أن يكون لها ما ليس رجعي ألنها أداة تنفيذ تلك القواني
  .للقوانين

فالقاعدة العامة أن القرارات اإلدارية بكل أنواعها يجب أن تطبق بشكل مباشر وال تتضمن أثراً رجعيا ألنه ال يجوز 
نص القانون على األثر الرجعي لنفاذه وفقا المساس بالحقوق المكتسبة إال بقانون يتضمن األثر الرجعي، أي في حالة 

 .للضوابط الدستورية وجاءت القرارات اإلدارية تنفيذا لمقتضاه
إن هذا ما تقتضيه العدالة الطبيعية ومبدأ استقرار المعامالت والصالح العام إذ ليس من العدل إهدار الحقوق وال  ب ـ

ان على استقرار حقوقهم مما يقتضي أن يكون التنظيم للمستقبل مع يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة واالطمئن
ترك اآلثار التي تمت في الماضي على ما هي عليه. وهذا خالف اإللغاء القضائي الذي يكون بأثر رجعي نتيجة الحكم 

ي ال يمكن أن يضار ببطالن القرار اإلداري لمخالفته للقانون فيزال كل اثر له وفي هذا يقول فقهاء القانون )أن التقاض
بسبب بطء التقاضي(، يتضح أن األصل االم هو عدم جواز األثر الرجعي للقرار اإلداري إال انه يرد على هذا األصل 
استثناءات محدودة منها جواز األثر الرجعي بنص تشريعي أو تنفيذا لحكم قضائي باإللغاء ويرى بعض الفقهاء جواز 

 .ية إذا تضمنت أحكاماً أصلح لإلفراد حتى لو لم تتعلق بعقوبة معينةرجعية القرارات اإلدارية التنظيم
: للتعةيل حول المووو  راج  : رائد محمد يوسف العدوان، نعاذ القرارات اإلدارية  حق اافراد، رسالة ماجستير،  2

 وما  عدها. 37، ص 2013كلية الحقوق، جامعة الشرق ااوسط، ااردن، 
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. مئ هنا فإن ) العلم(  القرار هو المعيار اافراد إال  عد علم م  إحد  الوسائل التي يقررها القانون

وال يتم إعالم المعني  القرار اإل مئ لالل  الرئي  لنعاذ القرار  حق اافراد مالم يكئ المعيار الوحيد.

 - ية :الطرق اآل

  : اإلعالن .1

يقةد  اإلعالن  بليغ القرار اإلداري إلع المخاطب  ه  الاات , وااحل أن اإلعالن يتم  كافة الوسائل 

كتسليمه القرار مباشرة أو  ،المعروفة والتي مئ لالل ا يمكئ أن يتحقق علم حاحب الشون  القرار

  . أو لةقه في المكان المخةص لإلعالن ، البريد أو عئ طريق محدر 

اإلعالن الوسيلة الواجبة لتبليغ القرارات العردية الةادرة  ةدد فرد معيئ  الاات أو أفرادا  يعد و

معينيئ  اوا  م أو  خةوص حالة أو حاالت معينة , كما هو الحال  النسبة لقرار  عييئ موظف أو منح 

وهاا اإلعالن قد يكون  .  يكعي نشر القرار الفتراض العلم  هرلةة م اولة م نة معينة , وعلع ذلك ال

أن  ولكئ  ما  .اإلدارة بير مل مة  إ با  وسيلة معينة لإلعالن. كما أن  حريريا  كما يةح شع يا  

اإلدارة  سعع دائما  إلع أن يكون إعالن ا أن لالك نجد  ،التبليغ الشع يمسولة الةعو ة  كمئ في إثبات 

  . مئ الس ل علي ا إثبات التبليغ الكتا ي هان . تجنب مخاطر التبليغكتا ة حتع 

حتواء اإلعالن علع مقومات  تم ل في إإال أن عدم  طلب شكلية معينة في اإلعالن ال ينعي ورورة 

 ذكر مدمون القرار والج ة الةادر من ا وأن يوج ه إلع ذوي المةلحة شخةيا  أو مئ ينوب عن م

.  
  : النشر . 2

لنشر هو الطريقة التي يتم مئ لالل ا علم أححاب الشون  النسبة للقرارات اإلدارية التنظيمية أو ا

  . الالئحية

وعادة ما  تدمئ القرارات التنظيمية قواعد عامة مجردة  نطبق علع عدد بير محدد مئ الحاالت أو 

  . اافراد , مما يتطلب علم الكافة  ه مئ لالل نشره

فيجب علع اإلدارة  .إال إذا نص القانون علع وسيلة ألر  للنشر ،في الجريدة الرسميةويتم النشر عادة 

  . أ با   لك الوسيلة كون يتم في الةحف اليومية أو عئ طريق لةق القرار في أماكئ عامة في المدينة

كانأ  وحتع يؤدي النشر م مته يجب أن يكشف عئ مدمون القرار  حيث يعلمه اافراد علما   اما  وإذا

فيجب أن يكون هاا الملخص يغني عئ نشره كله فيحوي علع  .اإلدارة قد نشرت ملخص القرار

  .1 عناحر القرار اإلداري كافة , حتع يتسنع اححاب الشون  حديد موقع م مئ القرار

                                                             
 القرار إحدار وسائل  طور إذ أن   ار مسولة إمكانية  بليغ المعنييئ  القرار و علم م  ه عندما يةدر القرار  شكل الكتروني. : 1

 الجريدة نشر لالل مئ أيدا ، الكترونية هي االر    كون نشره،  حيث وسيلة  تطور أن  الدرورة يتطلب اإلداري،

 ما إذا -ويسر س ولة  كلرارات الق  لك االطال  علع مئ لألفراد  العرحة يتيح أن شانه مئ وهاا الرسمية الكترونيا ،

 يحقق وهاا المجتم ، في واس  االنترنأ  شكل لدمات انتشار  عد السيما -الورقية الرسمية اامر  الجريدة مقارنة  مأ

اإل أن  بليغ المعنييئ  اإلداري االلكتروني،  القرار العلم إثبات لالل ا مئ يمكئ وسائل  عدة وهناك .لألفراد كبير ومانة

  القرار الكترونيا  يمكئ أن ي ير العديد مئ المشاكل القانونية، من ا :

ابلة ق تكون أن دون منه وتستقبل الشأن صاحب إداري إلى لقرار المتضمنة االلكترونية الرسالة ترسل قد -

 أو الدارة، امجالبر مئ اآللي الحاسب ج از لحماية آلي حاسب مج  را الستخدام إما ذلك، سبب يكون وقد :لإلستخراج

  القرار التبليغ يتحقق لم أنه إلع الاهاب يمكئ هاه، والحالة فإنه، الرسالة  لك إستخراج  علع الج از ذلك قدرة عدم  سبب

 .لرسالةا  لك  واسطة المرسل القرار فحو  علع االطال  مئ يتمكئ لم الشون حاحب ان االلكتروني، اإلداري

ً  قراراً إدارياً أو تتضمن التي الرسالة مضمون فهم عدم - ً  طلبا   كون إذ قد  :اإلدارة إلى الشأن وي ذ من موجها

  سبب أو مشعرة، الرسالة  كون كون  حتة،  قنية اسباب ذلك ويعود مع ومة، بير أن ا إال لإلستخراج ،  قا لة الرسالة

 ج از في الموجودة البرامج  يئ التوافق لعدم أو المستقبل، اآللي الحاسب ج از فيلقرائتها  الالزمة البرامج  وافر عدم
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 :  العلم اليقيني . 3

ب الشون م حاحالعلم اليقيني  القرار كسبب مئ أسباب عل ،أواف القداء اإلداري إلع النشر واإلعالن

  .  القرار اإلداري وسريان مدة الطعئ  اإللغاء مئ  اريخه

م يقوم مقاف ،ا هوالعلم اليقيني يجب أن يكون متدمنا  المدمون الكامل لعناحر القرار اإلداري ومحتوي

ا  جب افة مالة  سمح له  اإللمام  كالنشر واإلعالن , فيةبح حاحب الشون في مواج ة القرار في ح

ال عبره فته , معرفته , فيتبيئ مرك ه القانوني مئ القرار وإدراك مواطئ العيب فيه , وما يم  مةلح

قينا  ذا علم أي أن يكون حاحب الشون ي .  العلم الظني أو االفتراض م ما كان احتمال العلم قويا  

  القرار.

إلثبات ينة لة واقعة أو قرينه  عيد حةوله دون التقيد  وسيلة معويمكئ أن يستمد هاا العلم مئ أي

ان يوال يبدأ سر ال , وللقداء اإلداري أن يتحقق مئ قيام أو عدم قيام هاه القرينة وهل هي كافية للعلم أم

  . مدة الطعئ إال مئ اليوم الاي ي بأ فيه هاا العلم اليقيني

لغاء مئ  اإل حتع يمكئ حساب ميعاد الطعئ ،ي  اريخ معيئويل م أليرا  أمكان ثبوت العلم اليقيني ف

ن ا  مأ أه طالما علم   اريخه , ومئ ثم فال عبره  العلم اليقيني  القرار حتع وأن ثبتأ واقعة أو قرينة ال

 . دون أن يوو   اريخ ا

 (داريةإلرات اعدم رجعية القراقرارات اإلدارية من حيث الزمان ): سريان ) نفاذ( الالفرع الثالث -

:- 

تراما  حإ  ، وذلكوال  سري  وثر رجعي علع الماوي ،ااحل أن  سر  آثار القرارات اإلدارية علع المستقبل

ةاص مئ االلت حتراما  لقواعد مأ في ظل نظام قانوني سا ق , وإللحقوق المكتسبة والمراك  القانونية التي 

 حيث ال مان . 

ن عت ا  طالء مخالوج ا القرارات اإلدارية هي قاعدة آمرة.  قاعدة عدم رجعيةوالمسلم  ه في القداء اإلداري أن 

أن  ،عينةرات مم  ذلك فإن اإلدارة قد  ر  في  عض الحاالت والعتبا . ولكئالقرار اإلداري ذي ااثر الرجعي

 وهو ما يسمع  السريان  وثر رجعي. . رج  آثار القرار إلع  اريخ سا ق علع  اريخ نعاذه

 -: : اإلعتبارات التي يقوم عليها مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية أوالً  -

                                                                                                                                                                                         
 المستقبل قدرة عدم إلع  النتيجة يؤدي ذلك فكل  المستقبل ، الخاص اآللي الحاسب  رامج م  الخاص  المرسل الحاسب

... للتعةيل حول هاا المووو  راج  : نواف العقيل العجارمة، ناحر عبدالحليم  )الرسالة هاه فحو  االطال  )علع

، ااردن، 1، الملحق 40السالمات، نعاذ القرار اإلداري اإللكتروني، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 

 .1029، اإلشارة هنا الع ص 1035- 1024، ص ص 2013
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مخالف وهو مبدأ لطير و ،امة التي  دمنت ا دسا ير الدولإن مبدأ عدم الرجعية هو مئ المباد  الع

لتي ال  قر نعاذ ست ناء مئ القواعد القانونية السليمة اإل اا فونه يلقع معاروة شديدة ويعتبر و .للعدالة

ارات  حريم الرجعية في القر عالدول  حرص علأبلب  . لاا فإنالحوادث المستقبلية عالقوانيئ إال عل

حيث قال أن القرارات  .وقد سلم مجل  الدولة العرنسي   اا المبدأ .اإلدارة إال في أويق الحدود

 .ا  اإلدارية سواء كانأ  نظيمية عامة , أم قرارات فردية ال يجوز  دمين ا أثرا  رجعي

 عتبارات،  تم ل في : علع عدة إ قوم جعية القرارات اإلدارية مبدأ عدم ر مئ المسلم  ه أن
 

 

 :  إحترام الحقوق المكتسبة .1

فإنه يحرم المساس   اه  ،في ظل نظام قانوني معيئ ا  كتسبوا حقوقإإن اافراد أو ااشخاص عندما 

و لالك فإذا ما  .ااشخاص في ظل هاه الحقوق كتسب اما  غيرت ااووا  القانونية التي أ االحقوق إذ

فإنه ال يجوز المساس   اا المرك   ، حقق للعرد مرك ا  قانونيا  نتيجة قرار إداري أو لال عاق م  اإلدارة

هاا ما أكد ه المحكمة اإلدارية العليا في و .القانوني إال  الوسائل القانونية المشروعة ذي ااثر الرجعي

حيث  قول )  1956فبراير  11ذلك ما جاء في حكم ا الةادر في و . ومور الموظعيئفيما يتعلق مةر 

أن عالقة الموظف  الحكومة هي عالقة  نظيمية  حكم ا القوانيئ واللوائح في هاا الشون , فمرك  

أن كل ذلك  عيجوز  غييره في أي وقأ , ويتعر  علالموظف مئ هاه الناحية هو مرك  قانوني عام 

حال مباشر مئ  اريخ العمل  ه , الموظف أو العامل الحكومي  وثر  عد يستحدث يسري عل نظيم جدي

لكنه ال يسري  وثر رجعي  ما مئ شونه إهدار المراك  القانونية الاا ية التي  كون قد  حققأ لةالح و

لي  في  الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه قانونا  كان أو الئحة إال  نص لاص في القانون و

  (. 1 أداة أدني منه كالئحة م ال  

ه ال ناً , فأناً معيمركزاً قانوني ،قرار إداري ب لهحقاً في ظل نظام قانوني معين أو رت الفردإذا إكتسب عليه ف

شر من ومبا يجوز المساس بهذا المركز إال بنص خاص . ويسرى التغيير أو التعديل في هذا المركز بأثر حال

 تاريخ العمل به وليس بأثر رجعي . 

