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كتغدؿ في ، لى التي تستيغ الحب إ،  تتدابق الكمسات لتخخج معبخة عغ مكشػف ذاتيا غ  إلى م  
فتبقى ركحي متؤللئة كمذخقة شالسا كانت دعػاتيا ، حبلـ ليخفخؼ فػؽ ناصية األ ا  قمبي عرفػر  
كسشارة جيجىا كسيخىا  ، مشياتي عمى كشظ التحقق شالسا يجىا في يجؼكتبقى أ ،عشػاف دربي

ي القمب أعطع محبة كأجل ليا ف غ  لى م  إ،  لع مغ قمبي، كتخصف التعب كاألترصاد لي الخاحة
 .لى صاحبة الفزل كالسعخكؼ كالعصاء ...تقجيخ ، إ

 ..أمي الحبيبة . ...

غ  أعمسشي العصاء دكف انتطار ،  غ  لى م  كممو هللا بالييبة كالػقار ، إ غ  لى م  إ حسل اسسو بكل إلى م 
ا قج حاف قصافيا بعج شػؿ انتطار ، كستبقى في عسخؾ لتخػ ثسار   مج  ، أحسج هللا الحؼ أافتخار 

 بج ...ا أىتجؼ بيا اليػـ كفي الغج كإلى األكمساتظ نجػم  

 بي الغالي ...... أ

 حبيع يجخؼ في عخكقي كيميج بحكخاىع فؤادؼ  إلى م غ  
  عمى أرض قاحمة ا لػ مخ  أحبكع حب  

  لتفجخت مشيا يشابيع السحبة

 تي وإخؾاني ...إلى أخ... 

سعجت  إلى م غ  الرجؽ الرافي ،  على يشابيبالػفاء كالعصاء ، إ اتحمػ باإلخاء كتسيدك إلى م غ  
 معيع كبخفقتيع سشيغ مغ الجىخ ..

 ...عداء األأصجقائي ... 

 أقـــجم إليكـــؼ ىــحا العســــل البديـــــط .... 

 البـــــــاحـــــــــث
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 .. بإتساـ ىحه الجراسة عمي  غ  م   شكخ هللا العمي القجيخ أف  أ

،  ركاه التخمحؼ " هللا   ال يذكخ   الشاس   ال يذكخ   غ  " م   ()صمى هللا عميو كسمع لقػؿ رسػؿ هللا كامتثاال  
تقجـ أفإنشي  ، ألىموا بػاجب الػفاء كالػالء كاالعتخاؼ بالفزل مغ ىحا السشصمق أجج نفدي مجفػع  

 . رأؼ في سبيل إنجاز ىحه الجراسةك غ  أسيع بجيج ككقت ، أمتشاني لكل م  ابخالز شكخؼ ك 

ي بإشخافو عمى ش.. الحؼ شخف" أبػ أنذ "  الجكتؾر الفاضل / أنؾر حسجان الذاعخكعمى رأسيع 
س لجشة السشاقذة كالحكع عمى يخأ ف  و لذخؼ عطيع لي أعمسو ، كإن   شيا مغ شيفكزي   جراسةىحه ال

 .الجراسة ىحه 

عزاء لجشة السشاقذة كالحكع ، ة ، أ صحاب الديادساء أملى العسجل شكخؼ كتقجيخؼ إكسا كأ
، كاالشتخاؾ في مشاقذتيا ، كالحكع عمييا ، كالذكخ  الجراسةعمى  لتفزميع بقبػؿ االشبلع

بحلػه مغ عصاء متججد كخجمة  عمى ما، دارة كالدياسة لمجراسات العميا ألكاديسية اإلمػصػؿ 
 ية ، كعمى رأسيا الجكتػر دمحم السجىػف .متشاـ
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 ملخص الجراسة

جيثة ، كىي كضيفة قجيسة حدارؼ كضيفة الزبط اإل ؛ كأىسياتسارس اإلدارة أنذصة عجة،         
كالدكيشة مغ كالرحة ألبأركانو " العاـ ا السحافطة عمى الشطاـ لىلمجذكلة ، تدعى مغ خبلليا إ

لى جانب مغ الػسائل كالتجابيخ، كإجل ذلظ مجسػعة مغ أ ـكتدتخج، " عامةالخبلؽ كاألكاآلداب 
 جيات رقابية تعسل عمى متابعة تشفيح ىحه الػسائل كمشع استغبلليا.لى تحجيج سعى السذخع إذلظ 

لى ثبلث فرػؿ عمى يشا تقديع ىحه الجراسة ارأ ،عميياليات الخقابة كآ كلبياف ىحه الػسائل       
إذ تع تحجيج  ة الزبط اإلدارؼ لى ماـي  إكؿ الفرل األفي  حيث تحجث الباحث :الشحػ التالي

، ككذف  التسييد بيشو كبيغ بعس السرصمحات السذابية لومفيػمو كالصبيعة القانػنية لو ك 
جيات كالييئات السكمفة لى الباإلضافة إلى تحؿيقيا ، يدعى إ ىجاؼ التياأل عغالشقاب بعجىا 

حيث  ،دارؼ ذكخ كسائل الزبط اإل إلىؽ الباحث تصخ  لثاني :االفرل كفي  ،دارؼ بالزبط اإل
 " الفخدية كالجداءات الػقائية كالتجابيخؽ بيغ الػسائل القانػنية كالتي تذسل " القخارات التشطيسية فخ  

 عمىؤلخيخ مغ خصػرة لكما  ،"" التشفيح الجبخؼ السباشخكالستسثمة في الػسائل السادية  كبيغ
حجكد سمصات الزبط  إلىل الباحث قثع انت، لسا يسذ بحخيات االفخاد دكف رقابة  ااستخجامي

ذكخ نطخية الطخكؼ االستثشائية " حالة الصػارغ " كما  إلىاالدارؼ في الطخكؼ العادية كمغ ثع 
لخقابية التي عخضشا الجيات ا: الفرل الثالث كفي  ،الفمدصيشي بالخرػصع خ  ذ  عميو الس   نز  

ىشاؾ رقابة داخمية  ف  حيث إدارؼ ، الزبط اإلب السكمفة ئاتييالعساؿ تخاقب عمى أ  ف  يسكغ أ
كأنيى ، كيصمق عمييا الخقابة القزائية دارية ، كىشاؾ رقابة خارجية كيصمق عمييا الخقابة اإل

كنحكخ  ،ياليرت إالتػصيات التي خمالشتائج ك مجسػعة مغ الباحث ىحه الجراسة بخاتسة تزسشت 
 أىسيا :

كد تزبط أعساليا كترخفاتيا يؤدؼ تخؾ سمصات الزبط اإلدارؼ بجكف حج إف  :   نتيجة -
خ ع عمى مبادغ تزبط سمصات  لحلظ نز   إلى السداس بحقػؽ كحخيات األشخاص؛ الس ذ 

 كأىع ىحه السبادغ ىػ احتخاـ سيادة القانػف . ،دارؼ في أدائيا ألعسالياالزبط اإل
جسيع في بأعساليا  بالتداـ الؿياـنػصي األجيدة األمشية العاممة في فمدصيغ :  تؾصية -

في حاالت الزخكرة أك في حالة تغيخ الحدب  سػاء   ،مشياستثشائية اال الطخكؼ كخاصة
سجتسع كالسحافطة عمى أمشو كليدت السحافطة عمى كضيفتيا ىي خجمة ال ألف   ؛الحاكع 

 الحدب الحاكع .
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Abstract 
The Department exercises several activities, the most important of 
which is the administrative control function , which is an old 
function of modern state, through which it seeks to maintain public 
order by its members "security, health, tranquility, morality and 
public morals" and uses a range of means and measures. In 
addition, Supervisory bodies that follow up the implementation of 
these means and prevent their exploitation. 
In order to clarify these means and the mechanisms of supervision, 
we have divided this study into three chapters as follows: In the 
first chapter, we talked about what administrative discipline is. We 
have defined its concept and its legal nature and distinguish 
between it and some similar terms. , In addition to the bodies and 
bodies charged with the exact administrative and in the second 
chapter: The researcher referred to the mention of the means of 
administrative control, where the difference between the legal 
means, which include "organizational decisions and individual 
measures and preventive sanctions" and the material means of " 
Direct " The researcher went to the limits of administrative control 
authorities in normal circumstances and then to mention the theory 
of exceptional circumstances, "state of emergency" and the 
provisions of the Palestinian legislator in particular, and in Chapter 
III: our presentation of the regulatory bodies that can It controls the 
work of the administrative control bodies, since there is internal 
control called administrative control, and there is external 
supervision and called the judicial control, and concluded the 
researcher this study concluded with a set of conclusions and 
recommendations, 
The result is that the administration of administrative control 
without limits limits its actions and actions, which violates the 
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rights and freedoms of persons. Therefore, the legislator has set 
forth principles that control administrative powers in the 
performance of their work. The most important of these principles 
is respect for the rule of law. 
- Recommendation: We recommend that the security services 
operating in Palestine comply with their obligation to carry out their 
work in all circumstances, especially the exceptional ones, whether 
in cases of necessity or in the case of a change of the ruling party, 
because its function is to serve the society and maintain its 
security and not to maintain the ruling party. 
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  سقـــــجمـة: ال أولا 

، كتبخز أىسيتيا مغ ع الػضائف التي تقػـ بيا اإلدارةكضيفة الزبط اإلدارؼ مغ أى عج  ت         
السحافطة عمى الشطاـ العاـ  إلى، حيث تيجؼ الػضيفة الزبصية ما تدعى إلى تحؿيقو خبلؿ

في الجكلة ، فبل خبلؽ كاآلداب العامة " لدكيشة العامة كالرحة العامة كاألمغ العاـ كابأركانو " األ
تعسل عمى السحافطة عمى  كالشيزة دكف كجػد ىيئات التقجـ إلىكجػد دكلة قائسة تدعى يترػر 

مشيا كاستقخاره ، فيي ضخكرة الزمة لزساف سيخ الحياة في السجتسع ، كبجكنيا يشيار استتباب أ
ئف التي تقػـ بيا خصخ الػضااإلدارؼ مغ أا كضيفة الزبط كتعتبخ أيز   ؛لشطاـ االجتساعي ، ىحاا

جخاءات  ، فيي تتخح جسيع اإل فخاد كحخياتيعتفخضو مغ قيػد عمى حقػؽ األ اس  ل   اإلدارة؛
تشطيع  إلى، كسا كتيجؼ خبلؿ بالشطاـ العاـ كاألساليب مغ أجل مشع كقػع الجخيسة أك أؼ إ

 . بانتطاـاستسخار الحياة كسيخىا ضساف  إلىفخاد لشذاشاتيع كحخياتيع ، فيي تدعى مسارسة األ

تحجيج كسائل كأساليب  إلى تعسجالجكلة لتحقيق ىحه األىجاؼ  ؼيو أف   كمسا ال شظ          
تدتخجمو في  يكػف ىشاؾ أسمػب كاحج ف  ، كال يعقل أت تتسكغ مغ خبلليا تحقيق أىجافياجخاءاكإ

بيشيا بسا يػائع  ختيارتتشػع األساليب كتتعجد الػسائل لزساف اال ، بل مغ البجييي أف  كقاتكل األ
يجؼ كال كأخخػ مادية، كسائل قانػنية ، فيشاؾتعػؽ سيخ ىحه العسمية لة التي قجك الحاالطخؼ أ

لدمصاتيا،  اإلدارة في استعساليا نحخاؼىحه الػسائل كضبصيا ىػ حساية األفخاد مغ ا مغ تحجيج
ضخؼ استثشائي عمى الجكلة يحػؿ دكف استخجاـ  يصخأ، كلكغ قج لزبصيةكضسان ا لديخ العسمية ا

مغ التػازف في  ا  ع، مسا يدتجعي كجػد نطع كقػاعج تخمق نػ ىجافياائل في تحقيق أ ىحه الػس
ا عمى سيخ الػضيفة دكف ليو ، كتأكيج  كيحقق اليجؼ الحؼ تدعى إاستخجاـ الدمصة لمػسائل 

 . خخػ خارجيةكأ ميةقابية داخر حجدت لحلظ جيات  ،ىحه الػسائل ساءة استخجاـانحخاؼ أك إ

يحق  ، كالتي التوحخي أال كىينداف أغمى ما يسمكو اإل أف   إلىا ا كتخسيخ  كل ما سبق تعديد         
كالحفاظ عميو  السبجأتدعى الى تأكيج ىحا  فاإلدارة ؛ك عارضألحج ندعيا أك سمبيا دكف مبخر أ

 .، كتػضيح ما سبق ىػ فحػػ ىحه الجراسة جخاءات سابقة الحكخاألساليب كاإل جسيعمغ خبلؿ 

 

 



  2 
 

  مذكلة الجراسة وتداؤلتياا : ثانيا 

فمدصيشي مغ نطخية الزبط بخاز مػقف التذخيع الإتجكر السذكمة الخئيدية لمبحث في        
بالػضيفة  السخترة كالييئاتساليب ع الفمدصيشي عمى األىجاؼ كاألخ  ذ  الس   فيل نز   اإلدارؼ،

تفخع بعس األسئمة كمغ ىشا ت، ت اإلدارية لسيامياعمى مسارسة الجيا ا  كىل كضع قيػد الزبصية،
 كىي كالتالي : ،لئلجابة عغ ىحا الدؤاؿ

 دارؼ كما ىي أىجافو ؟ة الزبط اإلماـي   .1
 ىيئات الزبط اإلدارؼ في فمدصيغ السخػؿ إلييا استخجاـ ىحه الشطخية ؟ م غ   .2
 الػسائل الستبعة مغ الجيات السخترة في استخجاـ نطخية الزبط اإلدارؼ ؟ ما .3
 حجكد سمصات الزبط اإلدارؼ في الطخكؼ العادية كالطخكؼ االستثشائية ؟ ما .4
 ثارىا عمى استخجاـ نطخية الزبط اإلدارؼ ؟ما شبيعة الخقابة القزائية كآ .5
ـ كمسارسة أعساؿ الزبط القيػد التي يجب عمى اإلدارة التقيج بيا عشج استخجا ما .6

 اإلدارؼ ؟

 ة الجراس أىسيةا : ثالثا 

ع الفمدصيشي خ  ذ  لتي تبشاىا الس  ا دارؼ نطخية الزبط اإلىسية ىحه الجراسة في تحجيج تتجمى أ      
دارؼ كتتدع الحؼ تتدايج ؼيو سمصات الزبط اإل جل السحافطة عمى الشطاـ العاـ في الػقتمغ أ

مصة تيا الدقخ  ائل التي أمغ تحجيج ىحه الػس ج  ب   كلحلظ ال ،لؤلفخادعمى حداب الحخيات العامة 
 .جل الؿياـ بسيساتيا الخئيديةمغ أ التذخيعية

ػضػعة سػاء  القانػنية أك كفالة ىحه الحخيات ال يتأتى تقخيخىا في الػسائل الس كسا أف        
ؼية عصائو الػسائل الكاكإ  السادية، لكغ اإلشكاؿ شخح عمى أساس تسكيغ الفخد مغ ضساف حقػقو

دارية اإل الػسائل الخقابية سػاء   إلىكال يكػف ذلظ إال بالتعخؼ  ،دارةبحفع حقػقو كحخياتو اتجاه اإل
لزساف عجـ التعدف في الدمصة مغ قبل الجيات التشفيحية كبياف حؿيقة كدكر  ؛كالقزائية مشيا

 ة السقخرة لؤلفخاد في قػانيغ الجكلة .  الدمصة القزائية في تجديج حساية الحقػؽ كالحخيات العام
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 أىجاف الجراسة ا : رابعا 

 دارؼ كأىع أىجافو .ة الزبط اإلماـي   إلىالتعخؼ  -1
 دارؼ .ػؿ إلييا الؿياـ بػضيفة الزبط اإلالييئات السخ إلىالتعخؼ  -2
 دارؼ .ائل السدتخجمة في كضيفة الزبط اإلتحجيج أىع الػس -3
 دارؼ في الطخكؼ االستثشائية كالعادية .الػقػؼ عمى حجكد سمصات الزبط اإل -4
 دارؼ .اـ نطخية الزبط اإلأكجو الخقابة عمى استخجتحجيج  -5

  الجراسة مشيجيةا : خامدا 

نطخية الزبط اإلدارؼ  جػانب بحثو حػؿ جسيعمغ تغصية  ى يتسكغيججر بالباحث حت        
ي كالسشيج التحميمي السشيج الػصف أف  يدتخجـكمجػ مدؤكلية اإلدارة عغ أعساؿ الزبط اإلدارؼ 

السعجؿ سيسا القانػف األساسي الفمدصيشي  كال ،نرػص القػانيغ ذات العبلقة ةانمغ خبلؿ استب
 . عغ االستعانة برراء الفقياء كاجتيادات القزاء فزبل   ،ـ كتعجيبلتو2003لدشة 

 هيكلية الجراسة : ا سادسا 

  دارؼ اإل الزبط ةماـي  :  ولاأل  الفرل

 . دارؼ كشبيعتو القانػنية كتسييدهاإل الزبط مفيػـ:  كؿاأل السبحث  

 .كالييئات السكمفة بوأىجاؼ الزبط اإلدارؼ :  الثاني السبحث  

 .في الطخكؼ العادية كاالستثشائية  كحجكدىا دارؼ كسائل الزبط اإل :  الثاني الفرل

 .دارؼ ائل القانػنية كالسادية لمزبط اإلالػس : كؿاأل السبحث  

 . االستثشائية دارؼ في الطخكؼ العادية ك زبط اإلحجكد سمصات ال:  الثاني السبحث  

 .ثار الستختبة عمييا كاآلدارؼ ية كالقزائية عمى كسائل الزبط اإلدار الخقابة اإل:  الثالث الفرل

 .  دارؼ "االدارية " عمى كسائل الزبط اإل الخقابة الجاخمية :  كؿاأل السبحث  

 .  دارؼ "القزائية " عمى كسائل الزبط اإل الخقابة الخارجية:  الثاني السبحث  
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 جراسات الدابقة الا : سادسا 

العسمية، ككحلظ تجارب ا مغ مرادر السعخفة العمسية ك ميس   تعتبخ الجراسات الدابقة مرجرا  
تػصمت إلييا  كذلظ بيجؼ االشبلع عمى أىع الشتائج كالتػصيات التي الباحثيغ الدابقيغ؛

، لسداعجتو في ء معخفة الباحث في مػضػع الجراسةضافة الكبيخة في إثخادراساتيع، مسا لو اإل
شيا لتسكشو مغ إنجازىا بذكل أفزل، كلتجشيب األخصاء كالتكخارات كالسذاكل التي تكػيغ خمؽية ع

 . كقع بيا اآلخخكف 

دارؼ ككسائل تشاكلت مػضػع الزبط اإلجسع الجراسات الدابقة التي حاكؿ الباحث لحلظ        
ككانت الجراسات الدابقة عمى ، سػضػععغ ال تتحجث عجة جراساتل مشاكقج تػص   ،الخقابة عمييا

 الشحػ التالي :

داري في الغخوف الستثشائية في :" سلظات الزبط اإلم( بعشؾان3112دراسة العاوور ) -1
 التذخيع الفلدظيشي " .

تثشائية في ضل دارؼ في الطخكؼ االسسمصات الزبط اإلإلى معخفة  ىجفت الجراسة -
ي صبلحيات كاسعة لدمصات الزبط ع الفمدصيشخ  ذ  ، حيث أناط الس  التذخيع الفمدصيشي

 ػية السحافطة عمى الشطاـ العاـ .ب   ةكاالستثشائي ،عاديةالغيخ دارؼ لسػاجية الطخكؼ اإل
مػر مغ خبلؿ االستعانة األبيجؼ بياف حقائق  ؛السشيج التحميمي استخجم الباحث -

صيغ في السخاحل ، كبغيخه مغ القػانيغ التي شبقت في فمدساسي الفمدصيشيػف األبالقان
 ا اجتيادات القزاء الفمدصيشي .يز  ، كبرراء الفقو كأالدابقة

ى الخغع مغ ( عمدارؼ عس الفقو مرصمح )البػليذ اإلاستخجاـ ب أف   إلى تؾصلت الجراسة -
المغة القانػنية الدميسة  ف  ، إذ إاا دؾيق  عخبي، حيث لع يكغ استخجام   ا غيخ  كػنو مرصمح  

 تقتزي استخجاـ السرصمحات العخبية بذكل كاضح كصخيح .
؛ كذلظ اـ السرصمحات العخبية في القانػف الزخكرؼ استخج و مغأن   إلى أوصت الجراسة -

 بذكل كاضح . المغة القانػنية الدميسة تقتزي استخجاـ السرصمحات العخبية ف  أل
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داري في عل الغخوف : سلظات الزبط اإلبعشؾان (م3112السذيخاوي )دراسة  -2
 السرخي والفلدظيشي(.الستثشائية )دراسة مقارنة في القؾانيؽ 

ة كمعخفة ماـي   دارؼ في الطخكؼ االستثشائيةاإل بياف مفيػـ سمصات البػليذ إلى ىجفت الجراسة
  ة كالتذخيعات السػسعةة الطخكؼ االستثشائيكبياف ماـي  ، دارؼ كشبيعة كضيفتوالبػليذ اإل

 دارؼ في كل  قزائية عمى سمصات البػليذ اإلالخقابة ال إلى، كالتعخؼ دارؼ لدمصات البػليذ اإل
 مغ مرخ كفمدصيغ .

 قارنة بيغ أحكاـ الق ان ػن يغ، مغ خبلؿ عقج مالسشيج السقارف في دراستو وقج استخجم الباحث
 مغ التذخيع كالفقو كالقزاء ا مػقف كبل  ، مبيش  فمدصيشي ؼيسا يتعمق بسػضػع البحثالسرخؼ كال

 دارؼ في كل مغ مرخ كفمدصيغ في ىحا الرجد .اإل

، كليذ يشحرخ في السعشى الزيق دارؼ يشبغي أف  إلى أف  مفيػـ البػليذ اإل لت الجراسةتؾص  
دارؼ عمى الحقػؽ لخصػرة تجابيخ البػليذ اإلا نطخ   السعشى الػاسع الحؼ ذىب إليو بعس الفقياء؛

 . لؤلفخادكالحخيات العامة 

ككحلظ ، ـ1971ر مرخ لعاـ ( مغ دستػ 148بزخكرة تعجيل نز السادة ) الجراسةوصت أ
ى بحيث يشز فييا عمـ ، 1958لدشة  (162)السادة الثانية مغ قانػف الصػارغ السرخؼ رقع 

ثبلثيغ يػما ال يجػز مجىا إال بسػافقة أغمبية ثمثي  كلتكغ، تحجيج قاشع لسجة إعبلف الصػارغ 
تحجيج السجة يسشع الدمصة القائسة الدمصة القائسة عمى حالة الصػارغ  ف  أعزاء مجمذ الذعب؛ أل

 .مغ إساءة استعساؿ الدمصات االستثشائية السخػلة ليا كيحسي الحقػؽ كالحخيات 

" اختراصات جياز الذخطة الفلدظيشية في مجالي  :بعشؾان م(3112دراسة قدعاط )  -2
 الزبط الداري والقزائي " .

، عا يذابيو مغ الشط، كتسييده عس  دارؼ كأغخاضوة الزبط اإلماـي   إلىلتعخؼ ا ىجفت الجراسة
، مع عخض دارؼ ، كبياف حجكد سمصة الزبط اإلئميادارؼ ككساككيؽية تشطيع ىيئات الزبط اإل

 دارؼ في جياز الذخشة الفمدصيشي .كسائل الزبط اإلثمة تصبيؿية لبعس أم
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ة الزبط لى نطاـ الزبصية القزائية مغ خبلؿ تحجيج ماـي  كسا كسعت الجراسة التعخؼ إ       
خيع الزبط القزائي في التذ   ؼ ليع صفة مأمػر  غ  القزائي كبياف خرائرو ، كبياف م  

تبعيتيع لمشيابة العامة ، ككحلظ معخفة ا في ذلظ مجػ الفمدصيشي ، كنصاؽ اختراصاتيع ، كمبيش  
ة االستجالؿ الزبط القزائية الستعمقة باالستجالؿ ، مغ خبلؿ تحجيج ماـي   ؼ اختراصات مأمػر 

 عساؿ االستجالؿ .سبادغ التي تحكع أ كأىسيتو ، كال

السشيج الػصفي التحميمي ، مع االستعانة بسا كرد في بعس التذخيعات السقارنة  استخجم الباحث
 سا أمكغ ذلظ .كفخندا كمرخ كم   –ؼيسا يتعمق بسػضػع الجراسة  –

غ بزخكرة إصجار قانػف خاص بالذخشة الفمدصيشية ، يشطع عسميا ، كيبي   وصت الجراسةأ
 اختراصات رجاليا ، كحجكد سمصاتيا ككاجباتيع .
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 الفرل األول

 ة الزبط اإلداري ماهي  

 تسييج وتقديؼ :

كضيفة الزبط اإلدارؼ مغ أقجـ كأكؿ كاجبات الجكلة بل كأىسيا، فمقج كانت ىحه  عج  ت   
الػضيفة ىي العرب الخئيدي لمجكلة، فيي ضخكرة الزمة لديخ الحياة العامة في السجتسع، 
كلزساف االستقخار ؼيو، كبجكنيا تعع الفػضى كيشيار الشطاـ االجتساعي في الجكلة، فيي بحلظ 

 القجيسة مشيا كالحجيثة السشقصعة مشيا كالخجعية. سػاء   ،السجتسعات جسيعضخكرة ممحة في 

كتكسغ أىسية كضيفة الزبط اإلدارؼ في القيػد التي تفخضيا الجكلة عمى السػاششيغ مغ  
"األمغ العاـ، الرحة العامة، الدكيشة العامة،  :أجل الحفاظ عمى الشطاـ العاـ بفخكعو األربعة

كىي الدمصة اإلدارية  ،كىحه الػضيفة تسارس مغ قبل سمصة مخترةاآلداب كاألخبلؽ العامة"، 
ثع  ة الزبط اإلدارؼ أكال  و كجب عميشا تػضيح كبياف ماـي  عمى ذلظ نجج أن   في الجكلة، كبشاء  

 ىسا: ،أىجافو كحجكد سمصاتو، كلحلظ سشقػـ بتقديع ىحا الفرل إلى مبحثيغ رئيدييغ

 .طبيعتو القانؾنية لزبط اإلداري و مفيؾم ا: السبحث األول

 .أغخاض الزبط اإلداري والييئات السكلفة بو : السبحث الثاني
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 السبحث األول

 مفيؾم الزبط اإلداري وطبيعتو القانؾنية 

 تسييج وتقديؼ :

راف الحخية ىي غاية عديدة السشاؿ تتأكج بيا آدمية أفخاد السجتسع كت   عمى الخغع مغ أف   
مغ السقجسات التي يتػجب عميشا إحاشتيا بالزسانات الكاؼية لحسايتيا كالحفاظ  عج  كخامتيع، كت  

تكػف مصمقة بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ، إذ يتختب عمى إضفاء تمظ الرفة  عمييا، كلكشيا ال يسكغ أف  
تكػف الحخية مشطسة  األمخ الحؼ يقتزي أف   ؛عمييا حمػؿ الفػضى كالسداس بسجخيات اآلخخيغ

 .(1)دة في إشارىا بذكل يحػؿ دكف انحخافيا أك إساءة استعساليافي مزسػنيا كمحج

مفيػـ الزبط اإلدارؼ كالصبيعة  إلىسشقػـ في ىحا السبحث بالتعخؼ  ؛عمى ذلظ كبشاء   
قديع ىحا السبحث إلى القانػنية لو كتسييده عغ غيخه مغ أنػاع الزبط األخخػ، كذلظ مغ خبلؿ ت

 كىي:ثبلثة مصالب، 

 .عخيف الزبط اإلداري ت: السظلب األول

 .الظبيعة القانؾنية للزبط اإلداري : السظلب الثاني

  .مؽ السرظلحات  ا يذابيوتسييد الزبط اإلداري عس  : السظلب الثالث

                                                             
ثخكت بجكؼ، الذخشة كالحخية كمبجأ التػازف بيغ سمصات الذخشة كحخيات السػاششيغ، مجمة األمغ كالقانػف،  (1)

 .66ـ، ص 1995أكاديسية شخشة دبي، الدشة الثالثة، العجد األكؿ، سشة 
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 السظلب األول

 تعخيف الزبط اإلداري 

اعتبخ الزبط اإلدار ي    باستخجاـ القػة  ؼ مغ أىع كضائف الجكلة كأخصخىا؛ لتعمقو أساس 
شمقت الحخية أفإذا  ،(1)كفخض القيػد عمى الحخيات الفخدية بيجؼ حساية الشطاـ العاـ في السجتسع

 ؛، كعميوخبلؿ بالشطاـ العاـاإل إلىيؤدؼ ذلظ  خذى أف  ، ي  حاجاتوشباع إ لمشذاط الفخدؼ في
، كيصمق عميو كمخاقبتوشخاؼ ض قيػد لتشطيع الشذاط الفخدؼ كاإلتتزسغ فخ  افالجكلة تزع أحكام  

 دارؼ .عمى ىحا الشذاط البػليذ اإل

رىا الجستػر بسا يتفق دارؼ يدتيجؼ تشطيع مباشخة الحقػؽ كالحخيات التي قخ  فالزبط اإل       
، اءة استعسالياسػؽ عمى قجـ السداكة كبسا يسشع اإلسخاؼ فييا أك إاألفخاد بيحه الحقكتستع جسيع 

، لحلظ كجج ضبط تذخيعي ج تشطيسية عمى شكل قانػف أك قخاراعكىحا بجكره يدتجعي كجػد قػ 
 كىحا ما سشتشاكؿ تفريمو  في الفخكع التالية : ،كضبط إدارؼ 

 غؾي للزبط اإلداري التعخيف الل  :  الفخع األول

لدكـ الذيء، كقاؿ الميث: الزبط لدكـ شيء ال يفارقو  " :وغة بأن  يعخؼ الزبط في الم   
"في كل شيء، كضبط   .(2)الذيء حفطو، كالخجل ضابط أؼ حاـز

يغ مغ ذلظ ، أحكسو كأتقشو"، كيب   كيقاؿ كحلظ "ضبصو ضبص ا: حفطو بالحـد حفطا  بميغا   
الزبط لغة يعشي: اإلحكاـ كاإلتقاف كإصبلح الخمل كالحـد كالترحيح، كيقاؿ: ضبط الببلد  أف  

  .(3)ليذ ؼيو نقز م اكغيخىا: أقاـ بأمخىا ؾيا

ا         ، كيعشي (4)بحيث ال يقاكـ في كل شيء ضبط الذيء أؼ لدكمو كحبدو كسا كيعشي أيز 
ا  .(5)"إعادة األمػر إلى كضعيا الصبيعي الرحيح عقب إصابتيا بخمل أك قرػر" أيز 

                                                             
 .8، ص 2015الدمصات كالزػابط، رسالة ماجدتيخ، جامعة دمحم بدكخة، لػصيف خػلة، الزبط اإلدارؼ  (1)
 .361، كمختار الرحاح لمخازؼ، ص 2549لداف العخب البغ مشطػر، دار السعارؼ، الجدء الخابع، ص  (2)
 .346، ص 1986السعجع الػجيد، مجسع المغة العخبية بجسيػرية مرخ العخبية، الصبعة الثانية،  (3)
 . 2549، ص  داف العخب البغ مشطػر، مخجع سابقل (4)
 . 347، ص  ، مخجع سابقالسعجع الػجيد،  (5)
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كيتخادؼ الزبط أحيانا  مع الخقابة، ؼيعشي تػجيو الدمػؾ سمبا  أك إيجابا ، كالزبط بيحا  
.كمغ معاني الزبط دقة (1)ختمف جػانب الحياة االجتساعية كالعسمية كالقانػنيةغػؼ يذسل مالسعشى الم  
 .(2)األمخ بسعشى قج حجد عمى كجو الجقة قاؿ ضبط  التحجيج: ي  

 للزبط اإلداري التذخيعي التعخيف الصظالحي :  الفخع الثاني

يا لع نجج أن  ردني ، رخؼ كالجدائخؼ كاألمشيا الس ،باالشبلع عمى التذخيعات في معطع الجكؿ 
تتعخض لتعخيف الزبط اإلدارؼ برػرة محجدة كدؾيقة، كإنسا حجدت أغخاضو، كىحا يدتػجب بياف ما 

كالكذف ما إذا قاـ بتعخيف الزبط اإلدارؼ تعخيفا  دؾيقا  أـ اكتفى  ،مػقف السذخع الفمدصيشي مغ ذلظ
التذخيعات ، كباالشبلع عمى لسقارنة عمييا معطع التذخيعات ا تالتي سار  بتحجيج األغخاض كالػسائل

بذأف الذخشة  ـ1963لدشة  (6( مغ القخار بقانػف رقع )3السادة ) نخػ بأف  الفمدصيشية ذات العبلقة 
"تختز ىيئة الذخشة بالسحافطة عمى الشطاـ كاألمغ  :وت عمى أن  كالسعسػؿ بو في قصاع غدة نر  

األركاح كاألعخاض كاألمػاؿ، كتشفيح ما تفخضو العاـ، كعمى األخز مشع الجخائع كضبصيا كحساية 
( مغ قانػف األمغ العاـ السؤقت عمى 4ت السادة )كسا نر  ، عمييا مغ القػانيغ كالمػائح مغ تكاليف 

 "كاجبات القػة الخئيدية كسا يمي: أف  

 السحافطة عمى الشطاـ كاألمغ كحساية األركاح كاألعخاض كاألمػاؿ. -1
 كالؿبس عمى مختكبييا كتقجيسيع لمعجالة. ،بياتذافيا كتعقلجخائع كالعسل عمى اكمشع ا -2
 إدارة الدجػف كحخاسة الدجشاء. -3
تشفيح القػانيغ كاألنطسة كاألكامخ الخسسية السذخكعة، كمعاكنة الدمصات العامة بتأدية كضائفيا  -4

 كفق أحكاـ القانػف.
 قػانيغ كاألنطسة.استبلـ المقصات كاألمػاؿ غيخ السصالب بيا، كالترخؼ بيا كفق أحكاـ ال -5
 مخاؾبة كتشطيع الشقل عمى الصخيق. -6
 اإلشخاؼ عمى االجتساعات كالسػاكب العامة في الصخؽ كاألماكغ العامة. -7
 . .(3)تفخضيا السذاريع السخعية اإلجخاء الؿياـ بأؼ كاجبات أخخػ  -8

                                                             
، ختثشائية في الجدائمقجكد مدعػد، التػازف بيغ سمصات الزبط اإلدارؼ كالحخيات العامة في ضل الطخكؼ االس (1)

 .10، ص 2017، خ، جامعة دمحم خيزخ، الجدائدكتػراه  أشخكحة
 .8، مخجع سابق، ص  لػصيف خػلة (2)

م وتعدٌالته ، بشأن الشرطة والمعمول به 1965( لسنة 38المؤقت رقم )( من قانون األمن العام 4بموجب ما نّصت علٌه المادة ) (3)

 فً الضفة الفلسطٌنٌة .
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مغ ت الفقخة األكلى ، فقج نر   ـ2005أما القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة         
"قػات األمغ كالذخشة قػة نطامية، كىي القػة السدمحة في الببلد، كتشحرخ  ( عمى أف  84السادة )

كضيفتيا في الجفاع عغ الػشغ كخجمة الذعب كحساية السجتسع كالديخ عمى حفع األمغ كالشطاـ 
حقػؽ العاـ كاآلداب العامة، كتؤدؼ كاجبيا في الحجكد التي رسسيا القانػف في احتخاـ كامل لم

 .(1)كالحخيات

تعخيف محجد  إلىلسقارنة ع الفمدصيشي كبؿية التذخيعات اخ  ذ  و لع يتعخض الس  ن  ىشا أكنحكخ  
ي التذخيعات لبياف ع الفمدصيشي كباقخ  ذ  حيث اكتفى الس   ،السدألة لمفقو ا  تارك ، دارؼ لمزبط اإل

 التالية :  لؤلسبابىا أغخاضو كتحجيج

يشاؾ ر كاالختبلؼ حدب السكاف كالدماف ، فالعاـ تتستع بالسخكنة كالتصػ فكخة الشطاـ  إف          
كمسة  إلىالقػاعج كاألكامخ السدتشجة  اإلدارؼ ليذسل جسيع ػسع مغ مفيػـ الزبطي   غ  م  

ك ، كالتي تشصبق عمى الجكلة الحارسة أك السشطسة أفي المغة القانػنية الفخندية   policeبػليذ
مغ  االنتقاؿ إلىالستشاد دارؼ مغ خبلؿ ايزيف مغ مفيػـ الزبط اإل غ  كىشاؾ م  ، السشزبصة 

ا فعل ، كحدش   كاالقتراديةدارية مغ خبلؿ تشطيع الحياة اإلالجكلة الستسجنة  إلىالجكلة الحارسة 
 ال عشج الزخكرة القرػػ .و ال يتعخض إليخاد تعخيفات إاألصل أن   ألف   ؛السذخع

 للزبط اإلداري الفخع الثالث : التعخيف الفقيي 

لمفقو االدارؼ  كقج كافقج تعجدت تعخيفات الفقو العخبي ؼيسا يتعمق بالزبط اإلدارؼ،  
الزبط اإلدارؼ "ىػ حق اإلدارة العامة  كمشيا أف   ،كبخ مغ ىحه التعخيفاتالسرخؼ الشريب األ

 .(2)في فخض بعس القيػد عمى حقػؽ كحخيات األشخاص، بيجؼ حساية الشطاـ العاـ بعشاصخه"

كل ما يقرج بو تشطيع السجتسع تشطيسا   " :وؼ الزبط اإلدارؼ بأن  خخ عخ  كفي تعخيف آ 
 .(3)كتػفيخ الدكيشة العامة" ،كالسحافطة عمى الرحة العامة ،كقائيا  بغخض إقخار األمغ العاـ

                                                             
 .ـ كتعجيبلتو 2003شة ف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لد( مغ القانػ 84بسػجب ما جاء في السادة ) (1)
 .523، ص 1992القاىخة،  دراسة مقارنة، دار الفكخ العخبي،ساكؼ، الػجيد في القانػف اإلدارؼ، سميساف الص (2)
دكتػراه، كمية الحقػؽ،  أشخكحةدمحم شخيف إسساعيل، سمصات الزبط اإلدارؼ في الطخكؼ االستثشائية،  (3)

 .23ـ، ص 1979جامعة عيغ شسذ، 
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كل األعساؿ كاإلجخاءات  " :وبأن   كمغ التعخيفات الفقيية التي عخفت الزبط اإلدارؼ  
كذلظ  بيا سمصات الزبط اإلدارؼ السخترة؛التي تقػـ الفشية كاألساليب القانػنية كالسادية ك 

بيجؼ ضساف السحافطة عمى الشطاـ العاـ بصخيقة كقائية في نصاؽ الشطاـ القانػني لمحقػؽ 
 .(1)"كالحخيات الدائجة في الجكلة

و "مجسػع إجخاءات كأكامخ كالقخارات التي بأن   دارؼ ؼ الزبط اإلغ عخ  ا م  كمغ الفقو أيز   
 .(2)"تتخحىا الدمصة السخترة مغ أجل السحافطة عمى الشطاـ العاـ في السجتسع

 وخفحيث ع  اإلدارؼ نحكخ أىع ىحه التعخيفات ،  خبي إلى تعخيف الزبطكقج أشار الفقو الغ 
يزاؼ إلى ذلظ تعخيف أرسصػ  ،السجيشة"الشطاـ كالقانػف لمسحافطة عمى ك "الحياة،  :وأفبلشػف أن  

كيتزح مغ  ،"حكػمة السجيشة، كدعامة حياة الذعب، كىػ أكؿ كأكبخ الخيخات" :وفو بأن  الحؼ عخ  
كاسع يذسل كل القػاعج التي  الزبط اإلدارؼ في معشاه األصمي مفيػـ   التعخيفيغ الدابقيغ أف  

 .(3)تحكع حياة السجيشة

"صػرة مغ صػر تجخل مغ  :الزبط اإلدارؼ ىػ لػباديذ أف  كسا يخػ الفقو أنجريو دؼ  
فخض قيػد عمى حخيات األفخاد بيجؼ السحافطة عمى  وجانب الدمصات اإلدارية تتسخس عش

 .(4)"الشطاـ العاـ

"مجسػع األنذصة الفخدية التي يكػف  :الزبط اإلدارؼ ىػ بيشسا يخػ الفؿيو فيجاؿ إلى أف   
امة أك التجابيخ الفخدية كاإلجخاءات الزخكرية لمسحافطة عمى الشطاـ مػضػعيا إصجار القػاعج الع

 .(5)"العاـ

                                                             
، سشة ديػاف السصبػعات الجامعية ، الجدائخ، " ارؼ دالشذاط اإل" دارؼ، الجدء الثانيعسار عػابجؼ، القانػف اإل (1)

 .10ص  ،2000
، 1991عبج الغشي بديػني، القانػف اإلدارؼ، دراسة مقارنة، بجكف شبعة، دار السعارؼ اإلسكشجرية،  (2)

 .378ص
 .11ص  ، مقجكد مدعػدة، مخجع سابق (3)
صبلح يػسف عبج العميع، أثخ القزاء اإلدارؼ عمى الشذاط اإلدارؼ لمجكلة، دار الفكخ الجامعي ػػ اإلسكشجرية،  (4)

 .51، ص 2007الصبعة األكلى سشة 
يات العامة ػػ عبج العميع عبج السجيج، دكر سمصات الزبط اإلدارؼ في تحقيق الشطاـ العاـ كأثخه عمى الحخ  (5)

 .8، ص 1998القاىخة،  ،ة العخبية الشيز داردراسة مقارنة، 
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خفت ىحه الػضيفة، كشبقيا الخسػؿ الذخيعة اإلسبلمية ع   كسا كتججر اإلشارة إلى أف   
كالخمفاء الخاشجكف مغ بعجه في الجكلة اإلسبلمية، كمخد ىحه الفكخة ىػ  )صمى هللا عميو كسمع(

 ؛كالشيي عغ السشكخ" تحؿيقا  لسرادر الذخيعة التي جاء اإلسبلـ مغ أجميا "األمخ بالسعخكؼ
 .(1)كذلظ حفاضا  عمى الجيغ كالساؿ كالشفذ

في الفقو العخبي أك  سػاء   إلييا التعخض كالػاقع مغ خبلؿ جسمة التعخيفات الدابقة التي تع   
كىي فخض قيػد مغ قبل اإلدارة عمى  ،كل ىحه التعخيفات تجكر حػؿ فكخة كاحجة نجج أف   ،الغخبي

الجػانب  فجسيع التعخيفات تحاكؿ حرخ كتجسيع جسيعحخيات األفخاد لمحفاظ عمى الشطاـ العاـ، 
يا تحاكؿ الخبط بيغ كضيفة الزبط الذكمية كالقانػنية كالسػضػعية لفكخة الزبط اإلدارؼ، كسا أن  

معشياف أك مفيػماف  ادارؼ ليكخة الزبط اإلف كالججيخ بالحكخ أف  ،  (2)اإلدارؼ كبيغ اليجؼ مشو
 :(3)يسكغ إجساليسا عمى الشحػ التالي 

السعشى الػاسع : يقرج بو مجسػعة الدمصات السسشػحة لييئات الزبط اإلدارؼ مغ أجل  -1
 ،كالرحة العامة ،األمغ العاـ) :كىي ،ساسيةفطة عمى الشطاـ العاـ بعشاصخه األالسحا

تسارس أنذصتيا لحساية  ةالبلمخكديفالدمصة اإلدارية السخكدية ك ميو كع (كالدكيشة العامة
 السجتسع ككل .