الثقة  دد األفران ال يفقالمصلحة العامة تقتضي أإن :  ستقرار األوضاع القانونية والمعامالت بين األفرادإ  .2

 لسابقة . ينة اواالطمئنان على استقرار حقوقهم و مراكزهم الذاتية التي تمت نتيجة لتطبيق أوضاع القانو

لقرار صدر ا: تقوم قاعدة عدم رجعية القرارات إلدارية على ضرورة اعتداء م احترام قواعد االختصاص .3

لى عص الحالي ختصاي بالتأكيد إعتداء صاحب اإل. إذ أن اإلقرار برجعية القرارات اإلدارية سيعنعلى اختصاص سلفه

  صاحب اإلختصاص السابق . وهذا ال يمكن قبوله.

 

 

                                                             
عدم رجعية القرارات اإلدارية متاحة علع الرا ط اإللكتروني اآل ي : )  وريخ  : راج    اا الخةوص دراسة حول 1

 ( 22/2/2017ال يارة 

http://kenanaonline.com/users/ibrahimkhalil/posts/334877 
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 : ياإلستثناءات الواردة على مبدأ سريان القرار اإلداري بأثر رجع ثانياً : -

من ديد ه العإذا كان األصل هو عدم سريان القرارات اإلدارية الى الماضي، اإل ان هذا المبدأ قد يرد علي

ة، يمكن محدد اإلستثناءات، عليه وإلعتبارات معينة يمكن تصور سريان القرار اإلداري الى الماضي في حاالت

 : تلخيصها بما يلي

ئية جهة القضاصدر النكون أمام هذه الحالة عندما ت لقرارات قضائية : حالة صدور قرارات إدارية تنفيذاً  .1

 ً ري أن ر إدايقضي هنا يفرض على اإلدارة إصدار قرارات إدارية يقضي بإلغاء قرا المختصة قرار قضائيا

ء انب القضامن ج تصدر قرارات إدارية تعلن فيها عن إزالة أثار قانونية تسبب فيها القرار اإلداري الملغى

 , وبفعلها هذا تؤكد إمتثالها لمضمون القرارات القضائية.

لمعني فرد الثاني إلى الماضي وإزالته ألوضاع قديمة هو في صالح الوال شك أن عودة القرار اإلداري ا

د ألفراابالقرار ومن جهة أخرى يبرهن أن اإلدارة تعمل في إطار مبدأ المشروعية وإحترامها لحقوق 

 ولسلطة القضاء

 

يذ ري وتنفإذا كانت جهة اإلدارة تملك سلطة إصدار قرار إدا : حالة إصدار قرارات إدارية مفسرة .2

ً م ً أن تبادر إلى إصدار قرار ثاني له عالقة بقرار أول غا ضمونه , فال شيء يمنعها قانونا نجر عنه ي مضا

غموض ذا التفسيرات مختلفة.بما يفرض على الجهة اإلدارية المختصة التدخل إلصدار قرار آخر إلزالة ه

 وتوضيح مضمون القرار األول وتفسيره.

نفذ على اني سياألول وجب أن يرعى تاريخ نفاذه بما يعني أن القرار الثوالشك أن التفسير إن تعلق بالقرار 

بيق وف تطالماضي وال يمثل ذلك إنتهاكا لمبدأ عدم الرجعية , بل أن هذا السريان على الماضي فرضته ظر

 .قرار إداري غامض هو القرار األول

ثر ية يتم بأإلداراة بسحب القرارات : درج القضاء على أن قرار اإلدار رجعية القرارات اإلدارية الساحبة .3

ية في تنظيمرجعي نظراً إلعدامه القرار المسحوب من تاريخ صدروه, فاإلدارة تملك حق سحب قراراتها ال

 شروعةمكل وقت سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة , وكذلك يجوز لها سحب قراراتها الفردية الغير 

 .لغاءوالمرتبة لحقوق ذاتية خالل مدة الطعن باإل

م صر على عدنسا ومستقر القضاء اإلداري في فر: إ رجعية القرارات اإلدارية لمقتضيات المرافق العامة  .4

 مة تطبيق قاعدة رجعية القرارات اإلدارية كلما تعارض تطبيقها مع مقتضيات سير المرافق العا
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 سريان القرار اإلداري على المستقبلثالثاً :  -

أرجاء  حيانفي مقابل قاعدة عدم الرجعية القرارات اإلدارية على الماضي تملك اإلدارة في بعض األ

قرارات ين التنفيذ القرار اإلداري إلى تاريخ الحق , ودرج القضاء اإلداري على التمييز في ذلك ب

 اإلدارية التنظيمية أو اللوائح والقرارات اإلدارية الفردية : 

ق اريخ الحتإلى  : تملك اإلدارة أرجاء آثار القرارات التنظيمية ارية التنظيمية. القرارات اإلد1

و أسحب  ألن ذلك ال يتضمن اعتداء على سلطة الخلف , ألن هذا الخلف يملك دائماً حق ،لصدورها

 امة . عيمية إلغاء أو تعديل قراراته التنظيمية ألنها ال ترتب حقوقاً مكتسبة بل تنشئ مراكز تنظ

رجئ ارة أن تز لإلد: األصل في القرارات اإلدارية الفردية أن ال يجو لقرارات اإلدارية الفرديةا. 2

ونية راكز قاننها مآثارها للمستقبل ألن ذلك يمثل اعتداء على السلطة القائمة في المستقبل ألنه يولد ع

 سبة . لمكتاالحقوق  خاصة , يستطيع األفراد أن يحتجوا بها في مواجهة اإلدارة استناداً إلى فكرة

فترة  ر إلىكما لو أصدرت السلطة اإلدارية الحالية قراراً بتعيين موظف وأرجئت تنفيذ هذا القرا

 اص . الختصاالحقة , فتكون قد قيدت السلطة اإلدارية في المستقبل بقرار التعيين خالفاً لقواعد 

 خ الحق ,تاري ار القرار اإلداري إلىومع ذلك يجوز أحياناً ولضرورات سير المرافق العامة تأجيل آث

ن يكون رار أفيكون المرجع هنا هو الباعث وليس التأجيل ذاته , ويكون الحكم على مشروعية هذا الق

ن نعدام ركاً المحله قائماً حتى اللحظة المحددة للتنفيذ , فإن انعدم هذا الركن أصبح القرار منعدم

 .المحل فال يرتب أثراً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب السابع
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 1 نعيا القرارات اإلدارية 

ي   ا، فتسرست نائية وامتيازات في  نعيا قراراإارة  اعتبارها سلطة عامة  سلطات  تمت  اإلد   

 إن رف  وحتع  ل ،إداريا    شون ا، وإن قدم  ظلما   عتروا  إوإن أ د   ،قرارا  ا في حق المخاطب   ا

أعلع  و ج ةري في حقه ما لم  قبل الج ة اإلدارية نعس ا أفيظل القرار اإلداري يس .دعو  قدائية

أو  يا  يه إدارطعئ فمن ا  سحب قراراها أو إلغاؤه، وإذا كان القانون قد كعل للمعنييئ  القرار أحقية ال

مباشر يا الفإن ذلك ال يععي م مئ الخدو  لمدمون القرار،ان اإلدارة  ملك سلطة التنع ،قدائيا  

  جة للجوء إلع سلطة ألر  .لقرارا  ا دون حا

إلحدار، وا ش اراال فالنعاذ عملية قانونية  تم  .نعاذه في ذا هعئ  نعيا القرار اإلداري  ويختلف مع وم

ر فم ال: أو ال لسبب وقد ال يتم إال  عد فترة .أما التنعيا ف و عمل مادي الحق لنعاذ القرار يتم مباشرة

ئ  م ماج ة نعاذ قرار التعييئ يكون  مجرد حدوره في مواج ة اإلدارة و مجرد علمه  القرار في مو

 . هلتةاحاالشر ه  عيينه وموافقته عليه ولكئ  نعياه ال يتحقق إال  إستالم الموظف المعيئ العمل ومبا

ال   ور الب أوالغ .لتياريا  إالتنعيا مئ جانب أطرافه طواعية وواجب  والقرار اإلداري  حسب ااحل 

وم   نعياهمشكلة  نعيا اإلدارة لقرارها حيث مئ الةعب  ةور إحدار اإلدارة لقرار ال  ربب في  

ب أو ياه لسبمتنعأ عنه أو  رالأ في  نعإإذا ذلك يمكئ لاوي المةلحة إجبار اإلدارة علع التنعيا 

فااحل  ،نة ل مأمـا  النسبة لألفراد الايئ سير ب القرار الت امات معي. طريق القداءالر وذلك عئ 

المة حة وسحوذلك لما يعترض في القرار اإلداري مئ  أن يقوموا  تنعيا القرار طواعية والتياريا  

ة أو فإن ا  مارس عليه رقا ة إدارية سواء كانأ رئاسي ،ومشروعية، ان اإلدارة وهي  ةدره

 المئ ثمة وقداء" متنا  اافراد عئ التنعيا الجبري المباشر ، التنعيا عئ طريق الإوفي حالة  .يةوحائ

اثل حو يمنيقبل مئ اافراد اإلمتنا  عئ  نعيا القرارات اإلدارية ويل مون  الخدو  إلي ا علع 

ر يقةد يا القراا كان  نعإذف .وير بط  نعيا القرار اإلداري  القوة التنعياية التي يتمت    ا.طاعت م للقانون

 بارة عئعيا ع ه إظ ار أثاره في الحقيقة والواق  وإلراجه إلع حي  العمل والتطبيق، فإن هاا التن

 .نتيجة حتمية للقوة التنعياية

 : الطرق المعتمدة لتنفيذ القرارات اإلداريةثانيا  :  -

، وما علع نشره أو  بليغه كما هو محدد سا قا  ( إالّ  عد إن إجراءات  نعيا القرار اإلداري ال  تم )ماديا  

ياري هاا الخدو  اإلرادي االلت.و طواعية لتياريا  إاافراد المعنييئ   اه القرارات إالّ الخدو  ل ا 

كالك  وجود إدارة متحدرة  حترم القوانيئ و مر بط  مد  وعي المجتمعات ومد   حدرهم و

 يخدعون( ل اه القرارات وهاا ما يتطلب حماية  نعياها راد )اللكئ قد ال يلت مون اافو.التنظيمات