كىي تمظ الدمصات التي يسشحيا  ،دارؼ يق : كىػ السعشى الخاص بالزبط اإلالسعشى الز -2
الزبط اإلدارؼ بقرج تقييج نذاط كحخيات األفخاد في قانػف معيغ أك نطاـ محجد لييئات 

 ،العامةمصات ضبط كحساية اآلثار كالحجائق سمثاؿ ذلظ ، ك ذلظ السجاؿ بسػجب القانػف 
 ،نطسة ترجر بسػجب القانػف ، فكل ىحه األكالتدعيخ الجبخؼ  ،كضبط تشطيع السخكر

مشيا تحقيق أغخاض خاصة لحساية عشرخ محجد مغ  ،كتحتػؼ عمى قيػد اليجؼ
 .عشاصخ الشطاـ العاـ 

 

                                                             
، 2009-2008، 17سكػح رضػاف، الزبط اإلدارؼ، محكخة تخخج لشيل إجازة السجرسة العميا لمقزاء، الجفعة  (1)

 .5ص
 .13مقجكد مدعػدة، مخجع سابق، ص  (2)
.127، ص  2117،  فمدصيغاالداري ، بدون طبعة ،  القانػف أنور حمدان الشاعر ، الوجٌز فً (3)
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 " مجسػعة التجابيخ القانػنية أك :والزبط اإلدارؼ أن  ؼ جانب مغ الفقو الفمدصيشي خ  كقج ع          
دارية بسا تسمكو مغ سمصة عامة ، كتقرج مغ كرائيا تشطيع السادية التي ترجر عغ الدمصة اإل

 .(1) "الشذاط الخاص لؤلفخاد مغ أجل كقاية الشطاـ العاـ في السجتسع

يخل  حساية السجتسع مغ كل ما يسكغ أف   " نطاـ كقائي تتػلى ؼيو اإلدارة :وخخ أن  خفو آكع         
كيتعمق بتقييج حخيات كحقػؽ األفخاد بيجؼ حساية بأمشو كسبلمتو كصحة أفخاده كسكيشتيع ، 

 . (2)الشطاـ العاـ في الجكلة "

"نذاط إدارؼ كقائي كإنسا تسارسو الجية اإلدارية السخترة،  :وأن  خخ فو جانب آعخ  كقج  
كفقا  لمحجكد الجستػرية كالتذخيعية كالزػابط التي صاغيا القزاء اإلدارؼ، كذلظ بػسائل قانػنية 

 .(1) "مى الشطاـ العاـ أك إعادتو لشرابو عشج اختبلفو أك اضصخابوكحادية بغخض السحافطة ع

" مجسػعة مغ األعساؿ كالترخفات  :وأن  بكغ تعخيف الزبط اإلدارؼ و يسأن  ويخى الباحث       
كسائل قانػنية كمادية ،   ـاإلدارية كاإلجخاءات الػقائية ، التي تقػـ بيا الدمصة التشفيحية ، باستخجا

ـ بأركانو أك إرجاعو ـ العا   . " خارػػػلبلستق  مغ أجل السحافطة عمى الشطا

                                                             

 .111ص  2016، الػسيط في مبادغ القانػف االدارؼ ، الصبعة االكلى ،  (ىاني عبج الخحسغ غانع1)

  . 127، مرجع سابق ، ص أنور حمدان الشاعر( 2)

بشر العاوور، سلطات الضبط اإلداري فً الظروف االستثنائٌة فً التشرٌع الفلسطٌنً، رسالة ماجستٌر،  (3)

 .11، ص 2113غزة، دراسة تحلٌلٌة، جامعة األزهر، 
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 السظلب الثاني

 القانؾنية للزبط اإلداري الظبيعة 

لقج اختمف الفقو حػؿ الصبيعة القانػنية لمزبط اإلدارؼ كسا اختمفػا في تعخيفو مغ قبل،  
شبيعة سياسية  قانػنية محايجة، كاآلخخ اعتبخه ذااعتبخه ذك شبيعة  غ  فسشيع م   ؛كتبايشت اآلراء بيشيع

ثالث حيث ذىب أصحابو بالقػؿ  خخ لخجمة نطاـ الحكع القائع في الجكلة، بل كىشاؾ رأؼد  ي  
 باعتباره سمصة مغ سمصات الجكلة يزاؼ إلى سمصاتيا التقميجية.

أكثخ أجيدة الجكلة  عج  جياز الزبط اإلدارؼ كالستسثل في الدمصة التشفيحية ي   ف  كسا كأ 
مغ ىي تحقيق األ -جسيعا  كالتي يتفق عمييا الفقياء  -ألكلى غايتو ا ألف   ؛احتكاكا  بالجسيػر

نجسع آراء الفقياء حػؿ شبيعة الزبط اإلدارؼ  كيسكغ أف  ،  (1)كالدكيشة كالرحة كالعامة لؤلفخاد
 :ضسغ الفخكع التالية  القانػنية إلى اتجاىيغ

 الزبط اإلداري ذو طبيعة قانؾنية محايجة:  األول الفخع

الزبط يحىب أصحاب ىحا الخأؼ إلى إضفاء الصبيعة القانػنية السحايجة عمى فكخة  
كػنيا تسثل إحجػ الػضائف السيسة لمجية اإلدارية اليادفة إلى حساية الشطاـ العاـ في  ؛اإلدارؼ 

السجتسع، كالتي تخزع لخقابة القزاء اإلدارؼ برجد مذخكعية القخارات اإلدارية الرادرة 
انحخفت عغ  كضيفة إدارية بحتة كال تتحػؿ إلى كضيفة سياسية إال إذا عج  كبالتالي ت  ،  (2)بذأنيا

فتػفيخ الدكيشة العامة ال يقرج بو سكيشة الحاكسية ،  (3)مجاليا األصيل كارتبصت بشطاـ الحكع
سمصاتيع كسا ال يقرج بالشطاـ العاـ حساية السرالح الدياسية أك الصسأنيشة في الجكلة تقخار كاس

 .(4)بل يقرج بو أمغ الجساعة كنطاميا

                                                             
عة الجكتػر ، مرخ( رسالة ماجدتيخ، جامخط اإلدارؼ، دراسة مقارنة )الجدائدار ىيشي تجيشي، سمصات الزب (1)

 .25، ص 2015، خمػالؼ الصاىخ، الجدائ
يع حسادة الجلبسي، حجكد سمصات الزبط اإلدارؼ في الطخكؼ العادية، دراسة مقارنة،  (2)  أشخكحةحبيب إبخـا

 .8، ص 2007دكتػراه في فمدفة القانػف، جامعة بابل، العخاؽ، سشة 
 .117، ص 1993عادؿ الدعيج أبػ الخيخ، اجتياد القاضي اإلدارؼ في مجاؿ الحقػؽ كالحخيات، مرخ،  (3)
، ة، أكاديسية الذخشة بسرخشدارية لمذخ عساد حديغ عبج هللا كالديج حمسي الػزاف، الزبط اإلدارؼ الػضيفة اإل (4)

 .60، ص 2005الصبعة الثالثة، سشة 
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"كضيفة ضخكرية  :وف الزبط اإلدارؼ بأن  يعخ لى تذىب أنرار ىحا االتجاه إحيث  
 محايجة مغ كضائف الدمصة العامة، تيجؼ إلى حساية الشطاـ في الجكلة بػسائل القدع التي نز  

تشرخؼ كضيفة الزبط اإلدارؼ إلى  كيقرج بالحيادية في ىحا الخرػص أف   .(1)عمييا القانػف 
سغ إشار يباشخ ؼيو األفخاد حخياتيع حساية األكضاع  الخئيدية لحياة السجتسع مغ أؼ خمل ض

 .(2)داء استخجاميا كتدػد الفػضىى ال ي  حت  

تكػف بسشأػ عغ االرتباط  كضيفة الزبط اإلدارؼ يجب أف   و يسكغ القػؿ أف  كسا أن   
يا حساية يشطخ لػقاية الشطاـ العاـ عمى أن   بفمدفات عقائجية أك بؿيع سياسية معيشة، فبل يشبغي أف  

 اسي معيغ أك مرالح شائؽية أك حدبية متسيدة عغ مرمحة الجساعة، فبل يرح أف  لشطاـ سي
 .(3)تيجؼ كضيفة الزبط اإلدارؼ إلى حساية الدمصة في الجكلة

الزبط اإلداري سلظة سياسية:  الثاني الفخع  

يقػلػف بحياد الزبط اإلدارؼ، ثع يزعػف نطخيتيع البجيمة  غ  يشتقج أنرار ىحا الخأؼ م   
الزبط كضيفة  االتجاه القائل بأف   كالتي تقػـ عمى عجـ حياد كضيفة الزبط اإلدارؼ، فيع يخكف أف  

 ذاىج مغ الشاحية العسمية أف  فالس   ؛إدارية محايجة اتجاه خيالي ال يتحقق إال في السجتسع السثالي
خ في الشطاـ الحؼ يحقق ليا البقاء مجة كبيخة في الحكع، كالشطاـ العاـ ما ىػ الدمصة الحاكسة ثغ

إال انعكاس آلرائيا كفمدفتيا، كبالتالي فالزبط عشجما يقػـ بحساية الشطاـ العاـ فيػ يحقق مرالح 
 . (4)الصبقة الحاكسة

الشطاـ العاـ الحؼ ىجؼ الزبط اإلدارؼ ىػ حساية  أف  إلى حيث ذىب أنرار ىحا االتجاه        
ة األمخ ىػ األمغ الحؼ تذعخ بو و في حؿيقيبجك في ضاىخه األمغ العاـ في الذػارع، إال أن  

األمغ الدياسي الحؼ ى األمغ في الذػارع نفدو ليذ سػػ كجو مغ كجػه سمصات الحكع، كحت  
اسية أمخ استغبلؿ الجكلة لدمصاتيا في مجاؿ ضبط األغخاض الدي كيخػ أف  يشذجه الحكاـ ، 

                                                             
 .77، ص 1964محسػد سعج الجيغ الذخيف، الشطخية العامة لمزبط اإلدارؼ، القاىخة، شبعة  (1)
، ص 2003دمحم عبيج الحداكؼ القحصاني، الزبط اإلدارؼ سمصاتو كحجكده، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  (2)

64. 
 .18مقجكد مدعػدة، مخجع سابق، ص  (3)
دمحم دمحم بجراف، مزسػف فكخة الشطاـ العاـ كدكرىا في مجاؿ الزبط اإلدارؼ، دراسة مقارنة، دار الشيزة  (4)

 .12، ص 1992العخبية، القاىخة، 
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 شبيعي نابع مغ شبيعة الشذاط الدياسي الحؼ يفخضو الشطاـ الجيسقخاشي، يتختب عمى ذلظ أف  
الجكلة تدتعيج سمصات الزبط لمحج مغ أؼ نذاط سياسي، يعتبخ خصخا  عمى الشطاـ الدياسي 

 .(1)االجتساعي، بالتالي عمى سمصات الحكع في الجكلة

حيث  ،الزبط اإلدارؼ بصبيعتو كضيفة سياسية أف   كيخػ الفؿيو الفخندي "جػليج باسكػ" 
 و يعج أحج السطاىخ الخئيدية لديادة الجكلة، فإذا كاف لئلدارة الحق في التشطيع كالتػجيو، فإف  إن  

الزبط الحق في الخقابة كالجفاع عغ الجكلة، كىػ أيزا  كسيمة لقيخ الشاس عمى تشفيح إرادتيا 
 .(2)باإلكخاه 

فالشطاـ  ؛الشطاـ العاـ في حؿيقتو كجػىخه فكخة سياسية قػؿ بعيج عغ الحؿيقة ف  كالقػؿ بأ       
كىي قابمة لمتصػيخ كالتغييخ بسخكر  ،العاـ تعبيخ عغ األسذ كالسفاـيع كالعقائج الدائجة في الجكلة

ـ   الػقت، كىحا يبخر التػسع في فكخة الشطاـ العاـ التقميجؼ، فالقػؿ بأف   أمغ  يبجك في ضاىخه الشطا
                                .(3)الدمصة الدياسية ال يشصبق إال عمى الجكلة البػليدية كىػ نسط ال يدتسخ كثيخا  

ذىب إلى القػؿ بالصبيعة السددكجة لمزبط  ىشاؾ رأيا  في الفقو بالحكخ أف   الججيخك        
اإلدارؼ، فالزبط اإلدارؼ شبقا  ليحا الخأؼ ذك شبيعة محايجة في الػضائف التقميجية لمزبط، كفي 

 .(4)الػقت نفدو يكػف ذا شبيعة سياسية في الػضائف ذات الصابع الدياسي

قرو الدشج القانػني و يشألن   ؛مع رأؼ الفقو الحؼ يشتقج ىحا الخأؼ كيخفزوونحؽ نتفق  
و لع يقجـ لشا معيارا  لمتسييد بيغ الػضائف ذات الصابع التقميجؼ كالػضائف ذات الرحيح، حيث إن  

 .(5)الصابع الدياسي

                                                             
 كما بعجىا. 250، ص 1973دمحم عرفػر، البػليذ كالجكلة، القاىخة، شبعة  (1)
 أشخكحة  دكتػراه ، عيغ شسذ ، مرخ ، مقارنة،دمحم مرصفى الػكيل، حالة الصػارغ كسمصات اإلدارة، دراسة (2)

 .21ص 
 .20دمحم مرصفى الػكيل، مخجع سابق، ص  (3)
مسجكح عبج السجيج عبج السصمب الديج، سمصات الزبط اإلدارؼ في الطخكؼ االستثشائية، دراسة مقارنة، رسالة  (4)

 31، ص 1991الذخشة، مرخ،  رسالة لشيل درجة الجكتػراه في عمـػ الذخشة لكمية الجراسات العميا بأكاديسية
 كما بعجىا.

 .18ميع عبج السجيج، مخجع سابق، ص ععبج ال (5)
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الصبيعة القانػنية لمزبط اإلدارؼ  االتجاه األكؿ الحؼ يؤكج أف   ونؤيج نتفق ومؽ جانبشا 
العاـ بأركانو، كليذ عمى الدمصة  الشطاـىي ذات شبيعة قانػنية محايجة تيجؼ إلى الحفاظ عمى 

الدياسية مع كجػد بعس السخالفات كلكغ ليذ بالقجر الحؼ يجعمشا نبقى بعيجا  عغ اليجؼ 
 دارؼ يججر بيا أف  اإل الزبط كضيفة ، كذلظ ألف   األسسى أال كىػ الحفاظ عمى الشطاـ العاـ

 إلىت كضيفة الزبط ذا تغيخ  ، كإ لحلظ عميو الجستػر كالقػانيغ السخسػمة تسارس كفق ما نز  
في الػضيفة األساسية كيؤدؼ لبلنحخاؼ  ا  ىحا يعتبخ انحخاف فإف   ؛السحافطة عمى الدمصة الدياسية

  .في استعساليا 
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 السظلب الثالث

 مؽ السرظلحات  يذابيو تسييد الزبط اإلداري بسا

فكخة الزبط اإلدارؼ تتجاخل كتتذابو مع بعس الرػر كاألفكار  ؼيو أف   مسا ال شظ  
األمخ الحؼ يخمق نػعا  مغ صعػبة في ىحه  طيسية األخخػ في السجتسع كالجكلة؛كاألساليب التش

سا، كسا كتكسغ أىسية ، ككاف لداما  التسييد ؼيسا بيشي(1)الفكخة، كإلزالة الغسػض بذأنيا كتػضيحيا
لكل مشيا في  إبخاز خرائز كأىجاؼ كل مشيا، ىحا إلى جانب االستخجاـ العمسي الدميع ذلظ في

ى ال يتع الخمط في السعاني كالسفاـيع ؼيسا بيشيا، مػضعيا بالرياغة كالسدار الرحيح حت  
 .(2)كبالتالي تتجاخل االختراصات كالترخفات القانػنية

لسبحث بتػضيح أكجو الفخؽ كاالختبلؼ بيغ ما يذابو الزبط لحلظ سشقػـ في ىحا ا
كسيتع تػزيع ىحا السصمب إلى فخعيغ  ،كغيخه مغ السرصمحات الستصابقة كالسذابية اإلدارؼ 
 كىسا: ،رئيدييغ

 الزبط اإلداري والزبط القزائي:  الفخع األول

التي تتخحىا الدمصة السخترة بيجؼ  "مجسػعة اإلجخاءات :ويقرج بالزبط القزائي أن   
البحث عغ مختكبي الجخائع بقرج تقجيسيع لمسحاكسة، كبحلظ يذسل الزبط القزائي إجخاءات 
التحخؼ عغ الجخائع بعج حجكثيا كجسع األدلة كالتفتير، كاالستجػاب كالؿبس كإقامة السحاكسة 

 .(3)"كإنداؿ العقاب

القزائي في كػنو نذاشا  كقائيا  أك مانعا  مغ حيث يتسيد الزبط اإلدارؼ عغ الزبط  
أكاف ىحا اإلخبلؿ مكػنا  لجخائع يعاقب  اإلخبلؿ أك االستسخار في اإلخبلؿ بالشطاـ العاـ، سػاء  

عبلجي أؼ الحق عمى  الزبط القزائي نذاط   عمييا القانػف أـ لع يكغ كحلظ، في حيغ أف  
 ألدلة البلزمة لمتحقيق فييا، ككحلظ تعقب مختكبييا ارتكاب الجخائع ييجؼ إلى التحخؼ عشيا كجسع ا

                                                             
 .23لػصيف خػلة، مخجع سابق، ص  (1)
 .27عساد حديغ عبج هللا كالديج حمسي الػزاف، مخجع سابق، ص  (2)
 .90، ص 2001عسخ حمسي فيسي، القانػف اإلدارؼ، مصبعة عيغ شسذ،  (3)
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 .(1)كتقجيسيع لمسحاكسة كإنداؿ العقاب بيع

كبل  مشيسا يدتيجؼ حساية الشطاـ العاـ  يتفق الزبط القزائي مع الزبط اإلدارؼ في أف   
 و تػجج فخكؽ جػىخية بيشيسا ندػقيا عمى الشحػ التالي:كالسحافطة عميو، إال أن  

كضيفة الزبط اإلدارؼ تتػالىا الدمصة  إف  :  حيث الدلظة التي تباشخ وعيفة الزبطمؽ : أولا 
كذلظ حدب  الييكل التشطيسي اإلدارؼ بسا  ؛التشفيحية بػاسصة أجيدتيا كىيئاتيا اإلدارية كمػضفييا

يتزسغ تجرج الدمصة اإلدارية مغ ناحية، كإخزاع السخؤكسيغ لمدمصة الخئاسية لخؤسائيع مغ 
أما كضيفة الزبط القزائي فيتػالىا رجاؿ الدمصة القزائية مسثميغ في القزاة خخػ ، ية أناح

بعيغ كتتع مسارسة كضيفة الزبط القزائي بإشخاؼ كرقابة مػضفيغ تا .(2)كأعزاء الشيابة العامة
يتبع كزارة الرحة أك التسػيل أك الدراعة أك  غ  فسشيع م   ؛نذصتيالػزارات مختمفة عمى اختبلؼ أ

حيث  ،مغ العاـ الحؼ يتبع كزارة الجاخمية تبعية رئاسيةإلى جياز الذخشة كاألباإلضافة  ،االقتراد
كىحا في  ،الشائب العاـ كالشيابة العامة إلىمأمػر الزبط القزائي إلى  يتبع ىحا الجياز باإلضافة

 مسارسة الػضيفة القزائية .

عشجما تسارس كضيفة الزبط  ، في االختراصيحجث تجاخبل   لظ أف  كمغ شأف ذ          
كخاصة في الحاالت التي يجسع فييا السػضف تمظ  ،اإلدارؼ كالزبط القزائي مغ سمصة كاحجة

)الرفة اإلدارية(  لمبمجيةمثمسا ىػ الحاؿ بالشدبة لخؤساء البمجيات، فرفتو كخئيذ  .(3) الرفتيغ 
تحتع عميو اتخاذ كل اإلجخاءات الػقائية التي مغ شأنيا السحافطة عمى الشطاـ العاـ، كصفة 

يتخح كل اإلجخاءات القانػنية عشج حجكث الفعل أك الجخيسة،  الزبط القزائي تفخض عميو أف  
حع جخيسة كعػف الذخشة مثبل  ىػ اآلخخ يقػـ كأصل عاـ بتشطيع حخكة السخكر، لكغ إذا ال

                                                             
 : مغ يخاجع في ذلظ كبل (1)

 .733، ص 1997رمزاف دمحم بصيخ، الػسيط في القانػف اإلدارؼ، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  -
إياد حسػد، الػجيد مغ القانػف اإلدارؼ، دراسة مقارنة، أكاديسية شخشة دبي، دكلة اإلمارات العخبية  -

 .273، ص 2004الستحجة، 
 راجع في ذلظ كبل  مغ: (2)

 ..331دارؼ، الصبعة الثالثة، دار الشيزة العخبية بجكف سشة نذخ، ص فؤاد العصار، القانػف اإل -
 .288، ص 2004أنػر رسبلف، كجيد القانػف اإلدارؼ، دار الشيزة العخبية، الصبعة الثالثة،  -

 . 129أنػر حسجاف الذاعخ ، مخجع سابق ، ص  (3)
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األمخ الحؼ يجفع  ؛معيشة كأف يجج سائق بحػزتو بزائع مسشػعة فعميو اتخاذ اإلجخاءات البلزمة
 القػؿ بػجػد خمط عزػؼ بيغ الػضيفتيغ أك الدمصتيغ.

يتزسغ الزبط اإلدارؼ مخاؾبة نذاط األفخاد كتػجييو عمى :  والشظاق اليجفمؽ حيث : ثانياا 
كقػع الفعل السخل بو، فيػ بحلظ إجخاء كقائي سابق  العاـ قبلفل السحافطة عمى الشطاـ نحػ يك

بيشسا يقرج بالزبط القزائي اإلجخاءات التي تتخحىا سمصة ، تباشخه الدمصات اإلدارية السخترة 
الزبط القزائي في التحخؼ عغ الجخائع بعج حجكثيا كالبحث عغ مختكبييا تسييجا  إلنداؿ العقػبة 

 .(1)السقخرة قانػنا  

كػنو ييجؼ إلى  ػف أكسع نصاقا  مغ الزبط القزائي؛الزبط اإلدارؼ يك فإف   ؛حاكىك 
إجخاءات الزبط القزائي  كقاية الشطاـ العاـ مغ االنتياؾ قبل كقػع اإلخبلؿ بو، في حيغ أف  

 .(2)فسيستيا تأتي بعج كقػع الجخيسة فعبل   ،تكػف الحقة عمى كقائع اإلخبلؿ بو

زبط القزائي ال يخزع لقػاعج نذاط ال إف   وقيام السدؤولية : مؽ حيث الظبيعة: ثالثاا 
القاعجة السقخرة ألعساؿ الزبط  إذ إف   ،كلية نفديا التي يخزع ليا نذاط الزبط اإلدارؼ السدؤ 

مغ خصأ كضخر كعبلقة  السدؤكليةالجكلة إذا ما تػافخت أركاف  مدؤكليةتثيخ  اإلدارؼ يسكغ أف  
خبلؼ،  مثاركلية الجكلة عشيا أعساؿ الزبط القزائي فبل تداؿ مدؤ سببية، أما تمظ الشاجسة عغ 

السذخع عمى ذلظ  لة عغ أخصاء سمصة الزبط القزائي إال إذ نز  الجكلة غيخ مدؤك  ألف  
  .(3)صخاحة

أثشاء مباشخة كضيفتيا ىي قخارات دارؼ رية التي ترجر عغ ىيئات الزبط اإلالقخارات االداك       
جخاءات صحتيا كالخقابة القانػف السقخر لمقخارات اإلدارية مغ حيث شخكط كإشطاـ لإدارية تخزع 

اما القخارات التي ترجر ا ، لغاء كتعػيز  ابة القزاء اإلدارؼ إقيا تخزع لخ عمييا ، كمغ ثع فإن  
يا تعتبخ قخارات قزائية دارة فإن  ى لػ كاف مرجرىا رجل اإلت  ف كضيفة الزبط القزائي حفي شأ

                                                             
رمزاف دمحم بصيخ، الزبط اإلدارؼ كحساية البيئة، كرقة عسل مقجمة في نجكة دكر التذخيعات كالقػانيغ في  (1)

 .281، ص 2005حساية البيئة العخبية، الذارفة، اإلمارات العخبية، 
 .27مقجكد مدعػدة، مخجع سابق، ص  (2)
 .152، ص 2002ية الذخشة بسرخ، سشة عمي دمحم عبج الػالي، القزاء اإلدارؼ "قزاء التعػيس"، أكاديس (3)
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ا ال كفق  شمب التعػيس عغ األضخار الستختبة عمييا إ كأ باإللغاءػز الصعغ فييا مغ ثع ال يجك 
 عساؿ القزائية .مدؤكلية الجكلة بالتعػيس عغ األ ألحكاـ

ت الفقخة الثالثة مغ السادة حيث نر   ،ع بإقخاره مدئػلية الدمصة القزائيةخ  ذ  كلقج أحدغ الس   
و يتختب عمى الخصأ ـ عمى أن  2005سشة ( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ 30)

و لع يحجد مثل ىحا إال أن   ،(1)القزائي تعػيس مغ الدمصة الػششية يحجد القانػف شخكشو ككيؽياتو
 ، كيا حبحا لػ تع  غ ىحا التعػيس تبي  جخائية التي القانػف يبي غ ؼيو األحكاـ السػضػعية كاإل

ؾيسة دستػرية  ذكفيػ  ،صػرا  مغ القانػف الفخنديكبحلظ يكػف القانػف الفمدصيشي أكثخ ت، إصجاره
كاف يديخا ، كىحا  ى كإف  كلية القزاء عغ أؼ خصأ حت  و يثيخ مدؤ باإلضافة إلى أن   ،كليدت عادية

و كلية القزاء، كسا كأن  الجديع إلثارة مدؤ بخبلؼ القانػف الفخندي كالحؼ ما زاؿ يذتخط الخصأ 
 .(2)زالت نطخية قزائية لع تشطع تذخيعيا  بعج أكثخ تصػرا  مغ الػضع في مرخ حيث ما

الشطاـ القانػني لمزبط اإلدارؼ يختمف عغ الزبط  أف   مع الخأؼ القائلونحؽ نتفق  
فالزبط اإلدارؼ يخزع لقػاعج القانػف اإلدارؼ كتخاقب مذخكعيتو السحاكع اإلدارية كسا  ؛القزائي

كلية اإلدارة، أما الزبط ادرة تصبيقا  لو مدؤ خ األفعاؿ الر، كتثي تخزع أعسالو لخقابة اإلدارة
و يخزع لقانػف اإلجخاءات الجشائية كتختز بسشازعاتو السحاكع الجشائية كسا تذخؼ القزائي فإن  

الشيابة العامة عمى األعساؿ الرادرة تصبيقا  لو، أما األعساؿ الرادرة عغ الزبط القزائي فبل 
 .(3)ية الجكؿيداؿ إمكاف التعػيس عشيا صعبا  في غالب

 الزبط اإلداري والزبط التذخيعي:  الفخع الثاني

القيػد كالزػابط عمى  فخضالزبط اإلدارؼ يعشي سمصة الزبط في  سبق كعخفشا أف   
مسارسة األفخاد لحسايتيع في سبيل حساية الشطاـ العاـ، بيشسا الزبط التذخيعي يشرخؼ إلى القيػد 

، كعمى ىحا األساس يذسل الزبط التذخيعي القػانيغ كالتذخيعات التي (4)التي يزعيا السذخع
                                                             

 .ـ2005لقانػف األساسي السعجؿ سشة ( مغ ا30بسػجب ما جاء في الفقخة الثالثة مغ نز السادة ) (1)
ىاني عبج الخحسغ غانع، محكخات في الزبط اإلدارؼ، مجسػعة محاضخات ألقيت عمى شمبة الفخقة األكلى  (2)

 لصمبة القانػف بجامعة فمدصيغ. 2017لمعاـ الجراسي 
 . 397، ص2006ؼ، دار الجامعة الججيجة، ماجج راغب الحمػ، القانػف اإلدار  (3)
الجدء الثاني، دار  عبلء الجيغ عذي، مجخل القانػف اإلدارؼ "الشذاط اإلدارؼ كسائل اإلدارة" أعساؿ اإلدارة، (4)

 .36، ص 2010 الجدائخ ، ،خيةاليجػ الجدائ
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عمييا الجستػر،  ترجرىا الدمصة التذخيعية كالتي تحجد نصاقو مباشخة الحخيات الفخدية التي نز  
 .(1)كسا تتػلى ىحه القػانيغ تشطيع مباشخة الحخيات العامة كالقيػد التي تخد عمييا

 ،و مجسػع التذخيعات الرادرة عغ الدمصة التذخيعيةخيعي أن  كيقرج بالزبط التذ          
عمييا الجستػر كالقيػد  كيكػف مػضػعيا تشطيع مسارسة الحخيات كالحقػؽ الفخدية التي نز  

 . (2)الػاردة عمييا

، مغ أمثمتيا قانػف األسمحة الشارية كالحخائخ   فالزبط التذخيعي عبارة عغ قػانيغ ضبط 
( لدشة 2، ككحلظ قانػف االجتساعات العامة الفمدصيشي رقع )ـ1998( لدشة 2)الفمدصيشي رقع 

، ككحلظ القػانيغ الستعمقة بسخاؾبة األغحية كتشطيع تجاكليا كالقػانيغ الستعمقة بالشطافة العامة 1998
ـ كقانػف السصبػعات كالشذخ  2017( لدشة  16رقع )لكتخكنية كقانػف الجخائع اإل كقػانيغ السخكر

 .ـ 1995( لدشة 9) رقع

عمى ذلظ يختمف الزبط التذخيعي اختبلفا  جػىخيا  عغ الزبط اإلدارؼ، فاألكؿ  كبشاء   
تسارسو الدمصة التذخيعية، أما الثاني فتسارسو الدمصة التشفيحية أك اإلدارية، األمخ الحؼ يجعميسا 

 كعميو ، (2)سمػبيختمفاف مغ حيث الدمصة التي تسارس كضيفة الزبط كالغخض كالػسيمة أك األ
 نبخز أكجو الخبلؼ بيغ الزبط اإلدارؼ كالزبط التذخيعي ؼيسا يمي:

يسثميا مغ األقاليع، كتتسثل  غ  الزبط اإلدارؼ تسارسو الدمصة التشفيحية كم   أولا: مؽ حيث الدلظة:
عمى حق الدمصة التشفيحية في إصجار  الجستػر بط أك لػائح البػليذ، كلقج استقخ  في لػائح الز

تمظ المػائح التي تشطع استخجاـ الحخيات العامة لؤلفخاد التي كفميا الجستػر مغ أجل حساية الشطاـ 
في مجلػالتو السختمفة، أما الزبط التذخيعي ؼيسارسو البخلساف أك الدمصة التذخيعية، كيتسثل في 

الحخيات العامة لؤلفخاد بػضع القػاعج العامة التي ع كالتي تشطع خ  ذ  القػانيغ التي يدشيا الس  
 .(3)يقتزييا ىحا التشطيع، كيشتيي دكر السذخع عشج ىحا الحج

                                                             
 .390عبج الغشي بديػني، مخجع سابق، ص  (1)
 .129( أنػر حسجاف الذاعخ ، مخجع سابق ، ص 2)
 .287ف، مخجع سابق، ص أنػر رسبل راجع في ذات السعشى: (2)
حداـ مخسي، سمصة اإلدارة في مجاؿ الزبط اإلدارؼ، دار الفكخ الجامعي، الصبعة األكلى، اإلسكشجرية،  (3)

 .130. ص 2011
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السعشى،  أما مغ حيث الغخض فالزبط التذخيعي كثيخا  ما يكػف كاسع  ثانياا: مؽ حيث الغخض : 
السػاشغ كالسػاششيغ تػفيخ أمغ ب ييتعفيػ ال يقترخ عمى تشطيع الشذاط الفخدؼ فحدب، بل 

ػية تحقيق الرالح العاـ، كحيث يخػ كتشطيع سيخ السخافق كالسذخكعات العامة في الجكلة ب  
يدتخجـ اصصبلح الزبط التذخيعي بسجلػلو الػاسع، كيخجع ذلظ إلى  و مغ السقبػؿ أف  البعس أن  

و ال يتقيج فإن   ؛صةالسذخع كىػ يشطع نػعا  معيشا  مغ الشذاط الفخدؼ كيخزعو لمقيػد الزاب أف  
 كإنسا يدتصيع أف   ،بأغخاض الشطاـ العاـ السعخكفة )أمغ العامة، الدكيشة العامة، الرحة العامة(

 .(1)يفخض القيػد التي يخاىا لتحقيق أىجاؼ أخخػ غيخ الشطاـ العاـ

، عي دارة عمى تشفيح القػانيغ كالتذخيعات الرادرة مغ الزبط التذخيتعسل اإل أف  كاألصل        
ججيجة في الطخكؼ العادية  ا  أنطسة أك لػائح تتزسغ قيػد ذلظ ال يسشعيا مغ سغ    غيخ أف  

ال يرل حج  ، بحكع مدؤكليتيا السباشخة في السحافطة عمى الشطاـ العاـ شخط أف  كاالستثشائية 
 لى الحج مغ الحخيات كاممة .التعصيل إ

كل مغ الزبط التذخيعي كالزبط كعمى الخغع مغ الػضػح التاـ ألكجو التفخقة بيغ  
ثسة تقارب ال يشكخه مشرف يسكغ تحققو بيغ مجلػلييسا شخيصة أخح اليجؼ كالػسائل  فإف   ؛اإلدارؼ 

السدتخجمة لغخضيا بعيغ االعتبار، حيث ييجؼ كل مشيسا إلى تشطيع الحقػؽ كالحخيات العامة 
 .(2)بقرج السحافطة عمى الشطاـ العاـ في الجكلة

 حيث الػسيمة : ا : مغثالث  

أمشو كاستقخاره يدتخجـ الزبط التذخيعي أسمػب سغ القػانيغ لتشطيع السجتسع بسا يكفل        
دارؼ زبط اإللافيشاؾ لػائح دارؼ فيي تختمف عغ سابقيا ، كتقجمو ، أما أساليب الزبط اإل

 فخدية ، فزبل  كالتػجيو ( كىشاؾ قخارات الزبط ال ،خصار، كاإلكالتخخيز ،الستسثمة في ) الحطخ
 . عغ استخجاـ القػة السادية الستسثمة في ) التشفيح الجبخؼ (

                                                             
عبج الخؤكؼ ىاشع البديػني، نطخية الزبط اإلدارؼ مغ الشطع الػضعية السعاصخة كفي الذخيعة اإلسبلمية،  (1)

 .41، ص 2004الصبعة الثانية، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 
مرصفى محسػد العؽيفي، الػسيط في مبادغ القانػف اإلدارؼ السرخؼ كالسقارف، الكتاب الثاني، الصبعة  (2)

 .26بجكف سشة نذخ، ص  األكلى،
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الزبط اإلدارؼ كالزبط التذخيعي ما ىسا إال مكسبلف لبعزيسا ، حيث يقػـ  أف   ويخى الباحث
دارؼ بالعسل ى الشطاـ العاـ ، كيقػـ الزبط اإلالتذخيع بدغ قػانيغ عامة مغ أجل السحافطة عم

ا بالعسل عمى يز  ا ، كتقػـ أعميو السذخع عسػم   رز ما نز  خ  كإصجار لػائح ت  عمى تصبيقيا 
  .تشفيح ىحه القػانيغ كالمػائح 



  26 
 

 السبحث الثاني

 والييئات السكلفة بوأىجاف الزبط اإلداري 

 تسييج وتقديؼ :

، خبلؿ بوة الشطاـ العاـ كمشع انتياكو كاإلدارؼ ىػ حساياليجؼ مغ الزبط اإل إف   
إجخاء ا كلػ لع يشز القانػف عمى دارؼ متى كججت ذلظ ضخكري  اإلدارة سمصة الزبط اإلكتسارس 

الدمصات التي إلى بالتعخؼ  اأيز   ، لحلظ سشقػـ في ىحا السبحث(1)معيغ لسػاجية ىحا االنتياؾ
كما ىي الحجكد التي تزبط تمظ الدمصات، كسا  ،ع إلييا تشفيح كضيفة الزبط اإلدارؼ خ  ذ  أككل الس  

ع مغ تصبيق كضيفة الزبط خ  ذ  األىجاؼ التي يدعى إلى تحؿيقيا الس   إلىكسشقػـ بالتعخؼ 
 اإلدارؼ، كبشاء عمى ما سبق سشقػـ بتقديع ىحا السبحث إلى مصمبيغ أساسييغ.

 أىجاف الزبط اإلداري : السظلب األول

 داري السكلفة بالزبط اإل ييئات والجياتال: السظلب الثاني

 السظلب األول

 أىجاف الزبط اإلداري 

كىي  ،لمزبط اإلدارؼ مجسػعة مغ األىجاؼ أك األغخاض إلى أف   جانب مغ الفقوذىب  
ليذ لمزبط اإلدارؼ سػػ ىجؼ  عامة كالدكيشة العامة ، كلكغحساية األمغ العاـ كالرحة ال

كحيج، أال كىػ حساية الشطاـ العاـ ككقايتو مغ األخصار كاالنتياكات التي تيجده سػاء مغ خبلؿ 
كقعت، كمغ ثع إعادة  مشح ىحه االنتياكات قبل كقػعيا بالفعل أك مغ خبلؿ الحج مغ آثارىا إف  

إلدارؼ متى كججت ذلظ ضخكريا  االستقخار إلى كضعو الصبيعي، كتسارس اإلدارة سمصة الزبط ا
 .(2)كلػ لع يشز القانػف عمى إجخاء معيغ لسػاجية ىحا االنتياؾ أك اإلخبلؿ

                                                             
 .131أنػر الذاعخ ، مخجع سابق ، ص  (1)
 . 118ىاني عبجالخحسغ غانع ، مخجع سابق ، ص  (2)
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كالشطاـ العاـ فكخة مخنة تختمف باختبلؼ الدماف كالسكاف ؼيسا يعتبخ مخالفا  لمشطاـ العاـ  
اختبلؼ في زماف أك مكاف معيشيغ قج ال يعج كحلظ في زماف أك مكاف آخخيغ، كسا يختمف ب

 . الفمدفة الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية الدائجة في الجكلة

فكخة الشطاـ العاـ مغ األفكار التي تترف بالعسػمية كالسحػرية في الشطاـ  فإف   إذف
يا ىي صساـ األماف ألن   ،ة إليياالقانػني، كتتجمى محػرية ىحه الفكخة مغ خبلؿ الحاجة الساس  

اعتجاء عمى أسدو، لحا كجب عميشا تػضيح فكخة الشطاـ العاـ أكال  ثع  لمشطاـ االجتساعي مغ أؼ
 بياف أىجاؼ الزبط اإلدارؼ، لحا سشقػـ بتقديع ىحا السصمب إلى فخعيغ:

 مفيؾم الشغام العام:  الفخع األول
فكخة الشطاـ العاـ ىي صساـ األماف لمشطاـ االجتساعي كالدياسي مغ أؼ اعتجاء عمى أسدو  إف  

يا تسثل الذخعية التي يقػـ عمييا سػاء كانت ثقاؼية أك سياسية أك اجتساعية أك اقترادية، كسا أن  
ؿيع ألؼ مجتسع يدعى نحػ تحقيق أىجافو، فيي التي تجفع السجتسع نحػ التقجـ كاالزدىار حدب ال

 .(1)جيغ بيااألسذ التي يقػـ عمييا كي  ك التي يعتقجىا 

ع خ  ذ  عميو الس   كلمػقػؼ عمى مزسػف فكخة الشطاـ العاـ يتػجب عميشا قخاءة ما نز  
قػات األمغ كالذخشة قػة  " :عمى أف   ـ2003الفمدصيشي في القانػف األساسي الفمدصيشي لدشة 

كتشحرخ كضيفتيا في الجفاع عغ الػشغ كخجمة الذعب  ،كىي القػة السدمحة في الببلد ،نطامية
كتؤدؼ كاجبيا في  ،كحساية السجتسع كالديخ عمى حفع األمغ كالشطاـ العاـ كاآلداب العامة

 .(2)"الحجكد التي رسسيا القانػف في اىتساـ كامل لمحقػؽ كالحخيات

ئة "تختز ىي ذ تشز عمى ، إخخ ىشاؾ اختراص محجد لمذخشةكفي مػشغ تذخيعي آ
الذخشة بالسحافطة عمى الشطاـ العاـ، كعمى األخز مشع الجخائع كضبصيا كحساية األركاح 

                                                             

 .131(أنػر حسجاف الذاعخ ، مخجع سابق ، ص 1)
عساد شارؽ البذخؼ، فكخة الشطاـ العاـ في الشطخية كالتصبيق، دراسة مقارنة بيغ القػانيغ الػضعية كالفقو (  1) 

  19اإلسبلمي، السكتب اإلسبلمي، الصبعة األكلى، ص
 ـ .2005( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ سشة 84انطخ في ذلظ نز السادة )(  2)
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كالػاضح مغ  ،(1)كاألعخاض كاألمػاؿ، كتشفيح ما تفخضو عمييا مغ القػانيغ كالمػائح مغ تكاليف
الشطاـ ع الفمدصيشي لع يتعخض لبياف مفيػـ فكخة خ  ذ  الس   خبلؿ قخاءة الشرػص الدابقة نجج أف  
 العاـ، كاكتفى بحكخ أغخاضو بذكل عاـ.

خ عكيخجع ىحا السػقف مغ جانب  مخكنة فكخة الشطاـ العاـ تحػؿ  الفمدصيشي إلى أف   الس ذ 
ىحا التحجيج ال يتفق مع التصػر الدياسي كاالجتساعي  دكف تحجيجىا تحجيجا  دؾيقا ، أك أف  

التعخيفات أساسا   الفقو الفمدصيشي بأف   كاالقترادؼ الحؼ يحجث في السجتسع، كيخػ جانب مغ
خ عليدت مغ اختراص   .(2)كإنسا مغ عسل القزاء كرجاؿ الفقو الس ذ 

حيث اختمفػا في ماىيتو كشبيعتو،  ،اختمف الفقياء في تحجيج مفيػـ الشطاـ العاـكلقج 
ع يزع السذخع سػاء في فمدصيغ أك فخندا أك مرخ ل ف  يخجع اختبلؼ الفقياء في ذلظ إلى أك 

تعخيفا  محجدا  أك ثابتا  لسفيػـ الشطاـ العاـ، كذلظ لسخكنة كندبية فكخة الشطاـ العاـ، حيث يختمف 
 .(3)مفيػمو باختبلؼ الدماف كالسكاف

يا مجسػعة القػاعج التي يقػـ عمييا كياف كأساس السجتسع أن   البعس مشيعحيث يعخفيا 
أمثمة تمظ القػاعج ىي الستعمقة بحقػؽ كحخيات كالتي يتختب عمى تخمفيا انييار السجتسع، كمغ 

ضاىخة قانػنية الغخض مشيا  " :ىػ خخ أف الشطاـ العاـالبعس اآلكيخػ ،  (4)األفخاد في السجتسع
 .(5)"حساية األسذ التي يقػـ عمييا السجتسع

ضاىخة قانػنية كاجتساعية  تعخيف الشطاـ العاـ ىػ ف  أ كنختع بالتعخيف الفقيي القائل
كالتي ال يجػز مخالفتيا بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ  ،مجسػعة مغ القػاعج األساسية في السجتسع تذكل

                                                             

ـ بذأف الذخشة السعسػؿ بو في 1963لدشة  6( مغ القخار بقانػف رقع 3بسػجب ما جاء بشز السادة )(  1)
 قصاع غدة.