  :يتحقق هاا  وسيلتيئ رئيسيتيئو

  :التنفيذ المباشر -أ

يقةد  التنعيا المباشر السلطة افست نائية التي  متلك ا اإلدارة في  نعيا قرارا  ا  نعس ا  نعياا  جبريا عند 

الع القداء. و قوم هاه السلطة علع أساس إفتراض أن إمتنا  اافراد عئ  نعياها إلتياريا  دون اللجوء 

ك  لوجود قرينة كل ما  ةدره اإلدارة مئ قرارات يعد ححيحا  و مطا قا  للقانون الع أن ي بأ الع

                                                             
ةر داللي : هنالك فرق  يئ نعاذ القرارات اإلدارية و  نعياها. فالنعاذ يتعلق  اآلثار القانونية للقرار اإلداري، وهي عن 1

في القرار اإلداري. في حيئ يكون  نعيا القرار اإلداري  إظ ار آثاره في الواق  وإلراجه الع حي  العمل و  حويله الع 

واق  مطبق يؤدي الع  حقيق ال دف مئ إ خاذه ... راج  رائد محمد يوسف العدوان، نعاذ القرارات اإلدارية  حق 

 .83، ص 2013ااوسط، ااردن، اافراد، رسالة ماجستير، جامعة الشرق 
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المشروعية التي  ععي اإلدارة مئ إثبات ححة قرارا  ا ، ومئ ثم ال يقبل مئ احد اإلمتنا  عئ  نعياها 

 . 1لمطا قت ا للقانون 

ة القاعد ان .ةمتيازات السلطة العامإباشر للقرارات اإلدارية مئ أهم وألطر مظاهر التنعيا الم يعد

مرافق ير الإعطاء وسائل معينة لتنعيا القرارات دون اللجوء إلع وسيلة ألر ، و ذلك لدمان حسئ س

 دون و باشرةمت رة  ر يب آثار القراراو  اه الوسيلة  ستطي  اإلدا(. )عرقلة اامئ و  عطل المةالح

جارية ت التكغلق المحال ،يمكئ في هاه الحالة أن  طبق عقو ات إداريةو .حاجة إلع اللجوء للقداء

 .لطرقامخالعة  تعلقة القرارات المالعامة والمخالعة للقوانيئ أو الحج  اإلداري أو ن   الملكية للمنععة 

ةيان في  نعيا واج أ اإلدارة معاروة أو عو إذا  .كقرار الع ل لإلشارة هناك قرارات  نعا  لقائيا  

 .التنعيا الجبري فيمكئ ل ا أن  لجو إلع وسيلة .قرارا  ا
 

 : التنفيذ الجبري:  ب -

لة أن ي هاه الحاإالّ في حالة وجود معاروة أو عةيان، و يمكئ لإلدارة فالتنعيا الجبري ال يتحقق    

لج ائية للمخالعيئ ايمكئ أن  طبق حتع العقو ات  كما و  .إذا اقتدع اامر ذلك إستخدام القوة  لجو إلع 

 : وطإلع شر فقد ألد  هاا ااسلوب .نظرا لخطورة التنعيا الجبري للقراراتو. للقرارات اإلدارية 

ث ال ذلك حي أي وجود نص يجي  للسلطة اإلدارية .يجب التنعيا في إطار القوانيئ المنظمة لالك . 1

 . طبيق عقو ات لارج ما هو مطبق في القوانيئ  يمكئ لإلدارة أن  لجو إلع

 لجو إلع ا أن  لي  هناك ما يمنعو .حالة عدم وجود نص يجي  لإلدارة اللجوء إلع التنعيا الجبري . 2

ا ذلك أما عد .لسليمهاا ااسلوب فلي  هناك مان  للجوء إليه  شرط أن يتم في حدود ما يسمح  ه التنعيا ا

 .ء إلع القداء لتنعيا قرارا  ا جبرا  فيجب علع اإلدارة اللجو

الطر االجبري ف و  أما التنعيا .انه الشائ  ،فالتنعيا المباشر هو ااهم .حالة الدرورة أو الطوار . 3

ا مئ ناحية حترام ا لتنعيا قرارا  إاإلدارة في مد  القاوي و يراقب القاوي  .انه يم   الحقوق

 .اإلجراءات لدمان التنعيا السليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

: نقال  عئ رائد محمد يوسف العدوان، نعاذ القرارات اإلدارية  حق اافراد، رسالة ماجستير، جامعة الشرق ااوسط،  1
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 المبحث الخامس

 ن اية القرار اإلداري

 ،لطة عامةعئ اإلدارة  ما ل ا مئ س حادرعمل قانوني هو القرار اإلداري سبق وأن أشرنا الع أن 

 وفإنه ال ينش ،داريوحتع ينشو القرار اإل .أو يؤثر في مرك  قانوني سا ق جديدا   قانونيا   فيحدث مرك ا  

لمقومات اهاه و .إذ فال د مئ  وافر مقومات ير ك  علي ا و مده  وسباب الحياة واإلستمرار .مئ فراغ

دور  م يو يثلكي ينعا ، ومئ  ،ةالن ائي  هثم يدلل القرار اإلداري حور .هي ااركان وشروط الةحة

 الحديث عئ ن اية أو إنت اء القرار اإلداري.

اية ن دارية رات اإلوقد  نت ي القرا ، اء كل أثر قانوني ل انتإ ، ةد  ن اية القرارات اإلداريةعليه يق

 ،اجله لاي حدرستنعاذ الغرض اإأو  ،المحددة لسريان اأو  نت ي المدة  ،طبيعية عندما ينعا مدمون ا

 دلل اي أسباب ال إلع بير ذلك مئ ،نعدام محله أو وفاة المستعيد منه وذلك إليستحيل  نعياه عندما أو 

ات حد  السلط ون  تدلل أ ،وقد  كون ن اية القرارات اإلدارية ن اية بير طبيعية. سلطة في  قريرها

ارة مئ اإلد ن اءكما قد يةدر قرار اإل ،كون يتدلل المشر  أو القداء إللغاء القرار .ال الث إلن ائ ا

 . وذلك  سحب القرار أو إلغاؤه

 وو  إلغاء أو يل عد أو  إنشاء قانونية أثار إحداث هي اإلداري القرار مئ الغاية كانأ إذار  معنع آل

 م ل م له اإلداري رارالق أن  اعتبار ال وال إلع آيلة ف ي الدوام علع  بقع ال اآلثار هاه فإن ما، قانوني

 ينت ي حد النعاذ ال ا فإن ونعاذه، سريانه مدة طالأ م ما والتغيير التطور يواكب االر  العمليات  اقي

  ن اية  عرف يوالت اإلداري القرار حياة   ا  مر التي االيرة المرحلة وهي القرار،  ه وي ول إليه

 .اإلداري القرار

 

 األول  طلبالم

  طريقة طبيعيةن اية القرارات اإلدارية  

 -في الحاالت اآل ية :  دون  دلل مئ االدارة و ينت ي القرار اإلداري  طريقة طبيعية 

ية القانون  حويل نتائجهو نعيا القرار اإلداري : إذ أن  أو نهاية الغرض منه تنفيذ القرار اإلداري أوال : -

ر القرا إنليه فع يعد طريقة طبيعية إلنت ائه.  إلع أعمال مادية م ل قرار هدم من ل أو إ عاد ااجنبي

القرار، فإنه   خاأ ما إذاف  .ينت ي عندما يتم  نعيا ما جاء اجله القرار ما لم يكئ هناك طعئ أمام القداء

وجد مواعيد  ) أي حال حدروه  شكل ححيح مالم يسليما   حدوره  مجرد للتنعيا قا ال   أحبح  الك قد

 ألر  لنعاذ القرار اإلداري دالل القرار نعسه(.

 قوة مئ  ملكه وما  اا  ا  نعياها يمكئ ما القرارات فمئأما فيما يتعلق  كيعية نعاذ أو  نعيا القرار ، 

 ومئ .القوة هاه إلع أوحلته إمتيازات  مئ ومنته وما أحدر ه التي السلطة إلع ذلك ومرد.  نعياية
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 علما  . 1 القرار أحدرت التي السلطة أو اإلدارة إلي ا  لجو قسرية طرق  نعياها إلع يحتاج ما القرارات

 الخاحة،  وسائل ا القرار لتنعيا الدروري اإلجراء استعمال إلع معينة أحوال في  لجو اإلدارة أن

 لتنعيا ومكائئ معدات مئ لدي ا ما  استعمال  الك القرار حدور و عد. للسقوط اآليلة اا نية هدم جراءكو

  نشو معروف هو كما والقرارات اإلدارية فحواه ويستنعاللقرار  الكامل التنعياوهنا يتم  القرار ماديا .

قرارات  لمشروعية مر ك ا   هاه و الةعة  كون وقد. نعياها  مجرد  نت ي وهي قانونية مراك  حقوقا  

 الحقة.

ئ هناك ية لكو جدر اإلشارة إلع أن كل القرارات اإلدارية ال  نت ي  مجرد إحداث ا آلثارها الماد

 . ستمر مدة زمنية طويلة كالترليص لم نة معينةقرارات 

 ء المدة ي  انت ان القرارات اإلدارية  نتإ :نهاية المدة المحددة لنفاذ القرار اإلداريثانياً :  - 

ير بط  التي المخةةة والمحددة لنظام القرار اإلداري  حيث أن هناك العديد مئ القرارات اإلدارية

 و حدد دارةاإل  ةدرها التي القرارات أو.السنوية والتراليص واالعتقالسريان ا  وجل، كاإلجازات 

 الاي فالتةريح .المحددة المدة استنعاذ عند ينت ي القرارات مئ النو  هاا انإذ  محددا   وقأ لسريان ا

 وكالك ااجل لول ح عليه المتدمئ القرار ينت ي محددة ولمدة البالد، في ااجنبي القامة الدولة  منحه

 ااجل انت اء مجرد   نت ي سنة مدة لالل دار لبناء ااشخاص أحد إلع اإلدارة  منح ا التي البناء إجازة

أن  ئيمك وأليرا   فاسخ:علع شرط فاسخ أو إقترانه  وجل  ن اية القرار اإلداري لتعليق القرار - .المحدد

 .موظفالقرار كقرار  عييئ ال موت الشخص الاي حدر في حقه هاا  ةورة طبيعية ينت ي القرار 

 لسريان ا حددو  اإلدارة  ةدرها التي القرارات ومئ. كما أن القرار اإلداري ينت ي  ن اية موووعه 

 الدولة  منحه الاي يحفالتةر .المحددة المدة استنعاذ عند القرارات ينت ي مئ النو  هاا فان ،محددا   ا  وقت

 إجازة وكالك جلاا  حلول عليه المتدمئ القرار ينت ي محددة ولمدة ،م ال   البالد في ااجنبي القامة

 ااجل نت اءا  مجرد  نت ي سنة مدة لالل دار لبناء ااشخاص أحد إلع اإلدارة  منح ا التي البناء

  .المحدد

  المدة. سريان  دء حلول قبل  تنعياه معيئ قرار في الحق له حدر لمئ السما 

 

 هو عامة ورة ة الشرط نإ :فاسخ بأجل اقترانه أو فاسخ شرط على اإلداري القرار تعليقثالثاً :  -

 شرطا   نيكو أن أما وهو .  امااللت وجوب وقوعه علع ويتر ب الوقو  محقق وبير مستقبلي أمر

 الاي هو لعاسخا والشرط  وجوده، اإللت ام يتحقق الاي هو الواقف فالشرط فاسخا   شرطا   أو واقعا  

 ومر با   حدوره  اريخ مئ نافاا   يكون فاسخ شرط علع المعلق القرار فون لاا . تحققه ام االلت ي ول

 ال دورهح  اريخ منا القرار زوال ويكون،  رجعي  وثر العاسخ الشرط  تحقق وي ول آثاره لجمي 

 لمحكمةا مئ الةادرة ااحكام في مةر في الرأي هاا استقر وقد .العاسخ الشرط  حقق  اريخ مئ

 العليا اإلدارية

  تحقق وال از  علق ولكئ نافاه  كون قرارات  ةدر ان معينة وإلعتبارات   لجا ما ك يرا   واإلدارة

 الشرط

 أو فردي قرار هو فاسخ شرط علع والمعلق الةادر قرارال كون حالة في هنا التعريق ويجب .العاسخ

 . نظيمي

 علع هونا  ومر ساريا   الترليص هاا ويستمر قرار  موجب  رليةا   اإلدارة  منح ااولع الحالة فعي

 حالة

 للقرارات العامة النظرية مؤلعه في الطماوي سليمان الدكتور الا الماهب و  اا قانونية أو واقعية

 سكان ا قرارال حدد منطقة في محل  عتح  رليص منح أن في ا قال أم لة الحالة ل اه أعطع إذ، اإلدارية

 شرط لتحقق منت يا   يعتبر هنا قرارال فون المحدد العدد عئ السكان عدد قل وان حةل فإذا. معيئ  عدد

                                                             
 .202، ص1962: د. محمد كامل ليلة ، نظرية التنعيا المباشر في القانون اإلداري، دار العكر العر ي، القاهرة،  1
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 إمكان حول الخالف ثار فقد التنظيمية القرارات أي اللوائح إقتران حدد وفي.السكان وهوعدد ، فاسخ

 النو  هاا  تدمئ أن يمكئ ال مجردة عامة قواعد أن ا إلع  عد م وذهب واقف أو شرطعاسخ  دمين ا

 .الشرط مئ

 

نعيدا  ي اسدتحالة إذا كدان مدئ الطبيعدفد االستحالة المطلقة في  نعيا القرار  دؤد  إلدع انت ائده:وأليرا  فإن 

 :ا  و قانونيددأ ا  ماديددأن يكددون هدداا القددرار اسددتحالة مطلقددة ف نددا قددد ينعدددم محددل القددرار وهدداا االنعدددام إمددا 

ص  اسددتعمال للقددرار اإلداري م ددل ن ايددة التددرليالقددانوني: الدداي يعدددم  دددوره المحددل القددانوني فاإلنعدددام 

اي إلداري والداالنعددام المدادي لمحدل القدرار اأمدا  المال لعام نتيجة زوال حعة العمومية عئ هاا المال.

اا هدذا ان دار إيتر ب عليه استحالة  نعيا القرار ومئ ثم انت ائه، م دل القدرار الةدادر  ند   ملكيدة مند ل 

    الملكية ف نا استحال  نعيا القرار اإلداري استحالة مطلقة. المن ل قبل  نعيا قرار ن

 

 

 

 

 

 

 الثاني طلبالم

 ) لارجة عئ إرادة اإلدارة(   طريقة بير طبيعيةن اية القرارات اإلدارية 

 ة : شريعيالفرع األول : نهاية القرار اإلداري بطريقة غير طبيعية من خالل تدخل السلطة الت -

  م من ا، يستلالمشروعية وال ام اإلدارة  التقيد  القانون و عدم التجاوز عنهإن اإلقرار  مبدأ 

فإذا ما  .المر بةنية وإحدارها للقرارات اإلدارية  اإلستناد أو  ناء علع قانون يعلوه في القيمة القانو

 ثرا  أث ن يحدحدر قانون أو  م   عديل قانون قديم أو حتع عند الغاء القانون، فإن مئ شون ذلك أ

ن كو ائه.و الغأقانونيا  واوحا  في ااووا  القانونية سواء  إنشاء مرك  قانوني جديد أو  عديله 

. يةدر قانون يقر أو يعدل مئ قواعد سلوك الموظعيئ في ظل وجود  عليمات علع نحو آلر

قانون و  الرفالمعترض في هاا السياق هو أن القرارات اإلدارية التنظيمية القديمة التي  خالف 

 الجديد  عد قرارات ملغاة  طبيعة الحال حال نعاذ القانون الجديد.

 

 نهاية القرار اإلداري بطريقة غير إعتيادية من خالل تدخل القضاءالفرع الثاني :  -

 

 الفرع الثالث : نهاية القرار اإلداري بطريقة غير إعتيادية من خالل تدخل اإلدارة -

 (الغاء و سحب القرارات اإلدارية )

 إن اء يف المل مة إراد  ا عئ  إفةاح ا وذلك اإلدارة  دلل طريق عئ اإلداري القرار ينت ي وقد

 في اإلن اء ليتم  وقد اإلداري،  اإلن اء الطريق هاا علع ويطلق نشو ه وقأ مئ آثاره وزوال قرارها

 يكون قد و اري،اإلد القرار إلغاء عملية ااسلوب هاا علع ويطلق فقط للمستقبل  النسبة اآلثار إزالة

 ،و المستقبل و ماويلل  النسبة القانونية جاوره  قل   ماما يكون لم كونه القرار  إعدام الداري اإلن اء

 دارياإل القداء طريق عئ رجعي و وثر القرار ينت ي وقد .اإلداري السحب  عملية يعرف ما هو

 قرارات لغاءإل ذلك ،و اإللغاء دعو  طريق عئ اافراد إليه يلجو الاي االير المالذ يعتبر والاي

 وهو لماويل  النسبة اإللغاء دعو  آثار  متد السلطة،و  جاوز  عيب المشو ة اإلدارة ج ة و ةرفات

 بير للقرار  نعياا المشروعة بير القرارات كل سحب في المتم لة التبعية  الرجعية يعرف ما

 .المشرو 
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 مباشرة يف التةرف حرية مئ  قدر أو  قديرية،  سلطة العامة لإلدارة يعترف اإلداري القانون إن

 المشر  مئ بيقاو ط .العامة المةلحة علي اامينة  اعتبارها القانونية ومسؤوليا  ا التةاحا  ا معظم

 مئ  ةدره ما  عض سحبالغاء و  في الحق أعطاها فقد لإلدارة، منح ا التي التقديرية السلطة ل اه

 .مالئمة بير قرارات أو قانونا، مشروعة بير القرارات هاه كانأ إذا حالة في قرارات،

 

 

 الغاء القرارات اإلدارية :  

تقبل سبة للمسة  الاإللغاء اإلداري للقرارات هو إن اء و إعدام اآلثار القانونية للقرارات اإلداري

 .لماويلالنسبة  م   رك وإ قاء آثارها السا قة قائمة  .مئ  اريخ اإللغاء عتبارا  إو ذلك  ، فقط،

روعة وسلطة اإللغاء اإلداري للقرارات اإلدارية  نةب علع القرارات اإلدارية بير المش

أما  النسبة .واإلدارية مقيدة في إستعمال سلطة اإللغاء اإلداري  المدة القانونية وهي ش ران 

ا ي  في هاالتم مشروعة ومد  إمكانية إلغائ ا إداريا فيجبلإللغاء اإلداري للقرارات اإلدارية ال

 الشون  يئ القرار اإلداري العردي والقرار اإلداري التنظيمي

 

 سحب القرارات اإلدارية : -

 هاه  باشر يوه نعس ا اإلدارة  جد فقد  اإلدارية، الوظيعة مباشرة وسائل أهم اإلداري القرار يعد

 يحدو امم رؤية دون عجل علع ااعمال هاه ا خات كون ا االطاء،  عض ار كبأ قد أن ا الوظيعة

 شا  ا التي ئةالمنش العردية القرارات  سحب فتقوم الةواب، وجادة القانون ححيح إلع العودة إلع   ا

 م يال   اويالم إلع ير د كونه المعيبة القرارات ل اه إعدام هو إذن فالسحب .المشروعية عيوب أحد

 .أحال   يةدر لم القرار وكون المعيب القرار ر به أثر كل

 إلع  بادر أن السليمة اإلدارة مقتديات فمئ القانونية، أوواع ا لتةحيح  التدلل مل مة اإلدارة إن

  وحد ومعيب مشرو  بير قرار عن ا حدر فمتع القانون، عئ شدت التي المخالعة ااووا   ةحيح

 مئ والحكمة  قديرية، سلطة أي إزاءه  ملك ال إذ علي ا يق  الت اما يشكل سحبه فإن المشروعية عيوب

 1 . سحبه القداء حكم  جنب القرار ل اا المةدرة اإلدارة لج ة يكون أن القرارات سحب  جوي 

 

 الفصل الثاني 

 العقد اإلداري

 المبحث األول 

 ومعايير  ميي ه عئ العقود االر  ماهية العقد اإلداري

 لجو اليه ج ة اإلدارة فع سبيل  حقيق ا  اإلدار ان العقد كوسلوب مئ أساليب ممارسة اإلدارة للنشاط 

السؤال الاي ولكئ  .اإلدارة مئ جانب واحد هلبعض أهداف ا إلع جانب إسلوب القرار الا   ةدر

مئ جانب واحد إراد  ا  فرض التع يكون ل ا سلطة فعالعامة اإلدارة  ولماذا  لجا هو : يطر  نعسه هن

                                                             
  ةحيح في اإلدارة حق ااولع متقا لتيئ، فكر يئ في يكمئ قرارا  ا سحب في اإلدارة لحق القانوني ااساس إن:  1

 علع المتر بة القانونية والمراك  ااووا  استقرار وجوب وال انية المشروعية، لمبدأ إعماال للقانون المخالعة ااووا 

للتعةيل راج  : نبيل عبه، الية سحب القرار اإلداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  .اإلداري القرار

 .7، ص 2014الج ائر،  محمد ليدر  سكرة،
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ه مئ  عريع اإلداري الاي مئ شروطه وإلع اسلوب العقد  القرارات اإلدارية ، عئ طريق إحدار 

 . إدارة اإلدارة م  إدارة المتعاقد مع اعلع ااقل ،  وافق إدار يئ  ورورة 

قيق  عض  ح اإلداري  غيةالعقد  إ رامإلع  وما  لج ا  ك يرالعامة إن الواق  العلمع أظ ر أن اإلدارة 

وهاه ااهااف قد ال  تحقق  اإلرادة الاا ية لإلدارة العامة  ،ي ا المةلحة العامة ااهداف التع  بتغ

الحةول إذا أرادت عينة ، أو لك  عض ااموال للقيام  وعمال مت مأن دت اإلدارة اوذلك إذا ار وحدها. 

فإن ا بالبا  ما  لجو الع ،  إنتظام وإطرادفع  نظيم و سير المرافق العامة  العامة  علع  عض الخدمات

 اإلوافة إلع ذلك فإن اسلوب العقد يجد ما يبرره فع أ  القطا  الخاص في سبيل  حقيق مبتغاها. 

ممتنة و  ستظل  متيازات السلطة العامة، فإن ا . فاإلدارة حتع وإن كانأ  تمي   إستخدام ا إلنظام

حيث يسمح أسلوب العقد  تحقق  . ومبدأ التحريريه اإلقتةادية ي  القطا  الخاص را مشة مر بط

مشاركة ااشخاص الخاحة فع  يسير المرافق العامة , وذلك مئ حيث المساعدة  القيام  عمل أو فع 

كل ذلك  حأ إشراف و . عض ااعمال التع  تةل  المرفق العامحالة اإلر باط المرافق العامة للقيام  ب

رقا ة اإلدارة العامة. وهاا يعني أن اإلدارة العامة ستظل موجودة، سواء  ةورة مباشرة أو  طريقة 

 بير مباشرة، وذلك مئ لالل إشراف ا و رقا ت ا لج ات القطا  الخاص المر بطة مع ا  عقد إداري.