، راجع ذلظ في بذخ العاككر، 11ىاني عبج الخحسغ غانع، محكخات مغ الزبط اإلدارؼ، مخجع سابق، ص (  2)
  29مخجع سابق، ص 

 736رمزاف دمحم بصيخ، الػسيط في القانػف اإلدارؼ، مخجع سابق، ص (  3)
رياض مرصفى البخلدي، مقاؿ مشذػر في مجمة السقاكلػف العخب بعشػاف : "مفيـػ الشطاـ العاـ مغ الشاحية (  4)

 ـ 2017القانػنية، عجد خاص، أكتػبخ، يشايخ 
  58دمحم شخيف إسساعيل، مخجع سابق، ص (  5)
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كإال تحمل السجتسع نفدو، كىحه القػاعج تجج مرجرىا في القػانيغ أك العخؼ أك أحكاـ القزاء 
 . (1)كىي تترف بالسخكنة كالشدبية

فيا مغ شا يكتس  اـ نطخيا  ل  و ليذ مغ الديػلة تحجيج فكخة الشطاـ العكفي الػاقع نجج أن  
بخ بعس يا قج استعرت عغ كضع تعخيف جامع مانع ليا، كقج ع  الغسػض كاإلبياـ لجرجة أن  

الشطاـ العاـ يدتسج عطستو مغ ذلظ الغسػض الحؼ يحيط بو، فسغ  الفقياء عغ ذلظ بقػليع: "أف  
 ."  لتعخيفوػه أنو ضل متعاليا  عمى كل الجيػد التي بحليا الفقياء س  مطاىخ س  

كلكغ تبقى فكخة الشطاـ العاـ كسا سمف القػؿ تسثل تعبيخا  عغ الخكح القانػنية لسجتسع ما، 
يا تسثل خصة شاممة لتشطيع السجتسع، كىي ال تقترخ عمى مجاؿ كاحج مغ مجاالت باعتبار أن  

رج حساية التشطيع القانػني، كإنسا تدتغخقيا جسيعا ، فعشجما يفخض الشطاـ القانػني آليات يق
ا تشصػؼ عمى فكخة الشطاـ العاـ، كبعبارة أخخػ ىحه اآلليات حتس   استقخار الجساعة أك الجكلة، فإف  

كل ما يترل بالتدميح القانػني لحياة الجساعة يكػف عمى عبلقة كشيجة بالشطاـ العاـ،  فإف  
ػر االجتساعي، كىحا ما فالشطاـ العاـ لو شبيعة حيػية كي يؤدؼ كضيفتو باعتباره أداة لتحقيق التص

يبخر عجـ اتفاؽ فكخة الشطاـ العاـ مع استقخار الشرػص القانػنية التي يدشيا السذخع الحؼ ال 
 . (2)يحجد لو مزسػنا  ال يتغيخ أك يعخفو عمى كجو محجد يدتصيع أف  

السكػف األكؿ يشبع مغ  كيسكغ حرخ مفيػـ الشطاـ العاـ في مكػنيغ رئيدييغ، حيث أف  
كىػ يسثل ركح القانػف  ،ترػر الجكلة عغ السكػف السػضعي ألصػليا ككمياتيا كغاياتيا العميا

تدمكو في سيخىا كىي برجد الػصػؿ إلى  داخل الجكلة، بحيث يخط ليا الصخيق الحؼ يجب أف  
أجل الحفاظ عمى  ات العميا التي تسثل ىػيتيا الحزارية، كالتي يجب عمييا تحؿيقيا مغالغاي

فيحه الغايات ىي مبخر كجػدىا، كما قبمت الجكلة الخزػع ليا إال مغ أجل  ؛بقائيا كاستسخارىا
يتجو إلى ضبط سمػؾ  سكػف الثاني لسفيػـ الشطاـ العاـأما ال ،تحقيق ىحه الغايات التي تخغب بيا

                                                             

خكؼ العادية، دار نطخ في ذلظ د. أحسج الذيباني، مدئػلية اإلدارة عغ أعساؿ الزبط اإلدارؼ في الط(  1)
 . 43 -20، ص 2005الكتب كالػثائق العخاؾية 

 .119، ص  1961دمحم عرفػر، الحخية مغ السفكخيغ الجيسقخاشي االشتخاكي، بجكف دار شباعة، (  2)
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جػز ليع الخخكج عميو أك األفخاد كترخفاتيع بسا يشدجع مع متصمبات الشطاـ االجتساعي التي ال ي
 . (1)انتياكو

كعمى الخغع مغ الرعػبة كالغسػض الحؼ اكتدبو مفيػـ الشطاـ العاـ بعج و أن   ونحؽ نخى 
خ عه استعخاض ما أقخ   نجج أنو لع يتع التػصل  ،الفمدصيشي مغ خبلؿ الشرػص كأداء الفقو الس ذ 

مغ مفيػـ مػسع لفكخة  البعس مشيع كإنشا نؤيج ما ذىب إليو ،إلى تعخيف محجد يتفق عميو الفقو
و ضاىخة قانػنية الغخض مشيا حساية األسذ التي يقػـ أن   ،الشطاـ العاـ تذسل جسيع التعخيفات

 عمييا السجتسع.

 عشاصخ الشغام العام:  الفخع الثاني
 ،(2)ييجؼ الزبط اإلدارؼ أساسا  إلى صيانة الشطاـ العاـ كإعادتو إلى نرابو إذا اختل  

 و كبشاء  ن  فكخة الشطاـ العاـ ىي فكخة مخنة كتختمف باختبلؼ الدماف كالسكاف فإ كباالتفاؽ عمى أف  
لعشاصخ الشطاـ العاـ، فيي بسخكنة الفكخة  ا  محجد ا  ىشاؾ عجد قخار بأف  عمى ذلظ ال يججر بشا اإل

لحلظ سشقػـ في ىحا الفخع باستعخاض جل ما ػـ عمييا يرعب حرخىا في عجد محجد ، التي تق
خ عتعخض لو   كالفقو مغ عشاصخ تحجد الشطاـ العاـ. الس ذ 

كيقرج بو اتخاذ كل ما مغ شأنو أف يصسئغ الفخد في السجتسع عمى نفدو :  : األمؽ العام أولا 
بسشع تعسل عمى صػف األمغ  لو مغ خصخ االعتجاء، كتحؿيقا  ليحا يتعيغ عمى اإلدارة أف  ركم

ش ا" )مغ ذلظ قػلو تعالى:  (3)الجخيسة قبل كقػعيا ع  أ م  ف ي  ػ  ج  خ  ل ش ي ع م  غ ب ع  ل ي ب ج    ع  ي  كمغ ذلظ ف   (4) (ك 
استباب األمغ العاـ يعج الذخط األساسي ألؼ حياة اجتساعية، لحا كاف كما يداؿ مغ  دمع أف  الس  

 . (5)مياـ الجكلة قجيسا  كحجيثا  كمدتؿببل   أكؿ كألح  
                                                             

 .127السخجع سابق، ص (  1)
العاـ، كذلظ كذلظ باإلضافة إلى أىجاؼ الزبط اإلدارؼ الخاص التي يخخج بعزيا عغ إشار فكخة الشطاـ (  2)

كالسحافطة عمى اآلثار القجيسة أك تثبيت أسعار بعس الدمع االستيبلكية الزخكرية، راجع في ذلظ خميل قدعاط 
اختراصات جياز الذخشة الفمدصيشية في مجالي الزبط اإلدارؼ كالقزائي رسالة ماجدتيخ، أكاديسية اإلدارة 

 . 39، ص2017كالدياسة، 
 . 95، ص1999يع إدارة الذخشة القاىخة، كمية الذخشة، دمحم مجحت السخاسي، تشط(  3)
 . 55مغ سػرة الشػر، اآلية (  4)
الدعيج سميساني، دكر القاضي اإلدارؼ في حساية الحقػؽ كالحخيات العامة، محكخة ماجدتيخ، جامعة مػلػد (  5)

 .11، ص 2004تشدؼ كزك، كمية الحقػؽ،  –معسخؼ 
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خ ع كتججر اإلشارة إلى أف   صخاحة عمى األمغ العاـ كعشرخ مغ  الفمدصيشي نز   الس ذ 
( مغ 84كذلظ بسػجب نز السادة ) ؛عشاصخ الشطاـ العاـ كأكعد لييئات الزبط الحفاظ عميو

بذأف  1963( لدشة 6( مغ القخار بقانػف رقع )3كالسادة ) 2005القانػف األساسي السعجؿ سشة 
 الذخشة العامة السعسػؿ بو في قصاع غدة.

خ ععميو  كبشاء عمى ما سبق مغ تعخيفات كما نز    ،الفمدصيشي في القػانيغ الرادرة الس ذ 
 : (1)نحكخ مشيا ،لسياـ مغ أجل السحافطة عمى األمغ العاـو حجد بعس مغ انجج أن  

مشع السطاىخات كالتجسعات التي تخل باألمغ، حيث تسمظ سمصة الزبط اإلدارؼ الحق في  .1
تؤثخ عمى الشطاـ  التجخل لمحفاظ عمى الشطاـ العاـ كمشع أؼ اجتساع أك ضاىخة مغ شأنيا أف  

خ ع، كقج عسل (2)العاـ الفمدصيشي عمى تشطيع عقج االجتساعات العامة كالشجكات  الس ذ 
 بذأف االجتساعات العامة. 1998( لدشة 12كالسديخات كذلظ مغ خبلؿ قانػف رقع )

جخاءات البلزمة لسشع كقػع الجخائع، كقج مشحت سمصة الزبط اإلدارؼ سمصة جسيع اإلاتخاذ  .2
ججيج التخخيز كحسل الدبلح كمغ ت ،حخاز األسمحةتقجيخية كاسعة في التخخيز بحسل كإ

( لدشة 2كإلغائو، نجج ذلظ مغ خبلؿ قانػف األسمحة الشارية كالحخائخ الفمدصيشي رقع )
"التخخيز ترخؼ قابل  ـ، كتصبيقا  لحلظ قزت محكسة العجؿ العميا الفمدصيشية بأف  1998

 .(3)"  لمدحب أك التعجيل مغ أؼ كقت متى اقتزت السرمحة العامة ذلظ
خكر في الذػارع ككضع حج أقرى لمدخعة كتشطيع حق االنتطار، كتشطيع دكريات تشطيع الس .3

( لدشة 5عميو قانػف السخكر الفمدصيشي رقع ) كىحا ما نز   (4)لزبط مخالفات السخكر
 .36ـ السادة 2000

                                                             

 . 36، ص 34مخجع سابق، ص راجع في ذلظ بذخ العاككر، (  1)
القاىخة، الصبعة  -دمحم الػكيل، حالة الصػارغ كسمصات الزبط اإلدارؼ دراسة مقارنة، دار الشيزة العخبية(  2)

، بذيخ دمحم عسخ السذيخاكؼ، سمصات البػليذ اإلدارؼ في ضل الطخكؼ االستثشائية 68، ص 2013األكلى سشة 
الفمدصيشي، رسالة ماجدتيخ، معيج البحػث كالجراسات العخبية، القاىخة سشة دراسة مقارنة في القانػنييغ السرخؼ ك 

 . 12، ص 2006
كليج الحايظ مجسػعة  1/11/1959ـ جمدة  1959( لدشة 32قخار محكسة العجؿ العميا الفمدصيشية رقع )(  3)

ـ  1999لدشة  77، كفي حكع آخخ ليا رقع  60محتارة مغ قخارات محكسة العجؿ العميا، الجدء العاشخ، ص 
 ـ غيخ مشذػرة. 26/10/2005جمدة 

 . 68دمحم الػكيل، مخجع سابق، ص (  4)
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شخاص في السجتسع بدبب خصػرتيع جخاءات البلزمة لمحج مغ خصػرة بعس األاذ اإلاتخ .4
بيل ذلظ القخارات التي تتخح باعتقاؿ األفخاد الحؼ يتاجخكف في السخجرات كمغ ق ،(1)جخاميةاإل

أك تيخيب الحىب، فقج قزت محكسة العجؿ العميا الفمدصيشية برحة القخار الرادر مغ 
السعتقل قج اشتيخ عشو تيخيب السخجرات  السحاكع اإلدارؼ باعتقاؿ أحج األفخاد استشادا  إلى أف  

الرادر مغ الحاكع اإلدارؼ  سيغ بالسشصقة الييػدية كأف أمخ االعتقاؿكالحىب كاالتراؿ بالسؿي
 .(2)خؼ السباحث كاألمغ العاـ كقائج السخابخاتجيعمى الػقائع السدتسجة مغ محكخات م   قج ب شي  

ا يسكغ أف يدبب س  ل   اد مغ خصخ السباني اآليمة لمدقػط؛جخاءات البلزمة لحساية األفخ اتخاذ اإل .5
كقج قزت محكسة العجؿ العميا بالزفة  ،(3)ميجدة لؤلمغ العاـ داخل السجتسعذلظ مغ أخصار 

لدشة  (79)ة رقع يمغ قانػف تشطيع السخف كالقخػ كاالبش (64السادة ) الفمدصيشية عمى أف  
نذاءات مالية أك خصخة، كعمى األمخ بيجؼ أؼ إتجيد لمدمصات التشطيسية إصجار  ـ1966

كيذكل خصخا  عمى سبلمة الجسيػر يكػف  ،يل لمدقػطـ بشاء آالقخار الستزسغ ىج ذلظ فإف  
 .(4)ظاألمخ كحل القانػف إذا ما ثبت أف  متفقا  مع أحكاـ 

تشطيع الحخؼ التي تسارس فػؽ الصخيق العاـ كحساية األفخاد مغ عخض األشياء مغ الشػافح  .6
 .(5)خذية سقػشيا عمى السارة في الصخيق العاـ مسا يؤدؼ إلى إصابتيع

العسل بذتى األساليب مغ أجل تحقيق يتعيغ عمى ىيئات الزبط اإلدارؼ  ذكخه ختيبا  عمى ما تع  كت
أىع اعتبار كمجلػؿ مغ السقرػد باألمغ العاـ ىػ درء الفتغ  األمغ العاـ في السجتسع، كلعل  

 .(6)كاالضصخابات الجاخمية

                                                             

يع الجليسي، مخجع سابق، ص (  1)  . 78حبيب إبخـا
كليج الحايظ مجسػعة  29/10/1956جمدة  1956( لدشة 12قخار محكسة العجؿ العميا الفمدصيشية رقع )(  2)

 .102ص  1956 – 1951الجدء الدابع مغ عاـ مختارة مغ قخارات محكسة العجؿ العميا، 
أحسج دمحم مخجاف، الزبط اإلدارؼ في مجاؿ البشاء كالتعسيخ، دراسة مقارنة، رسالة مقجمة لشيل شيادة (  3)

 . 39ـ، ص 2000الجكتػراه، جامعة اإلسكشجرية، كمية الحقػؽ، سشة 
أكرده عجناف عسخك،  16/7/1972جمدة ، 1972( لدشة 7قخار محكسة العجؿ العميا الفمدصيشية رقع )(  4)

 . 17، ص 2010مبادغ القانػف اإلدارؼ نذاط اإلدارة ككسائميا، بجكف دار نذخ، سشة 
 كما بعجىا . 91عساد حديغ عبج هللا كالديج حمسي الػزاف، مخجع سابق، ص (  5)
 .335 ، ص1976فؤاد العصار، القانػف اإلدارؼ، الجدء األكؿ، دار الذعب، القاىخة، (  6)



  33 
 

كالتجابيخ الػقائية كالعبلجية جخاءات يقرج بالرحة العامة اتخاذ اإل : ثانياا: الرحة العامة
افطة عمى كلقج كانت السح ،(1)لحساية السػاششيغ مغ مخاشخ األكبئة كاألمخاض كمكافحة مدبباتيا

قترخ فقط عمى األماكغ العامة كالصخقات، كلع تكغ التجابيخ التي الرحة في أكؿ األمخ ال ت
و ما كالخارجية لمرحة، إال أن  تتخحىا اإلدارة في ىحا الذأف تقرج سػػ تحقيق الذخكط العامة 

لبثت أف تدايجت أىسية السحافطة عمى الرحة العامة نتيجة إلى الديادة الدكانية، كتعقج الحياة 
كلػ في نصاؽ ضيق كمحجد في  ،نطخا  إلى انتذار األمخاض ،الحجيثة كسيػلة التقارب بيغ الشاس

 .(2)أماكغ معيشة

بلؿ سحافطة عمى األمغ العاـ كعجـ اإلخالرمة بالكالسحافطة عمى الرحة العامة كثيقة 
بو، فالسحافطة عمى الرحة العامة مغ شأنيا زيادة اإلنتاج القػمي كارتفاع مدتػػ السعيذة 

ا الجخائع االقترادية، كقج أضحى انتذار األمخاض في ضل سيس   كبالتالي اإلقبلؿ مغ الجخائع ال
جف مغ أبعاد اجتساعية خصيخة مغ شأنيا اإلخبلؿ الكثافة الدكانية أك االحتذاد الدكاني بالس

بالشطاـ العاـ، فالحعخ العاـ الحؼ يريب السػاششيغ مغ جخاء كجػد كباء الكػليخا أك الصاعػف 
 .(3)مثبل ، كلػ في نصاؽ محجكد، يؤدؼ إلى إخبلؿ خصيخ باألمغ العاـ

خ عع كنط   ( 20الفمدصيشي ذلظ مغ خبلؿ نرػص مػاد قانػف الرحة العامة رقع ) الس ذ 
مغ صبلحيات كزارة الرحة الفمدصيشية مخاؾبة  إف   :(2في السادة رقع ) حيث نز   ،ـ2004لدشة 

، كنحكخ مجسػعة الػضع الرحي لمدكاف مغ خبلؿ دراسة السؤشخات السشاسبة كالبيانات الخاصة
 انػف.جخاءات التي أكردىا القمغ اإل

"تشفيح  :وعمى أن   2004( لدشة 8( مغ قانػف الرحة العامة رقع )2ت السادة )حيث نر  
 األحكاـ ىحا القانػف بالتشديق مع الجيات السعشية عمى الػزارة الؿياـ بسا يمي:

تقجيع الخجمات الرحية الحكػمية الػقائية، كالتذخيرية كالعبلجية كالتأىيمية، كإنذاء  .1
 بلزمة لحلظ.السؤسدات الرحية ال

 تخخيز السؤسدات الرحية غيخ الحكػمية كمخاقبتيا. .2

                                                             

 .132أنػر الذاعخ، مخجع سابق، ص (  1)
 كما بعجىا.  83دمحم عرفػر، البػليذ اإلدارؼ، مخجع سابق، ص (  2)
 .37 -36بذخ العاككر، مخجع سابق، ص (  3)
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كذلظ بإنذاء  ؛تخخيز مرانع األدكية كمخاقبتيا بسا يزسغ جػدة العقاقيخ الصبية .3
 السختبخات البلزمة كتأىيل الصػاقع الستخررة.

اإلشخاؼ الرحي عمى أعساؿ مكافحة الحذخات كالقػارض بالتشديق مع الجيات  .4
 السخترة.

 اإلشخاؼ الرحي عمى جسيع شبكات الرخؼ الرحي كمحصات معالجة السياه العادمة. .5
االختراص بالسحافطة عمى الرحة العامة يسارس مغ قبل سمصات متعجدة  كتذيخ إلى أف  

مخكدية كػزارة الرحة كالجاخمية كالتسخيغ، كأخخػ إقميسية مغ خبلؿ التذكيبلت اإلدارية كالسحافع 
القخكية، كذلظ يكػف بالتفتير كالتخخيز كالسشع كتػزيع الشذخات كإحجاث كالسجالذ البمجية ك 

 .(1)السخافق الرحية البلزمة
يقرج بالدكيشة العامة مشع مطاىخ اإلزعاج كالسزايقات التي تتجاكز  : ة العامةثالثاا: الدكيش

 كالسجتسع أف   و مغ أبدط حقػؽ الفخد عمى الجكلةألن   ،(2)السزايقات العادية لمحياة االجتساعية
جخاءات الكفيمة بالسحافطة عمى : اتخاذ اإلياخؼ كحلظ بأن  كتع   ،(3)يعير في ىجكء كراحة نفدية

بعس  اليجكء كرفع الزػضاء، كالجمبة داخل السشاشق الدكشية كفي الصخؽ العامة، كذلظ أف  
تدبب تكد معيشة قج يا حيغ تتجاكز حجالحػادث ال تسذ في ذاتيا الشطاـ العاـ بذكل مباشخ إال أن  

 .(4)في مزايقات عمى درجة مغ الجدامة لؤلفخاد تدتجعي تجخل اإلدارة لسشعيا
ق في قصاع غدة ـ السصب1936( لدشة 74مدصيشي رقع )كقج تشاكؿ قانػف العقػبات الف

( عمى ضخكرة عجـ تكجيخ صفة الصسأنيشة العامة، كىحا ما 102ضسغ الفقخة األكلى مغ السادة )
السصبق في الزفة الفمدصيشية  1960( لدشة 20أيزا  قانػف العقػبات الفمدصيشي رقع )جاء بو 

ج عمى ضخكرة الحفاظ عمى الدكيشة العامة، كىحا ( ضسغ فقختو األكلى عشجما أك  467في السادة )
 ( التي مشعت أؼ25ـ في نز السادة )1999( لدشة 7يئة الفمدصيشي رقع )ما تشاكلو قانػف الب

 .يتدبب في إزعاج اآلخخيغ ة أك فخديج

                                                             

 . 1997( لدشة 1( مغ قانػف الييئات السحمية الفمدصيشية رقع )15انطخ في ذلظ نز السادة رقع )(  1)
  358، ص 1992دمحم عاشف البشا، الػسيط في القانػف اإلدارؼ، دار الفكخ العخبي، القاىخة، (  2)
حدشي دركير عبج الحسيج، الزبط اإلدارؼ في الشطع الػضعية في الذخيعة اإلسبلمية، مجمة السحاماة، (  3)

  142العجد الثاني، القاىخة ص
 . 501، ص 2004ة السعارؼ، اإلسكشجرية، سامي جساؿ الجيغ، أصػؿ القانػف اإلدارؼ، مشذأ(  4)
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يز أماكغ معيشة تعسل اإلدارة عمى تخر كمغ قبيل السحافطة عمى الدكيشة العامة أف  
كذلظ مغ أجل السحافطة  ؛ك لمسشذرت الرشاعية بعيجا  عغ السشاشق الدكشيةلؤلسػاؽ الكبخػ، أ

 .(1)عمى اليجكء في ىحه األماكغ
الحفاظ عمى الدكيشة العامة، كإف كاف ييجؼ أساسا   كقج أثبتت الجراسات الحجيثة أف   ؛ىحا

و يداىع إلى حج كبيخ في حساية الرحة العامة، نطخا  لسا تدببو إلى تػفيخ الخاحة لمجسيػر، فإن  
الزػضاء كاألصػات العالية مغ تأثيخ سيء عمى أعزاء الجدع لجرجة دفعت البعس إلى 

 .(2) تمػث سسعي أك اإلزعاج البيئي(اعتبار الزػضاء نػعا  مغ أنػاع تمػث البيئة )
 ىشاؾ تجاخبل   أف   خه في العشاصخ الثبلث الدابقةبالشطخ إلى ما سبق ذك يخى الباحثو 
فق عمييا مجسػع الفقو كىي العشاصخ التي ات ،ة مكسل لآلخخ، ككل عشرخ ىػ بسكانؼيسا بيشيا

 .كالتذخيعات

القػاعج كجج الشاس أنفديع ممدميغ باتباعيا كىي مجسػعة مغ :  األخالق العامةاآلداب و رابعاا: 
السعتقجات، يج الدائجة كالسػركثة كاألعخاؼ ك كىي نتاج لمعادات كالتقال انػف بحلظ،كلػ لع يأمخىع الق

ر مغ زمغ آلخخ كمغ اي، كيختمف ىحا السعكىػ معيار اجتساعي مػضػعي غيخ ثابت بل متصػر
 .(3)مكاف آلخخ

خ عكلقج أخح  كيدتجؿ  ،الفمدصيشي بالسفيػـ الػاسع لمشطاـ العاـ بسعشاه السادؼ كاألدبي الس ذ 
 ـ،2005( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ سشة 84عمى ذلظ مغ خبلؿ نز السادة )

 ،كىي القػة السدمحة في الببلد ،. قػات األمغ كالذخشة قػة نطامية1 :كالتي تشز عمى أف
الػشغ كخجمة الذعب كحساية السجتسع كالديخ عمى حفع  الجفاع عغكتشحرخ كضيفتيا في 

كتؤدؼ كاجبيا عغ الحجكد التي رسسيا القانػف في احتخاـ  ،األمغ كالشطاـ العاـ كاآلداب العامة
 كامل لمحقػؽ كالحخيات.

                                                             

 .88عبج العميع عبج السجيج، مخجع سابق، ص (  1)
عيدى بغ سعج الشعيسي، الزبط اإلدارؼ سمصاتو كحجكده في دكلة قصخ، اشخكحة مقجمة لشيل الجكتػراه، (  2)

 . 56، ص 2009جامعة القاىخة، كمية الحقػؽ، سشة 
 .400في شخح القانػف السجني، الجدء األكؿ، ص عبج الخزاؽ الدشيػرؼ، الػسيط (  3)
 ، محكسة العجؿ العميا .1/11/1959، جمدة 27/59( قخارىا رقع 2)



  36 
 

ت محكسة العجؿ العميا في فمدصيغ بسذخكعية قخار سمصة الزبط بعجـ مشح كسا أقخ  
 أف  و تبيغ ن  و "كحيث إرت أن  ا  عمى اآلداب العامة، حيث قخ  حفاض كذلظ ،تخخيز بيع السدكخات

مجمذ التخخيز قج رفس مشح تخخيز بيع السدكخات في محاؿ كاقعة بجكر الديشسا أك بالقخب 
تمظ األماكغ التي ك ، (2)" العامة كاآلدابمشيا، مدتيجفا  لرالح العاـ بالسحافطة عمى األخبلؽ 

لخاص يكػف السجمذ قج شبق القانػف ا كيختادىا الشداء كاألشفاؿ، كبحلظيتخدد عمييا الجسيػر 
 بيع السدكخات تصبيقا  سميسا .

خ عمع  ونحؽ نتفق ، غ عشاصخ الشطاـ العاـاعتبار األخبلؽ العامة كاآلداب م الفمدصيشي في الس ذ 
اـ بيا في األماكغ كأمخنا بااللتد  ،عمييا ديششا الحشيف يا مغ الفزائل كالؿيع التي حث  ن  حيث إ

 العامة خاصة.
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 السظلب الثاني
 الزبط اإلداري والجيات السكلفة بييئات ال

يقرج بييئات الزبط اإلدارؼ األشخاص كالجيات السخترة الحيغ يعيج إلييع بإصجار 
الزبط  أف   لىكلقج سبق اإلشارة إكاستخجاـ كسائل الزبط مغ أجل السحافطة عمى الشطاـ العاـ، 

اإلدارؼ يعشي كضع قيػد عمى حخيات األفخاد كعمى الشذاط الخاص، مغ ىشا كاف لداما  أف ال 
 كلجسيع الدمصات كإنسا يجب أف  يكػف االلتجاء إلى أساليب الزبط اإلدارؼ متاحا  لكل الييئات 

 .(1)تػاله مغ الييئات إال تمظ التي يحجدىا السذخعال ت

راسة الييئات التي نقػـ بسسارسة كسائل الزبط اإلدارؼ لحلظ سشقػـ في ىحا السصمب بج
كأخخػ عمى السدتػػ الخاص  ،كىشاؾ ىيئات تعسل عمى السدتػػ العاـ لمجكلة ،كتحجيجىا

 كىسا كسا يمي: ،كالسحمي، لحلظ سشعسل عمى تقديع ىحا السصمب إلى فخعيغ

 ىيئات الزبط اإلداري على السدتؾى العام "القؾمي":  الفخع األول

يدتيجؼ حساية الشطاـ العاـ بعشاصخه الثبلثة عمى  ج بالزبط اإلدارؼ القػمي أف  يقرك 
 تخاشب قػاعجه كل السػاششيغ، كأف   السدتػػ القػمي أؼ عمى مدتػػ الجكلة كميا، بسعشى أف  

ع بعس الجيات اإلدارية إصجار مثل خ  ذ  الس   كقج خز  ،  (2)تشصبق كسائمو عمى كل أرض الػشغ
 في ىحا الجانب، كتعيج ىحه الػضيفة إلى:ىحه القخارات 

 :" رئيذ الجولة "  رئيذ الدلظة الؾطشية الفلدظيشية .1
كتعجيبلتو كالقػانيغ  ـ2003يعتبخ رئيذ الدمصة كفقا  لمقانػف األساسي السعجؿ لدشة 

كال  عغ الحفاظ عمى سبلمة كاستقبلؿ الببلد ككحجة أراضييا، كىشاؾ العجيج مغ الشافحة مدؤ 
 أىسيا: يذ الدمصة كفقا  لمقانػف األساسي،الربلحيات األمشية لخئ

                                                             

  261، ص 1981دمحم الذافعي أبػ راس، القانػف اإلدارؼ، القاىخة (  1)
 . 261السخجع الدابق ، ص (  2)
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كلقج عخؼ القانػف  ،(1)رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية ىػ القائج األعمى لمقػات الفمدصيشية . أ
( القػات الفمدصيشية بقػات األمغ 84ـ كتعجيبلتو في السادة )2003األساسي السعجؿ لدشة 

كىي القػة السدمحة في الببلد كتشحرخ كضيفتيا في الجفاع عغ يا قػة نطامية، كالذخشة كأن  
الػشغ، كخجمة الذعب كحساية السجتسع كالديخ عمى حفع األمغ كالشطاـ العاـ كاآلداب 

كتؤدؼ كاجبيا في الحجكد التي رسسيا القانػف في احتخاـ كامل لمحقػؽ كالحخيات،  ،العامة
 .(2)كتشطيع قػات األمغ كالذخشة بقانػف 

( مغ القانػف األساسي السعجؿ إعبلف 110لخئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية كفقا  لمسادة ) . ب
حالة الصػارغ بسخسػـ عشج كجػد تيجيج لؤلمغ القػمي بدبب حخب أك غدك أك عرياف مدمح 

حجكث كارثة شبيعية لسجة ال تديج عغ ثبلثيغ يػما ، كيجػز تسجيج حالة الصػارغ لسجة أك 
، كفي  (3)خخػ بعج مػافقة السجمذ التذخيعي الفمدصيشي بأغمبية ثمثي أعزائوثبلثيغ يػما  أ

ىحه رخرة ال يجػز  ف  ا ، حيث إع إعبلف حالة الصػارغ جػازي  خ  ذ  ىحه السادة جعل الس  
استخجاميا إال في حالة الزخكرة ، كسسح فقط لخئيذ الجكلة بأف يعمغ حالة الصػارغ كلسخة 

 ا كجب عميو الحرػؿ عمى مػافقة  السجمذ التذخيعي .كاحجة ، كإذا أراد تججيجى
ذلظ ك  ،ابيخ ىػ الحفاظ عمى الشطاـ العاـاليجؼ مغ إقخار ىحه التج بالحكخ أف   كالججيخ       

تخغع  أف  بعس الطخكؼ لفخاد ، ؼيسكغ ؿ الحفاظ عمى أمغ كصحة كسبلمة األمغ خبل
استقخار الجكلة أك إرجاعيا بعج جل ضساف إجخاءات معيشة مغ أعمى اتخاذ  الخئيذ

  االضصخاب .
 ىيئة الذخطة الفلدظيشية .3

ـ كتعجيبلتو 2003مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة  84/1ت السادة نر  
:"قػات األمغ كالذخشة قػة نطامية، كىي القػة السدمحة في الببلد، كتشحرخ كضيفتيا في  عمى أف  

يخ عمى حفع األمغ كالشطاـ العاـ ، كحساية السجتسع، كالد  الجفاع عغ الػشغ، كخجمة الذعب
كاآلداب العامة، كتؤدؼ كاجباتيا في الحجكد التي رسسيا القانػف في احتخاـ كامل لتحقيق 

                                                             

 ـ كتعجيبلتو. 2003لدشة  ( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ39راجع نز السادة )(  1)
 ـ كتعجيبلتو.2003( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 84نز السادة )(  2)
 كتعجيبلتو.  2003( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 110نز السادة )(  3)
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كل مجتسع إنداني يحتاج إلى ضػابط أمشية  كفي ىحا الدياؽ تججر اإلشارة إلى أف   ،(1)الػاجبات
لكل مجتسع ضخكفو التي تؤدؼ بأفخاده إلى التشافذ  تحتاجيا شبيعة البذخ أنفديع، فإف  

كاالحتكاؾ، كالرخاع كانتياؾ لمحخمات كاالعتجاء بكل صػرة ككقػع األزمة تمػ األزمة، كمغ ىشا 
الذخشة األداة  كتخدع كتعسل ما في كسعيا لتحقيق االستقخار، فكانتمغ أداة تشدع  ج  ب   كاف ال

بػضائف أخخػ، مسا يسثل أزمة في  ضيفة الذخشة يسثل إخبلال  ألف اإلخبلؿ بػ  الفاعمة ليحا كمو؛
كسا كتكسغ كضيفة الذخشة أيزا  في معاكنة  ،(2)تحقيق الذخشة لخسالتيا كىي حفع األمغ

اإلدارات األخخػ في تشفيح القػانيغ الستعمقة بيا مثل معاكنة كزارة التجارة كالرشاعة في 
ستغبلؿ كتشفيح األحكاـ التي ترجر في الشداعات مػضػعات الشذخ كالتجليذ التجارؼ، كمشع ا

ع الز في دعاكػ السجنية باستعساؿ القػة الجبخية كتشفيح ما يقتزي بو قانػف األحػاؿ الذخرية 
ط بو في فخض ىيبة الجكلة كحفع الػضيفة الذخشية ىي الجياز السشػ  ، كتعتبخ شبيعةكالخؤية

كذلظ مغ خبلؿ تصبيق  خصار داخمية تيجده؛قخار كالحفاظ عمى السجتسع مغ أؼ أاألمغ كاالست
القانػف كتشفيح الشطع كتفعمييا، كبجكف شظ مغ الرعب ترػر تحقيق ذلظ دكف كجػد سمصة يسكغ 

 .(3) جسيع اإلجخاءات في ىحا الرجدمغ خبلليا اتخاذ 

 مجلذ الؾزراء: .2
بسدؤكلية كضع مجمذ الػزراء الحكػمة ىػ األداة التشفيحية كاإلدارية العميا التي تزصمع 

ه الدمصة التذخيعية مػضع التشفيح، كؼيسا عجا لخئيذ الدمصة الػششية مغ البخنامج الحؼ تقخ  
اختراصات تشفيحية يحجدىا القانػف األساسي، تكػف الربلحيات التشفيحية كاإلدارية مغ 

 .(4)اختراصات مجمذ الػزراء

اء بقػليا: "يختز ( عمى اختراصات كصبلحيات مجمذ الػزر 69ت السادة )حيث نر  
 :مجمذ الػزراء بسا يمي" 

                                                             

 كتعجيبلتو . 2003( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي لدشة 84نز السادة )(  1)
أحسج كمػب، دكر الؿيادة الذخشية في إدارة األزمة األمشة، أشخكحة دكتػراه، كمية الجراسات العميا، أكاديسية (  2)

 . 37، ص2012الذخشة ، مرخ، 
 كما بعجىا.  27، ص 20074ناجي دمحم ىبلؿ، كاقع العبلقة بيغ الجسيػر كالذخشة، ـ (  3)
 ـ كتعجيبلتو.2003صيشي السعجؿ لدشة ( مغ القانػف األساسي الفمد63نز السادة )(  4)
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كضع الدياسة العامة مغ حجكد اختراصو، كفي ضػء البخنامج الػزارؼ السرادؽ عميو في  .1
 السجمذ التذخيعي.

 تشفيح الدياسات العامة السقخرة مغ الدمصة الفمدصيشية السخترة. .2
 كضع السػازنة العامة لعخضيا عمى السجمذ التذخيعي. .3
الػسائل البلزمة، كاإلشخاؼ عميو  بجسيعإعجاد الجياز اإلدارؼ، ككضع ـياكمو كتدكيجه  .4

 كمتابعتو.
 جخاءات البلزمة لحلظ.اف االلتداـ بأحكاميا، كاتخاذ اإلمتابعة تشفيح القػانيغ كضس .5
اإلشخاؼ عمى أداء الػزارات كسائخ كحجات الجياز اإلدارؼ لػاجباتيا كاختراصاتيا كالتشديق  .6

 بيشيا.ؼيسا 
 .(1)"مدؤكلية حفع الشطاـ العاـ كاألمغ الجاخمي .7

 ع لتحجيج اختراصات مجمذ الػزراء، كإف  خ  ذ  ىحه االختراصات كغيخىا قج ذكخىا الس  
عسل عمى و يقع عمى مجمذ الػزراء الج عمى أن  ( السحكػرة ىي أكبخ تأكي69" مغ السادة )7الفقخة "

يتقجـ  مشح القانػف األساسي مجمذ الػزراء الحق في أف  السحافطة عمى الشطاـ العاـ، ككسا كقج 
 جخاءات البلزمة لتشفيح القػانيغ.خكعات كإصجار المػائح، كاتخاذ اإللمسجمذ التذخيعي بسذ

 ىيئات الزبط اإلداري على السدتؾى الخاص "السحلي":  الفخع الثاني

يدتيجؼ حساية الشطاـ العاـ بعشاصخه الثبلثة  كالسقرػد بالزبط اإلدارؼ السحمي أف  
و يتػجو بأساليبو ككسائمو داخل إقميع معيغ مغ أقاليع الجكلة كلكغ عمى مدتػػ محمي فقط، أن  

نحكخ ىيئات الزبط اإلدارؼ عمى ،  (2)كمحافطة أك مخكد أك قخية مثبل ، كال يتعجاىا إلى خارجيا
 السدتػػ الخاص بذيء مغ التفريل:

كيقرج بالسحافع ىػ مسثل رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية كرئيذ اإلدارة  : السحافع .1
كيذخؼ عمى تشفيح الدياسة العامة لمدمصة كعمى مخافق  ،العامة كأعمى سمصة في محافطة

                                                             

 ـ. 2003( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي لدشة 69نز السادة )(  1)
 .261دمحم الذافعي أبػ راس، مخجع سابق ، ص (  2)
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الخجمات كاإلنتاج في نصاؽ محافطتو، كيكػف لو شخرية اعتبارية مدتقمة كليا ميدانيتيا 
 .(1)الخاصة

برفتو  وسمصات لو استخجاـ ع بازدكاجية في االختراص، حيث يجػزكسا كيتستع السحاف
كسا يسارس سمصات باعتباره مسثبل  لمجكلة، كبالشدبة لؤلخيخة فالسحافع  ،طةىيئة تشفيحية لمسحاف

الػزراء، لمسحافع  جسيعيجدج الرػرة العسمية لعجـ التخكيد اإلدارؼ فيػ مشجكب الحكػمة كمسثل ل
كنحكخ اختراصات كصبلحيات  ،(2)ل مغ السحافطة جيازا  تابعا  لوكاسعة تجع صبلحيات جج  

ـ بذأف 2003( لدشة 22( مغ السخسػـ الخئاسي رقع )5ت السادة )حيث كسا نر   ،السحافع
 اختراصات السحافع: "يتػلى السحافع مسارسة االختراصات كالربلحيات التالية: 

العامة كالرحة العامة كحساية الحخيات الحفاظ عمى األمغ العاـ كاألخبلؽ كالشطاـ كاآلداب  .1
 العامة كحقػؽ السػاششيغ.

ذخشة حساية األمبلؾ العامة كالخاصة كتحقيق األمغ في محافطتو يعاكنو في ذلظ قادة ال .2
 يكػف ىشاؾ اجتساعات دكرية كدائسة بيشيع. ف  كاألمغ العاـ في السحافطة، كأ

في السحافطة كتحقيق السداكاة كالعجالة العسل عمى الخقي االقترادؼ كالعسخاني كاالجتساعي  .3
 كضساف سيادة القانػف.

 جخاءات البلزمة لسػاجية الكػارث الصبيعية كالحػادث ذات األىسية.جسيع التجابيخ كاإلاتخاذ  .4
 السجلذ البلجي: .3

سمصة محمية تسارس مياـ  :وـ السجمذ البمجؼ بأن  1997( لدشة 1عخؼ القانػف رقع )
كتكػف ميامو مكسمة لػضائف  ،محجدة بسػجب قانػف الييئات السحمية في جياز السجيشة العرخية

كيسارس  ،حيث يتػلى الدمصات في البمجية كل مغ السجمذ البمجؼ كرئيذ البمجية ،رئيذ البمجية
أجيدة مصة التشفيح بسعاكنة السجمذ البمجؼ سمصة التقخيخ كالسخاؾبة، بيشسا يسارس رئيذ البمجية س

كؿ عغ إدارة البمجية كحدغ ؾياـ مػضفييا بػاجباتيع كفق األنطسة البمجية السختمفة كىػ السدؤ 
كلو الحق في إصجار القخارات كالتعميسات الخاصة بذؤكف البمجية  ،كالتعميسات السشطسة لمعسل بيا

 مسا ال يتعارض مع ىحه األنطسة.
                                                             

 ـ بذأف اختراصات السحافطيغ .2003( لدشة 22( مخسـػ رئاسي رقع )2السادة )(  1)
شطيع اإلدارؼ الجدائخؼ، دراسة كصؽية تحميمية، بجكف شبعة، دار عبلء الجيغ عذي، كالي الػالية في الت(  2)

 . 87، ص2006اليجػ لمشذخ كالتػزيع، الجدائخ، 
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اعتباره سمصة مغ سمصات الزبط اإلدارؼ يسارس رئيذ كفي إشار تسثيمو لمجكلة كب
 نحكخ بعزا  مشيا: ،السجمذ الذعبي البمجؼ جسمة مغ االختراصات ذات العبلقة بالشطاـ العاـ

جخاءات البلزمة لمسحافطة ، كاتخاذ جسيع االحتياشات كاإلعمييا العامة كالخقابةالرحة  .1
 .كمشع تفذي األكبئة بيغ الشاس ،عمى الرحة العامة

ىجـ األبشية التي يخذى خصخ سقػشيا أك السزخة أك التي تشبعث مشيا ركائح كخيية  .2
 .(1)كذلظ بعج إنحار صاحبيا أك شاغميا أك السدؤكؿ عشيا ،مؤدية
في مجاؿ التشسية كالسحافطة عمى الشطاـ العاـ، مغ  اكبيخ   امسجمذ البمجؼ دكر  ل فإف   ؛كعميو

خبلؿ مػاجية السذاكل التي قج تثػر في مخافق الخجمة العسػمية كاألمغ كاالستقخار كالرحة 
كالشطافة كالتخبية كالخياضة كالشقل كباقي السخافق كاإلنارة كصخؼ السياه كمجابية مذاكل الشفايات 

كالتي يؤدؼ سيخىا بالشطاـ كاشخاد إلى السحافطة عمى الشطاـ  ،كمحاربة التمػث كالحفاظ عمى البيئة
صبلحياتو القانػنية مغ  جسيعكيجب عمى رئيذ البمجية بحؿ كل جيػده كاستعساؿ  ،العاـ لمبمجية

 .(2)أجل تمبية حاجيات األفخاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 ـ بذأف الييئات السحمية الفمدصيشية. 1997( لدشة 1قانػف رقع )(  1)
لساني، العجد دحػ كلج قابمية، األسذ األساسية لسذخكع القانػف الججيج لئلدارة السحمية، مجمة الفكخ البخ (  2)

 .88، ص 2002األكؿ، الجدائخ، ديدسبخ 
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 الفرل الثاني
 وسائل الزبط اإلداري وحجود سلظاتيا

 تسييج وتقديؼ :

الزبط اإلدارؼ في سبيل السحافطة عمى الشطاـ العاـ في السجتسع، أك تسمظ سمصات 
إعادة ىحا الشطاـ إلى حالتو الصبيعية في حالة اضصخابو أك اختبللو، كسائل متعجدة كأساليب 

"كال  ،الػسائل القانػنية كالػسائل السادية :ىسا ،متشػعة، حيث تأخح ىحه األساليب شكميغ أساسييغ
كبالكيؽية التي رسسيا  ،الزبط مغ جانب اإلدارة إال كفقا  لسا حجده القانػف تتع مسارسة إجخاء 

الػسائل السادية تتجمى في استخجاـ القػة مسا يؤدؼ إلى  كذلظ ألف   ؛(1)كبالزسانات التي كفميا"
 تقييج لمحخيات.