إست نائيه  ا   المرفق العام ، و كون الج ه اإلداريه أحد أطرافه ، ويتدمئ شروطالعقد الا  يتةل ان 

العام ، ويطبق علع  اإلدار عليه أحكام القانون  سيطبق ، القانون الخاصنطاق فع  مولوفةبير 

ة اإلدارة التع يتبع ا المرفق والتع  كون طرفا فع العقد وذلك المةلحة العامه المتم له فع مةلح

 . إعتبارها المم له للمجتم  فع القيام علع إدارة المرافق والمحافظه العامه 

رمده اإلدارة مدئ ل ما  بأن لي  كقداءا  فق ا   ومئ المتعق عليه ولكئ م  ذلك يجب التنويه الع أنه       

يدة عدئ  ق  ا  مميد ذلك أن للعقود اإلدارية سمات وووا ط لاحة  جعل من دا شديئا  ، إداريا   عقدا   دعقود يع

 ما  برمه اإلدارة مئ عقود، حيث مئ المولوف أن  مارس االدارة إ رام العقود المدنية. 

  ن مووددوإفدد مددئ هنددامددئ هنددا ظ ددرت التعرقددة  دديئ مةددطلحي عقددود اإلدارة والعقددود اإلداريددة،       

ي يدرة ولاحدة فدكب أهمية المدنية والعقود اإلدارية وما يتر ب علع ذلك مئ آثار يولاالتميي   يئ العقود 

رم دا ولي  هداا فقدط،  دل حتدع العقدود التدي  بدول القداء الم دوج كعرنسا ومةر ومئ حاا حاوهما. 

د التدي اإلدارة العامة، هي ليسدأ  عقدود واحددة فقدط. إذ يمكدئ فدي هداا السدياق  ةدور ندوعيئ مدئ العقدو

 م ا اإلدارة العامة : عقود اإلدارة اإلدارية و عقود اإلدارة بير اإلدارية. بر

المحاكم اإلدارية في فرنسا ومةر مئ دون المحاكم المدنية هي التي  خدتص  نظدر المنازعدات إن       

سدد في العقود اإلدارية، كما  طبق علع العقود اإلدارية قواعد وأحكدام القدانون اإلداري المميد ة التدي  ج

 . 1 سلطة اإلدارة العامة  جاه العقود اإلدارية مئ دون قواعد وأحكام القانون الخاص

                                                             
: محمد علع أ و عمارة، مد   طور مع وم العقد اإلداري في فلسطيئ في ع د السلطة الوطنية، مجلة المنارة، المجلد  1

لم  نشو نظرية العقود  جدر اإلشارة الع أنه . 125، ااشارة هنا الع ص 168-123، ص ص 2006(، 3د )(، العد12)

اإلدارية فع فرنسا إال فع مطل  القرن العشريئ حيئ كان المعيار المتب  للتمي   يئ أعمال السلطة وأعمال اإلدارة هو 

ه إنعقد اإللتةاص للمحاكم اإلداريه ، إما إذا  علقأ معيار السلطه العامه فإذا  علق الن ا   عمل مئ أعمال السلط

و طبيقا لنظرية السلطة العامه فقد قسم   . المنازعه  عمل مئ أعمال اإلدارة فإن اإللتةاص يخول للمحاكم العادية

ال السلطه البعض مئ ) العقه العرنسع ( وسايره فع ذلك ) أحكام القداء ( أعمال اإلدارة إلع قسميئ ) القسم ااول ( أعم

وهع التع  تعلق  السلطة العامه فع الدولة ما ل ا إمتياذات لاحة وما ل ا مئ سلطة إجبار وإل ام  تنعيا إلت اما  ا ، 

لقسم ال انع ( أعمال اإلدارة العادية ، ا)أما  . اإلدار و  اا ينعقد اإللتةاص  نظر هاه المنازعات إلع ج ة القداء 

وهع  لك ااعمال التع  تعامل   ا ج ة اإلدارة دون إ با  وسائل القانون العام م ل ا فع ذلك م ل اافراد العادييئ ومئ ثم 

ا قه وإست ناء مئ القاعده الس. ي هاه ااعمال لمحاكم القداء العادينعقد اإللتةاص  نظر المنازعات التع   ور  شون 
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رة مرفدق يعرف القداء والعقه اإلداريان العقد اإلداري  ونه )عقد يبرمه شدخص معندوي عدام  قةدد إدا 

 يدق  ددميئرطعام أو  مناسبة  سييره، و ظ ر فيه نية اإلدارة العامة لأللا  وسدلوب القدانون العدام عدئ 

كدون العقدد يويؤلا مئ هاا التعريف أنه لكدي ،  بير مولوفة في القانون الخاص( أو شروطا   العقد شرطا  

 إداريا ال  د له مئ ثالثة عناحر:

ً  أحد أطراف العقد: يجب أن يكون أوالً  -  : من أشخاص القانون العام شخصا

ت ومددئ المتعددق عليدده   دداا الخةددوص أن أشددخاص القددانون العددام  شددمل الدولددة والمحافظددات وال يئددا 

 -امدددة والشدددركات الع كمدددا  شدددمل ال يئدددات والمؤسسدددات والمةدددالح - الالمرك يدددة اإلقليميدددة -ة ـالمحليدد

 معنويددا   أو شخةدا   التعاقدد فددردا   فدي يـ، يسددتوي  عدد ذلدك أن يكددون الطدرف ال اندد- الالمرك يدة المرفقيدة

 . لاحا  

جب أن ،  ل يا  امع ا  معنوي ا  وال يكعي لقيام العقد اإلداري أن يكون أحد أطرافه حال إ رامه شخة      

له إلع عقد  تحويا اليظل هاا الشخص محتعظا  ةعته العمومية طيلة مدة  نعيا العقد، فإذا فقدها أثناء  نع

لاي عقد اثم إن ال، د  احكام القانون المدنيشخص مئ أشخاص القانون الخاص بدا العقد مدنيا يخ

 التيئفي ح يبرمه أحد أشخاص القانون الخاص يعتبر إداريا ربم أن اإلدارة لم  كئ طرفا فيه وذلك

لوكالدة اإذا كان الشخص الخاص وكيال عئ اإلدارة في إ رام العقد، وهاا محض  طبيق احكام عقدد  -1

لدع إارية  اعتبارها الطرف ااحيل، وينةدرف نعد  الحكدم حيث ينةرف أثر العقد إلع الج ة اإلد

 التكليف الةادر عئ اإلدارة. 

ن منداط إذا  عاقد الشخص الخاص لحساب شخص عام: حيث العبرة  النتيجة المتر بة علع العقدد، وأ -2

 .العقد يستند إلع مدمونه وفحواه

 ً العامة أو أن يكون العقد متعلقا بتسايير : أن ينصرف موضوع العقد إلى إدارة مرفق من المرافق ثانيا

 . 1 مرفق من المرافق العامة

إال إذا ار ددبط  أن العقددد الدداي  برمدده اإلدارة مدد  اافددراد ال يمكددئ أن يكددون إداريددا   معدداد هدداا المعيددار هددو

ئية أحددرها مجلد  الدولدة وهنداك قدرارات قددا .  المرفق العام سواء وجدت معه عناحر ألر  أم ال

                                                                                                                                                                                         
أن المشر  العرنسع جعل اإلقتةاص  نظر  عض المنازعات التع   ور  شون  عض العقود التع  برم ا ج ة اإلدارة مئ 

 ليعوذا الا  جعل مئ إلتةاص مجال  ااقاليم النظر فع  28إلتةاص مجل  الدولة العرنسع ومئ هاا القبيل قانون 

والقانون  1790يونيوسنة  17 ي  أمالك الدولة والقانون الةادر فع المنازعات المتعلقه  عقود ااشغال العامه وعقود 

ولكئ قواعد العقه والقداء فع فرنسا   الخاص  عقود القروض العامه التع  برم ا الدولة 1793سبتمبر  26الةادر فع 

آال وهو معيار المرفق عدلأ عئ االا  معيار السلطة العامه لتميي  أعمال اإلدارة حيث عدل اإلثنان االا  معيار آلر 

ولقد طبق مجلسع الدولة  . العام ، وقد  دء القداء فع  غيير هاا المعيار منا النةف ال انع مئ القرن التاس  عشر

العرنسع معيار المرفق العام  ةدد اإللتةاص  نظر المنازعات المتعلقه  عقود اإلدارة وكان ذلك فع حكمه الةادر فع 

 .) ويعتبر هاا الحكم هو ااساس الا  قامأ عليه نظرية العقود اإلداريه  طبيعت ا terrierفع قدية  1903فبراير  6

يختص  نظر المنازعات المتعلقه  تنظيم و سيير المرافق العامه  اإلدار وطبقا لمعيار المرفق العام ، نجد أن القداء 

سواء أكانأ مرافق قوميه أو مرافق محلية وسواء أكانأ ج ة اإلدارة  تةرف  وحع ا سلطة عامه أم  وحع ا فرد 

يستند  إلدار افع التقدير الا  أعده فع هاه الدعو  أن إلتةاص القداء   Romieuولقد أكد معووع الحكومه   . عاد 

إلع فكرة المرافق العامه سواء أكانأ قوميه أم مرافق محلية ولكنه إست نع مئ ذلك  ةرف اإلدارة كعرد عاد  حيئ 

 .  يختص  نظر المنازعات الخاحة   ا للقداء العاد 

 
 .127: محمد علي أ و عمارة، المةدر السا ق، ص 1
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كتعأ  معيار المرفق العام وحده لتميي  العقد اإلداري، فقد جاء في قدية الد وجيئ ) ير دان ( إالعرنسي 

د حأحيث كان ال وجان مكلعيئ  إطعام الرعايا السوفيأ الايئ جمعوا في (   20/4/1956 )الةادر في 

ا المرفق العام فدالك )).. ولما كان هدف العقد منح المعنييئ م مة  نعي نهأ –المراك  إلعاد  م إلع  لدهم 

. و قدد جداء 1وحده يكعي العتبار العقد إداريا دون الحاجة للبحدث عدئ احتوائده علدع شدروط مخالعدة...((

)) مناط العقد اإلداري.... أن أن  1968فبراير  24أيدا في قرار للمحكمة اإلدارية العليا في مةر في 

لدمدة أبراوده و  حقيدق احتياجا ده مراعداة يتةل  نشاط المرفق العام مئ حيث  نظيمده و سدييره  غيدة 

ر باطده  دالمع وم الموودوعي للمرفدق العدام إالعدام يعندي  ر بداط العقدد  دالمرفقإو .. (للمةدلحة العامدة

مع ومدا  موودوعيا  يتعلدق  نشداط المرفدق ويا  يتم دل  دااج  ة اإلداريدة، وحيث إن للمرفق مع وما  عد،

و المعاوندة ، فدالمع وم العددوي للمرفدق يعندي أن العدرد عنددما مئ حيث التنظديم واإلدارة واالسدتغالل أ

 ناءا علع ذلك فان فكرة د أن اإلدارة هي طرف في العقد، وير بط  عقد م  مرفق عام يعيد في هاا الةد

(. والمتتبد  احكدام القدداء اإلداري 9المرفق العام يجب أن  ع م في هاا المجال  الجانب الموودوعي )

ستقرار علدع معيدار محددد ، فبعدد أن سدلم  إداريدة العقدد إ و عدم ير  أن هناك  ا ا ا  في فرنسا و مةر 

 مجرد ار باطه  المرفق العام نجد أحكاما قدائية  وجدب اقتدران العقدد  الشدروط االسدت نائية فددال  عدئ 

 إذ جداء 1956ديسدمبر  16المرفق العام وم ال ذلك حكم محكمة القداء اإلداري المةري الةادر في 

فيدده ))... و مددئ ثددم فددان المعيددار المميدد  للعقددود اإلداريددة عمددا عددداها مددئ عقددود اافددراد وعقددود القددانون 

الخاص التي  برم ا اإلدارة لي  هو حعة المتعاقدد  دل موودو  العقدد نعسده متدع ا ةدل  دالمرفق العدام 

 نائية بيدر مشدتركا فدي ذلدك وعلدع درجدة متسداوية مد  الشدروط االسدت ... علع أيدة حدورة مدئ الةدور

 .2 المولوفة

 

 :  ( في العقد3 ثالثاً : أن يتم إستخدام شروط غير مألوفة ) شروط إستثنائية

وكالك الحال   ،إداريا   عقدا   دفي العقد اإلداري لم يعد يكعي لكي يع لقد  بيئ أن وجود اإلدارة طرفا  

 ل يل م فوق ذلك أن يكون الطرفان قد ا بعا أسلوب القانون العام  . النسبة الر باط العقد  المرفق العام

ن أ واهم وسيلة يعتمد علي ا القداء اإلداري للكشف عئ نية اإلدارة في التيار وسائل القانون العام هو

ومئ ا رز اام لة علع ذلك حكم  .ست نائية بير مولوفة في القانون الخاصإيتدمئ العقد علع شروط 

                                                             
، دراسة متاحة علع موق  المرج   22-14النسبة للغير، ص ص : سامي حسئ نجم الحمداني، أثر العقد اإلداري   1

 -( :22/7/2017اإللكتروني للمعلوما ية علع الرا ط اإللكتروني اآل ي )  وريخ ال يارة )
http://almerja.net/reading.php?idm=50504 

 : المةدر نعسه والةعحة نعس ا. 2

مجل  الدولة العرنسي رأ  أن العقد الاي يبرم مئ جانب أحد أشخاص القانون العام ال يكعي أن يتعلق  غايات إن  : 3

 سيير مرفق عام،  ل ال  د مئ البحث في محتواه نعسه، الاي مئ شونه أن يعطيه طبيعة لاحة  ختلف عئ محتو  

  ينتج مئ  وافر مجموعة مئ الشروط في العقد العقود المبرمة  يئ أشخاص القانون الخاص، وهاا المحتو  المتمي

التي (  Les clauses exorbitantes du droit commun )  سمية الشروط بير المولوفة ( المعوض  لوم)أطلق علي ا 

ال  د مئ  وافر  لاا كان أحبحأ مئ  اريخ حدور حكم شركة برانيأ ألعوج معيارا  أساسيا  لتميي  العقد اإلداري.

مولوفة في العقد ليكون إداريا ، للتعةيل راج  م ند نو ، معايير  ميي  العقد اإلداري، الموسوعة العر ية، ر الالشروط بي

 (.22/7/2017الموسوعة القانونية المتخةةة، دراسة متاحة علع الرا ط اإللكتروني اآل ي )  وريخ ال يارة 

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=164968 
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ا ك ر اء فرنسا حيث جاء فيه ))...أن العقود التي  برم  1973يناير 19ة العرنسي في مجل  الدول

  1 ست نائي و بدو فيه لةيةة العقد اإلداري ...((إ كون لاحة لنظام 

أو  حمله الت امات بريبة  حد المتعاقديئ حقوقا  أ لك التي  منح  " ست نائية  ون اوقد عرفأ الشروط اال 

. 2"في طبيعت ا عئ  لك التي يمكئ أن يوافق علي ا مئ يتعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري 

 ون ا الشروط التي  كون  اطلة إذا ما وجدت في عقود القانون الخاص لمخالعته  " ينما عرف ا آلرون  

االست نائية لتميي  العقد اإلداري ناجم عئ كون هاه لعل التعويل علع معيار الشروط و . 3"النظام العام

ستعانة إوعند  .الشروط  عتبر مئ مظاهر السلطة العامة التي لي  ل ا م يل في عقود القانون الخاص

 للقانون المدني .  للقانون اإلداري ولي   نيت ا  إلدا  العقد اإلدارة   اه المظاهر يع م ومنا  

متيازات  تمت    ا إن هاه الشروط ك يرة فقد  كو  رد في العقود اإلداريةوالشروط االست نائية التي  

 ــ :ــــاإلدارة في مواج ة المتعاقد ك

 الرقا ة والتوجيهحالحية اإلدارة في  -

 ل العقد دون موافقة الطرف المتعاقد مع ايدع حالحية اإلدارة في  -

 فرض الج اءات علع المتعاقد.حالحية  -

تعاقد لمك وما لأن المةلحة العامة  قتدي ذلاإلدارة فسخ العقد إذا رأت إن اء العقد ، أي حالحية  -

  .إال طلب التعويض عئ ذلك

 

 المبحث الثاني 

 أساليب إ رام العقود اإلدارية 

 ات  لت موإجراء فرض عليه قيودٍ ، اّن المشر  ال  متلك اإلدارة الحريّة الواسعة عند إجراء العقود 

ارة في ب  اإلدلي  تّ اإلدارة  ا ّباع ا، وذلك للحعاظ علع ممتكات المةلحة العاّمة والمال العام، و التا

 طرق عدة، إ رام عقودها علع 

 : 4وقد أشار المشر  العراقي الع عدة أساليب  إل رام العقود اإلدارية ، وهي 

د م  ة التعاق:  و كون إما وطنية أو دولية  حدد حسب حالحية رئي  ج  المناقصة العامةأوالـ     -

مة إلع وة العاالدع االا  نظر االعتبار عند ذلك طبيعة العقد ومبلغه ويتم  نعيا هاا ااسلوب  إعالن

كة  لمشاراجمي  الراببيئ في المشاركة  تنعيا العقود  مختلف أنواع ا ممئ  توافر في م شروط 

 لتي ال  قل عـئ وللمبالغ ا

                                                             
 .34ص 1976القاهرة،  عئ د. علي العحام، سلطة اإلدارة في  عديل العقد اإلداري، دار العكر العر ي، نقال   : 1

 .18: سامي حسئ نجم الحمداني، المةدر السا ق، ص  2
، الج ء ااول ، د. منير محمود الو ري ،العقود اإلدارية و أنماط ا التطبيقية في إطار التحوالت االشتراكية : نقال  عئ  3

 .200، ص1979 غداد 
الع أحكام العقرة االولع مئ  . و اإلستناد 2008لعام  1: راج  المادة الرا عة مئ  عليمات  نعيا الحكومية العراقي رقم  4

، وقرار 2004( لسنة 87( مئ قانون العقود العامة الةادر  ومر سلطة االئتالف المؤقتة )المنحلة( رقم )14القسم )

المبلغ  موجب كتاب   2010 /4 /5( في 5( في اجتماعية االعتيادي رقم )1مجل  وزراء حكومية اقليم كورستان رقم )

 بنأ حكومة إقليم كوردستان  2010 /5/5( في 1127الرقم ) (سكر ارية المجل  )سريرئاسة مجل  الوزراء م 

التعليمات نعس ا  النسبة إل رام العقود الحكومية م  إجراء  عديالت طعيعة  تعلق  عد ا  حلول إسم حكومة إقليم 

 اتكوردستان و مؤسسا  ا محل الحكومة اإل حادية و مؤسسا  ا أينما وردت في هاه التعليم
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ن اعاة إ( لمسيئ مليون دينار أو أي مبلغ ألر يحدد مئ الج ات المعنية م  مر 50 000 000) 

  تسم اإلجراءات  العمومية والتنافسية والعدالة والشعافية والعلنية .

ي اببيئ فمي  الر:  و تم  إعالن الدعوة العامة مئ  ج ة التعاقد إلع ج المناقصة المحدودةثانياـ   -

ئ عا قل  التي المشاركة  تنعيا العقود  مختلف أنواع ا ممئ  توافر في م شروط المشاركة وللمبالغ

ع ( لمسيئ مليون دينار أو أي مبلغ ألر يحدد مئ الج ات المعنية  و كون عل50000000)

 مرحلتيئ : 

 ي المناقةدةفدلمشداركيئ : و تدمئ  قديـم الوثائق الخاحدة  التوهيدل العندي والمدالي لالمرحلة األولىأ ـ  

فددي  وحسددب التشددريعات القانونيددة النافدداة ذات العالقددة  المووددو  وذلددك لتقويم ددا مددئ لجنددة متخةةددة

 الج ات التعاقدية للتوحل إلع التيار المؤهليئ للمشاركة في المرحلة ال انية.

ةدة ة فدي المناقللمشدارك: و تم  توجيه الدعوة المباشدرة ) مجاندا  (  إلدع المدؤهليئ  المرحلة الثانيةب ـ  

( سدأ 6 قدل عدئ ) لتقديم عطاءا  م العنية والتجاريــة ) المالية( والشروط القانونية للمشاركة علع إن ال

 . دعوات

 

 : المناقصة بمرحلتينثال ا  ـ     -

ل د لكدي يحةدأـ  لرئي  ج ة التعاقد أو مئ يخوله استعمال طريقة  قديم العطاءات  مرحلتيئ في التعاق 

لعنيددة اعلدع أفدددل طريددق يلبددي احتياجا دده التعاقديددة ويعتمددد هدداا ااسددلوب فددي العقددود ذات المواحددعات 

ات ل المواحدعالمعقدة أو عند الحاجدة إلدع  طبيدق مواحدعات ال يكدون مدئ المجددي في دا حديابة  عاحدي

 داء .   العنية للسل  أو اإلشغال أو في حالة الخدمات لتحديد لةائة ا أو مي ا  ا  شكل دقيق ا ت

يده فدي ب ـ   يجوز ان  سبق عملية  قديم العطاءات  مرحلتيئ إجراءات التوهيدل المسدبق المنةدوص عل

 ما يو ي : البند ) ثانيا ( مئ هاه المادة ولغرض  نعيا هاا ااسلوب يجب مراعاة 

ولددي : دعددوة مقدددمي العطدداءات لتقددديم عروودد م العنيددة علددع أسدداس التةددميم اا المرحلااة االولااى( 1)

 ووحف الععاليات ولرئي  ج ة التعاقد  عديل الكلعة التخمينية إن  طلب اامر ذلك .

ي فديير التوهيدل العنية وفق معا م: دعوة مقدمي العطاءات الايئ  م قبول عطاء ا   المرحلة الثانية(   2)

ع ا ط التدي  ددالمالية علع أساس وثائق المناقةة المعدلة وفقا للشرو مالمرحلة ااولع لتقديم عطاء ا  

 ج ة التعاقـد  .

 : الدعوة المباشرةرا عا ـ     -

ئ و/ أو ( لمسددة مددئ المقدداولي 5أ ـ  وجدده الدددعوة المباشددرة مددئ ج ددات التعاقددـد إلددع مددا ال يقددل عددئ )  

مختلدف العامدة   الشركات و/ أو المؤسسات المعتمدة لقدر  ا وكعاء  ا العنيدة والماليدة عندد  نعيدا  العقدود

 أنواع ا وعند الدرورة ولوجود أسباب مبررة في احد  الحاالت اال ية  : ـ 

و / أو  إذا كان العقد ذو طا    خةةي و/ اويتطلب السرية في كل مئ إجدراءات التعاقدد والتنعيدا (1)

 أن  كون هناك أسباب أمنية  ستدعي ذلك .

ث إذا كدان ال دددف هددو  حقيددق السددرعة والكعدداءة فدي التنعيددا لاحددة فددي حدداالت الطددوار  والكددوار (2)

 . الطبيعية و ج ي  اادوية والمستل مات المنقاة للحياة
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 .ع وف مقدمي العطاءات عئ المشاركة في المناقةات العامة المعلئ عن ا للمرة ال انية   (3)

 ب ـ     ويد المج  يئ والمقاوليئ واالستشارييئ  وثائق العطاءات والمستندات مجانا  . 

 جـ ـ  يععع مقدمو العطاءات الموجه ل ــم الدعوة المباشرة مئ  قديم التومينات ااولية 

 وب . تـم مراعاة الةالحيات المالية إلبراض اإلحالة والتعاقد عند استخدام هاا ااسلد ـ    

ـ   - التعاقدد  : ويدتم  توجيده الددعوة مجاندا  مدئ ج دات أسلوب العطاء الواحد ) العارض الوحياد (لامسا

 تالخدددما لمندداقص واحددد فيمددا يتعلددق  ددالعقود ذات الطبيعددة االحتكاريددة لتج يدد  أو  نعيددا اإلعمددال أو

االستشددارية أو التةددني  وذلددك عنددد الدددرورة ولوجددود أسددباب مبددررة  سددتدعي ذلددك علددع إن يددتم 

 مراعاة اإلجراءات اآل ية : 

 لعقددد   دداااأ ـ   إعددالم  لجنددة العقددود المرك يـددـة فددي اامانددة العامددة  لمجلدد  الددوزراء لغددرض  نعيددا   

 دات اقدد المختةدة فدي الدوزارات والجااسلوب م   يان المبدررات لدالك علدع إن  رفد  مدئ ج دات التع

 بير المر بطة  وزارة وااقاليم والمحافظات بير المنتظمة في اقليم .