رؼ في سبيل حجد كسائل تدتخجميا سمصات الزبط اإلداالفمدصيشي ع خ  ذ  الس   كسا كأف  
ى سعى إلى تقييج ىحه الػسائل حت  كلقج ال كىػ الحفاظ عمى الشطاـ العاـ، تحقيق اليجؼ األسسى، أ

ال يتع اإلفخاط في استخجاميا مغ قبل الدمصات القائسة عمى تشفيحىا، مسا يؤدؼ إلى التعجؼ 
 كالتغػؿ عمى الحخيات العامة التي كفميا القانػف.

الجكلة  ف  حيث إ، ع خ  ذ  عمييا الس   يخ نز  تحكع الطخكؼ العادية مجسػعة مغ السعاي
و: "خزػع الجكلة كميا ، حكاما  كمحكػميغ، القانػنية تقػـ عمى مبجأ السذخكعية الحؼ يعخؼ بأن  

لقػاعج القانػف القائع فييا، بحيث تتػافق الترخفات التي ترجر مغ سمصات الجكلة كمغ مػاششييا 
كلكغ دكاـ الحالة الصبيعية في الجكلة ليذ  ،(2)ل"مع قػاعج قانػنية مػضػعة أك قائسة مغ قب

فقج تخزع الجكلة إلى ضخكؼ استثشائية متعجدة الرػر مختمفة األشكاؿ قج تيجد  ،باألمخ السشصقي
جخاءات لحالة تكػف أماـ قػانيغ كضػابط كإجخاءات ثابتة كإكيانيا أك أمشيا القػمي، كفي ىحه ا

دمصات التي يتستع بيا اللحلظ كضعت قػاعج تديج مغ  ؛ياشكمية قج ال تدتصيع مػاجية التيجيج ب
 عمى حفع الشطاـ العاـ كسسيت بشطخية الطخكؼ االستثشائية. القائسػف 

                                                             

، ص 2007عسار بػضياؼ، الػجيد في القانػف اإلدارؼ، جدػر لمشذخ كالتػزيع، الصبعة الثانية، الجدائخ، (  1)
383 . 

، 1976شعيسة الجخؼ، مبجأ السذخكعية كضػابط خزػع اإلدارة لمقانػف، دار الشيزة العخبية، القاىخة، (  2)
 .14ص 
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الػسائل التي مشحت لمدمصات مغ  إلىكمغ أجل ذلظ سشقػـ في ىحا الفرل بالتعخؼ 
العادية أـ في الطخكؼ  سػاء   ،كعمى حجكد ىحه الدمصات ،أجل السحافطة عمى الشطاـ العاـ

 عمى ذلظ سيتع تقديع ىحا الفرل إلى مبحثيغ رئيدييغ: االستثشائية، بشاء  
 .السبحث األول: الؾسائل القانؾنية والسادية للزبط اإلداري 

 السبحث الثاني: حجود سلظات الزبط اإلداري في الغخوف العادية والغخوف الستثشائية.
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 السبحث األول
 القانؾنية والسادية للزبط اإلداري الؾسائل 

 تسييج وتقديؼ :

تدتعيغ ىيئات الزبط اإلدارؼ في سبيل تحقيق الشطاـ العاـ كالسحافطة عميو بالعجيج مغ 
يا تيجؼ إلى غخض الػسائل كاألساليب التي تتسيد عغ غيخىا مغ األساليب السذابية ليا في أن  

 كىػ كقاية الشطاـ العاـ في عشاصخه التي رأيشاىا. ،محجد

الحجيث عغ كسائل الزبط اإلدارؼ ىػ حجيث بالجرجة األكلى عغ اآلليات القانػنية  كإف  
ال يتخح الزبط اإلدارؼ أسمػبا   ، كمغ البجييي أف  (1)التي تسكغ اإلدارة مغ تحقيق ميسة الزبط

ليكػف لجػ  شصقي أف  تتعجد األساليب كالػسائل؛سا الستكػف لجيو كسيمة كاحجة كإن   كاحجا  كال أف  
 .(2)ىيئاتو فخصة اختيار الػسيمة السشاسبة لمحالة التي تػاجييا

كىحه الػسائل كاألساليب تتخح في التصبيق العسمي أسمػبيغ متسيديغ، فيي تتخح ترخفات 
الزبط الفخدية، كالجداءات  قانػنية تتسثل في القخارات التشطيسية العامة أك لػائح الزبط، كتجابيخ

 .(3) اإلدارية الػقائية" أك تتخح أعساال  مادية تتسثل في )التشفيح الجبخؼ إلجخاءات الزبط اإلدارؼ(
 كاليجؼ مغ تحجيج تمظ الػسائل أساسا  ىػ حساية األفخاد مغ انحخاؼ اإلدارة في استعساليا

، (4)القزاء مغ جية أخخػ خزاعيا في ذلظ لخقابة لدمصات الزبط اإلدارؼ مغ جية، كإ
 كىسا: ،كلتػضيح ذلظ شخعشا بتقديع ىحا البحث إلى مصمبيغ رئيدييغ

 
 
 

                                                             

نػاؿ بغ الذيخ، الزبط اإلدارؼ كأثخه عمى الحخيات العامة، رسالة ماجدتيخ، جامعة قاصجؼ مخباح (  1)
 ، ص ج .2013الجدائخ، سشة 

 . 264دمحم الذافعي أبػ راس، مخجع سابق، ص (  2)
، 2008، الكتاب األكؿ، دار الثقافة كالشذخ عساف، الصبعة األكلى –انطخ نػاؼ كشعاف، القانػف اإلدارؼ (  3)

 . 124،  كعبج العميع عبج السجيج، مخجع سابق، ص 291ص 
 .102، ص2009أحسج الفارسي، خميفة الحسيجة، القانػف اإلدارؼ، كمية الحقػؽ، جامعة الكػيت، (  4)
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 السظلب األول
 الؾسائل القانؾنية للزبط اإلداري 

تتجمى الػسائل القانػنية أساسا  في القخارات التي تتخحىا اإلدارة أك الدمصة السخترة في 
تجبخ األفخاد عمى  ىحه الػسائل لدمصات الزبط أف   سبيل السحافطة عمى الشطاـ العاـ، حيث تتيح

 احتخاـ إرادتيا كسػاء كانت ىحه اإلرادة أمخا  أـ نييا.

كتسارس اإلدارة سمصة الزبط اإلدارؼ بػاسصة ما يخريا بو القانػف مغ حق إصجار 
ط، أك القخارات السمدمة بإرادتيا السشفخدة، كتكػف ىحه القخارات إما تشطيسية عمى شكل لػائح ضب

قخارات فخدية تسذ أكضاع خاصة بأفخاد معشييغ، كسا تقػـ بتػؾيع الجداء الػقائي عمى السخالفيغ 
 .(1)كذلظ مثل الغمق السؤقت لسحل السسارسة أك تػؾيف الشذاط

 كلبياف ىحه الػسائل بذيء مغ التفريل نقدع ىحا السصمب إلى الفخكع التالية:
القخارات التشغيسية العامةلؾائح الزبط أو :  الفخع األول  

تمظ القخارات التي تتزسغ قػاعج عامة كممدمة  :ياالقخارات التشطيسية بأن   كيسكغ تعخيف
 اكعخفت أيز   ،(2)كال ييع في ذلظ عجد الحيغ تشصبق عمييع ،تصبق عمى عجد محجد مغ األفخاد

فيحية أك القخارات الػزارية ىي القخارات التي تزعيا الدمصة اإلدارية في شكل مخاسيع رئاسية أك تش
دارؼ قػاعج عامة كمجخدة كتتزسغ لػائح الزبط اإل ،(3)أك البمجية لمسحافطة عمى الشطاـ العاـ

فخاد ، يانيا ، كتتزسغ تقييج الحخيات األى السحافطة عمى الشطاـ العاـ بعشاصخه الدابق بلتيجؼ إ
بقانػف ،  يجػز اإل تقييج الحخيات ال لحلظ نذأ خبلؼ شجيج حػؿ مجػ مذخكعيتيا عمى اعتبار أف  

                                                             

حدغ دمحم عػيزة، السبادغ األساسية لمقانػف اإلدارؼ )دراسة مقارنة( السؤسدة الجامعية لمجراسات كالشذخ (  1)
 . 78، ص 1997زيع، الصبعة األكلى، لبشاف ، كالتػ 

دراسة مقارنة، الصبعة الثالثة، دار الفكخ العخبي  –سميساف الصساكؼ، الشطخية العامة لمقخارات اإلدارية (  2)
 . 452، ص 1966القاىخة، 

، الجدائخ 2ناصخ لباد، الػجيد في القانػف اإلدارؼ، فجخ الجراسات الدمػكية كالجراسات القانػنية، ط (  3)
 . 120، ص 2007
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، تزبط بسقتزاىا حخيات األفخاد (1)دارة تشحرخ بػضع ىحه القػانيغ مػضع التشفيحككضيفة اإل
 .(2)يخالف أحكاميا غ  كتتزسغ عقػبات جدائية عمى كل م  

حيث تعج القخارات التشطيسية أىع كسائل الزبط اإلدارؼ كأبخز مطاىخ سمصة اإلدارة في 
يج بسػجبيا  يو عغ شخيقيا تزع اإلدارة قػاعج عامة مجخدة تقحساية الشطاـ العاـ، ذلظ أن  مجاؿ 

 .(3)أكجو الشذاط الفخدؼ في سبيل حساية الشطاـ العاـ

، كذلظ لزساف ني في الجكؿ السعدزة لمجيسقخاشيةتقييج الحخيات ىػ شأف بخلسا األصل أف  
 ، ذلظألصل كتقييجىا ىػ االستثشاءألف الحخية ىي ا، ىا مغ قبل اإلدارة بصخيقة تعدؽيةعجـ تقييج

مػر ككقائعيا كدقائقيا جسيع األع بذكل عاـ كالفمدصيشي مشيع يرعب عميو اإللساـ بخ  ذ  الس   أف  
 ؼيكتفي بػضع القػاعج العامة كيتخؾ لئلدارة تفريميا بأنطسة تشفيحية .

سة السدتقمة، باعتبارىا تذخيعات يا تعتبخ مغ األنطمغ أىع ما يسيد لػائح الزبط أن   كإف  
عمى نز في الجستػر يخػليا  ال تترل بأؼ قانػف، كإنسا تبادر الدمصة التشفيحية بإصجارىا بشاء  

ىحه الربلحية، فتزع قػاعج تذخيعية في مجاؿ أك أكثخ مغ مجاالت الشذاط الزبصي، كىػ 
 .(4)األمخ الحؼ يسيدىا عغ المػائح التشفيحية

كيكػف استخجاميا صحيحا  كتشفيحىا سميسا   ،القخارات كالمػائح غيخ معيبةى تكػف ىحه كحت  
 نحكخىا بذيء مغ اإليجاز: بذخكط عجة،تتستع  يجب أف  

مغ الشاحية السػضػعية أك مغ الشاحية  ال تخالف أنطسة الزبط نرا  تذخيعيا  سػاء   يجب أف   .1
ذخيعي الحؼ قج يطيخ مغ خبلؿ ت إلكساؿ الشقز التع  خ  لػائح الزبط ش   ذلظ ألف   ؛الذكمية

يا تأتي في مختبة أدنى مشو، كىحا ىػ ألن   ا كجب أال تعارض البلئحة التذخيع؛التصبيق، ليح

                                                             

 .  134أنػر الذاعخ ، مخجع سابق ، ص(  1)
 . 280، ص2004دمحم الرغيخ بعمي، القانػف اإلدارؼ، دار العمـػ لمشذخ كالتػزيع، الجدائخ، (  2)
 . 142نػاؼ كشعاف، مخجع سابق، ص (  3)
 . 237دمحم سعج الجيغ الذخيف، مخجع سابق، ص (  4)
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تحتـخ  مشصق تجرج القػاعج القانػنية، كبالتالي يتحتع عمى البلئحة تصبيقا  لسبجأ السذخكعية أف  
 .(1)تخالفيا أف  تعسل في دائختيا دكف  القػاعج القانػنية األعمى مشيا بأف  

سمصات  ضخكرة االستشاد إلى نز قانػني يخػؿ الدمصة الزابصة ىحا الحق، كيعشي ىحا أف   .2
ترجر الئحة ضبصية إال إذا كاف الجستػر يخػليا صخاحة أك  الزبط اإلدارؼ ال تدتصيع أف  

اإلدارة تدتسج سمصاتيا في إصجار المػائح مغ القانػف  فسغ السعمػـ بأف   .(2)ضسشا  حق إصجاره
 األعمى .

كىحا ما يتفق مع عسػـ القػاعج  ،صجكر قػاعج الزبط في صػر قػاعج عامة كمجخدة .3
دغ يا ال ت  كألنيا أيزا  تتعمق بالحخيات العامة، كيعشي عسػـ الئحة الزبط ىػ أن   ،القانػنية

ارتباط البلئحة بسكاف معيغ كبدمغ معيغ، ال  ة أف  و يجب مبلحطلحالة فخدية خاصة، عمى أن  
يغيخ مغ عسػميتيا، فإذا أصجرت الئحة الزبط بحطخ كقػؼ الديارات في مكاف معيغ 

 .(3)ىحه البلئحة ال تخاشب شخرا  معيشا  بالحات لدبب شجة الدحاـ في تمظ السشصقة، فإف  
ػع لمذخكط التي تزعيا البلئحة، فالكل متداك  في الخز ،يجب تحقيق السداكاة بيغ األفخاد .4

تدامح أحج األفخاد مغ  الكل يعاقب كفقا  ألحكاـ البلئحة، فبل يجػز لييئات الزبط أف   كسا أف  
جت عميو السادة كىحا ما أك   ،(4)الحيغ خالفػا أحكاـ البلئحة، بيشسا تحاسب اآلخخيغ عمى ذلظ

أماـ  "الفمدصيشييغ عمى أف  ـ 2005( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 9)
دبب العخؽ أك الجشذ أك المػف أك الجيغ أك الخأؼ ف كالقزاء سػاء ال تسييد بيشيع بالقانػ 

 .(5)الدياسي أك اإلعاقة"

تقييج المػائح لمحخيات ال يقع بجرجة كاحجة، كإنسا يختمف مغ الئحة  ؼيو أف   شظ   كمسا ال
ألخخػ فقج ال تتزسغ البلئحة إال مجخد تػجييات عامة لتشطيع نذاط معيغ، إذا التـد بيا األفخاد 
تحققت حساية الشطاـ العاـ، كقج تتصمب البلئحة ضخكرة إخصار اإلدارة قبل مداكلة الشذاط، الذخط 

                                                             

تجرج القػاعج القانػنية كمبادغ الذخيعة اإلسبلمية، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، د.ت،  سامي جساؿ الجيغ،(  1)
 .52ص 

عبج العميع مذخؼ، دكر سمصات الزبط اإلدارؼ في تحقيق الشطاـ العاـ كأثخىا عمى الحخيات العامة، دراسة (  2)
 . 50، ص  1975مقارنة، دار الشيزة العخبية ، القاىخة ، 

 . 53كر، مخجع سابق، ص بذخ العاك  ( 3)
 . 81دمحم شخيف إسساعيل، مخجع سابق، ص (  4)
 ـ .2005( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ سشة 9بسػجب ما جاء في نز السادة )(  5)
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يرجر  كقج تختفع درجة القيج فتذتخط البلئحة عجـ مباشخة الشذاط إال بعج أف   ،ارىشا مجخد اإلخص
ذف مػافقة اإلدارة عميو كإصجارىا اإلتػقف مباشخة الشذاط عمى تاإلذف مشيا بحلظ، كبيحا 

 .(1)سباشختو، كقج تتزسغ البلئحة حطخ نذاط معيغ عمى األفخاد حطخا  نيائيا  ب

كصػرا  مختمفة مغ تقييجىا الشذاط الفخدؼ مغ  ية مطاىخ  الزبط التشطيس كتتخح قخارات  
تتزسشيا كىي  أجل السحافطة عمى الشطاـ العاـ، كذلظ كفقا  لسزسػف القػاعج القانػنية التي

ذف أك التخخيز، اإلخصار، كتشطيع الشذاط الفخدؼ، كاألمخ الحؼ يقتزي الحطخ أك السشع، اإل
 التالي: تشاكؿ ىحه السطاىخ بذكل مػجد عمى الشحػ

ا الزبط مشع مداكلة نذاط معيغ مشع  تتزسغ لػائح  كيقرج بالحطخ أف   : أولا: الحغخ أو السشع
ة لمحخي اذلظ يعشي انتياك   ف  ؛ أليتع الحطخ السصمق لشذاط ما الا ، كاالصل أف  أك جدئي  كامبل  

 يذكل إخبلال  جاز استثشاء الحطخ الكامل لمشذاط عشجما كمرادرة لمشذاط ، كلكغ القزاء أ
بيع أك مغ ذلظ أف  حطخ عخض  ،(2)بالشطاـ العاـ كسشع إنذاء مداكغ لمبغاء أك لمعب السيدخ

السشع العاـ السصمق  السرشفات كاألفبلـ التي تجعػ إلى اإللحاد كإفداد األخبلؽ، كاألصل أف  
يكػف مشع نذاط معيغ  لمحخية غيخ مذخكع، كلكغ في حاالت الخصخ كالزخكرة القرػػ يسكغ أف  

  .(3)في أكقات معيشة كأماكغ محجدة مذخكعا  

كليدت  تكػف مقيجة  ف  مثل ىحا الشػع مغ المػائح ؼيجب أ لىفاإلدارة عشجما تمجأ إ          
كعميو ال يجػز   ،غيخ مذخكعلى تعصيل الحخيات كىػ عسل يؤدؼ إ الحطخ السصمق ف  ، ألمصمقة

ا عمى ذلظ كتأكيج   ،ماكغ أك مشع مخكر الديارات شػاؿ الػقتيع األجسفخاد مغ ارتياد حخماف األ
فخض قيػد ال يجػز : " وساسي الفمدصيشي السعجؿ عمى أن  ( مغ القانػف األ111ت السادة  )نر  

ال بالقجر الزخكرؼ لتحقيق اليجؼ السعمغ في مخسػـ إعبلف عمى الحقػؽ كالحخيات األساسية إ
 .حالة الصػارغ " 

                                                             

 . 265دمحم الذافعي أبػ راس، مخجع سابق، ص (  1)
 . 134أنػر الذاعخ ، مخجع سابق ، ص(  2)
 . 72ػف اإلدارؼ، دار الشيزة العخبية، القاىخة، صسعاد الذخقاكؼ، القان(  3)
 . 403( عمي ششصاكؼ ،مخجع سابق ، ص 3)
 . 126( ىاني غانع ، مخجع سابق ، ص 4)
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ؼ فسشع إنذاء مداكغ لمبغاء أك لمعب السيدخ كيخػ جانب آخخ مغ الفقو مخالفة ىحا الخأ        
ـ ىحه ع جخ  خ  ذ  الس   دارؼ عمى اعتبار أف  ػف الزبط التذخيعي كليذ الزبط اإليجخل في مزس

 .( 4)األفعاؿ

 ؛امبل  و ال يسكغ أف يكػف مصمقا  كشيكػف دائسا  أك مؤقتا ، إال أن   خ يسكغ أف  الحط أؼ أف  
سمصة الزبط اإلدارؼ  األخيخ يعشي اإللغاء لمحخية الفخدية التي كفميا الجستػر كالقانػف، كإف   ألف  

حساية الشطاـ العاـ ال تتحقق بإىجار الحخيات كإنسا بإقامة  السخترة ال تسمظ إلغاء الحخيات، كأف  
الحطخ ال يجيده القزاء  التػازف بيشيا كبيغ مقتزيات حساية الشطاـ العاـ كالسحافطة عميو، كأف  

 .(1)إال في حالة استحالة حفع الشطاـ باستخجاـ اإلجخاءات األخخػ 
الحخص عمى  الشطاـ العاـ، ألف  يكػف الػسيمة الػحيجة لحساية  كيذتخط في الحطخ أف  

يقترخ عمى السحافطة عمى الشطاـ العاـ بأقل الػسائل مذقة ليع، فإذا  مرالح األفخاد يقتزي أف  
تحقق الغاية ؼيجب األخح بيا، كأال تعخض الحطخ لمصعغ  كانت الػسيمة األقل مغ شأنيا أف  

عمى الحطخ لرالح حخيات أخخػ خاعى بعس االستثشاءات ت   كاإللغاء، كمغ ناحية أخخػ يجب أف  
ججيخة بالخعاية، كاستثشاء أصحاب الحقػؽ كاألكضاع الخاصة مغ القاششيغ عمى جانب الذارع، 

 .(2)كأيزا  سيارات اإلشفاء كاإلسعاؼ عشج حطخ الػقػؼ في أحج الذػارع
، عساؿ ىي مغ اختراص الزبط التذخيعياأل ىحه مع الخأؼ الحؼ يخػ بأف   ونحؽ نتفق

 . خميا القانػف سمف اعساؿ قج ج  حه األكمثل ى
يقرج بالتخخيز أنو إجخاء إدارؼ تتسدظ بو اإلدارة كذخط  : ثانياا: اإلذن أو التخخيص

كخزػع ىحا التقييج لسبجأ  ،كاقف لسسارسة نذاط معيغ، كذلظ لحساية الشطاـ العاـ في أحج أىجافو
اػ تسكيغ كالحكسة مغ فخض نطاـ التخخيز ى ،(3)السذخكعية في كيؽية  اإلدارة مغ التجخل سمف 

 . (4)الؿياـ ببعس األنذصة التي تختبط بكفالة الشطاـ العاـ

                                                             

جػرج فػديل، بيارد لفػلؽيو، القانػف اإلدارؼ، القدع الثاني، تخجسة مشرػر القاضي، الصبعة األكلى، مجج (  5)
 . 524، ص 2006لبشاف،  –لتػزيع، بيخكت السؤسدة الجامعية لمجراسات كالشذخ كا

 . 387محسػد عاشف البشا، مخجع سابق، ص (  2)
تمسداف ،  –جمصي أبػ عسخ، األىجاؼ الحجيثة لمزبط اإلدارؼ، أشخكحة دكتػراه، جامعة أبي بكخ بمقايج (  3)

 . 250، ص 2016
 . 303، ص2007الحجيث، القاىخة سعيج الديج عمي، أسذ كقػاعج القانػف اإلدارؼ، دار الكتاب (  4)
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خصخا  مغ أسمػب الحطخ سػاء الحطخ الكمي أك أكثخ التخخيز  شخيقة عتبخكسا كت
و يدسح بسسارسة الحخية أك الشذاط بذخط الحرػؿ عمى ألن   ؛الجدئي عمى حقػؽ األفخاد كحخياتيع

الجية اإلدارية السخترة، إذ يكػف مداكلة الشذاط الفخدؼ رىيشا  برجكر اإلذف بو مغ تخخيز مغ 
 .(1)جية ضبط إدارؼ مخترة

كتججر اإلشارة ىشا إلى أنو ال يجػز لبلئحة أف تذتخط ضخكرة الحرػؿ عمى إذف سابق 
في حخيات ؼيسا يتعمق بسسارسة الحخيات العامة التي يكفميا الجستػر كالقانػف، كسا ىػ الحاؿ 

الجستػر أك القانػف عمى ضساف حخية  نز   االؿياـ بالذعائخ الجيشية كاالجتساعية، كعمى ذلظ إذ
و ال يجػز يخزع الشذاط الستعمق بيحه الحخية لشطاـ التخخيز )اإلذف( فإن   مغ الحخيات دكف أف  

يخالف مبجأ  ن وأل، كذلظ  (2)تفخض ىحا الشطاـ، كإال كاف ترخفيا غيخ مذخكع لييئة اإلدارة أف  
 سسػ الجساتيخ كمبجأ تجرج القػاعج القانػنية .

سمصات الزبط اإلدارؼ في فمدصيغ قج عسجت إلى تقييج الحخيات  كالججيخ بالحكخ أف  
" ال  :وكالتي تشز عمى أن   ،(19العامة التي كفميا القانػف األساسي الفمدصيشي مغ خبلؿ السادة )

الحق في التعبيخ عغ رأيو كنذخه بالقػؿ أك الكتابة أك غيخ مداس بحخية الخأؼ ، كلكل إنداف 
ككحلظ قانػف االجتساعات العامة ، (3)أك الفغ مع مخاعاة أحكاـ القانػف ذلظ مغ الػسائل التعبيخ 

 . 1998( لدشة 12الفمدصيشي رقع )

دكف السداس  ت السادة )ج( مغ السادة الخابعة مغ القانػف الدابق بقػليا: "حيث نر  
عمى مجة أك مدار االجتساع  يزعا ضػابط   بالحق باالجتساع لمسحافع أك لسجيخ الذخشة أف  

( بيجؼ تشطيع حخكة السخكر عمى أف يبمغ السشطسػف بيحه 3السشرػص عميو في السادة )
 .(4)" ساعة عمى األكثخ مغ مػعج تدميع األشعار 24الزػابط خصيا  بعج 

                                                             

، ص 2002دراسة مقارنة، ببل ناشخ،  –مججؼ أحسج فتح هللا حدغ، فاعمية األداء الزبصي لخجاؿ الذخشة (  1)
162 . 

، ص 1982اإلسكشجرية،  –سامي جساؿ الجيغ، المػائح اإلدارية كضسانة الخقابة اإلدارية، مشذأة السعارؼ (  2)
255 . 

 ـ .2005( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 19عميو السادة )بسػجب ما نرت ( 3)
( 12بسػجب ما نرت عميو الفقخة )ج( مغ السادة الخابعة مغ قانػف االجتساعات العامة الفمدصيشي رقع )(  4)

 ـ .1998لدشة 
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ـ أصحاب صخاحة عمى ضخكرة أخح اإلذف الدابق كألد ع نز خ  ذ  الس   كفي ذلظ نجج أف  
زػابط التي يزعيا السحافع أك مجيخ الذخشة كذلظ مغ أجل تحقيق الشطاـ الشذاط بالتداـ ال

 العاـ.
 ى يكػف صحيحا  نحكخىا:كىشاؾ مجسػعة مغ القػاعج يخزع ليا نطاـ التخخيز حت  

اد لشذاشاتيع بزخكرة الحرػؿ عمى تقيج مسارسة األفخ  ال يجػز لمػائح الزبط كأصل عاـ أف   .1
 .(1)أجاز الجستػر كالقانػف ذلظ تخخيز مغ اإلدارة، إال أف  

كجػب تقيج سمصات الزبط اإلدارؼ في حالة إجازة الجستػر أك القانػف اإلذف بالذخكط  .2
ذف لذخكط تمتـد اإلدارة بسشح ىحا اإلو عشج تحقيق ىحه االسػضػعية لمحرػؿ عميو، بحيث إن  

تخاعي السداكاة بيغ األفخاد أك الجساعات ذكؼ  بسعشى أف اإلدارة يجب أف   ،تخخيزأك ذلظ ال
 .(2)الذأف لمحرػؿ عمى إذف بالتخخيز

نطاـ التخخيز يجب عجـ  في حالة الحخيات التي لع يشطسيا الجستػر أك القانػف فإف   .3
 .(3)استعسالو كاشتخاشو إال في حالة الزخكرة كبقجر ىحه الزخكرة

 ،(4)يخغبػف في مسارسة نذاط غ  شح التخخيز أك رفزو ضسغ مبجأ السداكاة بيغ م  يكػف م أف   .4
 فبل يكػف السشع كسيمة لمسجاممة أك السحاباة أك أداة لبلنتقاـ الذخري أك أسباب سياسية.

 ويثار التداؤل حؾل حجود سلظات الزبط اإلداري في مشح التخخيص أو عجم مشحو؟
ىحا التداؤؿ التفخقة ما بيغ الدمصة السقيجة كالدمصة التقجيخية  غتقتزي اإلجابة ع

 ب عمييا مشح التخخيز عشجما يدتػفيكانت سمصتيا مقيجة ؼيج لدمصات الزبط اإلدارؼ، فإف  
شالب التخخيز الذخكط السحجدة في الئحة الزبط اإلدارؼ، كمثاؿ ذلظ مشح رخرة الؿيادة لسغ 

ة لعسمية السصمػبة لحلظ، أما إذا مشحيا السذخع سمصة تقجيخييجتاز الذخكط الرحية كالشطخية كا
مثل ىحه الحالة سمصة مشح التخخيز كليا سمصة عجـ مشحو،  لسشح اإلذف أك التخخيز، فميا في

قخارات مشح التخخيز  كلكغ ضسغ رقابة القزاء اإلدارؼ عمى الدمصة التقجيخية لئلدارة، ككسا كأف  

                                                             

 .163سامي جساؿ الجيغ، مخجع سابق، ص (  1)
ط اإلدارؼ كتصبيقاتيا في دكلة الكػيت، رسالة ماجدتيخ، الكمية عبج السجيج غشيع السصيخؼ، سمصة الزب(  2)

 . 46، ص2011الحقػؽ، جامعة الذخؽ األكسط، 
 . 164سامي جساؿ الجيغ، مخجع سابق، ص (  3)
 . 367، ص 2006 -2005عادؿ الدعيج أبػ الخيخ، القانػف اإلدارؼ، دكف دار نذخ، (  4)
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لتقجيخية ىي قخارات مؤقتة بصبيعتيا، كمغ ثع قابمة لمدحب كالتي تجخل في نصاؽ الدمصة ا
 .(1)كالتعجيل في أؼ كقت متى اقتزت كفالة الشطاـ العاـ ذلظ

ذا كاف قج تقخر شخط الحرػؿ عمى إذف بالتخخيز إ ون  لى أمغ اإلشارة إ ج  ب   الكىشا 
حة في البلئالشطاـ أك  فإف   ،كذلظ لحخية مكفػلة في الجستػر أك القانػف  ،بسػجب الئحة أك نطاـ

ا تفخض قيج   شفيحية أف  مذخكعة ، كمثاؿ ذلظ ال يجػز لمدمصات االدارية كالت خىحه الحالة تعتبخ غي
الجستػر،  حكاـذف السدبق كالتخخيز يخالف أكط اإلك الئحة تفخض بسػجبيا شخ بسػجب نطاـ أ

 نداف الصبيعية .اإلكفػلة بشرػص الجستػر كمغ حقػؽ قامة مكاإلحخية التشقل  ف  كخاصة أ
دارة في اإل مغ حيث سمصة خصاركاإلبيغ التخخيز  اىشاؾ فخق   شارة أف  إلكتججر ا

مغ أجل مسارسة دارة التخخيز يذتخط مػافقة اإل ف  افقة عمى الشذاط مغ عجميا ، حيث إالسػ 
باإلببلغ فقط دارة حساية الشطاـ العاـ ، أما في اإلخصار الدابق فتكتفي اإل كذلظ لزسافالشذاط؛ 

  دكف انتطار السػافقة .

بالخغبة في مداكلة نذاط معيغ،  سمف اخصار إعبلـ اإلدارة يقرج باإل : ثالثاا: اإلخظار الدابق
ى حيث تذتخط الئحة الزبط اإلدارؼ ضخكرة إخصار الدمصة السخترة بسداكلة نذاط معيغ حت  

 .(2)العاـجخاءات تكفل حساية الشطاـ تتسكغ مغ اتخاذ ما يمـد مغ إ
كقائيا ، يحجده القانػف  كاإلخصار السدبق باعتباره أحج صػر لػائح الزبط يعج إجخاء  

كيزع الذخكط كاألحكاـ التي مغ الػاجب مخاعاتيا ؼيسا يخز األشخاص الحيغ يخيجكف مسارسة 
حيث يشحرخ كاجبيع قبل مسارسة الشذاط في إخصار  ،نذاط معيغ يدتػجب مثل ىحا اإلجخاء

بخغبتيع في مسارستو، أك تقجيع البيانات عمى السعمػمات السحجدة قانػنا  لتكػف اإلدارة عمى  اإلدارة
 .(3)عمع كدراية بسا يخيج مسارستو مغ نذاط

ؼيكػف عمى اإلدارة التأكج مغ استيفاء شخكط مداكلة الشذاط السحجد كصحة البيانات 
بحق األفخاد مداكلة الشذاط بسجخد مزي  كانت الذخكط مدتػفاة كالسعمػمات السقجمة بذأنو، فإف  

                                                             

 . 367ابق، ص عادؿ الدعيج أبػ الخيخ، السخجع الد(  1)
، عادؿ الدعيج أبػ الخيخ، البػليذ اإلدارؼ، دار الفكخ 142عبج الخؤكؼ بديػني، مخجع سابق، ص( 2)

سكشجرية،   . 220، ص2008الجامعي، اإل 
مشيب دمحم ربيع، ضسانات الحخية في مػاجية سمصات الزبط اإلدارؼ، أشخكحة دكتػراه، كمية الحقػؽ جامعة (  3)

 . 99، ص1991عيغ شسذ، 
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سكػت اإلدارة خبلؿ تمظ الفتخة ىػ ترخيح ضسشي بالسػافقة عمى  السجة السحجدة  قانػنا  ألف  
األفخاد ال  يا ال تعتخض إال لعجـ استيفاء الذخكط، فإف  مداكلة الشذاط، أما إذا اعتخضت اإلدارة فإن  

مداكلتو حتى يدكؿ السانع السؤقت كيدتػفي  مدتػؼ  لذخكط نذاط غيخ  يحق ليع مسارسة 
جت عميو الفقخة )د( مغ السادة الخابعة مغ قانػف االجتساعات العامة ، كىحا ما أك  (1)الذخكط

و في حاؿ عجـ تمقي الجية السشطسة ألؼ جػاب ـ، عمى أن  1998( لدشة 12الفمدصيشي رقع )
ة السشطسة إجخاء االجتساع العاـ خصي حدب ما ىػ مشرػص عميو في الفقخة الدابقة يحق لمجي

 .(2)ا ىػ كارد في اإلشعارس  في السػعج السحجد شبقا  ل  
 األخصار نػعاف: عمى ما سبق يسكغ القػؿ أف   كبشاء  

عمى  ايكػف مػقػف   يكػف مجخد إخبار اإلدارة عغ شبيعة ككقت الشذاط، دكف أف   : أف  أكال  
يحق لمفخد أك الجساعة مسارسة الشذاط بسجخد إببلغ قبػؿ اإلدارة أؼ مجخد إعبلـ، كفي ىحا الشػع 

 اإلدارة عشو.

كيكػف  ،عمى مػافقة اإلدارة سػاء باإليجاب أك الدمب امػقػف   يكػف اإلخصار   : أف  الثاني
كفي ىحا  ،ؼيو اعتخاض اإلدارة مػقػؼ عمى أسباب إما لعجـ استيفاء الذخكط أك نقز البيانات
 الشػع ال يجػز لراحب الشذاط مسارستو فػر اإلخصار كلكغ عميو انتطار رأؼ اإلدارة.

و أقل الػسائل الػقائية ن  ، حيث إالشػعاف الدابقاف مغ األخصار ىسا أفزل مغ األسمػبيغ الدابقيغ
 إعاقة لمحخيات أك لمشذاط بالسقارنة مع أسمػب الحطخ أك التخخيز.

كيقرج بو األعساؿ التي نقػـ بيا الدمصات اإلدارية بغخض تشطيع أنذصة  : اطرابعاا: تشغيؼ الشذ
كذلظ بػضعيا التجابيخ كأنطسة خاصة تصبق عمى مسارسي ىحا الشذاط الفخدؼ أك حخية  ،معيشة

 .(3)مغ الحخيات في مجاؿ معيغ، كىحه الرػرة أقل مداسا  بالحخيات العامة

                                                             

 . 106عساد حديغ عبج هللا كالديج حمسي الػزاف، مخجع سابق، ص (  1)
( لدشة 12بسػجب ما نرت عميو الفقخة )د( مغ السادة الخابعة مغ قانػف االجتساعات العامة الفمدصيشي رقع )(  2)

 . 56ـ، انطخ بذخ العاككر، مخجع سابق، ص 1998
 . 41، ص2010دار اليجػ، الجدائخ، عبلء الجيغ عذيغ، مجخل لمقانػف اإلدارؼ، (  3)
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ية معيشة تػجبيا الئحة الزبط اإلدارؼ، أك تمتـد السصاعع بذخكط صح كمثاؿ ذلظ أف  
لػائح تشطيع السخكر كتمظ التي تحجد سخعة السخكبات في الصخؽ العامة، أك األكقات السحجدة 

 لسخكر الذاحشات مشيا أك األنطسة التي تحجد أماكغ الريج كأكقاتو كغيخىا.

ـ، 2001لدشة ( 1رقع )ؼ الفمدصيشي مثمة العسمية عمى ذلظ القخار الػزار األكمغ 
جخاءات الستبعة كالسصمػبة لتخخيز السحاجخ، الرادر استشادا  إلى قخار مجمذ بخرػص اإل

 ـ.1999( لدشة 10جخاءات تخخيز السرانع كالسشذرت الرشاعية رقع )لػزراء بذأف إا

لػائح التشطيع ىي الرػرة األعع لمتجخل لدمصة الزبط، كليا أىسية كبيخة في  ج  ع  كأخيخا  ت  
، (1)البلئحة يكػف ذلظ في حجكد ما يجخل في مجاؿ الدمصة  الشذاط الفخدؼ، عمى أف   تشطيع

كيفزل فقياء القانػف ىحا السطيخ عمى غيخه مغ مطاىخ تقييج الشذاط الفخدؼ اآلخخ كبرفة 
 .(2)و يعج أقميا إعاقة لمحخياتألن   ؛خاصة الحطخ

لى االدارؼ التي تيجؼ إمغ صػر الزبط ىحه السطاىخ ىي صػرة  أف   ويخى الباحث
يديل عسمية  كىحا ما يدتجعي كجػدىا ، كىػ ما مغ شأنو أف   السحافطة عمى الشطاـ العاـ ،

عمى فخض بعس القيػد عمى حخيات دارؼ تقػـ فكخة الزبط اإل كسا أف   دارة ،الزبط مغ قبل اإل
 باشخاد .فخاد مغ أجل الحفاظ عمى استقخار الجكلة كضساف سيخ السخافق كالحياة األ

 تجابيخ الزبط الفخدية "القخارات الفخدية":  الفخع الثاني

بتعجيل أك إنذاء  ؼ السحجث آلثار القانػف كيقرج بالقخار ىػ ذلظ العسل اإلدارؼ التشفيح
أك إلغاء مخكدا  قانػنيا ، كنعشي بالقخارات الفخدية التي ترجرىا سمصة الزبط تمظ القخارات الرادرة 

غ بحكاتيع أك لتصبيقيا عمى حاالت أك كقائع محجدة بيجؼ مغ األفخاد معيشي ةبحق فخد أك مجسػع
 .(3)السحافطة عمى الشطاـ العاـ

                                                             

، عبج السشعع محفػظ، عبلقة الفخد بالدمصة، دار الرفا 392انطخ محسػد عاشف البشا، مخجع سابق، ص (  1)
 . 938 -937، ص 3، ج1989لمصباعة، 

 . 32 -31انطخ: محسػد سعج الجيغ الذخيف، مخجع سابق، ص (  2)
 . 245، ص 2009الصبعة األكلى، دار الثقافة، األردف،  ىاني عمي الصيخاكؼ، القانػف اإلدارؼ،(  3)
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يا بحلظ ال كإن  فإذا كانت البلئحة مجسػعة مغ القػاعج العامة السػضػعية السجخدة، 
تتػافخ فييع شخكشيا  غ  تػجو بقػاعجىا إلى كل م  تخاشب أشخاصا  معيشيغ أك محجديغ، كإنسا ت

القخار الفخدؼ يتجو بالخصاب إلى شخز أك أشخاص  دكف تحجيج ليع بالحات كال باالسع، فإف  
 معيشييغ بالحات كباالسع، فميدت ليع عسػمية كال تجخيج.

كمغ زاكية أخخػ فالبلئحة ترجر دائسا  قبل كقػع ما يعكخ الشطاـ العاـ، لتحسيو مسا قج 
ج كقػع كاقعة معيشة، و في الغالب ما يرجر بعك أذػ، أما القخار الفخدؼ فإن  يقع كيشدؿ بو ضخرا  أ

تقع أك تتفاقع، كغالبا  ما يكػف ذلظ تصبيقا  لبلئحة أك  ثارىا أك مشع ىحه اآلثار أف  كيقرج عبلج آ
كالقاعجة العامة أف األكامخ الفخدية ترجر استشادا  إلى قاعجة  ،(1)تذخيع أك نز في دستػر

تكػف  مت في قانػف أك الئحة، كفي ىحه الحالة يذتخط في األكامخ الفخدية أف  سػاء تسث  تشطيسية 
تجرج القػاعج القانػنية الحؼ  كندتشج في ذلظ إلى مبجأمصابقة لمقاعجة التشطيسية التي تدتشج إلييا، 

األمخ ترجر القاعجة الجنيا في حجكد القاعجة العميا، كجداء مخالفة ىحا التصابق بيغ  يػجب أف  
 .(2)الفخدؼ كالقاعجة التشطيسية التي تدتشج إلييا ىػ البصبلف

"سمصة اإلدارة في إصجار القخار  :كمغ ذلظ قزت محكسة العجؿ العميا الفمدصيشية بأف  
 اإلدارؼ ليدت مصمقة بل مقيجة بالرالح العاـ كمحجدة بشرػص القػانيغ، كلمقزاء اإلدارؼ أف  

يقػؿ كمستو  ارؼ قج جاء مخالفا  لحلظ كمو، فعمى القاضي اإلدارؼ أف  يخاقب ما إذا كاف القخار اإلد
 .(3)في ىحا القخار نابحا  إياه قائبل  إنو جاء مجحفا  مقخرا  إلغاءه"

ىشاؾ شخكط لرحة القخارات الفخدية التي ترجرىا سمصة الزبط  عمى ما سبق فإف   كبشاء  
 اإلدارؼ تتسثل ؼيسا يمي:

                                                             

 . 267دمحم الذافعي أبػ راس، مخجع سابق، ص (  1)
القاىخة  -عبج السجيج عبج الحؽيع سميساف، ودمحم أنذ جعفخ، أصػؿ القانػف اإلدارؼ، دار الشيزة العخبية(  2)

1989 ،306 . 
، كليج الحايظ مجسػعة 29/4/1965ـ جمدة 1963( لدشة 98قخار محكسة العجؿ العميا الفمدصيشية رقع )(  3)

 . 80ـ( ص1963 -1961مختارة مغ قخارات محكسة العجؿ العميا، الجدء الثالث عذخ مغ عاـ )
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إصجار سمصة الزبط اإلدارؼ  القانػف أك الشطاـ، كالقاعجة العامة أف  صجكر القخار في حجكد  .1
يكػف مدتشجا  إلى الئحة ضبصية أك قاعجة تذخيعية سابقة غيخ  لمقخار اإلدارؼ يشبغي أف  

 .(1)معيبة بعجـ السذخكعية
 يكػف القخار اإلدارؼ مبشيا   يكػف القخار مبشيا  عمى كقائع عادية حؿيؿية، حيث يجب أف   أف   .2

عمى كقائع مادية حؿيؿية، كاالستشاد إلى تمظ الػقائع ىػ السبخر السترجار األمخ الفخدؼ، 
 .(2)كإال أصبح القخار قخارا  معيبا  

كالدبب ىػ حالة مادية  ،أكاف الئحيا  أك فخديا   سػاء كىػ شخط عاـ الـز لكل قخار إدارؼ 
 .(3)أك قانػنية تطيخ، فتجفع اإلدارة إلى اتخاذ القخار

ىيئات الزبط السخترة  يرجر القخار مغ جية سمصة الزبط السخترة: كىحا يعشي أف   أف   .3
تخاعي الطخكؼ السكانية كالبيئية كشبيعة السكاف  أف   ج  ب   عشج إصجارىا لمقخارات السختمفة ال

 .(4)كاحتياجاتو السختمفة
كىػ  ،يكػف القخار الفخدؼ الرادر مغ سمصات الزبط اإلدارؼ الزما  لحساية الشطاـ العاـ أف   .4

جخاء مع درجة يتشاسب اإل جخاء كالحساية السصمػبة، بسعشى أف  ما يقتزي تػافخ تشاسب بيغ اإل
تحقيق االستقخار لمشطاـ السذيػد،  أكجو اإلخبلؿ باألمغ كالشطاـ كليذ ذلظ فقط بل كتأكيج  

يؤدؼ القخار إلى إحجاث أثخ قانػني  يكػف القخار الزبصي صحيحا ، كمشتجا  يجب أف  كلكي 
ييجؼ إلى تحقيق مرمحة عامة، أف يقػـ عمى أركانو التي  يتختب عميو حاال  كمباشخة، كأف  

تتسثل في صجكره مغ الجية السخترة قانػنا  بإصجاره، كفي الذكل الحؼ يتصمبو القانػف، كأف 
كاقعية كقانػنية تتع بعيجا  عغ رجل الزبط، فتػجب عميو اتخاذ ىحا القخار، يكػف ثسة حالة 

كىي بالشدبة لمقخار الزبصي غاية مخررة تتسثل في الحفاظ عمى الشطاـ العاـ بعشاصخه 
 .(5)الدابق ذكخىا

                                                             

 . 23محسػد سعج الجيغ الذخيف، مخجع سابق، ص (  1)
 . 74دمحم شخيف إسساعيل عبج الحسيج، مخجع سابق، ص(  2)
القزاء اإلدارؼ، قزاء اإللغاء، مكتبة الجخاء الججيجة السشرػرة، بجكف تاريخ ، انطخ: عبج الفتاح حدغ، (  3)

 . 292الجدء األكؿ ص 
 . 52عبج السجيج غشيع السصيخؼ، مخجع سابق، ص (  4)
دمحم أحسج فتح الباب، سمصات الزبط اإلدارؼ في مجاؿ مسارسة حخية االجتساعات العامة، دراسة مقارنة، (  5)

 .55، ص1993كمية الحقػؽ، جامعة عيغ شسذ،  أشخكحة دكتػراه،
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 ىي: ،وترجر القخارات الفخدية عؽ اإلدارة في مجال حساية الشغام العام في صؾر ثالث
ارة عغ القخار الرادر مغ اإلدارة السػجو إلى األفخاد بػجػب الؿياـ بعسل شيء : كىػ عباألمخ

 معيغ.
 : كىػ عبارة عغ القخار الرادر مغ اإلدارة بػجػب اقتشاع فخد معيغ عغ عسل شيء معيغ.الشيي

: كىػ عبارة عغ القخار الرادر مغ اإلدارة بسشح ترخيح مداكلة مشح التخخيص أو رفض مشحو
 .(1)أك رفس مشحو لوميشة معيشة 

القخار الزبط الفخدؼ ال يخخج عغ كػنو قخارا  إداريا  يدتيجؼ الحفاظ  فإف   ،كعمى ىحا
 اجتساععمى الشطاـ العاـ بكل عشاصخه، كمغ ثع فإنو يذتخط لدبلمة الزبط الفخدؼ كصحتو، 

ب كالسحل كالدب انو السعخكفة كىي االختراصشخكط صحة كسبلمة القخار اإلدارؼ في أرك
التي  شارة كالحخكةكقج يعبخ عشو بحخكة أك إ،  ركغ الذكل الحؼ قج يرجر شفاىة عجاكالغاية، 

شارة التي تشطع السخكر ، كالخايات التي يجؿ لػنيا عمى خصػرة ترجر عغ شخشي السخكر أك اإل
ك التي تأمخ الؿياـ بعسل أ ، كغيخىا مغ اإلشاراتحسخ الحؼ يجؿ عمى الخصخ، كالزػء األالدباحة

 امتشاع عغ عسل .

 الجداءات اإلدارية الؾقائية:  الفخع الثالث

عمى الخغع مغ إنكار جانب مغ الفقو العتبار الجداءات اإلدارية الػقائية كسيمة مغ 
كسائل الزبط اإلدارؼ العاـ استشادا  إلى كػنيا كحدب كجية نطخىع ذات شبيعة عقابية تيجؼ 

يعتبخىا كسيمة  ا ليا حيثا مؤيج  ا فقيي  ىشاؾ رأي   ، إال أف  (2)يختكب مخالفة بالفعل غ  إلى معاؾبة كل م  
العاـ كالسحافطة مغ كسائل الزبط اإلدارؼ تتخحه ىيئات الزبط اإلدارؼ بيجؼ صيانة الشطاـ 

جخاء كقائي تيجؼ اإلدارة بو اتقاء خصخ اإلخبلؿ بالشطاـ العاـ بعج إتاحة عميو، كيقرج بو إ
 .(3)لسرجر التيجيج مغ التسكغ مغ أحجاث الزخرالفخصة 

                                                             

عيدى تخكي خمف الجبػرؼ، أساليب الزبط اإلدارؼ كعبلقتيا بالحخيات العامة، أشخكحة دكتػراه كمية (  1)
 . 209الحقػؽ، جامعة القاىخة، ص

عمى سبيل السثاؿ نجج د. نػاؼ كشعاف، مخجع سابق، في مجاؿ تعجاده لػسائل الزبط اإلدارؼ لع يحكخ (  2)
 الجداءات اإلدارية د. ماجج الحمػ، القانػف االدارؼ . 

صبلح يػسف عبج الحميع، أثخ القزاء اإلدارؼ عمى الشذاط اإلدارؼ لمجكلة، شبع دار الفكخ العخبي، (  3)
 . 30، ص2008
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جية اإلدارة عشج مسارستيا لدمصاتيا في تػؾيع الجداء فإنيا تقػـ بحلظ بػصفيا  كسا أف  
سمصة عامة قائسة عمى ميسة الزبط اإلدارؼ كليذ بػصفيا سمصة قائسة مقاـ القزاء في إيقاع 

 .(1)العقاب

اإلدارة تتخحىا دكف سشج  فيحا ال يعشي أف   ،كقائيةيا إدارية كعشج كصف ىحه الجداءات بأن  
ىحه الجداءات تتقخر بشرػص تذخيعية أك الئحية كتدتقل اإلدارة  مغ نرػص القانػف، ألف  

ىحه الجداءات تخزع لخقابة قزاء اإللغاء كالتعػيس في حاؿ مخالفتيا لسبجأ  لحلظ فإف   ،بتػؾيعيا
 .(2)السذخكعية

دارؼ في مشع الجخيسة قبل كقػعيا مغ خبلؿ اكتذاؼ الخصػرة كتكسغ أىسية الجداء اإل
  ّ  ّ ق مانع بيغ الفعل كالفاعل، فسخحمة تشفيح اإلجخامية لؤلشخاص كاستخجاـ الجداء اإلدارؼ، ألف 

يكػف ممسا   غ  الجخيسة يدبقيا دائسا  مخحمة تحزيخ كتأىل كاستعجاد، كال تخفى مبلحطتيا عمى م  
كؿ متسثبل  في الذخشة ىػ السدؤ  لجخيسة، كجياز الزبط اإلدارؼ بخصى الديخ في الصخيق إلى ا

 .(3)عغ الجخيسة

 ونذيخ إلى بعض الخرائص التي يتستع بيا الجداء اإلداري:
فيػ ال يشصػؼ عمى معشى  ،الجداء اإلدارؼ إجخاء ضبصي ىجفو السحافطة عمى الشطاـ العاـ .1

 بالشطاـ العاـ كإجباره عمى احتخاـ القانػف. العقاب كإنسا ردع الذخز الحؼ أخل  
، كلحلظ يجػز لئلدارة الخجػع ؼيو إذا أضيخ الذخز امؤقت كليذ نيائي   اإلدارؼ تجبيخ   الجداء   .2

 استعجاده لمسحافطة عمى الشطاـ العاـ كأزاؿ األسباب التي أدت إلى اإلخبلؿ بو.
دارؼ مغ دكف تجخل مغ جانب ىيئة الزبط اإلدارؼ تدتقل بشفديا بتػؾيع الجداء اإل إف   .3

 يكػف لتمظ الجداءات سشج مغ القانػف. القزاء بذخط أف  
كلحلظ فيػ مغ أخصخ  ،كاحج ف  بيغ خرائز التجبيخ كالتشفيح في آ الجداء اإلدارؼ يجسع .4

 .(4)أساليب الزبط اإلدارؼ كأشجىا كشأة عمى الحخيات

                                                             

 . 172ج الخؤكؼ ىاشع بديػني، مخجع سابق، ص عب(  1)
 . 164سعاد الذخقاكؼ، مخجع سابق، ص (  2)
 .84، ص1986رمديذ بيشاـ، عمع الػقاية كالتقػيع، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، (  3)
 . 94 -93أحسج الذيباني، مخجع سابق، ص (  4)
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السرادرة  :ىي ،صػركتتسثل أبخز صػر الجداءات اإلدارية في فمدصيغ في ثبلث 
 ف:سشذخع بتفريمو االكاالعتقاؿ اإلدارؼ، كسحب التخخيز، ىحا ما 

 أولا: السرادرة
كيتسثل في ؾياـ سمصات  ،جخاءات الزبط اإلدارؼ درة اإلدارية إجخاء استثشائي مغ إالسرا

كتعج  ،ضخار بالشطاـ العاـ بسجلػالتوالسػاد التي قج تكػف ليا خصخ اإل بسرادرةالزبط اإلدارؼ 
ى كلػ انربت عمى قجر معيغ مغ الساؿ، كقج تخد السرادرة عمى إحجػ الجداءات العيشية حت  

أشياء محـخ استعساليا أك تجاكليا كالعسمة السزبػشة في جخائع الشقج، كمغ صػرىا أيزا  مرادرة 
فاسجة السصبػعات كالسشذػرات التي تيجد الشطاـ العاـ في الجكلة، كمرادرة السػاد الغحائية ال

 .(1)السعخكضة لمبيع كغيخ الرالحة لبلستخجاـ اآلدمي

( مغ 47ت عميو السادة )كمغ تصبيقات السرادرة اإلدارية في التذخيع الفمدصيشي ما نر  
يخالف أحكاـ السادة  غ  كل م   :ـ بذأف السصبػعات كالشذخ بقػليا1995( لدشة 9القانػف رقع )

قػبة أخخػ مشرػص عمييا، يجػز لمدمصة السخترة ع ، باإلضافة إلى أؼ( مغ ىحا القانػف 37)
خ بتعصيل عة مغ ذلظ اليػـ، كلمسحكسة أف تأمبقخار إدارؼ ضبط كمرادرة جسيع الشدخ السصبػ 

 .(2)صجكر السصبػعة تعصيبل  مؤقتا  كلسجة ال تديج عغ ثبلثة أشيخ

 ثانياا: العتقال اإلداري 
الدمصات اإلدارية كيتػجو إلى الحخية الذخرية  عتقاؿ ىػ سمب مؤقت لمحخية، تجخيواال

 .(3)لمسػاشغ ؼيدمبيا مؤقتا ، دكف أمخ قزائي صادر مغ الدمصة القزائية السخترة

كبالتالي يعج االعتقاؿ اإلدارؼ مغ أىع تصبيقات الجداءات اإلدارية الػقائية كأما شبيعتو 
يرجر ضج شخز لع يختكب جخيسة محجدة، كتأمخ بو  االقانػنية فيي تتسثل في كػنو إجخاء كقائي  

                                                             

، 2014دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، األردف ،انطخ د. عراـ الجبذ، القانػف اإلدارؼ، الكتاب األكؿ، (  1)
 . 194ص

ت السادة )(  2) . يحطخ عمى 1ـ بذأف السصبػعات كالشذخ عمى أف 1995( لدشة 9( مغ القانػف رقع )37نر 
السصبػعة أف تشذخ ما يمي: أ. أؼ معمػمات سخية عغ الذخشة كقػات األمغ العاـ أك أسمحتيا أك اعتادىا أك 

 أك تجريباتيا . أماكشيا كتحخكاتيا
 . 403عادؿ أبػ الخيخ، القانػف اإلدارؼ، مخجع سابق، ص(  3)
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حيث يتع سمب ، سمصات الزبط اإلدارؼ، كيسثل أشج أنػاع الجداءات اإلدارية مداسا  بالحخية 
الحخية الذخرية لمذخز السعشي برػرة مؤقتة دكف صجكر أمخ قزائي مغ الدمصة القزائية 

سمصات الزبط اإلدارؼ، إال في الحالة التي  كبحلظ يعج أسمػبا  استثشائيا  ال تمجأ إليو ،السخترة
 .(1)تذكل خصخا  شجيجا  عمى الشطاـ العاـ

كتججر اإلشارة في ىحا الشحػ إلى أنو نتيجة لخصػرة االعتقاؿ اإلدارؼ كػنو أسمػبا  
ع الجستػرؼ خ  ذ  الس   استثشائيا  ال تمجأ إليو سمصات البػليذ اإلدارؼ إال في الطخكؼ االستثشائية، فإف  

ع أحكاميا في الباب الدابع مغ الفمدصيشي لع يجده إال في حالة إعبلف حالة الصػارغ، كالتي نط  
( مشو عمى 112ت السادة )ـ كتعجيبلتو، فقج نر  2003القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 

 يخزع أؼ اعتقاؿ يشتج عغ إعبلف حالة الصػارغ لمستصمبات الجنيا التالية: يجب أف   أنو "
ؼ تػؾيف يتع بسقتزى مخسػـ إعبلف حالة الصػارغ يخجع مغ قبل الشائب العاـ أك السحكسة أ .1

 السخترة خبلؿ مجة ال تتجاكز خسدة عذخ يػما  مغ تاريخ التػؾيف .
 .(2)"يحق لمسػقػؼ أك يػكل محاميا  يختاره .2

ؿ كؼيسا يتعمق بسػقف القزاء اإلدارؼ الفمدصيشي في ىحا الذأف، فقج قزت محكسة العج
السعتقل قج  أف   عتقاؿ أحج السػاششيغ استشادا  إلىبا دارةاإلالعميا في أحج أحكاميا برحة قخار 

 .(3)اشتيخ عشو تيخيب السخجرات كالحىب كاالتراؿ بالسؿيسيغ في السشصقة الييػدية

 ثالثاا: سحب التخخيص
العسػمية التي كيقرج بو تػؾيع جداء إدارؼ بدحب مداكلة نذاط ميشي معيغ، كالسحاؿ 

 .(4)قج ال تتػافخ ؼيو شخكط التخخيز أك تعخض الرحة العامة لمخصخ

كيتسثل مجاؿ سحب تخاخيز ؾيادة السخكبات كسحب تخاخيز مداكلة ميشة معيشة أك 
الدمصة اإلدارية إمكانية مشح الخخز فميا  ككسا أف   ، إغبلقيا بدبب مخالفة لذخكط التخخيز

                                                             

ضسانات الحخية الذخرية في ضل قانػف الصػارغ خبلؿ مخحمتي التحقيق  –نبيل عبج السشعع جاد ( 1)
 .  220، ص 1988 –أشخكحة دكتػراه كمية الجراسات العميا بأكاديسية الذخشة ، القاىخة  -كالسحاكسة

 . 64راجع في ذلظ، خميل قدعاط، مخجع سابق، ص (  2)
ـ كليج 29/10/1965الرادر بتاريخ  12/65راجع في ذلظ، حكع محكسة العجؿ العميا في الصمب رقع (  3)

 .  151الحايظ مجسػعة مختارة مغ قخارات محكسة العجؿ العميا، الجدء الدابع، ص 
 . 81مسجكح عبج الحسيج الديج، مخجع سابق، ص (  4)
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شخكط الدحب، كيكػف الدحب في حالة ما إذا كاف استسخار العسل إمكانية الدحب إذا تػافخت 
 .(1)بالخخرة يؤدؼ إلى خصخ داىع ييجد الشطاـ العاـ

( مغ قانػف السخكر 107ت عميو السادة )كمغ التصبيقات في التذخيع الفمدصيشي ما نر  
ديغ حامل رخرة مخكبة بجخيسة مخمة باآلداب تع ارتكابيا "إذا أ   :وـ عمى أن  2000( لدشة 5رقع )

كل عقػبة أخخػ بحخمانو مغ حيازة إضافة إلى أك تيدخ لو ذلظ، مغ جخاء ؾيادة السخكبة يعاقب 
ت عميو السادة ككحلظ ما نر   ،الخخز السحكػرة لسجة ال تقل عغ سشة كال تديج عغ ثبلث سشػات"

و تكػف صبلحية ـ بذأف األسمحة الشارية كالحخائخ عمى أن  1998لدشة  2الثامشة مغ القانػف رقع 
الخخرة حسل الدبلح الشارؼ لسجة سشة ميبلدية، كيجػز تججيجىا لسجة أخخػ ما لع يشز في 

يشيبو رفس التخخيز أك تقريخ مجتو أك تقييجه بأؼ شخط  غ  الخخرة عمى مجة أقل، كلمػزيخ أك م  
أك إلغاؤه، كيكػف قخار الػزيخ في جسيع ىحه الحاالت يخاه، كلو رفس التخخيز أك سحبو مؤقتا  

 مدببا . 
  

                                                             

 . 112مشيب محسػد ربيع، مخجع سابق، ص(  1)
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 السظلب الثاني
 الؾسائل السادية للزبط اإلداري "التشفيح الجيخي"

ال نجج في كسائل الزبط اإلدارؼ ما ىػ أشج عشفا  كقدخا  مغ ىحه الػسيمة التي تيجد 
أماـ أساليب القيخ كاستعساؿ القػة بل  شا ىشاكتعج اعتجاء  صارخا  عمى حقػقيع، ألن   ،حخيات األفخاد

 إجبار األفخاد عمى االمتثاؿ لؤلنطسة قرخا  كرغسا  عشيع بيجؼ حساية الشطاـ العاـ.

، كتصمب مغ اإلدارؼ البلئحة أك القخار ترجر ىيئات الزبط  أف   بيحه الػسيمة كيقرج
، فإف لع يستثمػا كيشفحكا شػاعية، تقػـ اإلدارة بالتشفيح جبخا  كبالقػة الجبخية، كىكحا التشفيحاألفخاد 
كىػ أشج أساليب الزبط اإلدارؼ مداسا  بحخيات ،  اكعشف   أكثخ كسائل الزبط االدارؼ قدػة  يكػف 

. (1)لمفخد األعدؿ السأمػر  بالصاعة كالػالء فخاد كنذاشيع، إن و تعخض مادؼ بحت بقػة الجكلةاأل
ى األفخاد ا عمتشفح قخاراتيا الزبصية جبخ   دارؼ في أف  و حق سمصة الزبط اإلا أن  يز  كيقرج بو أ

كذلظ عشجما لع يشفحىا السخاشب بأحكاميا بذكل  ،لى استرجار حكع قزائيدكف حاجة إ
 .(2)اختيارؼ 

إلدارؼ تبخرىا اعتبارات عسمية لمسحافطة عمى األعساؿ السادية في مجاؿ الزبط ا إف  
 سيارة و مثبل  جخاءات مادية سخيعة، فمػ أن  عادتو، فيشاؾ بعس الحاالت تتصمب إالشطاـ العاـ أك إ 

ىحه  السخكر، فإف  كىحا التػقف سبب اضصخابات في حخكة  ،متػقفة في مكاف غيخ مخرز لحلظ
مباشخ كسخيع، فمػ كانت عسمية  لسكاف بػاسصة تشفيحالديارة مباشخة مغ ذلظ ا الحالة تتصمب إزاحة

الشطاـ العاـ كانعكذ  ضصخبجخاءات كحرػؿ إذف مدبق مغ القزاء الالديارة تتصمب إ إزاحة
لسعالجة  السخترة لحلظ كاف لداما  كمبخرا  تجخل الدمصات ؛ذلظ عمى مرالح األفخاد كالسػاششيغ

 .(3)السػقف بدخعة

                                                             

 . 268دمحم الذافعي أبػ راس، مخجع سابق، ص (  1)
 .137( أنػر الذاعخ ، مخجع سابق ، ص 2)
( بػقخيط عسخ ، الخقابة القزائية عمى تجابيخ الزبط اإلدارؼ، رسالة ماجدتيخ، جامعة مشتػرؼ، الجدائخ، 3)

 .31، ص 2008 -2006
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خ الصبية التي يذكل الرحة في حجد السػاد الغحائية كالعقاقيا سمصة كزيخ كمثالو أيز  
د في دارة السعابخ كالحجك ا صبلحيات اإلخخ أيز  استعساليا خصخ ا عمى الرحة العامة ، كمثاؿ آ

مغ كالرحة العامة ا عمى األذكل استخجاميا خصخ  مرادرة السػاد كاأللعاب الشارية التي ي
 الحتػائيا عمى مػاد متفجخة .

تمجأ إليو  كسيمة اإلدارة بالتشفيح الجبخؼ ىػ شخيق استثشائي ال تدتصيع أف   ل أف  كاألص
ال  حيث،  ت اإلدارة كأنجحيا أثخا  اإلدارة إال في حاالت محجكدة، كىحا الحق مغ أخصخ االمتيازا

تمجأ اإلدارة إلى القزاء لتحرل عمى حكع إذا ما رفس األفخاد الخزػع لقخاراتيا لسشع اإلخبلؿ 
 .(1)لشطاـ العاـ أك إلعادتو إلى كضع االستقخار إذا ما حجث اضصخاب بوبا

 وتأسيداا على ذلػ نحكخ حالت التشفيح الجبخي في اآلتي:
إذا كجج نز صخيح في القانػف أك المػائح يبيح لدمصات الزبط اإلدارؼ المجػء إلى التشفيح  .1

 ،تمجأ إلى القزاء كقج يخػؿ السذخع لئلدارة سمصة تشفيح قخاراتيا جبخا  دكف أف   ،(2)الجبخؼ 
كمثاؿ ذلظ سمصة كزيخ الرحة . (3)نطخا  لخصػرة بعس السػضػعات كضخكرة اإلسخاع بذأنيا

 في حجد السػاد الغحائية كالعقاقيخ الصبية التي يذكل خصخ استعساليا عمى الرحة العامة .
فيح قانػف أك الئحة تسشع مداكلة نذاط يتختب عميو إخبلؿ بالشطاـ العاـ، إذا رفس األفخاد تش .2

خخ لحسل األفخاد عمى احتخاـ اء لسغ يخالفيا، كال يػجج أسمػب آكلع يتع الشز فييسا عمى جد 
 .(4)القػانيغ كالمػائح غيخ التشفيح الجبخؼ 

عحر مجابيتو بالصخؽ القانػنية كجج خصخ حاؿ ييجد الشطاـ العاـ يتفي حالة الزخكرة، فإذا  .3
دارة بدخعة لجرئو ، كال ا بالشطاـ العاـ يدتجعي تجخل اإلا محجق  كىحا يدتػجب خصخ  العادية، 

كحخب أك زلداؿ أك كباء بل قج يتسثل  يكػف ذلظ ناتج عغ ضخؼ غيخ عادؼ يذتخط أف  
ؼ استخجاـ القػة فمدمصات الزبط اإلدار يل لمدقػط أك مطاىخة أك مذاجخة ، شدؿ آبحخيق أك م

                                                             

 .102السخجع الدابق، ص دمحم الػكيل، ( 1)
بذأف الذخشة السعسػؿ بو في قصاع غدة عمى أنو  1963لدشة  6( مغ القخار بقانػف رقع 5تشز السادة )( 2)

"لخجل الذخشة استعساؿ القػة دكف استعساؿ الدبلح بالقجر البلـز ألداء كاجبو بذخط أف تكػف ىي الػسيمة الػحيجة 
 . 130سابق، صلحلظ" راجع في ذلظ: ىاني غانع، مخجع 

 . 92، ص1978 -1977محسػد حمسي، مػجد مبادغ القانػف اإلدارؼ، الصبعة األكلى ( 3)
  .130ىاني غانع، مخجع سابق، ص ( 4)
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السادية لجفع الزخر دكف القانػف نز صخيح يبيح ىحه الػسيمة، بل كلػ كاف القانػف يسشعيا 
 .(1)ضسشا  أك صخاحة، فالزخكرات تبيح السحطػرات

يكػف الخخكج عغ  أف  يكػف الغخض مغ التجخل تحقيق أغخاض الزبط اإلدارؼ : أؼ  أف   .4
كاآلداب كالرحة كالدكيشة العامة  مغمى األصخ عقػاعج السذخكعية العادية لسػاجية خ
ى لػ كاف مغ شأنو تحقيق السرمحة العامة ، خخ حت  كاألخبلؽ العامة ، كليذ ألؼ غخض آ

دارة الطخؼ كتدتػلي أك  االستيبلء عمى عقار فتدتغل اإلكمثاؿ ذلظ يقتزي الحطخ مثبل  
يا خخجت عغ ألن   ،مذخكع لتحقيق أىجاؼ مالية ، ؼيكػف تجخميا غيخ عجة عقارات مكيةتشدع م

 نصاؽ أىجاؼ الشطاـ العاـ .

ـ بذأف 1963( لدشة 6( مغ القخار بقانػف رقع )5ت السادة )ا نقجـ فقج نر  س  كتحؿيقا  ل  
، ألداء كاجبو  الذخشة عمى أف   "لخجل الذخشة استعساؿ القػة دكف استعساؿ الدبلح بالقجر البلـز

 بذخط أف تكػف ىي الػسيمة الػحيجة".

"لخجل الذخشة استخجاـ الدبلح  ( مغ ذات القخار بقانػف عمى أف  6ت السادة )كسا كنر  
 في األحػاؿ اآلتية:

الؿبس عمى محكػـ عميو بعقػبة جشاية أك بالحبذ مجة تديج عمى ثبلث أشيخ، إذا قاكـ أك  .1
ك حاكؿ اليخب مشيع بجشاية أك متمبذ بجشحة ال تقل عقػبتيا عغ الحبذ مجة ثبلث أشيخ، أ

 متيع صجر أمخ الؿبس عميو إذا قاكـ أك حاكؿ اليخب.
لمسحافطة عمى أؼ أمػاؿ أك مخافق عامة عيج إليو أمخ السحافطة عمييا، لسشع الدصػ عمييا  .2

 أك سمبيا أك إحخاقيا أك إتبلفيا.
 عشج حخاسة السدجػنيغ إذا حاكلػا اليخب. .3
األقل إذا عخض األمغ لفس التجسيخ أك التطاىخ الحؼ يحجث مغ خسدة أشخاص عمى  .4

كيرجر األمخ باستعساؿ الدبلح في ىحه  ،كذلظ بعج إنحار الستجسيخيغ بالتفخؽ  ؛العاـ لمخصخ
 الحالة مغ رئيذ يجب شاعتو.

                                                             

، 417. عادؿ سعيج أبػ الخيخ، القانػف اإلدارؼ، مخجع سابق، ص  137أنػر الذاعخ ، مخجع سابق ، ص ( 1)
 . 78نبيمة عبج الحكيع كامل، الػجيد في القانػف، دار الشيزة العخبية، دكف تاريخ الصبعة، ص
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يكػف إشبلؽ الشار ىػ الػسيمة الػحيجة لتحقيق  كيخاعى في جسيع األحػاؿ الدابقة أف   -
 األغخاض الدابقة.

سيصمق الشار، ثع يمجأ بعج ذلظ إلى إشبلؽ الشار في  في أنو باإلنحاركيبجأ رجل الذخشة  -
 الداقيغ.

يتعيغ بقخار مغ مجيخ الجاخمية كاألمغ العاـ الػسائل التي يسكغ استخجاميا في جسيع الحاالت  -
 قبل إشبلؽ الشار، ككيؽية تػجيو اإلنحار.

التشفيح ع أحدغ في تقييج حخية استخجاـ أسمػب خ  ذ  الس   أف  يخى الباحث كفي ىحا الرجد 
ـ ، بذأف الذخشة السعسػؿ بو في 1963( لدشة6( مغ القخار بقانػف رقع )5الجبخؼ في السادة )
داء استعساؿ الدبلح بالقجر البلـز أل " لخجل الذخشة استعساؿ القػة دكف  :وقصاع غدة عمى أن  

اتخاذ جسيع تشفيح أف تقػـ باـ جية اللد أحيث  تكػف ىي الػسيمة الػحيجة لحلظ " كاجبو بذخط أف  
كاف ذلظ حبل ، كىحا  ف  ، كأف تدتخجـ القػة دكف الدبلح إالػسائل السسكشة قبل البجء باستخجاـ القػة

ع كاف حخيرا  كل الحخص عمى حفع الحقػؽ كمشع االستيتار أك التفخيط خ  ذ  الس   يجفعشا إلى أف  
 بيا.

حخيات األفخاد ذىب ا لو مغ تأثيخ عمى س  كل   ،ػرة التشفيح الجبخؼ كلخص ،كمغ أجل ذلظ
تمتـد سمصات الزبط اإلدارؼ في استخجاميا ليحه الػسيمة بعجد  إلى ضخكرة أف   الفمدصيشي السذخع

 :(1)أىسيا ،مغ الزػابط
 كإال اعتبخ غيخ مذخكع. القخار مذخكع كليذ معيب   االجبخؼ تشفيح   يكػف التشفيح   أف   .1
بالقخار كمصالبتيع تشفيحه شػاعية مشحيع  عجـ االلتجاء لمتشفيح الجبخؼ إال بعج إعبلـ األفخاد .2

 ميمة مشاسبة لمتشفيح.
عجـ المجػء لمتشفيح الجبخؼ في جسيع الحاالت إنسا فقط يتعيغ استخجاـ ىحا األسمػب  .3

 لحساية الشطاـ العاـ في السجتسع.
يكػف استخجاـ القػة السادية متشاسبا  مع جدامة الخصخ  يذتخط في جسيع الحاالت أف   .4

 يتعخض لو الشطاـ العاـ. لسسكغ أف  الحؼ مسغ ا
 خزػع جسيع كسائل الزبط اإلدارؼ بسا في ذلظ التشفيح الجبخؼ لخقابة القزاء. .5
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ال تزحي مرمحة األفخاد في سبيل السرمحة العامة إال بسقجار ما  كأخيخا  يجب أف  
كساال  شبيعيا  كتأتي است ،التشفيح الجبخؼ تحتسو الزخكرات االجتساعية كأف   ،(1)تقزي بو الزخكرة

لدمصة الجكلة القائسة عمى كجػب احتخاـ كتشفيح كشاعة قػانيشيا عمى الخغع مغ تجاعياتيا في تيجيج 
 .(2)أك تزييق الحخيات

دارية لع تتجو لسثل ىحا الشػع مغ الػسائل في الدمصات اإل أف   يخى الباحث وبحق
ذلظ ، فيشاؾ أكقات أك ضخكؼ ال  السحافطة عمى الشطاـ العاـ إال بػجػد الزخكرة التي تقتزي

تديصخ عمييا إال بالتجخل كبالقػة السادية ، كلكغ ىحا محسػؿ عمى التداـ سمصات   يسكغ أف  
الزبط بالقيػد كالذخكط التي حجدىا القانػف لزخكرة استخجاـ ىحه الػسيمة ، فأؼ انحخاؼ في 

 لحقػؽ .عمى الحخيات كا يعج اعتجاء   استخجاـ ىحه الػسيمة مغ شأنو أف  
  

                                                             

 .12نػاؿ بغ الذيخ، مخجع سابق، ص ( 1)
الدنكة، سمصة الزبط اإلدارؼ في السحافطة عمى جساؿ السجف كركائيا، مشذػرات الحمبي الحقػؾية،  عجناف( 2)
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 السبحث الثاني
 الزبط اإلداري  يا فيدلظاتاستخجام الدارة لحجود 

 تسييج وتقديؼ :

سداس بحقػؽ كحخيات تخؾ سمصات الزبط اإلدارؼ بجكف حجكد يؤدؼ إلى ال إف  
مغ التي تجمى الرخاع بيغ ضخكرات الشذاط اإلدارؼ كنذاشات األشخاص كىشا ي ،األشخاص

سمصات الزبط  الرخاع التقميجؼ بيغ الدمصة كالحخية، كبالتالي فإف  الػاجب احتخاميا، فيػ 
التػازف بل ىي مقيجة بعجة قيػد تحقق في مجسػعيا عسمية  ، اإلدارؼ ليذ مصمقة أؼ بجكف حجكد

كبيغ مقتزيات حساية  ، إلى إقامة الشطاـ العاـ كالسحافطة عميو بيغ سمصات الزبط اليادفة
ختمف حجكد كسمصات الزبط في الطخكؼ العادية عشيا في حقػؽ كحخيات السػاششيغ، كت

 الطخكؼ االستثشائية.

خبلؿ يؤدؼ ذلظ إلى اإل كإذا أشمقت الحخية لمشذاط الفخدؼ في إشباع حاجاتو يخذى أف  
دؼ كاإلشخاؼ عميو ا لتشطيع الشذاط الفخ ا تتزسغ قيػد  حكام  ، كعميو فالجكلة تزع أبالشطاـ العاـ

دارؼ ، فقج تتصاكؿ سمصات الزبط اإلندافا يسمكو اإلنت الحخية ىي أثسغ مكا كإف   الكمخاقبتو إ
بالتعجؼ عمى ىحه الحخيات بحجة حسايتيا لمشطاـ العاـ ، لحلظ كاف لداما عميشا في ىحا السبحث 

دارة كالدمصة التشفيحية السخترة كالييئات الزبصية ذات بحث كالتقري حػؿ حجكد استخجاـ اإلال
 التجاكز كالتعدف في استخجاـ ىحه الدمصات .االختراص في عجـ 

ضخكرة إيجاد نػع مغ التػافق بيغ السحافطة عمى الشطاـ العاـ كحساية الحخيات  كسا كإف  
مغ تداعيا العامة خاصة في ضل الطخكؼ االستثشائية أدػ إلى تدايج سمصات الزبط اإلدارؼ ك 

 يا في مقتل، فقج أصبح ضخكريا  أف  بييربل قج ، ات العامة مداسا  خصيخا  يسذ الحخي شأنو أف  
سثل قيجا  عمى الحخية كبيغ خمق رؼ باعتبارىا تدامغ التػازف بيغ سمصات الزبط اإل يقاـ نػع

لحلظ سشقػـ بتقديع ىحا السبحث إلى  ،(1)أفزل األجػاء لسسارسة الحخيات كضساف حسايتيا
 مصمبيغ كالتالي:
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 ي في الغخوف العادية.السظلب األول: حجود سلظات الزبط اإلدار 
 السظلب الثاني: حجود سلظات الزبط اإلداري في الغخوف الستثشائية.

 السظلب األول
 حجود سلظات الزبط اإلداري في الغخوف العادية
تتجخل في مجاؿ أؼ  اإلدارة بسا ليا مغ سمصة عامة في كفالة الشطاـ العاـ تسمظ أف  

 ،(1)يكػف خاضعا  لسبجأ السذخكعية كلخقابة القزاء كىحا التجخل يشبغي أف  ، حخية مغ الحخيات 
حيث تسارس ىيئات الزبط اإلدارؼ سمصاتيا كفقا  لقيػد كضػابط تحكسيا في سبيل حساية 

 .(2)الحقػؽ كالحخيات الفخدية مغ أؼ تعدف أك تجاكز في استعساؿ الدمصة

نطخا  لسا  ،بالحخيات كالحقػؽ الفخدية يعرف أك ييجدكإذا كاف تجخل اإلدارة كثيخا  ما 
تمـد األفخاد بإرادتيا  أف   - كسا رأيشا مغ قبل -إذ تدتصيع اإلدارة ،تسمكو مغ كسائل القيخ إزاءىا

ترجر مغ جانبيا كحجىا قخارات تكػف نافحة مغ تمقاء نفديا دكف تػقف عمى قبػؿ  كأف   ،السشفخدة
 جأ إلى التشفيح الجبخؼ بالقػة عشج االقتزاء.تم األفخاد أك رضائيع بل إنيا تدتصيع أف  

تمتـد بيا سمصة  لحلظ فقج تأكجت أىسية رسع ككضع الحجكد كالزػابط التي يجب أف  
ػلو الزبط اإلدارؼ لئلدارة مغ سمصات كاسعة ال ما تخ كلقج ضاعف عغ أىسية ذلظ أف   ،الزبط

ليحا الػضع ما يبخره مغ ضخكرات السحافطة  ف  يدتشج دائسا  إلى نز تذخيعي. حقا  إ يمـد ؼيو أف  
حيث يتحكع  ،مذكبلت كقاية الشطاـ العاـ ال يسكغ التشبؤ بيا مقجما   ألف   ؛عمى الشطاـ العاـ كاألمغ

 ،في نذأتيا ضخكؼ مفاجئة متغيخة قج ال يكػف القانػف قج استعج ليا كفق أكضاع مجابيتيا
الترخؼ إزاء ما تثيخه ضخكرة  السحافطة عمى كبالتالي تكػف اإلدارة ىي األقجر عمى سخعة 

 .(3)الشطاـ العاـ

ا يقتزيو ىحا س  كباإلضافة إلى تقييج سمصات الزبط بالحفاظ عمى الشطاـ العاـ كفقا  ل  
السبجأ فميذ لييئات الزبط أف تدتخجـ سمصاتيا لتحقيق أىجاؼ أخخػ كالسػارد السالية لمجكلة، 
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-2012بط في اإلدارة الجدائخية، أشخكحة دكتػراه، جامعة الجدائخ، الجدائخ، سميساني ىشجكف، سمصات الز( 3)

 .148-147، ص 2013



  71 
 

أىجاؼ الزبط اإلدارؼ ىي مخررة كليذ لئلدارة  ذلظ أف  كإال كانت أعساليا غيخ مذخكعة، 
تتخح مشيا ستارا  لمتػصل إلى أىجاؼ أخخػ تدعى إلييا سػاء كانت مذخكعة  الخخكج عشيا، أك أف  

 .(1)كذلظ عسبل  بقاعجة تخريز األىجاؼ ،أك غيخ مذخكعة

انة لعجـ مغ كضع الحجكد كالزػابط التي تسثل الزس ج  ب   كاف ال ،كمغ ىحا السشصمق
 :(2)أىع ىحه الزػابط كيسكغ القػؿ بأف   ،إساءة استعساؿ الزبط اإلدارؼ، كااللتجاء إليو

لسكمفة يتعيغ عمى جية اإلدارة كخاصة الدمصات ا : احتخام مبجأ سيادة حكؼ القانؾن  .1
حتـخ مبجأ السذخكعية، كىػ مبجأ يقزي بزخكرة خزػع اإلدارة ت ف  بػضيفة الزبط اإلدارؼ أ

كما يتختب عمى ذلظ مغ  ،ترخفاتيا القانػنية كالسادية لحكع القانػف بالسعشى الػاسعفي كل 
قػـ بو اإلدارة كتخالف اؿ القانػنية، كعمى ذلظ كل ترخؼ تاحتخاـ مقتزيات مبجأ تجرج األعس

ا باإللغاء، فزبل  عس   ججيخا   نافح مسا يجعمو  بو قػاعج القانػف السمدمة يكػف باشبل  كغيخ  
 ضخار التي لحقت األفخاد مغ جخائو.شو مغ مداءلة باإلدارة بتعػيس األيتدبب ع

فسبجأ السذخكعية يقتزي تقيج إرادة كل مغ الحاكع كالسحكػـ بقػاعج القانػف بجكف تسيد 
و مغ يخزع األفخاد كحجىع لمقانػف في عبلقاتيع الخاصة، بل إن   بيشيع، كمغ ثع ال يكفي أف  

بحيث يجب أف تأتي ترخفات  ،لييئات الحاكسة في الجكلةتخزع لو أيزا  ا الزخكرؼ أف  
، (3)كقخارات كعبلقات تمظ الييئات ؼيسا بيشيا أك ؼيسا بيشيا كبيغ األفخاد متفقة مع أحكاـ القانػف 

حيث يجب عمى الدمصة التذخيعية االلتداـ  ،فالدمصات العامة ممدمة بالخزػع ألحكاـ القانػف 
القػانيغ كااللتداـ  القزاء مصالب باحتخاـ جسيع ػنية العامة، كسا أف  بأحكاـ الجستػر كالقػاعج القان

 .(4)بأحكامو سػاء بػصفيا حكػمة  في مدتػاىا األعمى أك باعتبارىا إدارة بسختمف مدتػياتيا

سمصاتيا بسبجأ السذخكعية كاحتخاـ سيادة القانػف يعتبخ الزسانة  فالتداـ اإلدارة بجسيع
ات العامة ، فبل مجاؿ لمحجيث عغ ىحه الحقػؽ كتمظ الحخيات دكف تقييج الجػىخية لمحقػؽ كالحخي

                                                             

 .292سعيج الديج عمي، مخجع سابق، ص ( 1)
 . 270دمحم الذافعي أبػ راس، السخجع الدابق، ص ( 2)
 . 40، ص2007دمحم رفعت عبج الػىاب، القزاء اإلدارؼ، دار الجامعة الججيجة، ( 3)
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 كيجب أف   ،بأحكامو ، فغاية الجكلة تحقيق السرمحة العامة ـسمصات الجكلة بالقانػف كااللتدا
تحتػؼ كحلظ العجيج مغ الزسانات التي تكفل حساية الفخد ضج نفػذ الدمصة التي يخذى مشيا 

 .(1)ا عمى الحقػؽ كالحخيات الفخدية دكم  

لحلظ يعتبخ مبجأ السذخكعية صساـ األماف بالشدبة لحقػؽ كحخيات األفخاد، كىػ الحق 
 .(1)الحؼ يكفل صيانتيا كحسايتيا مغ كل األعجاء

القاعجة أف سمصة : لحفاظ على الشغام العام بعشاصخه التدام ىيئات الزبط اإلداري بيجف ا .3
الزبط اإلدارؼ مشحت العجيج مغ االمتيازات مغ أجل غايات السرمحة العامة كالقاصخة عمى 

بخبلؼ حساية الشطاـ  فأؼ قخار تبتغي مشو اإلدارة أؼ مرمحة، حساية الشطاـ العاـ بسكػناتو 
خكؼ إللغاء سػاء في الطيدتػجب ا معيب بعيب الغاية أك االنحخاؼ بالدمصة فيػ ،العاـ

 . (2)العادية أـ االستثشائية

كالحؼ لع يكغ  ،كتأكيجا  لحلظ ألغى مجمذ الجكلة الفخندي قخار سمصة الزبط اإلدارؼ 
 .(3)ىجفو كفالة الشطاـ العاـ بل مغ أجل حساية مرالح خاصة بسرجر القخار

كإجخاءاتو يدعى لتحقيق ىجؼ لزبط اإلدارؼ بجسيع كسائمو كأساليبو ا كمغ السعمػـ أف  
األمغ العاـ، الرحة العامة كالدكيشة العامة )ال كىػ الحفاظ عمى الشطاـ العاـ بعشاصخه، محجد ، أ

"اإلدارة ليدت حخة  خت محكسة العجؿ العميا في فمدصيغ بأف  ، كبحلظ أق  (كاألداب كاألخبلؽ العامة
 بل عمييا أف   اليجؼ الخئيدي مغ القخار الحؼ ترجره صمق العشاف لشفديا كلترػراتيا مغت في أف  

                                                             

 . 7ـ، ص 2014ىاني غانع ، القزاء االدارؼ ، دراسة تحميمية مقارنة ، الصبعة االكلى ، غدة ، ( 1)
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نتمخز كقائع ىحه القزية في أف مجمذ الجكلة الفخندي ألغى قخار العسجة في إحجػ األقاليع الفخندية كالحؼ ( 3)

لعسل، ثع مفاده مشع الخقز في السخاقز العامة خبلؿ  فتخات معيشة بحجة أف الخقز يرخؼ الذباب عغ ا
اتزح لمسجمذ أف العسجة أصجر ىحا القخار ليذ لتحقيق أحج اىجاؼ الزبط اإلدارؼ أال كىػ السحافطة عمى 
الشطاـ العاـ كإنسا أصجره لتحقيق نفع شخري لو حيث أف العسجة كاف ييجؼ إلى حساية السميى الميمي الحؼ كاف 
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تدعى إلى تحقيق اليجؼ الحؼ ارتره  و "يجب عمى اإلدارة أف  خت بأن  كسا كأق   (1)تتقيج بأحكاـ القانػف 
اية، كأصبح القانػف، فإذا خالف مرجر القخار ىجؼ القانػف كاف القخار معيبا  مغ ناحية الغ

تشاقر القخار السذكػ  سة أف  و يقتزى عمى السحكساءة استعساؿ الدمصة كإن  بالتالي مذػبا  بعيب إ
 .(2)"مشو في ضػء الغاية التي ىجؼ إلييا السذخع

ا تحسمو مغ تقييج لدمصات الزبط اإلدارؼ س  ، ل  سيسةكتعتبخ ىحه القاعجة، مغ الزػابط ال
 ،في تشفيح كاجباتيع، كاعتبار أؼ خخكج عغ ىجؼ األسسى لمزبط اإلدارؼ ىػ خخكج عغ القانػف 

و قخار معيب بعيب الغاية أك انحخاؼ الدمصة كسا جخاء بجعػػ أن  بصبلف اإليمحق بو  كيسكغ أف  
 ذكخنا سابقا .