جندددة ب ـ  الةدددالحيات الماليدددة المعتمددددة لج دددات التعاقدددد فدددي  نعيدددا العقدددود العامدددة ويدددتم معا حدددة ل

جددان  حليددل العقودالمرك يددة فددي اامانددة العامددة لمجلدد  الددوزراء لغددرض المةددادقة علددع  وحدديات ل

 العطاءات عندما  كون حالحية التعاقد لارج حالحية رئي  ج ة التعاقد .

فوعدة افقدة المرفي ااماندة العامدة  فدي طلبدات المو ةجـ  ـ  في حالة عدم البأ مئ لجنـة العقود المرك يـ

د  اللجندة ( ار عدة عشدر يومدا  عمدال  مدئ  داريخ  سدجيل ا لد 14مئ ج ات التعاقد لالل مدة ال  تجاوز ) 

 اها .قود و نعيالماكورة فتعد الموافقة حاحلة ومنيا  وعلع الج ات التعاقدية السير في عملية  رسية الع

 موجه ل ا الدعو   موجب هاا ااسلوب مئ  قديم التومينات ااولية .د ـ     ععع الج ة ال

ـ    - الخددمات و: ـ ويدتم اسدتخدام هداا ااسدلوب لتج يد  دوائدر الدولدة  السدل   لجان المشاترياتسادسا

 ( لمسدديئ مليددون دينددار أو أي مبلددغ ألددر يحدددد فددي الموازنددة50000000التددي يقددل مبلغ ددا عددئ ) 

اون  ط التددي  ةدددرها دائددرة العقددود العامددة فددي وزارة التخطدديط والتعددالجاريددة مدد  مراعدداة الدددوا

 اإلنمائي  التنسيق م  الج ات ذات العالقة  المووو  .
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 المبحث الثالث

 حالحيات اإلدارة في العقود اإلدارية

 

 هاه حيث  قوم ،يحكم العقود المدنية مبدأ هام مقتداه ورورة المساواة  يئ طرفي العالقة العقدية 

النسبة سري  العقود علع أس  مئ التوازن  يئ مةالح ااطراف المتعاقدة ، ولكئ هاا المبدأ ال ي

د المتعاق واج ةللعقود االدارية حيث  تمت  االدارة فيما  برمه مئ عقود ادارية  مرك  متمي  في م

تظام ة  انالعاممع ا ، وذلك رببة في  حقيق المةلحة العامة مئ لالل الحعاظ علع سير المرافق 

 ة العامةلمةلحاواوطراد في اداء الخدمات للمنتععيئ   ا ، وفي سبيل  حقيق  لك الغاية يتم  غليب 

 علع المةلحة العردية الخاحة للمتعاقد.

ا ةدد  نعي اسعة وهاا المرك  المتمي  الاي  تمت   ه االدارة يتم ل  ما  ملكه االدارة مئ سلطات و

تقلة عئ  ية مسنما يعني  مي ها  خةائص ذاإالينعي طبيعت ا التعاقدية ، و العقود االدارية والاي

لعام ، مرفق است داف العقد االداري  حقيق المةلحة العامة وا ةاله  الإل العقود المدنية نظرا  

ي امات التاللت متيازات  ختلف في نوع ا وفي مداها عئ الحقوق واإو فالعقود االدارية  ر ب حقوقا  

 لع العقود المدنية. تر ب ع

ومئ هاا المنطلق فان االدارة  متلك سلطات واسعة في مواج ة المتعاقد مع ا ، ف ي  ملك الرقا ة 

علع  نعيا العقد االداري لدمان سير  نعياه علع النحو المتعق عليه ، كما  ملك  عديل شروط العقد 

قي  الج اءات علع المتعاقد مع ا ،  ما يحقق المةلحة العامة ،فدال  عما  ملكة االدارة مئ حق  و

إذا ما الل  تنعيا الت اما ه التعاقدية وسلطت ا في إن اء التعاقد معه في حالة ار كاب لطو جسيم 

 .1 اليستقيم معه سريان العقد

 هو ااساس أساس نفإ ،اإلداري العقد نظرية أساس  عد وسلطا  ا اإلدارة متيازاتإ كانأ إذاعليه 

 م   عارض أي دون مئ العامة المةلحة هو ااساس نفإ و التالي ، العام المرفق واطراد انتظام

 جدر اإلشارة الع أنه .  العامة المةلحة أساس ا اإلداري العقد فنظرية أدق  عبارة أو ،المتعاقد مةالح

                                                             
( لسنة 1في ووء  عليمات  نعيا العقود الحكومية رقم ) سلطات االدارة في مواج ة المتعاقد مع ا: هنادي فوزري حسيئ،  1

،  حث متا  علع الرا ط اإللكتروني 2015، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، العدد الحادي عشر، المعدلة 2008

  -:( 22/7/2017اآل ي )  وريخ ال يارة 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=

0ahUKEwjdibO9gqrVAhVFVRoKHV9KDl8QFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fpss.utq.edu.iq 
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لم ينص  النظر الع إر باط هاه الةالحيات  الةالح العام، فإن ا  كون مقررة لإلدارة العامة، حتع وإن 

علي ا العقد، ال  ل أك ر مئ ذلك، فإن اإلدارة  كون مسؤولة عند عدم الت ام ا  إستخدام هاه الةالحيات 

 في سبيل  حقيق المةلحة العامة.

ئ ، و يمك مع ا علع هاا ااساس فإن اإلدارة  تمت   جملة مئ الةالحيات واإلمتيازات   جاه المتعاقد

 - لخيص هاه الةالحيات  ــــــ :

 : صالحية اإلدارة في الرقابة والتوجيهأوال  :  -

 يكعل  ما لعاما المرفق حتياجاتإ سد مناطه ،لاص  طا   المدنية العقود عئ  تمي  اإلدارية العقود إن

 إلدارةا لتمت  ونظرا  .الخاحةفراداا مةلحة علع العامة المةلحة وجه و غليب لوظيعته أداءه

 وكالك ، التعاقدية ه إللت اما  مع ا المتعاقد  نعيا مراقبة  في الحق فاإلدارة ،العامة السلطةزات  امتيا

 .العقد لشروط التنعيا مطا قة مد  مئ للتوكد التوجيه في حق ا

 -:معنييئ في  كون عقودها  نعيا في اإلدارة رقا ة إن

 مئ والتوكد نعياالت مراقبة في اإلدارة حق أي ،العقد  نعيا علع اإلشراف سلطة يتناول : ضيق معنى  -أ

 كدلول مادية، أعمال حورة في النطاق هاا في الرقا ة و تم شروط، مئ العقد  دمنه لما وفقا   يتم نهأ

 لالطال  دالمتعاق مئ الوثائق  عض ستالمإ أو ،والمةان  والورش والمخازن المرفق ستغاللإ أماكئ

 في ا، والبأ المنتععيئ شكاوي  لقي أو التحريات، إجراء أو وفحة ا، علي ا

 للمتعاقد، اإلدارة  وج  ا  نعياية أوامر أو إناار أو كتعليمات قانونية، أعمال حورة في الرقا ة  تم وقد

 العقد في عليه ينص لم ولو حتع لإلدارة مقرر حقا    اعتبارها العقد  نعيا إثناء  تم المعنع   اا والرقا ة
1. 

 التعاقديةاما ه إللت  المتعاقد  نعيا حدود عند  قف ال الرقا ة في اإلدارة سلطة إن :  واسع معنى -ب

  ل نعيا،الت علعاإلشراف  سلطة علع ي يد  ما أي ذلك، مئ أك ر ل ا يكون  ل العقد، شروط  موجب

 ستعمالإ ارةاإلد  طلب نأ ذلك وم ال  .مع ا المتعاقد الت امات  نعيا أووا  مئ لتغير  تدلل أن ا

 أو التنعيا أعمال يهلتوج  نعياية أوامر إحدار أو المتعاقد   ا يقوم التي الطريقة بير التنعيا في طريقة

 .قانونية  وعمال  تم المعنع   اا . الرقا ة

 إحدار وفي المباشر التنعيا في احليةا ازا  المتيا اعماال   الوجه هاا علع سلطت ا  مارس واإلدارة

 . 2 للقداء مقدما   اللجوء الع حاجة دون المتعردة  إراد  ا  التنعياية القرارات

 ئالقواني في أو، العقد في علي ا ينص قد )المتعاقد  وجيه( أي ، الواس  المعنع ومئ اإلدارة سلطةإن 

  التالف تلف خ ، السلطة هاه علع ينص لم ذاإ ما. أ التعاقدية النةوص أعمال يجب وحينئا واللوائح

 الرقا ة في اإلدارة وسلطة .االر لبعد ا  النسبة و تس  لبعد ا  النسبة  ديق ف ي العقود، طوائف

 ليسأ سلطة ف ي ، مةدرها كان م ما

 اإلدارة  لت م مشرو  بير عمال   أحبحأ  وإال عندها، الوقوف يتطلب حدود ل ا  ل القيود مئ طليقة

 .3جرائ ا  مئ ورر إحا ة مئ  تعويض إزائه

 

 

 

 

 :  اإلدارة في تعديل العقد اإلداريصالحية ثانياُ :  -

                                                             
 .409ص ، ١٩٩١، 2، طالعر ي العكر دار ،اإلدارية للعقود العامة االس  ،الطماوي محمد سليمان .د:  1
 ٢٨٨ ص،  ١٩٧٣،القاهرة، العر ية الن دة دار ، اإلدارية العقود في السلطة مظاهر، عباد ع مان احمد .د : 2
 .290: د. أحمد ع مان عباد، المةدر نعسه، ص 3
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، فإذا ن الخاصأحد أهم مظاهر  مّي  العقد اإلداري عئ بيره مئ عقود القانو إحد سلطة التعديل  عد 

د كام العقعديل أحنعرادية  جاه اآللر  مّكنه مئ  إالمدني ال يتمت  أيا من م  سلطة كان أطراف العقد 

ي فمول   ا المع ا التعديل، فإّن العقد اإلداري ولالف القواعد إرادة واحدة وإل ام الطرف اآللر   ا

ئ ج ة اإلدارة  عديله  إراد  ا المنعردة   .مجال القانون الخاص يمّكِ

ارة انب اإلدجل مئ ويكاد فقه القانون والقداء المقارن يُجم  علع أن كل العقود اإلدارية قا لة للتعدي

لعامة اةلحة رافق العامة، فتستطي  اإلدارة إذا اقتدأ الملوحدها، و وحيل ذلك يعود لحسئ سير الم

لحق ، وهاا انقةانوحسئ سير المرفق العام أن  ُعدّل في مقدار الت امات المتعاقد مع ا  ال يادة أو ال

حة، انون حراه القثا أ لإلدارة ولو لم يتم النّص عليه في العقد،  ل هو ثا أ لإلدارة وإن لم ينص علي

 و معاولةأميي   القانون الخاص إذا كانأ  قوم علع فكرة المساواة  يئ طرفي العقد دون  ذلك أّن عقود

  .لطرف علع طرف، فإّن العقد اإلداري ولالف ذلك يقوم علع فكرة  عديل مةلحة علع مةلحة

تياز    اموجب أن  تمت ،ولما كانأ اإلدارة  م ّل ج ة الطرف الّاي يسعع إلع  حقيق مةلحة عامة