 ظي للخظخ الحي ييجد الشغام العامجخاء الزبمالئسة اإل .2
تتشاسب كسيمة الزبط اإلدارؼ السختارة مع األسباب التي أجبخت اإلدارة  كمقتزاه أف  

القخار الحؼ تتخحه اإلدارة ىػ أف يكػف  ط كالحالة ىحه في مذخكعيةفالسشػ  ،عمى مسارستيا
جد األمغ كالشطاـ باعتبار ىحا الترخؼ الزما  لسػاجية حاالت معيشة مغ دفع خصخ جديع يي

جخاء الػسيمة الػحيجة لسشع ىحا الزخر، كلمقزاء اإلدارؼ حق الخقابة عمى ؾياـ ىحا السدػغ أك اإل
حا التجخل كاف القخار بسشجاة مغ أؼ شعغ، عجـ ؾيامو فإذا ثبت ججية ىحه األسباب التي تبخر ى

األسباب لع تكغ ججية كلع تكغ فييا مغ األىسية الحؿيؿية ما يدػغ التجخل  زح أف  أما إذا ات  
 .(3)باشبل   لتقييج الحخيات كاف القخار  

مة ىي استثشاء عمى ءسمصة القزاء في الخقابة عمى السبل غ أف  نبي    كمغ الزخكرؼ أف  
فاألصل ىػ استقبلؿ اإلدارة في تقجيخ مبلئسة  ، العامة في الخقابة عمى أعساؿ اإلدارةالقاعجة 

القزاء يبدط رقابتو  قخاراتيا، لكغ بالشطخ لخصػرة قخارات الزبط عمى الحقػؽ كالحخيات، فإف  
 .(4)عمى السبلءمة
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خيق يدتخجـ إشبلؽ الشار مغ أجل تف كفي ىحا السجاؿ ال يجػز مثبل  لخجل األمغ أف  
الغاز السديل لمجمػع يكفي في تحقيق اليجؼ كالغخض الحؼ  كتذتيت الستطاىخيغ في حيغ أف  

 أشمق مغ أجمو الشار.

 الزبظي لزماا ومججياا  جخاء  يكؾن اإل أن   .4
جخاء ضبصي يؤثخ بالدمب عمى الحخيات العامة، كيفخض قيػدا  عمى الشذاط أؼ إ

، دارؼ ػب لحساية أغخاض كأىجاؼ الزبط اإلالسصم ا بالقجرا كججي  يكػف الزم   يجب أف  الخاص، 
جخاء الزبصي الزما  لسػاجية الخصخ يكػف اإل خ القزاء عمى ضخكرة أف  فقج اتفق الفقو كاستق  

 الحؼ يتيجد الشطاـ العاـ بالزخر كاإليحاء.

غ عمى اإلدارة فإذا كاف في اإلمكاف تفادؼ ىحا الخصخ دكف إجخاءات ضبصية، تعي  
و لع جخاءات ضبصية كاف عسميا باشبل ، ألن  إلى إ تخكتيا كلجأت   فإف   ،ىحه الػسائل االلتجاء إلى

 .(1)يكغ الزما  لسػاجية الخصخ
يكػف ىشاؾ مجسػعة مغ الستطاىخيغ كجاءت األكامخ بفس ىحه السطاىخة فمغ يعج  كذلظ يذبو أف  

كغ تفخيقيع بصخيقة أقل خصخا  مثل مقبػال  كال الزما  إشبلؽ الشار عمى الستطاىخيغ لتفخيقيع، كإنسا يس
 الغاز أك الحػار.

 جخاء الزبظي إىجار كامل للحخياتل يتختب على اإل أن   .2
جخاءات الزبصية ىػ الحفاظ عمى الشطاـ العاـ بأركانو األمغ العاـ اليجؼ مغ اإل

تحقيق ذلظ كالرحة العامة كالدكيشة العامة كاآلداب كاألخبلؽ العامة، كتدتخجـ مغ أجل 
جخاءات نفخضيا عمى األفخاد مغ خبلؿ مجسػعة مغ القيػد كالزػابط مجسػعة مغ الػسائل كاإل

 التي تحجد سمػكيع.

 تيجر الحخيات بذكل كمي أك مصمق، فإف   الزبط أف   إلجخاءاتكبالتالي ال يجػز 
 و ال يجػز لدمصات الزبط أف  استمدمت حساية الشطاـ العاـ مرادرة إحجػ الحخيات العامة، فإن  

 تفعل ذلظ إال لسجة محجدة، يشتيي معيا الخصخ فتشتيي معو مرادرة الحخية أك تعصيميا.
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مة بيغ الخصخ كاإلجخاء الزبصي، كلكغ الخصػرة مرادرة ذلظ مغ باب السبلء كلعل  
يغخد لسرادرة الحخيات ضابصا  خاصا ، إبخازا  ألىسيتيا،  الحخيات كآثارىا العسيقة، فقج آثخ الفقو أف  

 .(1)تيجر أك ترادر بغيخ حجكد كال ضابط ات أعد كأغمى مغ أف  فالحخي
خ األفخاد يتستعػف بالحخيات العامة التي كفميا ليع الجستػر غي كختاما  نرل إلى أف     

، كلع يكغ األصل  ع معيشة تخد عمى ىحه الحخيات قيػدا  تفخضيا مرمحة السجتسعأنو كفي مػاض
، كحجكد لسشع  تخزع ىحه القيػد إلى ضػابط القيج، كجب أف  ىػ التستع بالحخية كاالستثشاء ىػ 

ع الفمدصيشي في القانػف األساسي السعجؿ لدشة خ  ذ  عميو الس   التعدف في استعساليا، كىػ ما نز  
ساسية ممدمة ككاجبة ( كالتي تشز عمى " حقػؽ اإلنداف كحخياتو األ10دة )في السا ـ2003

 عمى " الحخية الذخرية حق شبيعي كىي مكفػلة ال تسذ".( كالتي تشز 11االحتخاـ ، كالسادة )
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 السظلب الثاني
 سلظات الزبط اإلداري في الغخوف الستثشائية

تسثل سمصات الزبط اإلدارؼ التي تعخضشا ليا إلى اآلف، سمصات تسارس ىيئات الزبط 
كالرحة  ،األمغ العاـ بعشاصخه الثبلثة:)اإلدارؼ في الطخكؼ العادية، لمحفاظ عمى الشطاـ العاـ 

 يقع بو ما يجب لو االضصخاب. يشدؿ بو أذػ، كحسايتو مغ أف   ، مغ أف  (كالدكيشة العامة ،العامة

كلكغ األمػر ال تديخ دائسا  عغ شخيق الطخكؼ العادية، إذ كثيخا  ما يقع في الطخكؼ 
اـ العاـ في كالػقائع، ما ىػ غيخ مألػؼ في الطخكؼ العادية، كيكػف مغ شأنو تعخيس الشط

عشاصخه الثبلثة أك بعزيا إلى خصخ داىع كغيخ مألػؼ أك غيخ معتاد، بل قج ترل الػاقعات 
غيخ السألػفة في خصخىا، ككقعيا غيخ العادؼ إلى حج تعصيل السخافق العامة، كقج يرل إلى حج 

 .(1)تيجيج كياف الجكلة تيجيجا  خصيخا  

عمى السبادغ القانػنية الدائجة في الطخكؼ مت نطخية الطخكؼ االستثشائية قيجا  حيث شك  
العادية، كمشيا مبجأ سسػ الجستػر بكل ما يتختب عمى ذلظ مغ نتائج استشادا  إلى القاعجة 

سبلمة الذعب فػؽ القانػف" فػجػد ضخكؼ استثشائية قاىخة عغ شأنيا  الخكمانية التي تقػؿ: "إف  
سع لئلدارة لسػاجية تمظ األكضاع السداس بالدبلمة العامة لمسجتسع تتصمب سمصات أك 

 .(2)االستثشائية

مجتسع مغ السجتسعات في بعس األحياف إلى حالة شارئة غيخ  أؼلحلظ قج يتعخض 
اعتيادية كالحخب كالفتغ الجاخمية كالكػارث الصبيعية كالدالزؿ كالؽيزانات، تيجد كياف السجتسع 

تتػسع اإلدارة في اختراص  أف   ج  ب   ة الففي مثل ىحه الطخكؼ االستثشائي ،كتعخضو ألخصار كبيخة
ىحه  خخجت ىحه االختراصات الججيجة عغ الزػابط السقخرة في القػانيغ، ألف   ى كإف  عسميا، حت  

القػانيغ لغ تدعف اإلدارة في مػاجية ىحه الطخكؼ التي تقتزي سخعة الترخؼ حفاضا  عمى 
اإلدارة ىجفيا مغ ىحه االختراصات الججيجة ىػ حساية  سبلمة الببلد كدرء السخاشخ عشيا، فإف  

مفيػـ  سشقػـ في ىحه الرفحات بالتعخؼ إلىالسجتسع كالسحافطة عمى سبلمة الببلد، لحلظ 
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مسا يجفعشا إلى تقديع السصمب إلى  ئية كمػقف السذخع الفمدصيشي مشيا،نطخية الطخكؼ االستثشا
 :الفخكع التالية 

   خية الغخوف الستثشائيةة نغماهي  :  الفخع األول

عادية بدمصات كاسعة الغيخ اإلدارؼ في الطخكؼ االستثشائية تتستع سمصات الزبط 
تفػؽ تمظ التي تتستع بيا في الطخكؼ العادية، فيي في سبيل الحفاظ عمى األمغ كالشطاـ العاـ 

يا ال ألن   ،السذخكعيةى لػ أدػ ذلظ إلى شخؽ مبجأ تمجأ إلى العجيج مغ األساليب حت   ليا أف  
 .(1)تدتصيع الديصخة عمى الػضعية االستثشائية إال بدمصات استثشائية

بيغ الفقو حػؿ السػشغ  اقائس   اىشاؾ اختبلف   كالػاضح مغ خبلؿ البحث كالسصالعة أف  
 أىع األقػاؿ في ذلظ. كفي ىحا اإلشار سشقػـ بالتعخؼ إلى ،األصمي ليحه الشطخية

القانػنييغ األصل في ضيػر الطخكؼ االستثشائية إلى ألسانيا في يخجع بعس الفقياء 
أكاخخ القخف التاسع عذخ عشجما اعتخفت الجساتيخ السمكية لؤلميخ بدمصة اتخاذ أكامخ استعجالية 

 .(2)ليا نفذ قػة القانػف بدبب حق الزخكرة العسػمية

ي تخجع في ميج يا نطخية قانػنية مغ أصل قزائي، فيمغ الفقو يخػ أن   بكىشاؾ جان
عشجما قاـ بػضع  (4)خبلؿ الحخب العالسية األكلى (3)نذأتيا إلى تأصيل مجمذ الجكلة الفخندي

كإضفاء مذخكعية مغ نػع خاص عمى أعساؿ اإلدارة  ،الزػابط الخاصة بيا بتحجيج شخكشيا
الرادرة في ضميا عشجما عسل السجمذ عمى مشح اإلدارة سمصات استثشائية في الطخكؼ 
االستثشائية في ضل غياب الشرػص الجستػرية الستزسشة ليحه الشطخية كالعسل عمى تكسمة ىحه 

كاؼية لسػاجية تمظ الطخكؼ الشرػص مسا يذػبيا مغ قرػر، كذلظ بإعصاء اإلدارة سمصات 
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القزاء يعسل عمى تفديخ الشرػص الجستػرية مغ خبلؿ تحجيج مفيػميا  االستثشائية، عمى أف  
 .(1)كالذخكط البلزمة لتحؿيقو

و لػ رجعشا إلى نذأة نطخية الطخكؼ االستثشائية لػججنا ليا أساسا  في آخخ أن   كرأػ
الذخيعة اإلسبلمية كالستسثل في القاعجتاف السعخكفتاف "الزخكرات تبيح السحطػرات" "الزخكرة 

مغ القػاعج األصػلية في الذخيعة اإلسبلمية عمى الخغع مغ أف بعس الفقياء  تقجر بقجرىا " كىسا
ه الشطخية تخجع إلى مجمذ الجكلة الفخندي، كلكغ التذخيع اإلسبلمي عخؼ ىحه أصػؿ ىح يخػ أف  

 .(2)ا مغ ضيػرىاالشطخية كشبقيا تصبيقا  دؾيقا  قبل ثبلث عذخ قخن  

ية إال يخػ أف نطخية الطخكؼ االستثشائية معخكفة كمقخرة في الذخيعة اإلسبلم غ  كىشاؾ م  
كمقخرة في عالع ما قبل اإلسبلـ، إذ كردت تصبيقات يا معخكفة ن  أنيا ليدت مغ خمقيا، حيث إ

نطخية الزخكرة كتشطيع دستػرؼ لع  كأف   ،لحالة الزخكرة في كل مغ الذخيعة الييػدية كالسديحية
يطيخ إال بعج نذأة الجكلة بسفيػميا الحجيث القائع عمى مبجأ سيادة القانػف كمبجأ احتخاـ حقػؽ 

 .(3)كحخيات اإلنداف
الشفذ ) :كىي ،األدياف جاءت مغ أجل السحافطة عمى الزخكريات الخسذ ف  أ ويخى الباحث

، كىحا يقتزي كجػد ضػابط كحجكد تدعى لمحفاظ عمييا في (كالعقل كالساؿ كالشدل كالجيغ
الطخكؼ العادية كأخخػ في الطخكؼ االستثشائية تكػف أكسع كأقل حجة كىحا يجعػنا إلى اإليساف 

كضع ضػابصيا كأصميا في القػانيغ كنطع  غ  ائية مػجػدة كلكغ م  فكخة الطخكؼ االستثش بأف  
حيث قاـ بتصػيخ اإلضافة بسا يتبلءـ مع قػاعج  ،و مجمذ الجكلة الفخنديشخكشيا كاألرجح أن  

 القانػف اإلدارؼ.

 مفيؾم نغخية الغخوف الستثشائيةالفخع الثاني : 
لقج كانت نطخية الطخكؼ االستثشائية محل خبلؼ حػؿ تدسيتيا مغ قبل رجاؿ الفقو، 
حيث أشمق عمييا البعس نطخية الزخكرة، في حيغ أشمق عمييا البعس اآلخخ سمصات األزمة، 
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الطخكؼ االستثشائية ىي حالة  ذىب إلى القػؿ بأف   غ  كسا أشمق عمييا سمصات الحخب، كمشيع م  
 .مغ حاالت الزخكرة

ترل إلى حج تجاكز مبجأ السذخكعية،  حالة الزخكرة بسعشاىا التقميجؼ يسكغ أف   غيخ أف  
أما الطخكؼ االستثشائية فقج تكػف مغ البداشة فقج تػسع مغ القاعجة فقط، فاإلدارة ىي تػاجو 
الطخؼ االستثشائية ال تتحمل مغ مبجأ السذخكعية برػرة مصمقة كلكشيا تتحمل مغ الجدء الحؼ ال 

 .(1)تشاسب مع ما استجج مغ األكضاعي

"رخرة الحكػمة في مسارسة  :ياكقج عخؼ بعس الفقو نطخية الطخكؼ االستثشائية أن  
سمصات استثشائية ال تسمظ حق مسارستيا في ضل الطخكؼ العادية، ؼيكػف ليا أف تعصل مؤقتا  

جيده قانػف ذلظ الطخؼ حكع القانػف العادؼ ككحا االعتجاء عمى الحخيات العامة بالقجر الحؼ ي
 .(2)االستثشائية كبالحج الحؼ يكػف الزما  لسػاجية الزخكرة

مجسػعة الحاالت الػاقعية التي تؤدؼ إلى تعصل قػاعج السذخكعية  :ياكعخفيا آخخ أن  
 .(3)العادية، كاستبجاليا بقػاعج السذخكعية االستثشائية، حيث تتشاسب مع الطخكؼ كالػاقع السدتجج

عبارة عغ أحػاؿ تسخ بيا الجكلة كتصبق أثشاءىا قػاعج  :ياأن   اس الفقو أيز  بعكيعخفيا 
شاذة غيخ مألػفة تجيد ليا الخخكج مؤقتا  عغ مبجأ السذخكعية، كىحه الطخكؼ الذاذة تدسح 

 .(4)باتخاذ تجابيخ لحساية أمغ الجكلة كنطاميا العاـ لع ييجدىا مغ مخاشخ نتجت مغ ىحه الطخكؼ

نطخية الطخكؼ االستثشائية ىي حالة غيخ شبيعية تفخض عمى إقميع  أف   ويخى الباحث
كسائل مسارستيا لدمصاتيا مغ أجل معيغ تدسح لئلدارة بالتحخر مغ القيػد السفخكضة عمى 

كبالقجر الحؼ يسكشيا مغ أداء كاجبيا بصخيقة  ،يا سمصات أكسع في مػاجية الحالة القائسةإعصائ
 شطاـ العاـ.أفزل مغ أجل السحافطة عمى ال
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دمحم حدغ خميل، الحخيات العامة في ضل الطخكؼ االستثشائية، الصبعة األكلى، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، ( 2)

 . 48، ص2009بيخكت، 
 . 262، ص2008حسجؼ لقبيبلت، القانػف اإلدارؼ، الجدء األكؿ، دار كائل لمشذخ كالتػزيع، عساف، ( 3)
 . 215عبج الخؤكؼ بديػني، مخجع سابق، ص( 4)
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ىشاؾ مجسػعة مغ الذخكط كجب تػفخىا مغ أجل إعبلف الطخكؼ  كتججر اإلشارة إلى أف  
 االستثشائية نحكخىا:

يػجج خصخ جديع مغ شأنو تيجيج لمشطاـ، أك السخافق العامة أك كجػد الجكلة ذاتو، أك أؼ  أف   .1
يكػف  قرػد بالخصخ أف  ، كالس(1)مشيا كتمتـد اإلدارة بسػاجيتو حساية لمسرالح التي ييجدىا

يكػف  أف   ج  ب   الخصخ الػاقع فعبل ، أك الخصخ الػشيظ الػقػع عمى نحػ مؤكج، أما التيجيج فبل
بحيث ال يسكغ مػاجيتو بالػسائل السعجة لمطخكؼ  ،عمى درجة مغ األىسية كالجدامة

 .(2)كاألحػاؿ العادية
يذتخط لتػافخ حالة الطخكؼ تعحر اتباع اإلدارة لقػاعج السذخكعية العادية، حيث ال  .2

االستثشائية استحالة المجػء إلى القػانيغ العادية في ىحه الطخكؼ، كإنسا يكفي فقط صعػبة أك 
تعحر اتباع اإلدارة القػانيغ السعجة لسػاجية الطخكؼ العادية، بحيث ال يكػف أماميا كسيمة 

 .(3)لمترخؼ كفقا  لمقػاعج السألػفة
رة محكػمة بيجؼ تحقيق السرمحة العامة، في جسيع الطخكؼ تبقى ترخفات اإلدا يجب أف   .3

فإذا ترخفت اإلدارة بػية تحقيق مررب شخرية  ،(4)سػاء في الحالة العادية أك االستثشائية
يا في ىحه الحالة يتدع باالنحخاؼ ترخف   كإشباع رغبات خاصة دكف مخاعاة لمرالح العاـ فإف  

كيكػف مغ سمصة  ،كلية في جانب اإلدارةػـ السدؤ قرجىا السذخكع، كعشجئح تقبالدمصة عغ م
يحكع بإلغاء ذلظ الترخؼ أك  القزاء إذا ما شعغ أمامو في مذخكعية ترخؼ اإلدارة أف  

 .(5)بالتعػيس عغ األضخار الشاجسة عشو أك كمييسا
جخاء ؛ أؼ لدكـ تشاسب اإلقجر بقجرىا"ت ضخكرة تصبيق اإلدارة لقاعجة: "الزخكرة يجب أف   .4

جخاء كأال يتجاكز القجر اإلدارة مع الطخؼ االستثشائي الحؼ اقتزى ىحا اإلمغ جانب الستخح 
                                                             

 . 279دمحم الذافعي أبػ راس، مخجع سابق، ص ( 1)
صخة، دراسة مقارنة، دار الشيزة يحيى الجسل، نطخية الزخكرة في القانػف الجستػرؼ كبعس تصبيقاتيا السعا( 2)

 . 18، ص2002العخبية، القاىخة، الصبعة الثالثة، سشة 
عبج الشاصخ أبػ سسيجانة، مػسػعة القزاء اإلدارؼ في فمدصيغ، الكتاب األكؿ، دار الشيزة العخبية، ( 3)

 .143القاىخة، بجكف سشة نذخ ، ص
 . 143عبج الشاصخ أبػ سسيجانة، السخجع الدابق، ص( 4)
، كثخكت الجػىخؼ ، مجػ ضخكرة الدمصات االستثشائية في جسيػرية 179شعيسة الجخؼ، مخجع سابق، ص ( 5)

، 2005دراسة مقارنة بالقانػف الجستػرؼ الفخندي، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  –مرخ العخبية كالخقابة عمييا 
 .128ص



  81 
 

اإلدارة كاف في استصاعتيا رغع  الزخكرؼ لسػاجية ىحه الطخؼ، كعمى ذلظ إذا ثبت أف  
عادية عشج اتخاذ ترخؼ معيغ ، أك اتباع تتبع أحكاـ التذخيعات ال الطخكؼ االستثشائية أف  

 .(1)لع تتبع ىحه األحكاـ فترخفاتيا باشمة جخاء محجد، كلكشياإ
انتياء سمصة اإلدارة االستثشائية بانتياء الزخكرة أك الطخؼ االستثشائي، إذ يقترخ أثخ  .5

فبل يستج إلى ما بعج  ،الطخؼ االستثشائية عمى الفتخة الدمشية التي يقػـ فييا ذلظ الطخؼ
انتيائيا، فدكاؿ الزخكرة أك الطخؼ االستثشائي بسػجب عمى اإلدارة اتباع قػاعج السذخكعية 

 .(2)فالدمصة االستثشائية لئلدارة مفتخنة بالطخؼ االستثشائي كتجكر معو كجػدا  كعجما   ،العادية

الغاية مغ كضع مختمف الذخكط الستعمقة بإعبلف ؾياـ الطخكؼ  كما نخمز لو أخيخا  أف  
كما تقتزيو مغ تػسيع لسبجأ  ،االستثشائية ىي إحجاث نػع مغ التػازف بيغ متصمبات تمظ الطخكؼ

جخاءات مغ مداس ؛ ل س ا ليحه اإلكبيغ حقػؽ األفخاد كحخياتيع مغ جية أخخػ  ،السذخكعية
 صات اإلدارية في استخجاـ سمصاتيا االستثشائية.ى ال تتعدف الدمبالحخيات العامة حت  

 مؾقف السذخع الفلدظيشي مؽ نغخية الغخوف الستثشائيةالفخع الثالث : 
اتداع كامتجاد صبلحيات الدمصة  نطخية الطخكؼ االستثشائيةيتسخس عمى تصبيق 

التشفيحية لسجابية جسيع األكضاع االستثشائية كالحخكب كاألزمات كالفتغ الجاخمية كمختمف 
الكػارث الصبيعية كاألكبئة الفتاكة، كىحا مغ خبلؿ اتخاذ جسمة مغ التجابيخ االستثشائية الحازمة 

عميو  سيتشاكؿ الباحث أىع ما نز   كفخض العجيج مغ القيػد عمى الحخيات العامة، كمغ أجل ذلظ
 ع الفمدصيشي مغ تذخيعات تختز بشطخية الطخكؼ االستثشائية.خ  ذ  الس  

( مغ القانػف األساسي 43أىع ما كرد في نرػص القانػف ما جاءت بو السادة ) كلعل  
صجار قخارات خئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية إـ عشجما أجازت ل2003الفمدصيشي السعجؿ لدشة 

 قػة القانػف لسػاجية السخاشخ الشاجسة عغ الطخكؼ االستثشائية.ب

                                                             

يع مجمذ الجكلة، دراسة مقارنة، دار الفكخ الجامعي، دمحم عبجه إماـ، القزاء اإلدارؼ، مبجأ السذخكعية كتشط( 1)
سكشجرية، الصبعة األكلى، بجكف سشة، ص   . 52اإل 

 . 52، ص2015كساـ صبار العاني، القزاء اإلدارؼ مكتبة الدشيػرؼ، الصبعة األكلى، ( 2)
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فقج عالجت السػاد  ،ـ كتعجيبلتو2005أما في القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 
 .( أحكاـ حالة الصػارغ 114 -110مغ )

 أولا: أسباب إعالن حالة الظؾارئ 
االت التي تدسح بيا الدمصة ع الجستػرؼ الفمدصيشي قج حرخ الحخ  ذ  الس   الػاضح أف  

( مغ القانػف األساسي 110/1التشفيحية إعبلف حالة الصػارغ، كذلظ بالشز في السادة )
. عشج كجػد تيجيج لؤلمغ القػمي بدبب 1" ـ، كتعجيبلتو: عمى أف  2003الفمدصيشي السعجؿ لدشة 

بسخسػـ مغ رئيذ و يجػز إعبلف حالة الصػارغ حخب أك غدك أك حجكث كارثة شبيعية، فإن  
 الدمصة الػششية لسجة ال تديج عغ ثبلثيغ يػما ".

ع الجستػرؼ قاـ بسشح إعبلف حالة الصػارغ مغ صبلحيات خ  ذ  الس   كالػاضح مغ الشز أف  
رئيذ الدمصة الػششية كجعل ذلظ جػازا ، فيحه رخرة ال يجػز استخجاميا إال عشج الزخكرة 

يػما ،  ليا مجة محجدة في ذلظ كىي ثبلثػف  مببلد، كجعلالقرػػ أك كجػد تيجيج لؤلمغ القػمي ل
إعبلف حالة الصػارغ دكف كجػد خصخ ييجد الػشغ كاف إعبلنيا باشبل   كؾياسا  عمى ذلظ أنو لػ تع  

 قانػنيا .

 ثانياا: شخوط إعالن حالة الظؾارئ 
ـ 2003( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 110كفقا  لشز السادة )

يبلتو يكػف إعبلف حالة الصػارغ بسخسػـ يرجر عغ رئيذ الدمصة الػششية الفمدصيشية لسجة كتعج
ال تديج عغ ثبلثيغ يػما ، كال يجػز تسجيج حالة الصػارغ إال بعج مػافقة السجمذ التذخيعي 

يتزسغ قخار إعبلف حالة  الفمدصيشي بأغمبية ثمثي األعزاء كلسجة ثبلثيغ يػما  فقط، كيجب أف  
 رغ ما يمي:الصػا

 بياف اليجؼ مشو. .1
 تحجيج السشصقة التي يذسميا. .2
 الفتخة الدمشية التي يدخػ فييا. .3

سبلمة إعبلف حالة الصػارغ تكػف رىيشة بتػافخ الذخكط التي ذكخىا  كيتختب عمى ذلظ أف  
و إذا ما خبل قخار إعبلف حالة الصػارغ مغ أؼ مغ البيانات التي الشز الجستػرؼ، بسعشى أن  
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ركاف كاف اإلعبلف باشبل  لعجـ تكامل أ كقج استخجـ في شأنيا اصصبلح الػجػب ،يدتمدميا الشز
 .(1)سبلمة مذخكعيتو

 ثالثاا: آثار إعالن حالة الظؾارئ 
كجػد القانػف ىػ الزسانة األساسية لحساية حقػؽ األفخاد كحخياتيع كعجـ السداس  إف  

بيا، كبسا يتػافق مع الحفاظ عمى الشطاـ العاـ، فإذا كانت ىشاؾ بعس السبخرات لمتػسع أحيانا  
مثل ىحا األمخ نخػ  في بعس الشرػص القانػنية لسعالجة حالة شارئة أك ضخؼ استثشائي، فإف  

ذخع الفمدصيشي قج تشاكلو عمى كجو الحخص كبالقجر الزخكرؼ كالكافي كبسا ال يسذ بو الس بأف  
و: "ال يجػز فخض ت عمى أن  ( عشجما نر  111كىحا ما يتزح مغ السادة ) ،حقػؽ كحخيات األفخاد

قيػد عمى الحقػؽ كالحخيات األساسية إال بالقجر الزخكرؼ لتحقيق اليجؼ السعمغ في مخسػـ 
 .(2)لصػارغ إعبلف حالة ا

يخزع ألؼ اعتقاؿ يشتج عغ إعبلف  ( عمى ما يمي: "يجب أف  112كسا كتشز السادة )
 حالة الصػارغ لمستصمبات الجنيا التالية:

أؼ تػؾيف يتع بسقتزى مخسػـ إعبلف حالة الصػارغ يخاجع مغ قبل الشائب العاـ أك السحكسة  .1
 التػؾيف. السخترة خبلؿ مجة  ال تتجاكز خسدة عذخ يػما  مغ تاريخ

 .(3)يػكل محاميا  يختاره يحق لمسػقػؼ أف   .2

جخاءات يخاجع اإل و "يحق لمسجمذ التذخيعي أف  ( عمى أن  110/4شز السادة )أيزا  ت
كذلظ لجػ أكؿ اجتساع عشج السجمذ  ،كالتجابيخ كميا أك بعزيا التي اتخحت أثشاء حالة الصػارغ 

أييسا أسبق كإجخاء االستجػاب البلـز بيحا عقب إعبلف حالة الصػارغ أك في جمدة التحجيج 
. كسا تتدع سمصات الزبط اإلدارؼ أثشاء حالة الصػارغ كذلظ كفقا  لمشرػص القانػنية (4)الذأف

                                                             

 . 97بذيخ دمحم السذيخاكؼ، مخجع سابق، ص ( 1)
 ـ . 2005القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ سشة ( مغ 111بسػجب ما جاء في نز السادة )( 2)
 ـ. 2005( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ سشة 112بسػجب ما جاء في نز السادة ) (3)
 ـ. 2005( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ سشة 110بسػجب ما جاء في نز السادة )( 4)
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( 2( مغ قانػف األسمحة الشارية كالحخائخ رقع )12الفمدصيشية كمثاؿ ذلظ ما جاء بشز السادة )
 .(1)ـ1998لدشة 

سى لتصبيق حالة الصػارغ ىػ استتباب الشطاـ العاـ اليجؼ األس إلى أف   كنخمز ىشا
 كاستقخار عسل السؤسدات في الجكلة مغ أجل ضساف سيخ الحياة العامة كالسخفق العاـ.

عمى نطخية الطخكؼ االستثشائية في  ع الفمدصيشي قج نز  خ  ذ  الس   أف   وخالصة القؾل
و حجد ليا مجة حا إلى جانب أن  ى ،استخجاميا إساءةقػانيشو ككضع ليا شخكشا  لزبصيا كمشع 

 معيشة ال يجػز تسجيجىا إال بسػافقة السجمذ التذخيعي، كذلظ ضسانا  لمحفاظ عمى الحخيات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

ت السادة )( 1) ـ عمى "لػزيخ الجاخمية في حالة 1998( لدشة 2رية كالحخائخ رقع )( مغ قانػف األسمحة الشا12نر 
الصػارغ أك إخبلؿ باألمغ العاـ أك كقػع اضصخاب مغ شأنو اإلخبلؿ باألمغ العاـ أف يأمخ بدحب جسيع األسمحة 
 مغ قصعة أك مشاشق معيشة كلسجة محجدة أك لحغ أشعار أفخد عمى السخخز لو أف يدمع الدبلح الشارؼ التي في

 حػزتو فػرا  ألقخب مخكد شخشة.
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 الفرل الثالث
 أوجو الخقابة على وسائل الزبط اإلداري واآلثار الستختبة علييا

 تسييج وتقديؼ :

لقج زادت أىسية الزبط اإلدارؼ في العرخ الحاضخ برػرة مزصخدة فيتجو لتجخل 
مجاالت الحياة كإدارة بعس السخافق العامة كمسارسة آليات الخقابة عمى بعس  جسيعالجكلة في 

 األعساؿ بيجؼ السحافطة عمى الشطاـ العاـ مع الحخص عمى احتخاـ حخيات األفخاد.

رؼ تيجؼ إلى حساية السجتسع كحفع لشطامو العاـ، فقج كلسا كانت سمصات الزبط اإلدا
أصبح الزبط اإلدارؼ ضخكرة اجتساعية ال غشى عشيا، باعتبارىا تكفل لؤلفخاد التستع بحخياتيع 

 .(1)كالسحافطة عمى الشطاـ العاـ مغ جية أخخػ  مغ جية العامة

مغ كجػد كسائل تداعج سمصات الزبط في الؿياـ بػاجبيا مغ  ج  ب   مغ أجل ذلظ كاف ال
أجل تحقيق أىجافيا أك مشعا  لتغػؿ ىحه الدمصات في استخجاـ كسائل الزبط كاف لداما  كضع 

بط اإلدارؼ و قج تتصاكؿ سمصات الزن  بية تخاقب عمى ترخفاتيا كأعساليا، ألكتحجيج جيات رقا
كعميو ازاء عجد الفخد عغ مػاجية ، يتيا لمشطاـ العاـ فخاد بحجة حسابالتعجؼ عمى حخيات األ

كىشا  ،ذ يمجأ إليويجج الفخد مبل   كاف لداما أف  ، سع قالدمصة بكل ما تسمكو مغ كسائل القػة كال
 يعتبخ القزاء ىػ السمجأ كالسبلذ باعتباره الحارس الصبيعي لمحخيات .

الخقابة كالستسثمة في الخقابة اإلدارية لحلظ تخزع اإلدارة لمخقابة عمى أعساليا لشػعيغ مغ 
كىحا ما لخقابي عمى أعساؿ اإلدارة العامة ، نذاشيسا ا ففكبلىسا يسارسا ،كأيزا  الخقابة القزائية

 سشتشاكلو في ىحا الفرل في مبحثيغ عمى التػالي:
 1السبحث األول: الخقابة اإلدارية على وسائل الزبط اإلداري 

 القزائية على وسائل الزبط اإلداري.السبحث الثاني: الخقابة 

  

                                                             

خالج بالجيبللي، دكر القاضي اإلدارؼ في الخقابة عمى السذخكعية الجاخمية لدمصات الزبط اإلدارؼ، بحث (  1)
 . 207، ص2013مقجـ في مجمة الفقو كالقانػف، العجد الثاني عذخ، 
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 السبحث األول
 الخقابة اإلدارية على وسائل الزبط اإلداري 

 تسييج وتقديؼ :

مغ بيغ أىع الزسانات  عج  ت  ك   ،تسثل الخقابة اإلدارية عمى أعساؿ اإلدارة أىسية كبيخة
 السسشػحة لمحخيات العامة لؤلفخاد في مػاجية سمصات الزبط اإلدارؼ.

األجيدة اإلدارية تيجؼ مغ كراء ؾياميا بأعساليا إلى تقجيع الخجمة  السعمػـ أف  كمغ 
كيأتي دكر األجيدة الخقابية لزساف تقجيع الخجمة بأسخع كقت كبأقل جيج كتكمفة  ،لمسػاششيغ

 .(1)مسكشيغ
اإلدارة في ؾياميا بأداء كضيفتيا تمظ تشقز مغ بعس حقػؽ األفخاد  ؼيو أف   ظ  ش   كمسا ال

حخياتيع، كحقيا ىحا ال يسكغ تخكو دكف ضابط يخسع الحجكد التي ال تتجاكزىا مسا يعخض ك 
 .(2)ترخفاتيا لمبصبلف

 السظلب األول
 مفيؾم الخقابة اإلدارية

عمساء  ى أف  بيغ فقياء القانػف اإلدارؼ كعمساء اإلدارة العامة حت   اتخيفلقج تعجدت كاختمفت التع
حيث عخفيا كل مشيع مغ بيشيع في تعخيف الخقابة اإلدارية، اإلدارة العامة أنفديع اختمفػا ؼيسا 

كمشيع مغ عخفيا مغ مشطػر إدارة  ، عخفيا مغ مشطػر رقابة األداء غ  زاكية تخررو، فسشيع م  
بادغ العامة كبالخغع مغ ذلظ االختبلؼ فإف الستتبع لحلظ يجج أنيع قج أجسعػا عمى الس ،األعساؿ

 .(3)دارة عمى نفديا بشفديا رية تمظ الخقابة التي تسارسيا اإلخقابة، كيقرج بالخقابة االدالم

                                                             

  104نػاؿ بغ الذيخ، مخجع سابق، ص (  1)
 . 34مازف ليمػ ماضي، القزاء اإلدارؼ، العخاؽ، بجكف سشة، ص(  2)
يع عبج العديد شيحا ، أصػؿ االدارة العامة ، دار السصبػعات الجامعية ، (  3) دمحم رفعت عبج الػىاب ، كإبخـا
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يا: مخاؾبة الدمصات كاألجيدة السخكدية كالبلمخكدية لشفديا، كألعساليا مغ ككسا تعخؼ بأن  
مجػ تمقاء نفديا أك بشاء عمى شمبات األفخاد كفحز أعساليا كترخفاتيا لمتأكج مغ 

 .(1)مذخكعيتيا

تمظ الجيػد كاألنذصة السدتسخة السشطسة لمحرػؿ عمى  :ياكسا كعخفيا البعس بأن  
معمػمات صحيحة كدؾيقة مغ نقجىع العسل كالتشفيح في مختمف مجاالت الشذاط التي تتػلى 

كمقارنة معجالت التشفيح كالسدتػيات السدتيجفة في الخصة السػضػعة كالكذف عغ  ،مدؤكليتيا
 .(2)نحخاؼ كترحيحيااال

ف دقيق جامع يجسع بيغ و يرعب كضع تعخيكمغ خبلؿ ىحه التعخيفات ندتخمز أن  
 كذلظ راجع لتشػع مزاميغ كمجاالت مسارسة ىحه الخقابة.  ات،خيفمختمف التع

و مغ شا نخػ أن  كبالخغع مغ صعػبة إيجاد تعخيف جامع مانع لمخقابة اإلدارية إال أن  
يا إحجػ عشاصخ العسمية اإلدارية ليا، كبحلظ يسكغ تعخيف الخقابة بأن  الزخكرؼ كضع تعخيف 

ألىجاؼ كالغايات السحجدة التي تتزسغ جسع البيانات كتحميميا كفحريا كمخاجعتيا، كمقارنتيا با
كالكذف عغ السخالفات  ،كمجػ تػافقيا مع مبجأ السذخكعية كالشتائج السحققة فعميا  ا  ، مدمف

سباب التي أدت إلى حجكثيا، كاقتخاح كسائل عبلجيا لتفادؼ تكخارىا مغ كاالنحخافات كبحث األ
 ججيج.

كىي تتدع لتزع بيغ دفتييا رقابة السذخكعية كالسبلءمة، حيث تخاقب اإلدارة مغ خبلليا 
اقب ما ىػ مجػ تصابق أعساليا كترخفاتيا مع القانػف، حيث تدف أعساليا اتجاه القانػف فتخ 

سعشى ما ىػ مذخكع أك غيخ مذخكع، ككسا كتزع رقابة السبلءمة، حيث ب ،قانػني أك غيخ قانػني
 ع.ع أك غيخ مبلئ  تخاقب تشاسب أعساليا مع اليجؼ الحؼ صجرت مغ أجمو، فتخاقب ما ىػ مبلئ  

إذا، فشحغ أماـ تحجيج ذاتي لسجػ السذخكعية كمبلءمة العسل اإلدارؼ، حيث تخاقب 
جت مغ رحع اإلدارة مغ خبلؿ الدمصة التدمدمية ذاتيا، اإلدارة نفديا بشفديا فيحه الخقابة كل

ى تكػف أعساليا كترخفاتيا مشدجسة مع أحكاـ القانػف، كتسارس دكرىا الخقابي عمى اإلدارة، حت  
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ككحلظ تدعى إلى إرضاء السرمحة العامة عمى أكسل كجو مسكغ، كبحلظ تحاكؿ عجـ تعخض 
مدؤكلية الجكلة سػاء عغ أعساؿ اإلدارة التعاقجية أك قخاراتيا لئللغاء القزائي في ذلظ تجب إلثارة 

غيخ التعاقجية، فيي تدعى إلى التػفيق بيغ ضخكرات العسل اإلدارؼ، كفي ذات الػقت إلى تأميغ 
 .(1)الحساية لمسػاششيغ ضج أعساليا غيخ السذخكعة

ل كلقج نست أىسية الخقابة اإلدارية نتيجة التػسع في القصاع الحكػمي، كزيادة تجخ
الحكػمة في حياة األفخاد مغ خبلؿ القيػد التي تفخضيا عمى األفخاد مغ أجل السحافطة عمى 

 الشطاـ العاـ بأركانو. 

كسا كتكسغ أىسية ىحا الشػع مغ الخقابة في إتاحة الفخصة لئلدارة التي ترجر قخارا  خاشئا  
اإلدارة  لزساف سبلمةذلظ فقط ك جيبل  أك إلغاء  أك تبجيبل ، أف تعيج الشطخ في قخاراتيا فترححو تع

 .(2)متوعجـ مذخكعية ترخفاتيا أك عجـ مبلءعشجما تكتذف 

 ومؽ األىجاف التي تدعى إلى تحقيقيا:
كذلظ بسخاؾبة الشذاشات ية، حساية الرالح العاـ: كىػ محػر العسمية الخقابية كخاصة اإلدار  .1

السخجػة، كالكذف عغ كسيخ العسل كفق خصصو كبخامجو في شكل تكاممي يحجد األىجاؼ 
 االنحخافات كالسخالفات كتحجيج السدؤكلية اإلدارية.

تػجيو الؿيادة اإلدارية أك الدمصة السدؤكلة إلى التجخل الدخيع لحساية الرالح العاـ، كاتخاذ  .2
 .(3)ما يمـد مغ قخارات مشاسبة لترحيح األخصاء مغ أجل تحقيق األىجاؼ

از كاف، إال ككاف ىجفيا األكؿ كاألساسي التأكج بخمجة أؼ عسمية رقابية مغ أؼ جي إف  
مغ مجػ سبلمة العسل اإلدارؼ في تحؿيقو لؤلىجاؼ السدصخة لو كتجديجه لمخصط السخسػمة لو 

، كال يتأتى ذلظ إال بعج التحقيق مغ مجػ ضساف خزػع اإلدارة لمقانػف كعجـ تعجييا عمى سمف ا
ي أدائيا بسياميا ىي ممدمة باحتخاـ مبجأ السذخكعية اإلدارة ف حقػؽ األفخاد كحخياتيع، كبحلظ إف  
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كبالتالي فيي مختبصة بجسمة مغ القػاعج القانػنية  كضعتيا أجيدة خارجة عشيا كأعمى مشيا قانػنا ، 
سػاء كانت ىحه  ،كىحه القػاعج مرجرىا الجستػر كالقانػف كالتشطيسات الرادرة مغ الدمصات العميا

القػاعج مكتػبة أك غيخ مكتػبة كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لمقػاعج التي تتبع مغ السبادغ العامة 
 .(1)اإلدارة ممدمة أيزا  باحتخاـ القػاعج التي تزعيا بشفديا لمقانػف، كسا أف  

 السظلب الثاني
 صؾر الخقابة اإلدارية

فيي إما أف تكػف داخمية بسعشى أنيا رقابة ذاتية تقػـ  ا عجة،تتخح الخقابة اإلدارية صػر          
تكػف مغ جية  ما أف  ؼ غيخ السذخكع أك غيخ السبلئع، إبيا الجية اإلدارية التي قامت بالترخ 

إدارية خارجية أؼ تسارسيا جية تتبع الدمصة اإلدارية، كلكشيا مدتقمة عغ الجية التي قامت 
 .(2)السبلئع بالترخؼ أك العسل غيخ السذخكع أك غيخ

في ىحه الرػرة تتػلى اإلدارة مخاؾبة نفديا كتختز الجيات اإلدارية  : أولا: الخقابة الجاخلية
كتقع  ،بسخاجعة أعساليا كما يتختب عغ ذلظ سحب ىحه األعساؿ أك إلغائيا أك تعجيميا أك استبجاليا

فيي رقابة مذخكعية مغ حيث  ،ىحه الخقابة عمى العسل السخالف لمقانػف بفحز مذخكعيتو
مػافقتيا لمقانػف بسعشاه العاـ كرقابة مبلئسة مغ حيث تشاسبيا كاليجؼ الحؼ تدعى إلى تحؿيقو 

، أك بيجؼ إنداؿ حكع القانػف عميو أك بيجؼ اختيار أفزل الػسائل السسكشة لتحقيق (3)اإلدارة
 .(4)الغاية التي يتصمبيا ترخؼ اإلدارة

اليجؼ األساسي الحؼ تشذجه اإلدارة برفة  سإن  :  اإلدارية التلقائية الخقابة: الؾجو األول
جخاءات بصخؽ عمسية لتفادؼ التعقيج في اإلمدتسخة ىػ تحقيق السرمحة العامة بػسائل مذخكعة ك 

                                                             

أحسج سػيقات، الخقابة عمى أعساؿ اإلدارة العسػمية في الجدائخ، أشخكحة دكتػراه، جامعة دمحم خزيخ بدكخه، (  1)
 ، ص. 2014-2015
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أعساليا ذاتيا  برفة دائسة كمدتسخة بػية تحديغ عمى مغ أجل تحقيق ذلظ فيي تقػـ بالخقابة 
 .(1)أدائيا

مشح القانػف لئلدارة الحق في مسارسة سمصات الخقابة عمى قخاراتيا بشفديا مغ سحب  إف  
يعصييا  ،كتعجيل كإلغاء لؤلعساؿ كالقخارات غيخ السذخكعة أك ترجيق كإجازة السذخكعة مشيا

خؾ لع تفعل يت كإف   ،تخاجع قخاراتيا فميا ذلظ شاءت أف   فإف   ،الحخية في الؿياـ بعسمية الخقابة الحاتية
 .(2)األمخ إلى تطمسات األفخاد كذكؼ السرالح كمغ ثع الخقابة القزائية

تخاجع اإلدارة مغ تمقاء نفديا الترخؼ الحؼ صجر عشيا، فتعيج الشطخ ؼيو  كيقرج بيا أف  
، كأكؿ صػر ىحه الخقابة تتسثل في ؾياـ السػضف الحؼ قاـ بالترخؼ (3)كتقػـ بإلغائو أك تعجيمو
تمقاء نفدو، ليتأكج مغ مذخكعيتيا، كليصسئغ إلى تشاسبيا مع اليجؼ الحؼ بسخاجعة ترخفاتو مغ 

لية ك ى يتجشب إثارة مدؤ غيخ السذخكع حت  يبتغي تحؿيقو، ؼيقػـ بإلغاء أك سحب الترخؼ 
كلية كبعيج عغ خصأ السخفق أك إثارة مدؤ الذخرية قبل السزخكر، إذا كاف الخصأ شخري 

 .(4)زخكر مغ إعدار السػضف، كمغ ثع عػدة اإلدارة عميواإلدارة عغ أخصاء مػضفييا حساية لمس

سيخ اإلدارة الجائع عمى ؾياميا بسياميا عمى أحدغ كجو مسكغ يدتجعي مشيا الػقػؼ  إف  
يا تمجأ إلى رقابة نفديا بأجيدتيا ا عمى كيؽية أدائيا ألعساليا، كمغ أجل تجديج ذلظ فإن  دائس  

 الخاصة كبالػسائل التابعة ليا.

و قج يسارس الخئيذ اإلدارؼ ىحه الخقابة مغ تمقاء نفدو أؼ دكف شكػػ عغ ن  حيث إ
لو مغ سمصة رئاسية اتجاه السخؤكسيغ، حيث تعتبخ الدمصة الخئاسية  صاحب السرمحة، كذلظ بسا

الخئيذ اإلدارؼ ال يحتاج في مسارستو  العشرخ الجػىخؼ في التجرج اإلدارؼ، كالسدتقخ بأف  
 .(5)لمدمصات الخئاسية إلى نز قانػني يجيد لو ذلظ
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سمصة تقجيخية تجيد لمخئيذ اإلدارؼ بسقتزاىا حق الشطخ  :ياكتعخؼ الخقابة الخئاسية بأن  
عمى األعساؿ الرادرة مباشخة عغ السخؤكسيغ الحيغ يتبعػنو، كتسارس ىحه الخقابة عمى كل 

نرل إلى اإلدارة الجنيا في التجرج اإلدارؼ عمى  فاألعمى عمى األدنى مشو، إلى أف   ،السدتػيات
 . يكػف الػزيخ في العادة يسثل قسة اليـخ أف  

 كيسكغ أف   ،تكػف رقابة سابقة كالخقابة الجاخمية التي يسارسيا الخئيذ اإلدارؼ يسكغ أف  
يقػـ السخؤكس  الخئيذ اإلدارؼ قبل أف   كالخقابة الدابقة ىي التي يسارسيا ، تكػف رقابة الحقة

السختز بالعسل أك الترخؼ الجاخل في اختراصو، فيي رقابة سابقة عمى إتساـ العسل 
 .(1)كاإلرشاد  كالتػجيو أك تصمب اإلذف الؿياـ بالعسل

ى ال يقع مشيع ترخفات فالخئيذ اإلدارؼ يسمظ الحق في تػجيو كإرشاد السخؤكسيغ حت  
مبلءمة، كىحه الخقابة الدابقة يباشخىا الخئيذ اإلدارؼ مغ خبلؿ إصجار  غيخ مذخكعة أك غيخ

األكامخ كالتعميسات كالسشذػرات كالتعاميع كالتػجييات السدبقة التي يتعيغ عمى السخؤكسيغ اتباعيا 
 في أداء أعساليع، أك مغ خبلؿ مشح اإلذف أك عجـ مشحو لمؿياـ بالعسل مغ قبل السخؤكس.

قة فيي ال تباشخ إال بعج ؾياـ السػضف السختز بالترخؼ أك العسل أما الخقابة البلح
األعساؿ  جسيعكأىع صػرىا الترجيق عمى أعساليع، كسمصة الخئيذ في التعقيب كالخقابة عمى 

كالترخفات الرادرة عشيع، ما لع يشز القانػف عمى خبلؼ ذلظ، حيث يدتصيع تقػيع ترخفات 
 .(2)ك إقخار أعساؿ السخؤكسيغالسخؤكس كترػيبيا، فمو سمصة إجازة أ

كشيجت الخقابة اإلدارية الخئاسية إلى تحقيق سبلمة كمذخكعية األعساؿ اإلدارية عغ 
شخيق التأكج مغ مجػ تصابق األعساؿ اإلدارية مع الشرػص القانػنية كتخشيج األعساؿ اإلدارية 

 .(3)يا مدتؿببلمغ أجل تفادؼ الشقائس، ككذف االنحخافات كمعالجتيا في أقخب كقت لتجشب

                                                             

يع عبج العديد شيحا، أصػؿ اإلدارة العامة، دار السصبػ (  1) ، 1998عات الجامعية، دمحم رفعت عبج الػىاب كإبخـا
 . 413ص

 . 265ىاني غانع، السخجع الدابق، (  2)
 . 133أحسج سػيقات السخجع الدابق، ص(  3)



  91 
 

بيحه ىحه األنػاع مغ الخقابة ليدت ىي الػحيجة التي تقػـ  كسا كتججر اإلشارة إلى أف  
ىشاؾ في غالبية الػحجات اإلدارية إدارات ذات شابع رقابي مثل اإلدارة القانػنية  ف  الػضيفة بل إ

كىشاؾ اإلدارة السالية  ،التي تتابع كتخاقب عمى األعساؿ كالترخفات التي تختز بالقػانيغ كالمػائح
 التي تخاقب عمى جسيع ترخفات السػضفيغ ذات الجانب السالي.

فالخقابة اإلدارية الحاتية التي تتحخؾ بيحه الصخيقة التمقائية تجعل سمصة اإلدارة العامة في 
كتبقى ججكػ الخقابة  ،الؿياـ بيحه الخقابة سمصة تقجيخية يسكشيا الؿياـ بيا كبالذكل الحؼ تخاه مشاسبا  

 ؼيكػف ليحه األخيخة الحكع كالخرع ،الحاتية مشػشة بحدغ نية اإلدارة كرغبتيا في إصبلح أخصائيا
اؿ يسكغ في كجػب االلتجاء فالزساف الفع   ،مغج يجعل ضساف االعتساد عمييا غيخ آكاح ف  في آ

 . (1)إلى جية محايجة أال كىي جية القزاء

 اإلدارية بشاء على تغلؼ إداري الؾجو الثاني: الخقابة 
التطمع أك ما يدسى بالصعغ اإلدارؼ ىػ الذكػػ التي يقجميا أصحاب الرفة كالسرمحة 

في قخارتيا كأعساليا اإلدارية غيخ السذخكعة مصالبيغ  عشيغإلى الدمصات اإلدارية أك الخئاسية شا
ا مع مبجأ السذخكعية أك أكثخ اتفاق  ا مع مبجأ بإلغائيا أك سحبيا أك تعجيميا بسا يجعميا أكثخ اتفاق  

 .(2)مة كالفاعميةالسبلء

كيتسثل الخقابة عمى التطمع في ؾياـ اإلدارة بإعادة الشطخ في ترخفاتيا بشاء عمى تطمع 
يخفع إلييا مغ صاحب السرمحة، كىحا الشػع مغ الخقابة إذا كاف أيدخ اجخاءات كأقل تكمفة، إال 

اإلدارة ؼيو تكػف ىي الخرع كالحكع  ألف   ،األفخاد كحخياتيع أنو ال يحسل الزساف الكافي لحقػؽ 
 .(3)في نفذ الػقت

                                                             

 .57، ص1484عسار عػابجؼ، مبجأ تجرج فكخة الدمصة الخئاسية، السؤسدة الػششية لمكتاب، الجدائخ، (  1)
اـ القزاء الجدائخؼ، شبعة الثانية، ديػاف عسار عػابجؼ، الشطخية العامة لمسشازعات اإلدارية في الشط(  2)

 . 366، ص2003السصبػعات الجامعية، الجدائخ، 
 . 79، ص1978د. محدغ خميل، القزاء اإلدارؼ كرقابتو عمى األعساؿ اإلدارة، (  3)
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لجعػػ أماـ القزاء إما لكػنو إجخاء أكجب كيعتبخ التطمع اإلدارؼ أحيانا  شخشا  لقبػؿ ا
كذلظ إما لكػنو كسيمة ،  في إمكاف حل الشداع زاء قخار إدارؼ سبق صجكره أمبل  القانػف اتخاذه إ

 .(1)ا دكف خرػمة قزائيةخار صخيح أك ضسشي يرمح مػضػعيا  لمصعغ كدي  السترجار ق

كذلظ  ،عمى الخقابة بشاء عمى تطمع رئاسي ع الفمدصيشي قج نز  خ  ذ  الس   كالججيخ بالحكخ أف  
 :سكالتي أكجبت أن   ،1998لدشة  4( مغ قانػف الخجمة السجنية رقع 105في نز السادة )

كذلظ خبلؿ عذخيغ  ،يتطمع لخئيذ الجائخة الحكػمية مغ أؼ قخار إدارؼ  لمسػضف أف   .1
 يػما  مغ تاريخ عمسو بو.

كيتع البث في التطمع خبلؿ ستيغ يػما  مغ تاريخ تقجيسو، فإذا انقزت ىحه السجة دكف  .2
 الخد خصيا  عمى الستطمع اعتبخ تطمسو مخفػضا .

ريخ إببلغو رفس تطمسو أك لمسػضف المجػء إلى القزاء خبلؿ ستيغ يػما  مغ تا .3
 ( أعبله.2انقزاء السجة السشرػص عمييا في الفقخة )

 جخاءات الخاصة بالتطمع مغ القخارات اإلدارية.بلئحة التشفيحية ليحا القانػف اإلتشطع ال .4

إدارية خاصة في حاالت معيشة لمفرل في التطمع السقجـ  الجان  ك كأخيخا  قج يحجد القانػف 
 .(2)مجاف بالفرل في التطمع السقجـ إلييا دكف الخجػع إلى الخئيذ اإلدارؼ إلييا، كتقػـ ىحه ال

يكػف مقجـ التطمع صاحب  عمى تطمع يجب أف   كفي جسيع صػر الخقابة اإلدارية بشاء  
سػاء إلى مرجر القخار أك رئيذ أعمى أك إلى  ،يػجو إلى الجية اإلدارية السخترة كأف   ،مرمحة

 .(3)لجشة خاصة في حاؿ كاف القخار السذتكي مشو يجخل في نصاؽ اختراصيا

ما أف يكػف كالئيا  أك رئاسيا  أك مقجما  إلى لجشة ، فالتطمع اإلدارؼ إكبشاء عمى ذلظ
لذكػػ، كتػضح ؼيو صجر مشو الترخؼ مػضػع ا غ  أما التطمع الػالئي ؼيقجـ إلى م   ،(4)إدارية

السخالفات التي يشصػؼ عمييا ىحا الترخؼ،  مع شمب سحبو أك إلغائو أك تعجيمو بسا يتفق كقػاعج 

                                                             

 . 65راجع في ذلظ، ماجج الحمػ، مخجع سابق، ص(  1)
 . 71هللا خزخ، مخجع سابق، ص، شارؽ فتح 71ماجج راغب الحمػ، السخجع الدابق، ص (  2)
 . 268ىاني غانع، السخجع الدابق، ص(  3)
 . 66ماجج راغب الحمػ، السخجع الدابق، ص(  4)
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كاف قائسا  عمى أسذ سميسة خذية  يشطخ التطمع الػالئي بعيغ الججية إذا السذخكعية، كعادة ما
 االلتجاء إلى الخؤساء أك التخافع إلى القزاء.

تقجـ بو صاحب الذأف إلى رئيذ مغ صجر مشو الترخؼ مبيشا ؼيو أما التطمع الخئاسي في
و أك ترحيحو مغ سمصة ليقػـ ىحا الخئيذ بدحبو أك إلغائ األخصاء التي كقع فييا السخؤكس

 رئاسية.

يحجدىا القانػف بو الذاكي إلى لجشة إدارية خاصة ، كأما التطمع إلى لجشة إدارية فيتجو 
الفرل في التطمع السقجـ إلييا دكف الخجػع إلى الخئيذ ة بالمجشقػـ ىحه حاالت معيشة، كت في

اإلدارؼ، كتذكل المجاف اإلدارية مغ عجد مغ السػضفيغ، كغالبا  ما تكػف خصػة في شخيق التصػر 
 نحػ الخقابة القزائية

 نز   2005( لدشة 8قانػف الخجمة مغ قػػ األمغ الفمدصيشي رقع ) كالججيخ بالحكخ أف  
ت كذلظ كسا نر   خض  إمكانية تطمع العدكخؼ الحؼ صجر بحقو تقخيخ كفاءة غيخ م  صخاحة عمى 

 تب عشو تقخيخ كفاءة سشػؼ غيخ مخض  ( مغ نفذ القانػف عمى "يبمغ الزابط الحؼ يك30السادة )
تو لجشة الزباط كلو تقجيع أكجو دفاعو إلى المجشة خبلؿ خسدة عذخ بسزسػف ىحا التقخيخ إذا أقخ  

كبيحا  ،تاريخ تبميغو بو، كتفرل المجشة في تطمسو كيكػف قخارىا نيائيا  بيحا الذأف"يػما  مغ 
حيث ىي صاحبة القخار الشيائي في  ،الرجد يكػف السذخع تخؾ السػضف بيغ مخمبي اإلدارة

 الشطخ بالتطمع.

 نياا: الخقابة اإلدارية الخارجيةثا

عساؿ كالترخفات التي ترجر كيقرج بيا ىي تمظ الجيات التي تباشخ الخقابة عمى األ
 مغ جية إدارية معيشة كتكػف مغ خارج ىحه اإلدارة أك مدتقمة.

يتسثل في رقابة الدمصة السخكدية بسا  :األكؿ ؛كتتشػع صػر الخقابة الخارجية إلى نػعيغ
ليا مغ كصاية إدارية عمى الييئات البلمخكدية،ػ كالثاني يتسثل في رقابة أجيدة رقابية مدتقمة أك 

 .(1)تخررةم

                                                             

 . 270ىاني غانع، مخجع سابق، (  1)
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 الؾجو األول: الؾصاية اإلدارية
كىي رقابة الدمصات اإلدارية السخكدية عمى الييئات اإلدارية البلمخكدية سػاء كانت 
ىيئات محمية أك إقميسية أك أشخاص مخفؿية أك مرمحية، كىحه الخقابة ال تتقخر لمدمصات 

كال تباشخ إال في الحجكد التي سسح بيا القانػف كفي  ،السخكدية إال بشز قانػف يجيد ليا ذلظ
جسيع الحاالت ىي رقابة استثشائية كال ترل في مجاىا لسا ىػ مقخر لمدمصة الخئاسية اتجاه 

كليا شخرية معشػية مدتقمة  ،السخؤكسيغ فالييئات البلمخكدية تتستع باالستقبلؿ اإلدارؼ كالسالي
 عغ شخرية الجكلة.

قابة ضخكرة حرػؿ الييئات البلمخكدية عمى إذف سابق مغ كمغ مطاىخ ىحه الخ 
ك العسل مغ قبل ىحه الجيات البلمخكدية، كمثاؿ ذلظ فإنو كػمة السخكدية قبل اتخاذ الترخؼ أالح

يمـد إلبخاـ بعس العقػد اإلدارية الخجػع إلى سمصة إدارية أعمى مغ الدمصة السكمفة بإبخاـ ىحا 
كما  ،(1)مقخر في العبلقة بيغ اإلدارة السخكدية كاإلدارة البلمخكدية كذلظ كسا ىػ ،الشػع مغ العقػد

يا رقابة مذخكشة، بحيث ال تسارس برفة آلية يسيد الخقابة الػصائية عغ الخقابة اإلدارية ىي أن  
 .(2)عمييا القانػف  بل ال تكػف إال في إشار الذخكط التي نز  

 ةرقابة األجيدة السخكدية الستخررالؾجو الثاني: 
يقرج بيا تمظ الخقابة التي تتع مسارستيا مغ خبلؿ أجيدة مخكدية كمدتقمة عغ التشطيع 
اإلدارؼ الحؼ قاـ بالترخؼ غيخ السذخكع أك غيخ السبلئع، كىحه األجيدة الخقابية ال تعتبخ 
مشطسات إدارية تشفيحية، فميذ ليا أؼ دكر تشفيحؼ، كإنسا تجخل في إشار الػحجات السداعجة 

ية أك الخقابية، فيي ال ترجر قخارات تشفيحية حيغ تداكؿ نذاشيا الخقابي، كإنسا ترجر االستذار 
اقتخاحات كتػصيات كتخفع تقاريخ إزاء ما يتكذف لسا مغ أكجو االنحخاؼ في أداء عسل الجيات 
اإلدارية الخاضعة لسخاقبتيا، حيث نقػـ بخصج االنتياكات كبياف األخصاء كسبل إصبلحيا، ثع يتع 

ا في تقاريخ يتع إرساليا إلى الؿيادات الخئاسية العميا كالدمصات الدياسية في الجكلة، كىحه كضعي
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 . 99، ص2010عادؿ أبػ عسخاف، البمجية في التذخيع الجدائخؼ، دار اليجػ عبج مبممة، (  2)
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الخقابة تبحث في مذخكعية ترخفات اإلدارة في الشػاحي اإلدارية كالسالية، كسا تشرب عمى 
 .(1)الجانب الفشي لؤلداء الحكػمي كتكاليف ىحا األداء

ديػاف السحاسبة العامة كالجياز السخكدؼ لمتشطيع كمغ أمثمة األجيدة الخقابية الستخررة 
 . كاإلدارة كديػاف الخقابة السالية كاإلدارية في فمدصيغ، كالييئة السدتقمة لحقػؽ اإلنداف

ع الفمدصيشي قج أكلى ميسة الخقابة عمى الدمصة التشفيحية كغيخىا خ  ذ  الس   كالججيخ بالحكخ أف  
حيث  ،لزبصية إلى ديػاف الخقابة السالية كاإلداريةصاحبة االختراص الػضيفي في العسمية ا

 يعتبخ الجيػاف ىػ الجية الخقابية الخسسية عمى أجيدة الجكلة.

كىػ  ،2004( لدشة 15إنذاء ديػاف الخقابة اإلدارية كالسالية بالقانػف رقع ) حيث تع  
/ 17در بالقانػف رقع محل ىيئة الخقابة العامة الرا كلقج حل   ،يتستع بالذخرية السعشػية السدتقمة

ع الفمدصيشي حيث كانت اختراصات ىيئة الخقابة العامة قاصخة عمى خ  ذ  خيخا  فعل الس  أ، ك 1995
الجياز اإلدارؼ السجني كلع يكغ يجخل في اختراصاتيا الخقابة عمى األجيدة األمشية، كمغ 

جيدة األمشية، كلقج السعمػـ أف التخػؼ األكبخ عمى حقػؽ كحخيات السػاششيغ يكػف غالبا  مغ األ
 .(2)األمخ الحؼ يفعل رقابة الخأؼ العاـ ؛تصمب السذخع نذخ تقاريخ الجيػاف في الجخيجة الخسسية

جخاءات : اإلياالخقابة اإلدارية في قانػف ديػاف الخقابة أن  الفمدصيشي كقج عخؼ السذخع 
، كحدغ استخجاـ الدمصة كاألعساؿ الخقابية التي تدتيجؼ التفتير اإلدارؼ لزساف كفاءة األداء

 .(3)كالكذف عغ االنحخاؼ أيشسا كجج

( مغ نفذ 23ت السادة )حيث نر   ،كسا كحجد القانػف اليجؼ مغ ىحه الجية الخقابية
القانػف عمى "تيجؼ الجيػاف إلى ضساف سبلمة العسل كاالستقخار اإلدارؼ في الدمصة الػششية 

كالقزائية ككذف أكجو االنحخاؼ السالي كاإلدارؼ كافة بسا بدمصاتيا الثبلث التشفيحية كالتذخيعية 
األداء العاـ يتفق مع أحكاـ القػانيغ  كالتأكيج مغ أف   ،فييا حاالت استغبلؿ الػضيفة العامة

                                                             

يع عبج العديد شيحا، مخجع سابق، ص (  1)  . 417دمحم رفعت عبج الػىاب، كإبخـا
 .274ىاني غانع، السخجع الدابق، ص(  2)
 . 2004( لدشة 15رقع )( مغ قانػف ديػاف الخقابة اإلدارية كالسالية 3ما نرت عميو السادة )(  3)
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و يسارس بأفزل شخيقة كبأقل كأن   ،كاألنطسة كالمػائح كالقخارات كالتعميسات الشافحة كمغ حجكدىا
 . تكمفة مسكشة"

الخاضعة لخقابة الجيػاف، حيث  الجيات ديػاف الخقابة السالية كاإلدارية قانػف كسا كحجد 
: رئاسة الدمصة  "كفقا  ألحكاـ ىحا القانػف تخزع لخقابة الجيػاف الجيات التالية :وعمى أن   نز

. السجمذ 3. رئيذ كأعزاء مجمذ الػزراء كمغ في حكسيع. 2الػششية كالسؤسدات التابعة ليا. 
. 5. الدمصة القزائية كالشيابة العامة كأعزاؤه كمػضفػىا. 4سا في ذلظ ىيئاتو كإدارتو التذخيعي ب

. 7األجيدة األمشية كالعدكخية  . قػات األمغ كالذخشة كجسيع6الػششية كزارات كأجيدة الدمصة 
 الييئات كالسؤسدات العامة كاألىمية كالشقابات كالجسعيات كاالتحادات بجسيع أنػاعيا كمدتػياتيا

. السؤسدات كالذخكات التي تسمكيا أك تداىع الدمصة الػششية فييا أك تتمقى 8كمغ في حكسيا. 
. السؤسدات كالذخكات التي  رخز ليا 9مداعجة مشيا أك مغ الجيات السانحة لمدمصة الػششية. 

. ؼيسا لع يخد بذأنو نز 11. الييئات السحمية كمغ في حكسيا. 10باستغبلؿ أك إدارة مخفق عاـ 
خاص تدخؼ أحكاـ ىحا القانػف عمى الجيات التي تتزسغ القػانيغ كاألنطسة أك المػائح أك 

. كيصمق عمى الييئات كالجكائخ كالػحجات التي تدخؼ 12القخارات الرادرة بذأنيا قػاعج خاصة. 
 .(1)عمييا أحكاـ ىحا القانػف "الجيات اإلدارية"

 السظلب الثالث
 وتقؾيسيافاعلية الخقابة اإلدارية 

اتمعب الخقابة اإلدارية دكرا  :  أولا: فاعلية الخقابة اإلدارية في الحخص عمى ضساف دكاـ  ميس 
سيخ السخافق العامة بانتطاـ كفي الحخص عمى ضساف تحقيق عسمية السبلءمة الػاقعية كالعسمية 

شباع حاجات الفشية لمػضيفة اإلدارية بصخيقة ناجعة تزسغ تحقيق السرمحة العامة عغ شخيق إ
خاصية الػاقعية لمخقابة اإلدارية  كسا أف   ،األفخاد السادية كالسعشػية السختمفة كحفع الشطاـ العاـ

الحاتية تجعميا أفزل كسيمة لتشفيح القػانيغ كالمػائح كاحتخاـ األكامخ كالتػجييات كااللتدامات 
 الػضيؽية مغ قبل عساؿ الجكلة.

                                                             

 .2004( لدشة 15( مغ قانػف ديػاف الخقابة اإلدارية كالسالية رقع )23ما نرت عميو السادة )(  1)
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فيي رقابة كاقعية  –إلى حج ما  –كػنيا رقابة قانػنية فالخقابة اإلدارية باإلضافة إلى 
الخقابة اإلدارية ىي رقابة مبلءمة كرقابة كاقع، األمخ الحؼ جعل كجػدىا  فعمية كعسمية أؼ أف  

كشػع مغ أنػاع الخقابة عمى أعساؿ الجكلة برػرة عامة أك أعساؿ الزبط اإلدارؼ  كأصيبل   احتسي  
يا غيخ كبالخغع مغ حتسية كجػد الخقابة اإلدارية إال أن   ،أخز باعتبارىا أعساؿ إدارية برػرة

 .(1)كاؼية كحجىا لتحقيق أىجاؼ الرالح العاـ

كسا كليا العجيج  ،سيداتتتستع الخقابة اإلدارية بسجسػعة مغ الس:  ثانياا: تقؾيؼ الخقابة اإلدارية
 : (3) مغ العيػب

 مسيدات الخقابة اإلدارية: -أ 
مى يا قج تتحخؾ بشاء عباإلضافة إلى أن   ،كتعسل تمقائيا  في العجيج مغ الحاالتأنيا رقابة ذاتية  .1

 جخاءات مغ الخقابة القزائية كأقل تكمفة.تطمع، كىػ أيدخ في اإل
الخقابة فييا تتدع لتزع رقابة السذخكعية كالسبلءمة، كىي بحلظ أكسع مغ الخقابة  أف   .2

 القزائية.

ى بشاء عمى لجشة العيػب فدػاء كانت كالئية أـ رئاسية أك حت  ليا العجيج مغ كبالخغع مغ ذلظ 
تقخ بخصئيا فتتعخض  كقج تخذى اإلدارة أف  ىشا ىي الخرع كىي الحكع، اإلدارة  تطمسات، فإف  

 بحلظ لمسداءلة.

يشطخ في  كأف   ج  ب   تخد عمى التطمع كىحا بخبلؼ القزاء الحؼ ال اإلدارة غيخ ممدمة بأف   .1
 الجعػػ سػاء بالخفس أك القبػؿ.

آخخ  اتعػد فترجر قخار   ا ندتصيع أف  ينسحبت اإلدارة قخار غيخ مذخكع فإ إذا ألغت أك .2
فالقخار اإلدارؼ ال يحسل حجة الذيء السقزي ؼيو كسا ىػ الحكع  ،يحسل ذات السعشى

 القزائي.

                                                             

 ( .31ـ السادة )2004( لدشة 15قانػف ديػاف الخقابة السالية كاالدارية رقع )(  1)
 . 108( نػاؿ بغ الذيخ، مخجع سابق، ص2)
 . 290ىاني غانع، مخجع سابق، ص (  2)
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في الغالب يحتاج  معخفة  أعساؿ مبجأ السذخكعية كفحز ترخفات اإلدارة كأخيخا  فإف   .3
 ع القزاة كليذ رجاؿ اإلدارة.يقػـ بحلظ ى   غ  قانػنية أفزل م  

فاعمة ، كذات أىسية في السحافطة عمى الخقابة الجاخمية ىي رقابة  أف   ويخى الباحث
خصاء كتعجيل الدمػؾ قبل ازدياد أثخه كخصخه ، كتداعج ـ العاـ ، فيي تعسل عمى ترحيح األالشطا

با  إلى جشب مع الخقابة تعسل جش بحلظ فيي ،التخؽيف كرفع العبء عغ كاىل القزاء أيزا في
 القزائية ، لحلظ فيحه الخقابة أمخ في غاية األىسية كجػدىا ككياف في الدمصة التشفيحية .
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 السبحث الثاني
 وسائل الزبط اإلداري استخجام الخقابة القزائية على 

 تسييج وتقديؼ :

أكثخ أجيدة الجكلة ليا القجرة كبحق في الخقابة عمى  جسع الفقو الحجيث عمى أف  ي يكاد
سمصات كىيئات الزبط اإلدارؼ ىي الدمصة القزائية، كذلظ لكػنيا سمصة محايجة كمدتقمة عغ 

كتيجؼ إلى السحافطة عمى الشطاـ العاـ، كإصبلح نذاط أجيدة الزبط اإلدارؼ  ،اإلدارة العامة
 ع مبجأ سيادة القانػف.بسا يتػافق م

المجػء إلى القزاء عغ شخيق الجعػػ اإلدارية مغ شخؼ صاحب  فبل مجاؿ لمذظ أف  
لزبط اإلدارؼ السرمحة، ىػ أقػػ الزسانات لكفالة حخيتو كحفطيا في مػاجية تعدف ىيئات ا

لقزائية ة الخقابة اماـي   إلىكمغ أجل ذلظ سشقػـ في ىحا السبحث بالتعخؼ في استخجاـ سمصاتيا، 
 لحلظ سشقدع ىحا السبحث إلى ثبلث مصالب كالتالي: ،كصػرىا

 السظلب األول
 ة الخقابة القزائيةماهي  

الخقابة القزائية ىي أىع صػر كأساليب الخقابة عمى أعساؿ الدمصة التشفيحية ،  مغ السدمع بو أف  
القزاء ىػ أكثخ الدمصات القادرة عمى حساية  سا األعساؿ اإلدارية ، كذلظ عمى أساس أف  ي  س   كال

نتياؾ أك تعدف أك فخاد ضج أؼ اب كعمى الجفاع عغ حقػؽ كحخيات األمبجأ السذخكعية مغ جان
ثار الستختبة عشيا في البحث في الخقابة القزائية كاآلخخ ، كلحلظ كاف لشا تجاكز مغ جانب آ

 التفريل التالي :

 قزائيةتعخيف الخقابة ال : الفخع األول
ا ليا مغ كالية س  ل   ؛الخقابة القزائية ىي الخقابة التي تسارسيا السحاكع عمى أعساؿ اإلدارة

 جـ بيا ذكككىي ال تتحخؾ إال مغ خبلؿ الصعػف التي يتق ،عمى األشخاص العامة كالخاصة
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كتيجؼ إلى حساية حقػؽ األفخاد كحخياتيع إلى إجبار اإلدارة عمى احتخاـ مبجأ  ،السرمحة
 .(1)السذخكعية عغ شخيق إلغاء الترخفات القانػنية أك التعػيس عشيا أك كمييسا

يا الخقابة التي تباشخىا السحاكع، عمى اختبلؼ أنػاعيا بأن   بعس الفقوفيا كقج عخ  
كانت ترخفات قانػنية أك أعساؿ مادية، كذلظ بشاء  السختمفة سػاء  كدرجاتيا عمى أعساؿ اإلدارة 

عمى دعػػ تخفع إلى السحكسة السخترة مغ ذكؼ الذأف، يصمبػف مغ السحكسة إلغاء العسل 
 .(2)اإلدارؼ غيخ السذخكع أك التعػيس عغ األضخار التي أصابتيع مغ جداء ىحا العسل

ىي: رقابة قانػنية في أساسيا  ،أعساؿ اإلدارة الخقابة القزائية عمى :ياخخ أن  كيعخفيا آ
 .(3)كاجخاءاتيا ككسائميا كأىجافيا

رقابة قانػنية تباشخىا الييئات القزائية عمى اختبلؼ "  :ياأن  بخخ البعس اآلكيعخفيا 
ية لمقانػف عغ شخيق أنػاعيا، كدرجاتيا بيجؼ ضساف احتخاـ مبجأ السذخكعية، كخزػع اإلدار 

لجفاع القانػنية السخفػعة مغ قبل األشخاص ذكؼ السرمحة كالرفة ضج أعساؿ كا مختمف الجعاكػ 
 .(4)الدمصات اإلدارية غيخ السذخكعة، مغ أجل إلغائيا أك جبخ ما تختب عشيا مغ أضخار"

 ،العشاصخ كالشقاط الستعمقة بالخقابة القزائية جسيعكيبلحع مغ خبلؿ التعخيفات شسػليا ل
مغ حيث اإلشارة عمى الجية السخترة بيا كتحجيج محميا كمػضعيا ككسائل تحخيكيا  سػاء  

 كاليجؼ السشذػد مشيا.

 خرائص الخقابة القزائية:  الفخع الثاني
لمخقابة القزائية العجيج مغ الخرائز يسكغ إجساليا في الشقاط  فإف   ،تأسيدا  عمى ما سبق

 (5)التالية:
                                                             

اضييخ خالج عبج الخحسغ، ضسانات حقػؽ اإلنداف في ضل قانػف الصػارغ، دار الحامج لمشذخ كالتػزيع، (  1)
 . 189، ص2008عساف، 

 . 315عبج العميع عبج السجيج مذخؼ، مخجع سابق، ص (  2)
 . 128، ص1994لعذب محفػظ، السدؤكلية في القانػف اإلدارؼ، ديػاف السصبػعات الجامعية، الجدائخ، (  3)
عسػد سيبلمي: الزبط اإلدارؼ البمجؼ في الجدائخ، رسالة ماجدتيخ، اإلدارية كالسالية، معيج العمـػ القانػنية (  4)

 . 195، ص1988اإلدارية ابغ عكشػف، جامعة الجدائخ، 
ر، الجدائخ، قخكؼ جساؿ، الخقابة القزائية عمى أعساؿ الزبط اإلدارؼ، رسالة ماجدتيخ، جامعة باجي مختا(  5)

 .6، ص2006
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الجية القزائية السكمفة بالخقابة عمى أعساؿ اإلدارة قج اكتدبت االختراص بشاء عمى  أف   .1
 نرػص دستػرية أك قانػنية.

كإنسا بخفع دعػػ قزائية مغ شخؼ ذكؼ الرفة  ،ال تتحخؾ الخقابة القزائية مغ تمقاء نفديا .2
 كالسرمحة.

قانػف لكفالة حق الخرػـ جخاءات مشرػص عمييا في الابة القزائية لسا ليا مغ قػاعج كإالخق .3
 ية كاالختراص في الفرل في الجعاكػ في الجفاع عغ أنفديع مغ جية كلزساف السػضػع

 مغ جية أخخػ.
الخقابة القزائية ىي رقابة مذخكعة، حيث ال يسمظ القاضي سػػ الحكع بسذخكعية الترخؼ  .4

 باإلضافة عمى التعػيس عغ األضخار الشاجسة عشو. ،أك بصبلنو
ـ الرادرة مغ شخؼ القزاء ليا قػة الذيء السقزي ؼيو، كما يتختب عغ ذلظ تكػف األحكا .5

 .(1)مغ كجػب تشفيحىا

 مباشخة الجعؾى القزائية:  الفخع الثالث

يا ال يسكغ مسارستيا كال خرائز الخقابة القزائية التي أشخنا ليا سابقا ، ىي أن  أىع  إف  
شخؼ ذكؼ الرفة كالسرمحة، بحيث ال يسكغ تحخيكيا إال بشاء عمى دعػػ قزائية مخفػعة مغ 

يقحع نفدو في الشداع بيغ ىيئات الزبط اإلدارؼ كاألشخاص مغ تمقاء نفدو، بل  لمقاضي أف  
 .(2)يجب لكي يتجخل أف تخفع إليو دعػػ قزائية

أكاف شبيعيا  أك  يا: "حق الذخز سػاء  الجعػػ القزائية اإلدارية بأن   البعس يعخؼك 
مجأ إلى القزاء يصالبو في خرػمة بيشو كبيغ اإلدارة، كذلظ بقرج كفالة حساية ي معشػيا  في أف  

ما يجعيو مغ حق اعتجػ عميو أك إلعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو أك التعػيس عشو، كحق 
 .(3)الذخز في االلتجاء إلى القاضي أك حقو في الجعػػ ىػ حق مصمق في دكلة القانػف 

كىحا  كىع سػاسية أماـ القزاء، يقاضفي حق األشخاص إلى التل الجساتيخ كقج اعتخفت ج     
( 6في السادة )كتعجيبلتو ـ 2003الفمدصيشي السعجؿ لدشة جتو نرػص القانػف االساسي ما أك  

                                                             

سامي جساؿ الجيغ، الخقابة عمى أعساؿ اإلدارة، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، مرخ، بجكف شبعة كتاريخ، (  1)
 . 231ص

 . 6قخكؼ جساؿ، مخجع سابق، ص(  2)
 . 1963( فؤاد العصار، القزاء اإلدارؼ، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 3) 
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كتخزع لمقانػف جسيع  " مبجأ سيادة القانػف ىػ أساس الحكع في فمدصيغ رت عمى أف  ن  حيث 
ا أيز  ( مغ نفذ القانػف 9السادة ) كنز   شخاص " كاألالدمصات كاألجيدة كالييئات كالسؤسدات 

أماـ القانػف كالقزاء سػاء ال تسييد بيشيع بدبب العخؽ أك الجشذ أك  يغالفمدصيشي"  عمى أف  
."  المػف أك الجيغ أك الخأؼ الدياسي أك اإلعاقة  

جب محة كالرفة بسػ تخفع مغ شخؼ ذكؼ السرك فالجعػػ القزائية اإلدارية تحخؾ  ،كعميو
حتػؼ عمى مجسػعة مغ البيانات كالػثائق السصمػبة قانػنيا ، كتجخؼ عسميات عخيزة مكتػبة ت

التحقيق عمى أساس األكضاع القانػنية السصخكحة في عخيزة الجعػػ، كسا يحكع القاضي بشاء 
عمى ما كرد في شمبات السجعي، كييجؼ مغ ذلظ إلى حساية السرمحة العامة، كشخعية كعجالة 

 .(1)ة نذاط اإلدارةكاستقام

 مؾقف القزاء الفلدظيشي مؽ الخقابة على أعسال الزبط اإلداري :  الفخع الخابع
في الزفة الفمدصيشية يعسل فعسل بيسا في فمدصيغ ، ي   ىشاؾ نطاميغ الججيخ بالحكخ أف  

سة العجؿ العميا ىي السحكسة الػحيجة كمح يشز عمى اعتبار أف  كالحؼ  ،ف بالقانػف القجيعى اآلحت  
 صيل في ذلظ ، كتسارس قزاءالجعاكػ اإلدارية ، كىي صاحبة االختراص األالتي تشطخ في 

 دارؼ .ا يتعمق بقخارات كأعساؿ الزبط اإللغاء دكف التعػيس ؼيساإل
شطاـ القزائي الندسيو تصػر في  كاألججر أف  كبيخ ، كلكغ في قصاع غدة فيشاؾ اختبلؼ 

عميو قانػف الفرل في السشازعات  حيث تعسل السحاكع اإلدارية عمى درجتيغ ، كذلظ ما نز  ، 
 :عمى درجتيغ فمدصيغ في السشازعات اإلدارية ت ػشطخعمى "  االدارية حيغ نز  

 . اإلدارية السحكسة .1
 . محكسة العجؿ العميا .2

   دارية عمى اختراصاترػص قانػف الفرل في السشازعات اإلكسا كحجدت ن
 : بالشغخ فيسا يليحيث تختص السحكسة اإلدارية 

قػػػانيغ كاألنطسػػة السعسػػػؿ بيػػا مػػا لػػع يػػخد نػػز فػػي لم ا  التػػي تجػػخؼ كفقػػ يػػةنتخاباالالصعػػػف  .1
 قانػف آخخ عمى إعصاء ىحا االختراص لسحكسة أخخػ.

                                                             

 .8ابق، صقخكؼ جساؿ، السخجع الد(  1)
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االسػػػػتجعاءات التػػػػي يقػػػػجميا ذكك الذػػػػأف بإلغػػػػاء المػػػػػائح أك األنطسػػػػة أك القػػػػخارات اإلداريػػػػة  .2
الشيائيػة الساسػة باألشػػخاص أك األمػػاؿ الرػػادرة عػغ أشػخاص القػػانػف العػاـ بسػػا فػي ذلػػظ 

 الشقابات .
صػػجار أكامػػخ إضػػة فػػي الحػػبذ التػػي يصمػػب فييػػا االسػػتجعاءات التػػي ىػػي مػػغ نػػػع السعار  .3

 اإلفخاج عغ األشخاص السػقػفيغ بػجو غيخ مذخكع.
التعيػػػػيغ أك التخؾيػػػػة أك العػػػػبلكات أك السشازعػػػػات الستعمقػػػػة بالػضػػػػائف العسػميػػػػة مػػػػغ حيػػػػث  .4

السختبات أك الشقػل أك اإلحالػة إلػى السعػاش أك التأديػب أك االسػتيجاع أك الفرػل، كسػائخ مػا 
 يتعمق باألعساؿ الػضيؽية.

رفػػػس الجيػػػة اإلداريػػػة أك امتشاعيػػػا عػػػغ اتخػػػاذ أؼ قػػػخار كػػػاف يجػػػب اتخػػػاذه كفقػػػا  ألحكػػػاـ  .5
 القػانيغ أك األنطسة السعسػؿ بيا.

ئل التػػي ليدػػت قزػػايا أك محاكسػػات بػػل مجػػخد عػػخائس أك اسػػتجعاءات خارجػػة عػػغ السدػػا .6
 صبلحية أؼ محكسة تدتػجب الزخكرة الفرل فييا تحؿيقا  لمعجالة.