ع ا حق ملمتعاقد كون لي جاه المتعاقد مع ا  ََم َّل في أحقيت ا في  عديل العقد  إراد  ا المعردة دون أن 

عامة حة الاالحتجاج أو االعتراض طالما كان التعديل ومئ اإلطار العام للةعقة واستجو ته المةل

حدد ل ليسأ مطلقة  ل  مارس ومئ إطار موحسئ سير المرفق العام، وسلطة اإلدارة في التعدي

  :وووا ط دقيقة  تم ل فيما يلي

  :أن ال يتعدى التعديل موضوع العقد .1

حلي د اافال شك أن اإلدارة وهي  مارس سلطت ا في التعديل  باشرها علع نحو يراعي مووو  العق

ووو  ميير و مطية لتغوأن ال يتجاوزه، فال يجوز لج ة اإلدارة أن  تخا مئ سلطة التعديل ذريعة أ

و يغير لع نحعالعقد وإرهاق الطرف المتعاقد مع ا، وعليه ال  ستطي  اإلدارة أن  عدل أحكام العقد 

م  تنعيا ا، والت د مع موووعه، وإال كنا أمام عقد جديد، ذلك أّن المتعاقد م  اإلدارة عندما قَبِل التعاق

 دارة علعأ اإلقدرا ه المالية والعنية، فإن أقبل مدمون العقد في آجال محدّدة، فإنّه راعع في ذلك

ن يكون أوجب  التغيير الموووعي أو ال يكلي للعقد، فإّن ذلك قد ال يناسب المتعاقد مع ا، ومئ هنا

  .التعديل مئ حيث المد  وااثر نسبيا  حيث ال يؤثر علع العقد ااحلي

  :أن يكون للتعديل أسباب موضوعية .2

هناك  غ،  لوهي  باشر سلطت ا في  عديل العقود اإلدارية ال  تحرك مئ فرا إذ ال شك أّن اإلدارة

العامة  لخدمةاعوامل  دفع ا لتعديل هاا العقد أو ذاك،   دف ومان حسئ سير المرافق العامة و لبية 

د لة ما  عي مرحفللجم ور في أحسئ وجه، كما أّن اإلدارة العامة  تعاقد في ظل ظروف معيّنة قد  تغير 

توريد، و عقد الغال أوقي  العقد، لاحة في العقود اإلدارية التي  ولا زمنا طويال في  نعياها كعقد ااش 

 ما دة، وفإن  غيرت الظروف وجب االعتراف لإلدارة  حق  عديل العقد  ما يتماشع والظروف الجدي

  .يراعي مووو  العقد ااحلي، ويلبي حاجات المنتععيئ مئ لدمات المرفق العام

 

  :أن يصدر قرار التعديل في حدود القواعد العامة للمشروعية .3
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إّن اإلدارة حيئ  قبل علع  عديل عقد ما، فإّن وسيلت ا في ذلك هي القرار اإلداري، فتةدر السلطة 

المختةة قرارا  إداريا   موجبه  علئ عئ نيت ا في  عديل عقد إداري، ويجب حينئا أن  توافر في هاا 

  .1 ن القرار اإلداري ليكون مشروعا  القرار سائر أركا

 :  سلطة فرض الجزاءاتثال ا  :  -

 فان ، الج اء  وقي  في بيره دون القداء  استئ ار  قدي الخاص القانون في العامة القواعد كانأ إذا

 اامر

 عند الج اء  وقي  سلطة اإلدارة أعطع اإلداري القانون أن ذلك اإلدارية  العقود يتعلق فيما كالك لي 

ستقر بالبية العق اء علع  قسيم الج اءات اإلدارية إوقد   . 2 التعاقدية  الت اما ه مع ا المتعاقد إلالل

التي  وقع ا اإلدارة علع المتعاقد مع ا. إلع ثالثة أقسام رئيسية وهي الج اءات المالية والج اءات بير 

  3. الدابطة ( والج اءات التي  سمح  إن اء العقد)المالية 

 :  Les Sanctinos pecunaires الجزاءات المالية.  1  

ألل  إلت اما ه  الج اءات المالية هي عبارة عئ مبالغ المال التي يحق لإلدارة أن  طالب   ا المتعاقد إذا

متن  عئ  نعيا إلت اما ه  الكامل أو  ولر في  نعياها أو نعاها علع وجه بير مرض إالتعاقدية سواء 

والج اءات المالية نوعيئ فقد  كون مر بطة  حةول . بيره محله دون موافقة اإلدارة الكامل أو حل 

ورر لحق اإلدارة نتيجة لخطو المتعاقد ، وقد  كون نوعا  مئ العقاب علع المتعاقد  غض النظر عئ 

حدور لطو منه، فالج اءات المالية في العقود اإلدارية ال  قتةر علع  عويض الدرر  ل  شمل 

ت التوليرية التي  عد ومانا  إلنجاز المتعاقد م  اإلدارة عمله علع أ م وجه ويشكل إرباما  الغراما

 : اإلشارة إلع أهم أنوا  هاه الج اءات وكاا ي ويمكئ .للمتعاقد علع الوفاء  إلت اما ه التعاقدية

  Les Dommages لتعويضاتا -أ

انون ويسبب وررا  للغير  الت ام يعروه القمئ المستقر فق ا وقداء أن كل إلالل  الت ام عقدي أو 

ويؤكد بالبية العق اء أن التعويض في العقود اإلدارية يقترب مئ فكرة . ر كبه  التعويضإيل م مئ 

شتراط ركئ الدرر، ولكئ النظاميئ إص فيما يتعلق  كيعية  قديره وفي التعويض في القانون الخا

 . ه حةيل يختلعان مئ حيث طريقة  حديده وكيعية
 

 : Les pe nalites الغرامات التأخيرية -ب

الغرامات التوليرية هي مبالغ إجمالية مئ المال  قدرها اإلدارة مقدما   تدمن ا نةوص العقد  ةعته 

 .ج اءا  يعرض علع الطرف اآللر إذا  رالع أو  ولر في التنعيا

والغرامة التوليرية ج اء مئ الممكئ أن  تدمنه شروط العقود اإلدارية كافة، وهو امتياز  تمت   ه 

اإلدارة ولو لم  تعرض لدرر ما مئ جراء  ولر المتعاقد ان الدرر يكون معتروا  لتعلقه  تسيير 

 مرفق عام . 

                                                             
: للتعةيل راج  : عاحم  ئ سعود السياط، سلطات اإلدارة في  نعيا العقود اإلدارية، متا  علع الرا ط اإللكتروني  1

 ( : 26/7/2017اآل ي )  وريخ ال يارة 
http://www.al-jazirah.com/2014/20140721/rj7.htm 

ي لاص هو نظام القانون العام في العقود  خد  سلطة اإلدارة في فرض الج اءات علع المتعاقد مع ا لنظام قانون:  2

إذ أن ورورة الحرص علع سير المرافق العامة  انتظام وأطراد  ستل م التشدد في التعامل م  المتعاقد  .اإلدارية

إلجباره علع  نعيا العقد  دقة ، ولما كانأ اإلجراءات المعروفة في قواعد القانون الخاص كالعسخ والتنعيا العيني م  

وقد درجأ  . ض ال  كعي للحيلولة دون إلالل المتعاقد، استل م أن  تمت  اإلدارة   اا الحق  حقيقا  للمةلحة العامةالتعوي

اإلدارة علع النص في عقودها في الشروط العامة والخاحة الملحقة   ا علع سلطة اإلدارة  إيقا  الج اءات ، وعد 

رها امه الشروط التي  تدمئ هاا الحق شروطا  است نائية  اعتبالقداء اإلداري في فرنسا ومةر في العديد مئ أحكا

للتعةيل حول هاا المووو  راج  : سعيد عبدالرزاق  البيره، أطروحة دكتوراه،  متيازات السلطة العامة . إمئ  امتيازا  

 . 43، ص2008جامعة الج ائر ) يوسف يئ لده( ، 
 وقي  الج اءات اإلدارية، مجلة المعكر، كلية الحقوق والعلوم  : نقال  عئ د.عبدالقادر دراجي، سلطة اإلدارة في 3

وما  97، اإلشارة هنا الع ص 105-92السياسية، جامعة محمد ليدر ) سكرة(،  العدد العاشر، السنة  ال، ص ص 

  عدها.
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ليرية، و ملك اإلدارة  وقيع ا وفي الغالب  نص العقود التي  برم ا اإلدارة علع اشتراط الغرامة التو

 . دون الحاجة إلع إناار أو اللجوء إلع القداء الستةدار حكم  تطبيق ا

ويل م النص في العقد علع الغرامة  قييد اإلدارة  مبلغ ا فال  ستطي  المطالبة  تعديل المبلغ علع أساس 

أن اإلدارة لم يةيب ا ورر مئ أن الدرر يعوق علع مبلغ الغرامة، كما أن المتعاقد ال يستطي  إثبات 

 . جراء التولير في التنعيا

أما إذا نص علع مقدار مئ الغرامة و دمنأ الشروط العامة أو الخاحة مقدارا  آلر فالعبرة  ما ورد 

في العقد ان إرادة الطرفيئ قد ا عقأ علع اعتبار أحكامه أساسا  إللت اما  ا، أما إذا ابعال النص علع 

ت ا الشروط فتعتمد الغرامات التوليرية المنةوص علي ا في الشروط لكون ا ج ءا  الغرامات و دمن

 . مكمال للعقد

 
 

 : مصادرة التأمينات-ج

التومينات هي مبالغ مالية  ود  لد  ج ة اإلدارة  توقع   ا آثار االطاء التي ير كب ا المتعاقد أثناء 

   .سؤوليات النا جة عئ  قةيره نعيا العقد اإلداري ويدمئ ل ا مالئته لمواج ة الم

ومةادرة التومينات عبارة عئ شرط ج ائي مئ شروط العقود اإلدارية يتم اإل عاق عليه م  المتعاقد 

ج اءا إللالله  إلت اما ه التعاقدية إال أنه يختلف عئ الشرط الج ائي في عقود القانون الخاص ، في أن 

لحاجة لةدور حكم مئ القداء  الك ودون أن  سلت م اإلدارة  ملك فروه  إراد  ا المنعردة دون ا

 . حقق ورر ما، و  اا المعنع يكتسب هاا الشرط طبيعته اإلدارية 
 

  Les Sanctions Coerctivesالجزاءات غير المالية أو الضاغطة . 2

التعاقدية إنما هاا النو  مئ الج اءات ال ي دف إلع  حميل المتعاقد أعباء مالية نتيجة إلالله  إلت اما ه 

  :-. و تخا وسائل الدغط ثالث حور1 ي دف إلع الدغط عليه إلجباره علع التنعيا

  La mise Sous Sequestre وو  المشرو   حأ الحراسة في عقد االمتياز  -أ

  La Mise en regie :سحب العمل مئ المقاول في عقد ااشغال العامة -ب

  Le Marche pardefut :التوريد الشراء علع حساب المتعاقد في عقد –ج 

 

  : الجزاءات التي تسمح لإلدارة بإنهاء عقودها. 3

لإلدارة سلطة إن اء العالقة التعاقدية  ين ا و يئ المتعاقد مع ا قبل ااجل المحدد في عقد االمتياز والقيام 

 العسخ  النسبة للعقود حطلح علع هاه السلطة إالتوريد، و التنعيا الكامل في عقود ااشغال العامة وعقد 

 واإلسقاط" عندما يتعلق العقد  إن اء عقد االلت ام"اإلدارية المختلعة 

 

 

 

 

 خصائص الجزاءات في نطاق العقود اإلدارية : 

لةائص  وسمات إن طبيعة العقود اإلدارية ، هي التي  عطي لإلدارة سلطة  وقي  الج اءات اإلدارية  

  لك السلطة  طبيعة ممي ة .مشتركة  ؤدي جميع ا الع أن  تةف 

 

                                                             
 .100ص: د.عبدالقادر دراجي، سلطة اإلدارة في  وقي  الج اءات اإلدارية، المةدر السا ق،  1
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