 مشازعات العقػد اإلدارية. .7
 مشازعات الجشدية.  .8
شمبات التعػيس عغ األضخار الستعمقة بالسشازعػات اإلداريػة سػػاء رفعػت برػػرة تبعيػة أك  .9

 أصمية .
مػػا لػع يػػخد نػز خػػاص بخػػبلؼ  مشازعػات إداريػػة لػع يػػتع الػػشز عمييػا فػػي ىػحه السػػادة ؼأ .10

 .ذلظ
 أمػر أخخػ تخفع إلييا بسػجب أحكاـ القانػف. أؼ .11

كالزفة الفمدصيشية ،  كبيحا فيشاؾ فخؽ شاسع بيغ الشطاـ القزائي في قصاع غدة (1)
ىػ قزاء إلغاء دارؼ في قصاع غدة كحدب ما أشارت إليو السادة الدابقة فالقزاء اإل

كتعػيس كيكػف عمى درجتيغ ، كفي الزفة الفمدصيشية ىػ قزاء إلغاء فقط كعمى درجة 
  (1). كاحجة

القخارات اإلدارية مغ حيث  جسيع شأف قخار الزبط اإلدارؼ شأنو ؼيو أف   ظ  ش   كمسا ال 
، كالذكل  ،االختراص) امو، إذ يجب تػافخ خسدة أركاف ىي:ضخكرة تػافخ أركاف ؾي

                                                             

(
1
 .ـ2016( لدشة 3( مغ قانػف الفرل في السشازعات االدارية  رقع )3( كالسادة )1نرت عميو السادة ) ما (
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يرجر  ى يعتبخ قخار الزبط اإلدارؼ مذخكعا يجب أف  كحت   ، كالغاية(،كالدبب ،كالسحل
يقػـ  يكػف محمو جائدا  قانػنا ، كأف   كاألشكاؿ السقخرة، كأف   لئلجخاءاتمغ مختز، ككفقا  

 .(1)يدتيجؼ السحافطة عمى الشطاـ العاـ عمى سبب يبخره، كأف  

فإف تحقق  ،تعػد لػجػد عيب في أركاف القخار اإلدارؼ فإذا كانت أسباب إلغاء القخار اإلدارؼ 
عيب كاحج فقط يكفي لتحكع السحكسة بإلغاء القخار اإلدارؼ لسخالفتو مبجأ السذخكعية، كمغ ثع فبل 

 .(2)يذتخط كجػد أكثخ مغ عيب إللغاء القخار اإلدارؼ 

عمى عجـ في القانػف األساسي الفمدصيشي  ع الفمدصيشي عشجما نز  خ  ذ  كقج أحدغ الس  
تحريغ القخارات اإلدارية مغ الخزػع لخقابة القزاء، كالصعغ ؼيو باإللغاء في حالة مخالفتيا 

( مغ القانػف األساسي 30ت الفقخة الثانية مغ السادة )لسبجأ السذخكعية كالقانػف، فقج نر  
ابة و "يحطخ الشيي في القانػف عمى تحريغ أؼ قخار إدارؼ مغ رقالفمدصيشي السعجؿ عمى أن  

 (3)القزاء"

د األسباب التي تجعػ إلى إلغاء القخار و قج عج  كبالشطخ لمسذخع الفمدصيشي نجج أن  
كالسعسػؿ بو في الزفة  ( مغ قانػف تذكيل السحاكع34اإلدارؼ، حيث أشارت إلييا السادة )

فشرت عمى أنو يذتخط في الصمبات كالصعػف السخفػعة  ،2001( لدشة 5رقع ) الفمدصيشية
يكػف سبب  كىحا القانػف أف   ، (33لسحكسة العجؿ العميا مغ األفخاد أك الييئات الػاردة في السادة )

 الصعغ متعمقا  بػاحجة كأكثخ مسا يمي:
 االختراص .1
 كجػد عيب في الذكل. .2
 أكيميا.مخالفة القػانيغ أك المػائح أك الخصأ في تصبيقيا أك ت .3
 .(4)التعدف أك االنحخاؼ في استعساؿ الدمصة عمى كجو السيغ في القانػف  .4

يذػتخط  داريػة عمػى :مغ قانػف الفرػل فػي السشازعػات اإل (4ت السادة )فقج نر   ،ما في قصاع غدةأ
  :يكػف سببيا متعمقا  بػاحج أك أكثخ مسا يمي لغاء أف  جيع االستجعاءات الخاصة بجعػػ اإلفي تق

                                                             

 . 104بذيخ السذيخاكؼ، مخجع سابق، ص( 1) 
 . 513، ص1999القاىخة، سشة  –أنػر رسبلف، كسيط القزاء اإلدارؼ، دار الشيزة العخبية (  2)
 ـ.2005( مغ القانػف األساسي الفمدصيشي السعجؿ لدشة 30الفقخة الثانية مغ السادة )بسػجب ما جاء في (  3)
 ـ. 2001( لدشة 5( مغ قانػف تذكيل السحاكع الفمدصيشية رقع )34بسػجب ما جاء بشز السادة )(  4)
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 .االختراصعجـ  .1
 .كجػد عيب في الذكل أك اإلجخاءات .2
 .مخالفة القانػف األساسي كالقػانيغ أك المػائح أك الخصأ في تصبيقيا أك تأكيميا .3
 استعساؿ الدمصة.االنحخاؼ كإساءة  .4
  عيب الدبب. .5

كمغ أجل ذلظ سشقػـ في السصالب التالية بالشطخ في الخقابة الذكمية كالخقابة السػضػعية مغ أجل 
 يا.تػضيح

 السظلب الثاني
 الخقابة الذكلية

تعشي الخقابة الذكمية عمى قخارات الزبط اإلدارؼ فحز العشاصخ الذكمية ليحه القخارات، 
خخ تعسل الخقابة كبالذكل القانػني الدميع، بسعشى آكالتحقق مغ صجكرىا عغ الييئات السخترة 

كبحلظ فيي تشطخ إلى السذخكعية ، (1)الذكمية عمى التأكج مغ تػافخ عشرخؼ االختراص كالذكل
لحلظ سشقػـ بتشاكؿ الخقابة القزائية عمى عشرخ إلى فحػػ القخار اإلدارؼ ،  الذكمية كال تستج

 االختراص كعشرخ الذكل في القخارات الزبط اإلدارؼ.

 الخقابة القزائية على عشرخ الختراص في قخارات الزبط اإلداري :  الفخع األول

ساسية التي يقػـ عمييا ات بيغ الجيات االدارية مغ األفكار األراصتػزيع االخت إف  
ى يتفخغ يتع تقديع العسل حت   ف  ػف العاـ ، كيخاعى فييا مرمحة اإلدارة التي تدتجعي أنطاـ القان

قػاعج االختراص تحقق  السياـ السشػشة بو عمى أفزل كجو ، كسا أف   ألداءكل مػضف 
كيداىع في تحجيج  ،دارة السختمفةتػجو األفخاد إلى أقداـ اإل و يديلن  مرمحة االفخاد مغ حيث إ

 .(2)الشاتجة عغ مسارسة اإلدارة لػضيفتيا  ةالسدؤكلي

ج اختراصات معيشة لخجاؿ حيث يقػـ القانػف العاـ عمى فكخة االختراص، كفكخة تحجي
زي تحجيج ىحا السبجأ ال يقت ألف   ،ىي نتيجة مغ نتائج مبجأ الفرل بيغ الدمصاتاإلدارة 

                                                             

 . 127بذخ العاككر، مخجع سابق، ص (  1)
 . 220( أنػر الذاعخ ، مخجع سابق ، ص 2)



 116 
 

كإنسا يدتتبع أيزا  تػزيع االختراصات في داخل  ،اختراص الدمصات العامة الثبلث فحدب
يا القػاعج التي تحجد األشخاص أك الييئات التي كبحلظ تعخؼ برفة عامة بأن   ،الدمصة الػاحجة

فاالختراص ىػ صبلحية مػشغ أك جية إدارية محجدة في اتخاذ ،  (1)تسمظ إبخاـ الترخفات
 .(2)قخار إدارؼ معيغ كتتحجد ىحه الربلحية بسػجب أحكاـ القانػف 

"األىمية أك القجرة القانػنية الثابتة لجية  :واالختراص بأن   دارؼ عشرخالفقو اإلكيعخؼ 
اإلدارة أك لؤلشخاص التابعيغ ليا في إصجار قخارات محجدة مغ حيث مػضػعيا كنصاؽ تشفيحىا 

 .(3)السكاني

القخار اإلدارؼ يعتبخ مذػبا  بعيب عجـ  إف   :ؿ العميا الفمدصيشية بقػلياكعخفتو محكسة العج
و مغ صبلحية جية ألن   ؛االختراص ما داـ قج صجر مغ جية إدارية ال تسمظ صبلحية إصجاره

 .(4)إدارية أعمى

تحجيج االختراص ىػ مغ عسل السذخع، كعمى السػضف أك الييئة  فالقاعجة أف   ،لحا
 تمتـد حجكد االختراص كسا رسسيا السذخع، كالغالب أف   ر القخار اإلدارؼ أف  السشػط بيا إصجا

يحكخ السذخع صخاحة عزػ اإلدارة الحؼ يسمظ مسارسة االختراص، كلكشو أحيانا  يشطع بعس 
 .(5)االختراصات كيعيج بيا إلى  إدارة معيشة

أكثخ األحكاـ القزائية الفمدصيشية عمى عيب االختراص لمقخار اإلدارؼ لحلظ  كسا كأف  
 دارؼ .عجـ االختراص في قخارات الزبط اإلنػضح صػر 

 صؾر عجم الختراص في قخارات الزبط اإلداري أول : 
 عجم الختراص السؾضؾعي: .1

                                                             

صساكؼ، مذكمة استبعاد السذخع لبعس القخارات اإلدارية مغ رقابة القزاء اإلدارؼ، مجمة العمػـ سميساف ال(  1)
 . 676، ص1961-2-1القانػنية كاالقترادية ، العجد 

 . 278سامي جساؿ الجيغ، أصػؿ القانػف اإلدارؼ، مخجع سابق، ص (  2)
 .283ع سابق، ص سميساف الصساكؼ، الشطخية العامة لمقخارات اإلدارية، مخج(  3)
 . 13/11/1999، جمدة 1998( لدشة 17قخار محكسة العجؿ العميا الفمدصيشية بخاـ هللا رقع )(  4)
 164، ص2011القاىخة،  –عبج الشاصخ أبػ سسيجانة، قزاء اإللغاء، الكتاب الثاني، دار الشيزة العخبية (  5)
. 
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ا  يرجر أحج أعزاء الدمصة اإلدارية قخار  يقرج بعيب عجـ االختراص السػضػعي أف  
 .(1)خخفي مػضػع يجخل في اختراص عزػ آ

كمغ السسكغ  ،ثاره مذخكعةيكػف محل القخار أك مػضػعو أك آ كىحا العيب يفتخض أف  
 .(2)إحجاثو قانػنيا ، كلكغ بقخار إدارؼ يرجر مغ جية إدارية خبلؼ مرجر القخار

يتخح تجبيخ الزبط اإلدارؼ مسغ ال تحجده قاعجة االختراص السقخرة لو  كيتسثل في أف  
كيجخل في مجاؿ سمصة ضبط  ،بأف ترجره سمصة ضبط إدارؼ في مجاؿ خارج عغ مياميا

ى مدتػػ أدنى، كىػ أكثخ صػر عيب إدارؼ أخخػ مغ نفذ السدتػػ أك مدتػػ أعمى أك حت  
 .(3)عجـ االختراص كقػعا  في العسل

 :(4) عجة عجم الختراص السؾضؾعي في حالت ويسكؽ حرخ

معيشة ، فإذا  مغ السعخكؼ أف القانػف يحجد اختراصات كل مػضف أك جية إدارية بسػضػعات
دارة اختراصاتو تمظ فتعتبخ اعتجاء عمى اختراصات جية أخخػ ، تجاكز ىحا السػضف أك اإل

 التالية :تحقق عيب عجـ االختراص السػضػعي ، كيأخح الرػر فيشا ي
اعتجاء ىيئة مخؤكسو عمى سمصات ىيئة عميا: فالػالي ليذ بسقجكره اتخاذ تجابيخ ىي مغ  .1

اختراص الػزيخ كالػزيخ ال يسكشو اتخاذ تجابيخ ىي مغ اختراص رئيذ الجسيػرية مع 
 و يػجج أسمػب التفػيس.مبلحطة أن  

جد كيحسي ميجاف اختراص القانػف قج يح اعتجاء ىيئة عميا عمى صبلحيات ىيئة دنيا، ألف   .2
، كمثالو اعتجاء مجيخ مجيخية العسل عمى اختراص مفتر العسل ، أك اختراص الييئة الجنيا

 .السجمذ البمجؼ عمى اختراصات رئيذ البمجية 

                                                             

زكي دمحم الشجار، القزاء اإلدارؼ، دراسة مقارنة بالذخيعة اإلسبلمية، الصبعة الثانية، األزىخ لمصباعة ، د. (  1)
 .368، ص1996مشيػر، 

عبج العديد خميفة، أكجو الصعغ بإلغاء القخار اإلدارؼ في الفقو كقزاء مجمذ الجكلة، دار الفكخ الجامعي، (  2)
 . 11ص ،2002اإلسكشجرية، الصبعة األكلى، 

دمحم عبج الحسيج مدعػد، إشكاليات رقابة القزاء عمى مذخكعية قخارات الزبط اإلدارؼ، الصبعة األكلى، (  3)
 . 391، ص2007مصابع الذخشة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، 

 . 222أنػر الذاعخ ، مخجع سابق ، ص (  4)
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تجبيخ اعتجاء سمصة إدارية عمى ميجاف سمصة إدارية أخخػ مػازية ليا، مثاؿ ذلظ اتخاذ كزيخ  .3
يخ العجؿ عمى كمثاؿ ذلظ أيزا اعتجاء كز خ، خمعيغ يجخل في اختراص كزيخ آ

 إال إذا كاف مفػضا  بحلظ.عمى لمقزاء ، اختراصات السجمذ األ

 ( عجم الختراص السكاني:3
تتخح سمصة إدارية قخار إدارؼ يستج نصاقو إلى  كمقتزى عجـ االختراص السكاني أف  

إقميع سمصة إدارية أخخػ، فإذا كانت بعس الييئات كالدمصات اإلدارية تسارس اختراصاتيا عبخ 
ىيئات أخخػ يقيج القانػف كتحجد  كامل إقميع الجكلة كالخئيذ الجكلة، رئيذ الحكػمة كالػزراء، فإف  

 .(1)نصاؽ اختراصيا اإلقميسي

أما عغ الحالة األكلى فيشطخ فييا إلى السكاف الحؼ تتخحه ؼيو ، ي حالتيغ كيطيخ ف
سمصات الزبط قخاراتيا، فإذا مارست اختراصاتيا في مكاف آخخ غيخ السكاف الحؼ يػجج ؼيو 
مخكد إدارتيا لحق قخارىا عيب عجـ االختراص السحمي، كىي حالة نادرة التحقق لدببيغ أكليسا 

ؼ تسارس برفة عامة اختراصاتيا حيث مقخ إدارتيا، كثانيتيا أنو أف سمصات الزبط اإلدار 
ا كاف ترجر ما يعي ليا مغ تجابيخ أي   يشجر أف تػجج نرػص تمدميا بحلظ حيث يتدشى ليا أف  

 ى كلػ كانت خارج إقميع الجكلة.مكاف كجػدىا كقت اتخاذىا حت  

رات الزبط اإلدارية، فعشجما الحالة الثانية: كتتحجد بالشصاؽ اإلقميسي الحؼ تصبق ؼيو قخا
تتجاكز سمصة الزبط اإلدارؼ الشصاؽ اإلقميسي أك السحمي الخاص بيا كتتخح تجابيخ نتعجاىا 

ىحه القخارات  معتجية بحلظ عمى االختراص السكاني أك السحمي لدمصة الزبط األخخػ، فإف  
 .(2)ط اإلدارؼ كىي كحلظ حالة نادرة الػقػع في مجاؿ الزب ،يذػبيا عيب عجـ االختراص

 ( عجم الختراص الدماني:2
إذا كاف األصل لكل اختراص إدارؼ نصاقا  مػضػعيا  كمكانيا  محجدا  يتعيغ احتخامو، 

 .(3)يسارس خبللو فإف لو أيزا  نصاقا  زمانيا  يجب أف  

                                                             

 . 73بػقخيط عسخ، مخجع سابق، ص(  1)
 . 210، مخجع سابق، صدمحم عبج الحسيج مدعػد(  2)
 . 56عبج العديد خميفة، مخجع سابق، ص(  3)
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ا دارة قخار  ية اإلالج كيرجر السػضف أ كيقرج بعيب عجـ االختراص مغ حيث الدماف أف  
داريا قبل صجكر قخار رجل اإلدارة قخارا إ صجاراؽ الدمشي السقخر لسسارستو ، أك إخارج الشص

تعييشو أك بعج قبػؿ استقالتو أك فرمو مغ الػضيفة أك إحالتو عمى التقاعج مع التحفع لشطخية 
 (2)كيتسثل عيب عجـ االختراص الدمشي في صػرتيغ ،(1)السػضف الفعمي 

 صفتو الػضيؽية.صجكر القخار عغ مػضف زالت عشو  .1
 صجكر القخار عغ مػضف زالت عشو سمصتو التقجيخية. .2

 الخقابة القزائية على عشرخ الذكل مؽ قخارات الزبط اإلداري الفخع الثاني : 
و ال يذتخط في القخارات اإلدارية شكل خاص لرجكرىا ما لع يقخر القانػف األصل أن  

فق رات اإلدارية شخعية إال إذا صجرت ك عكذ ذلظ عمى سبيل االستثشاء، كعشجىا ال تكػف القخا
 .(3)جخاءات السقخرةالذكميات السحجدة، كباتخاذ اإل

جخاءات التي يتصمبيا القانػف بالشدبة لبعس القخارات اإلدارية فإذا تجاىمت اإلدارة الذكل أك اإل
 .(4)كانت مذػبة بعيب الذكل مسا يتػجب الصعغ ؼيو باإللغاء أماـ القزاء اإلدارؼ 

و: "عجـ احتخاـ القػاعج االجخائية أك الذكمية السحجدة إلصجار جانب مغ الفقو بأن  كعخفو 
القخارات اإلدارية في القػانيغ كالمػائح، سػاء أكاف ذلظ بإىساؿ تمظ القػاعج كمية، أك بسخالفتيا 

 .(5)"جدئيا  

عيب قت بيغ الفقو الحجيث كأحكاـ مجمذ الجكلة الفخندي فخ   كتججر اإلشارة إلى أف  
يفخغ فييا القخار عشج إصجاره، أؼ  جب أف  ، فالذكل ىػ الرػرة التي ي(6)جخاءاتالذكل كاإل

                                                             

 .216ىاني غانع ، مخجع سابق، ص (  1)
 لسديج مغ التفاصيل حػؿ تمظ الرػر راجع .(  2)

 . 56عبج العديد خميفة، مخجع سابق، ص -       
 .201عبج الشاصخ أبػ سسيجانة، القزاء اإلدارؼ، مخجع سابق، ص  -       

 . 74بػقخيط عسخ، مخجع سابق، ص(  3)
، 1993محسػد حافع، القزاء اإلدارؼ في القانػف السرخؼ كالسقارف، دار الشيزة العخبية، القاىخة، (  4)

 . 637ص
سميساف دمحم الصساكؼ، القزاء اإلدارؼ، قزاء اإللغاء، الكتاب األكؿ، دار الفكخ العخبي، اإلسكشجرية، (  5)

 . 733، ص1976
 . 216، ص1998تاح أبػ الميل، قزاء السذخكعية ،دراسة مقارنة، دار الشيزة العخبية، القاىخة، عبج الف(  6)
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أما  (1)تتع بيا عسمية التعبيخ عغ اإلرادة التي ىي جػىخ القخار اإلدارؼ  الرػرة التي يجب أف  
 يسخ بيا القخار في مخحمة إعجاده كقبل صجكره برفة جخاءات فيي الخصػات التي يجب أف  اإل

 .(3)كمثاليا إجخاء تحقيق كتابي أك شفػؼ قبل تػؾيع جداء معيغ (2)نيائية

فخاد يدعى مغ جية الى تحقيق مرمحة األ كعشجما يذتخط القانػف اتباع شكل إجخاء معيغ إنسا   
كمغ جية أخخػ ات مجحفة بحقػقيع برػرة ارتجالية ، كعجـ فدح السجاؿ لئلدارة إلصجار قخار 

جـ التدخع في تباع االصػؿ كالتخكؼ كعمحة العامة في إلداـ االدارة باسريعسل عمى تحقيق ال
 . (5)ار االدارؼ كالتأكج مغ مذخكعيتو، كإمكانية بدط القزاء لخقابتو في القخ اتخاذ قخارات خاشئة 

 جخاءاتقؾاعج الذكل واإلو صؾر  

 : الخقابة على الذكليات الجؾىخيةأولا 
ع أك خ  ذ  عميو الس   جخاءات التي نز  الذكل كاإل ا مغ حيثف القخار صحيح  يكػ  يجب أف  

قخرتو االدارة في سمػكياتيا مغ تمقاء نفديا ، كإال كاف القخار الرادر قاببل لئلبصاؿ كذلظ حساية 
، كتتسثل األشكاؿ التي تؤثخ عمى شكل القخار اإلدارؼ األشكاؿ (4) لمسرمحة العامة كالخاصة

اءات الدابقة عمى اتخاذ القخار اإلدارؼ كالذكل الخارجي الجػىخية، في نػعيغ أساسيغ ىسا االجخ 
 لمقخار اإلدارؼ.

كالخقابة عمى الذكميات الجػىخية في قخار الزبط اإلدارؼ تطيخ بذكل كبيخ في قخارات الزبط 
اإلدارؼ الخاص، كمغ الذكميات كاالجخاءات التي غالبا  ما يشز عمييا القانػف ىي ضخكرة اتخاذ 

تقخيخ أك تحقيق نقػـ بو جيات معيشة غالبا  ما تتدع ىحه الجيات بالصابع القخار بشاء عمى 
 .(5)التقشي

                                                             

، 1996ماىخ جبخ نرخ، األصػؿ العامة لمقزاء اإلدارؼ، قزاء اإللغاء، دار الشيزة العخبية، القاىخة، (  1)
 . 216ص

، 2004أة السعارؼ، اإلسكشجرية، عجناف عسخك، قزاء اإلدارؼ، قزاء اإللغاء، الصبعة الثانية، مشذ(  2)
 . 110ص

 . 364ماىخ جبخ نرخ، مخجع سابق، ص (  3)
 . 227( انػر الذاعخ ، مخجع سابق ، 6)
 .  226السخجع الدابق ، ص (  4)
 . 75بػقخيط عسخ، مخجع سابق، ص(  5)
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كيتصمب التذخيع مغ سمصة الزبط مخاعاة األكضاع الذكمية لمقخار اإلدارؼ، كىحا اإلفخاغ 
تيجؼ عسمية تقييج اإلدارة في شكل معيغ، ك  و قخار إدارؼ إرادتيا في عسل قانػني بػصف بأن  

يا تسثل حساية ت معيشة إلى حساية مرمحة اإلدارة مغ جية، كمغ جية أخخػ فإن  جخاءابذكل كإ
 ، كال تقل أىسية الذكل مغ مخاعاة الشرػص السػضػعية لمقانػف، ألف  (1)كضسانة لحقػؽ األفخاد

القخار اإلدارؼ يتستع بقػة الذيء السقخر، كبقخيشة الدبلمة مغ خبلؿ استشاده لمشز، لحلظ يعتبخ 
ع عمى خ  ذ  صحيحا  كمتفقا  مع القانػف في حجكد السرمحة العامة، كمغ ىشا أكجب الس  أنو صجر 

جخاء تحقيق، يات، مثل أخح رأؼ بعس المجاف أك إجخاءات أك الذكمرجل اإلدارة مخاعاة بعس اإل
 .(2)أك إبجاء األسباب السػجبة التخاذ القخار

 ثانياا: الخقابة على الذكليات غيخ جؾىخية
دؼ إلى إلغائو، أما ػ الجػىخية بعيب القخار اإلدارؼ كت إغفاؿ كتجاىل الذكميات إف  

جخاءات غيخ الجػىخية )الثانػية( فبل تعيب القخار كال تؤدؼ إلى إلغائو، كبحلظ فإذا الذكميات كاإل
لع يشل عيب الذكل مغ جػىخ القخار كلع يؤثخ عميو أك يغيخ في مػضػع القخار ذاتو كاف العيب 

يات التي لع يػجب القانػف في تمظ الكم شكاؿ الثانػية أك غيخ الجػىخيةكتتسثل األ، (3)ا  ثانػي
شكاؿ البصبلف عمى مخالفتيا مغ جانب اإلدارة ، ككحلظ األتباعيا كاحتخاميا ، كلع يختب ضخكرة ا

ثخ عمى مزسػف القخار كمحتػاه بحيث ال يشتج عغ مخالفتيا أؼ تغيخ في محتػػ ؤ التي ال ت
ى لاتبعتيا ، كمغ قبيل ذلظ إغفاؿ اإلدارة اإلشارة صخاحة في صمب قخارىا إدارة اإل القخار لػ أف  

صجاره ، أك عجـ ذكخ صفات أعزاء المجاف الشرػص القانػنية التي كانت األساس في إ
مق الذكل بزسانة مقخرة لسرمحة كالسجالذ في صمب القخارات الرادرة عشيا أك عجـ تع

 .(4)فخاداأل
 

                                                             

التػزيع ، بجكف كػسة فزيل، القخار اإلدارؼ في ضػء قزاء مجمذ الجكلة، دار ىػمة لمصباعة كالشذخ ك (  1)
 .143سشة نذخ، ص

 . 326جمصي عسخ، مخجع سابق، ص (  2)
 . 215، ص1499إعاد الؿيدي، القزاء اإلدارؼ كقزاء السطالع، دار كائل لمشذخ، عساف، الصبعة األكلى، (  3)
عسخ دمحم الذػبكي "القزاء اإلدارؼ" دراسة مقارنة ، الجدء األكؿ، مكتبة الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عساف، (  4)

 . 315، ص1996الصبعة األكلى،  
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 ومؽ الذكليات التي ل تؤثخ في مذخوعية القخار الداري 
 ف  يختب عمى تخمفو بصبلف القخار اإلدارؼ ، إال أ فخاد ،إذا كاف الذكل السقخرة لرالح األ .1

دارة أشكاؿ كإجخاءات ثانػية ال القزاء اإلدارؼ اعتبخ األشكاؿ كاإلجخاءات السقخة لسرمحة اإل
بالتسدظ بتخمف  لؤلفخادالقخار االدارؼ ، حيث ال يدسح  يتختب عمى مخالفتيا الحكع بإلغاء

خ ع لسرمحة اإل الذكل  لغاء القخار الرادر في حقيع. إلى إدارة تػصبل  الحؼ قخره الس ذ 
تحجيج ا ، فسغ جية مغ الرعب فخاد كلكشو قج  كاجو انتقاد فقيي  الذكل السقخرة لسرالح األ .2

 ىحه خخ أف  لسرمحة اإلدارة كحجىا ، كمغ جانب آالحاالت التي تكػف فييا األشكاؿ السقخرة 
رالح العاـ ، كليذ تحقيق صالح اإلدارة كحجىا أك شكاؿ ىي في الحؿيقة مقخرة لتحقيق الاأل
 فخاد كحجىع . األ

 السظلب الثالث
 الخقابة السؾضؾعية

العشاصخ السػضػعية لمقخار اإلدارؼ تتسثل في سبب القخار الحؼ مغ أجمو يتجخل  إف  
ل اإلدارة كيرجر قخاره بيجؼ مػاجية الػقائع السادية أك القانػنية، إضافة إلى محل القخار رج

إضافة إلى غاية القخار الستسثل في اليجؼ  ،كالستسثل في األثخ القانػني الشاتج عغ القخار اإلدارؼ 
ىحه الفكخة الستػخي تحؿيقو مغ إصجار القخار اإلدارؼ كالستسثل دائسا  في تحقيق السرمحة العامة 

عمى ما نقجـ ذكخه ككفقا  لمسشيج  كبشاء  ،  (1)السخنة كالسصاشة كما تحسمو مغ تػسيع كتزييق
 نقدع ىحا السصمب إلى فخعيغ رئيدييغ كالتالي: العمسي لشا أف  

 الخقابة القزائية على عيب مخالفة القانؾن :  الفخع األول

ا يكػف الحكع مخالف   مرصمح مخالفة القانػف لو معشياف، معشى مػسع يقرج بو أف   إف  
لقاعجة مغ قػاعج القانػف، كىػ تعخيف يشصبق عمى كل حاالت الصعغ بالشقس فعجـ االختراص 

جخائي، أما ل مخالفة لمقانػف السػضػعي أك اإلجخاءات، تذكك تجاكز الدمصة مخالفة الذكل كاإلأ

                                                             

 . 262مقجكد مدعػدة، مخجع سابق، ص (  1)
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يقرج بو السخالفة السػضػعية لمقاعجة القانػنية سػاء كانت تذخيعية أك الئحية السعشى الزيق ؼ
 .(1)أك مبجأ مغ مبادغ القانػف الصبيعي، حدب التعجاد الحؼ أكرده السذخع لسرادر القانػف 

ا في العسل فخقابة كيعتبخ عيب مخالفة القانػف مغ أىع العيػب الجػىخية كأكثخىا تصبيق  
يتعمق بعيب االختراص كالذكل، تعتبخ رقابة خارجية بعيجة عغ فحػػ  القزاء اإلدارؼ ؼيسا

القخار السصعػف ؼيو، أما رقابتو، ؼيسا يتعمق بسخالفة القػاعج القانػنية، فإنيا رقابة مػضػعية 
 .(2)تدتيجؼ محل القخار اإلدارؼ بالشدبة ألحكاـ القانػف العاـ

، كمحل القخار (3)حل القخار اإلدارؼ كعيب مخالفة القانػف ىػ ذلظ العيب الحؼ يترل بس
ا األثخ إنذاء ىػ األثخ القانػني الحؼ يحجثو القخار في الحالة القانػنية القائسة، كيشتج عغ ىح

أك تعجيل مغ السخكد القانػني القائع أك إلغائو، كلكي يكػف محل القخار  مخكد قانػني ججيج
 .(4)يكػف قائسا  عمى أساس قانػني يبخرهيكػف مسكشا  كجائدا  قانػنا ، أؼ  مذخكعا  يجب أف  

 عمى ذلظ نقدع ىحا الفخع إلى قدسيغ عمى الشحػ التالي: كبشاء  

 ة عيب السحلماهي   : أولا 

يقرج بعشرخ السحل في قخارات الزبط اإلدارؼ ىػ تشطيع الحخيات العامة أك تقييجىا 
ظ الدمصة إال لسا تقتزيو كتمظ في األصل مغ اختراص السذخع كلع يكغ االعتخاؼ لئلدارة بتم

اإلدارة أقجر مغ السذخع عمى سخعة الترخؼ لسجابية اإلخبلؿ  الزخكرات العسمية، باعتبار أف  
 ؛بالشطاـ العاـ، كلحلظ لع يكتف السذخع بػضع مبادغ عامة تاركا  اإلدارة اتخاذ التجابيخ السبلئسة

الدمصة قج تتغػؿ عمى الحخيات بحجة السحافطة عمى الشطاـ العاـ، كخرػصا  أنيا  كنطخا  ألف  
جخاءات جدائية إدارية، لحلظ كاف تشطيع الحخيات العامة مظ كسائل القيخ مغ تشفيح مباشخ كإتس

دستػريا  كتذخيعيا  ضخكرة قانػنية، بحيث ال يتخؾ لئلدارة تشطيع الحخيات عغ شخيق المػائح إال في 
 .(5)ػاؿ التي سكت عشيا كل مغ السذخع كالجستػراألح

                                                             

 .113، ص1999دتيخ، جامعة الجدائخ، ىجاـ الذيخة، الصعغ بالشقس أماـ مجمذ الجكلة الجدائخؼ، ماج(  1)
دمحم العبادؼ، قزاء اإللغاء، دراسة مقارنة، الصبعة األكلى، مكتبة دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عساف، (  2)

 . 216، ص1995
 .326دمحم الذػبكي، مخجع سابق، ص(  3)
 . 312حديغ عبج العاؿ، مخجع سابق، ص(  4)
 .244دمحم دمحم بجراف، مخجع سابق، ص (  5)
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 : شخوط محل القخار اإلداري 
يكػف محل القخار مسكشا مغ الشاحية القانػنية  يكػف القخار اإلدارؼ مسكشا: كيقرج بحلظ أف   أف   .1

القخار اإلدارؼ يربح  أك مغ الشاحية الػاقعية، فإذا استحاؿ ىحا السحل قانػنا  أك كاقعا ، فإف  
 .(1)مشعجما   قخارا  

يدتشج إلى أحكاـ القانػف كإذا خالف أحكاـ  أف يكػف القخار اإلدارؼ جائدا  قانػنا ، أؼ أف   .2
 .(2)القانػف يربح القخار غيخ مذخكع كبالتالي يجب إلغاؤه

كيتسثل عيب السحل في ؾياـ اإلدارة بعسل تحخمو القاعجة القانػنية أك في امتشاعيا عغ 
تقػـ اإلدارة باالعتجاء عمى الحخية الذخرية ألحج األفخاد في غيخ  كذلظ كأف   ،عسل تػجيو

تستشع عغ مشح رخرة رغع تػافخ الذخكط التي  األحػاؿ التي يجيد فييا القانػف ذلظ، أك أف  
 استمدميا القانػف لػجػب مشحيا.

كغالبا  ما تحجث مثل ىحه السخالفات السباشخة نتيجة عجـ التأكج مغ كجػد القاعجة 
نػنية، أما بدبب تعاقب التذخيعات مسا يثيخ البحث في تحجيج كل مغ القػاعج السمػية كتمظ القا

التي ال تداؿ سارية السفعػؿ رغع صجكر التذخيعات الججيجة، كأما بدبب الصبيعة غيخ السكتػبة 
 .(3)لمقػاعج السدتسجة مغ العخؼ أك القزاء كما قج يثػر حػؿ كجػدىا مغ شظ كإثبات

 ة عيب الدببهي  مااا : ثاني
سبب القخار ىػ أحج أركانو، بحيث يشتفي القخار بعجـ كجػده، كيعخؼ الدبب في القخار 

و: "حالة قانػنية كاقعية أك قانػنية بعيجة عغ رجل اإلدارة كمدتقمة عغ إرادتو تتع اإلدارؼ بأن  
التي تبخر تجخل اإلدارة يتجخل كيأخح قخارا  ما، كإذا لع تتػافخ الحالة  و يدتصيع أف  فتػحي لو بأن  

 .(4)كاتخاذىا ىحا القخار يشعجـ الدبب كيكػف القخار معيبا  كقاببل  لئلبصاؿ

                                                             

 .622القزاء اإلدارؼ، مخجع سابق، صعبج الغشي بديػني، (  1)
 .218دمحم العبادؼ، مخجع سابق، ص(  2)
 . 393ماجج راغب الحمػ، القزاء اإلدارؼ، مخجع سابق، ص(  3)
 . 917سميساف الصساكؼ، قزاء اإللغاء، مخجع سابق، ص(  4)
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تكػف الػاقعة  كعيب الدبب ىػ عجـ السذخكعية التي يريب القخار اإلدارؼ في سببو بأف  
 .(1)التي يقػـ عمييا القخار غيخ مػجػدة أك غيخ صحيحة مغ حيث تكييفيا القانػني

الخقابة القزائية عمى أسباب قخارات الزبط اإلدارؼ مغ أىع الزسانات األساسية كتعتبخ 
اإلدارة ىي تسارس  لتحقيق مذخكعية ترخفات اإلدارة كخزػعيا لمقانػف كذلظ عمى اعتبار أف  

اختراصاتيا في مجاؿ الزبط اإلدارؼ يجب أال نترخؼ كفق أىجافيا كميػليا دكف رقابة أك 
 .(2)تدتشج في كل ما ترجره مغ قخارات إلى أسباب كاقعية تدػغ ليا ذلظ متابعة، إنسا يجب أف  

ت أحكاـ محكسة العجؿ العميا الفمدصيشية في خرػص الخقابة عمى أسباب كلقج استقخ  
ىحه الخقابة تتسثل في التحقيق مغ كجػد حالة التيجيج أك  قخارات الزبط اإلدارؼ، عمى أف  

ية الػاقعية، كذلظ بالتحقق مغ صحة الػجػد السادؼ لمػقائع التي اإلخبلؿ بالشطاـ العاـ مغ الشاح
ؾيستيا كخصػرتيا  تجعييا اإلدارة، ثع بعج ذلظ فحز سبلمة التكييف القانػني ليا، كأيزا  نقجر

 .(3)جخاء الستخح عمى أساس مشياكتشاسبيا مع اإل

لييا في إصجار اإلدارة ليدت ممدمة بحكخ األسباب التي استشجت إ الججيخ بالحكخ أف  
قخارىا، إال إذا ألدميا القانػف بتدبب القخار، فإذا ذكخت اإلدارة سبب قخارىا شػعا  أك كخىا خزع 

 .(4)ىحا الدبب لخقابة القزاء اإلدارؼ لمتأكج مغ مصابقتو لمقانػف 

 الخقابة القزائية على عيب النحخاف بالدلظة:  الفخع الثاني

دي رقابة الغاية أك اليجؼ أىسية كبيخة في الخقابة القزائية عمى السذخكعية الجاخمية كتت
لقخارات الزبط اإلدارؼ برفة خاصة، كالقخارات األخخػ برفة عامة، ؼيقرج بيحا استخجاـ 
اإلدارة لدمصتيا مغ أجل تحقيق غاية غيخ مذخكعة سػاء باستيجاؼ غاية بعيجة عغ السرمحة 

ء ىجؼ مغايخ لميجؼ الحؼ حجده ليا القانػف كيصمق عمى ىحا العيب االنحخاؼ العامة أك ابتغا
                                                             

 . 413ماجج راغب الحمػ، القزاء اإلدارؼ، السخجع الدابق، (  1)
شػابل، مدئػلية الجكلة عغ أعساؿ الزبط اإلدارؼ في القانػف الميبي كالسقارف، اإلسكشجرية، عاشػر سميساف (  2)

 . 532، ص2008
رضا عبج هللا حجازؼ، الخقابة القزائية عمى ركغ الدبب في اجخاءات الزبط اإلدارؼ، دراسة مقارنة، (  3)

 .8، ص2001دكتػراه، جامعة القاىخة، كمية الحقػؽ،  أشخكحة
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كبحلظ لع تعج الخقابة القزائية عمى أعساؿ اإلدارة مقرػرة عمى فحز الذخعية  ،بالدمصة
 .(1)الخارجية كإنسا أصبحت الخقابة تستج إلى الشػايا الشفدية لسرجر القخار

العيػب التي تمحق القخارات اإلدارية عسػما ،  لحا يعج عيب االنحخاؼ بالدمصة مغ أخصخ
كقخارات الزبط اإلدارؼ عمى كجو الخرػص، كذلظ بدبب اآلثار الدمبية السباشخة الستختبة عمى 

، كمغ صػر عيب االنحخاؼ في استعساؿ الدمصة ما (2)العيب السحكػر باعتباره عيبا  في االختبار
 يمي :

 بعيجة عؽ السرلحة العامةق أغخاض استعسال سلظة الزبط لتحقي .1
ىحا االنحخاؼ يكػف  ألف   ة مغ أػخصخ صػر االنحخاؼ بالدمصة؛تعتبخ ىحه الرػر 

 .(3)، فعزػ الزبط يدتغل سمصتو الزبصية لتحقيق أىجاؼ بعيجة عغ السرمحة العامةامقرػد  

يدتيجفيا القخار اإلدارؼ  كفي ىحه الحالة تصخح اإلدارة لسرمحة العامة التي يجب أف  
جانبا لتعسل عمى تحقيق ىجؼ ال يست لحلظ السرمحة برمة، ؼيقػـ رجل اإلدارة باستعساؿ  

 ، كمغ صػرىا :(4)سمصتو إلدراؾ أغخاض ال تتعمق بالسرمحة العامة
استعساؿ الدمصة لتحقيق نفع شخري: قج يرجر رجل اإلدارة قخاره بقرج تحقيق نفع  . أ

لغيت لرجكرىا يقرج تحقيق نفع شخري شخري لو أك لغيخه، كمغ أمثمة القخارات التي أ
لخجل اإلدارة القخار الحؼ أصجره أحج العسل في فخندا بتحخيع الخقز في السخاقز العامة 

الخقز يرخؼ الذباب عغ العسل، ثع اتزح لسجمذ الجكلة  خبلؿ فتخات معيشة بحجة أف  
ب، كتحقيق السرمحة العسجة أصجر ىحا القخار في كاقع األمخ ليذ لحساية الذبا الفخندي أف  

العامة كسا يجعي كإنسا لحساية السقيى الحؼ كاف يسمكو في مشافدة ىحا السخاقز التي تجحب 
 .(5)الذباب إلييا

                                                             

 . 99، ص2005حديغ شاىخؼ، شخح كجيد لئلجخاءات الستبعة في السػاد اإلدارية، الجدائخ، دار الخمجكنية، ( 1)
، 1978سمسياف الصساكؼ، نطخية التعدف باستعساؿ الدمصة، الصبعة الثالثة، مصبعة جامعة عيغ شسذ، (  2)

 . 81ص
 . 338خجع الدابق، ص سميساف الصساكؼ، الس(  3)
 . 398ماجج راغب الحمػ، مخجع سابق، ص (  4)
 . 399ماجج راغب الحمػ، مخجع سابق، ص (  5)
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ساءة الدمصة، الرػرة مغ أسػأ حاالت استغبلؿ كإ مباشخة الدمصة بقرج االنتقاـ: كتعتبخ ىحه . ب
قرج االنتقاـ كالتذفي، كذلظ فتسارس سمصة الزبط سمصاتيا العامة إليقاع األذػ بالغيخ ب

يقػـ أحج رجاؿ  ، كمثاؿ ذلظ أف  (1)بدبب ضغائغ شخرية ال تيجؼ لمرالح العاـ بذيء
الذخشة بالؿبس عمى أحج األفخاد الستطاىخيغ ليذ مغ أجل الحفاظ عمى الشطاـ العاـ كإنسا 

 مغ أجل انتقاـ كعجاكػ شخرية.
تيجؼ إلى تحقيق الرالح العاـ  يجب أف  استخجاـ الدمصة لغخض سياسي: قخارات اإلدارة  . ت

السجخد، دكف تمػف بأؼ اتجاه سياسي أك عقائجؼ، فإذا حاد رجل اإلدارة عغ تمظ القاعجة، 
كابتغى بقخاره التعبيخ عغ كجيتو الدياسية أك التشكيل بخرػصو الدياسييغ، خخج قخاره عغ 

ما قاـ بو  لغاء حيث أف  إشار السذخكعية، كصار مػسػما  باالنحخاؼ بالدمصة مدتػجب باإل
تقف  رجل اإلدارة يعج خخكجا  عمى مقتزيات الػاجب الػضيفي التي تػجب عمى اإلدارة. أف  

عمى الحياد مغ التيارات الحدبية الدائجة في السجتسع، كأال يدعى رجاليا بقخاراتيع إلى محاباة 
 ذلظ ىػ السحافطة عمىمياليغ لو أك معتشقيغ ألفكاره كاليجؼ مغ  ػاحدب عمى آخخ كلػ كان

يتدع بالثبات، لتحقيق الرالح العاـ لجسيع  استسخارية معجؿ أداء العسل اإلدارؼ ؼيجب أف  
 .(2)األفخاد، بغس الشطخ عغ ميػليع الدياسية

 استعسال سلظة الزبط اإلداري لتحقيق السرلحة العامة غيخ الشغام العام .3
قخارات، فإذا ى إلى تحؿيقو بسا يرجر مغ ا يدعا معيش  قج يحجد القانػف لخجل اإلدارة ىجف  

غيخه كقع القخار باشبل النحخاؼ الدمصة حتى إذا كاف القرج مشو ىػ تحقيق  استيجؼ القخار ىجف ا
 السرمحة العامة .

تخالف اليجؼ الخاص لمعسل اإلدارؼ، فإذا  و ال يجػز اإلدارة أف  فالقاعجة أن   ؛لحا 
ترخفت اإلدارة ترخفا  كانت غايتو عمى خبلؼ الغاية الخاصة السقخرة ليا قانػنا  كاف قخارىا 

ى كلػ كانت الغاية التي استيجفيا مشيا تحقيق الرالح العاـ، معيبا  في غايتو كججيخا  باإللغاء حت  
 .(3)كتعخؼ ىحه بقاعجة تخريز األىجاؼ

                                                             

 . 664عبج الغشي بديػني، القزاء اإلدارؼ، مخجع سابق، ص (  1)
 . 332عبج العديد خميفة، مخجع سابق، ص (  2)
 . 351سميساف الصيساكؼ، مخجع سابق، ص (  3)
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الفمدصيشية في حكع ليا  ا يججر االستذياد بو ما قزت بو محكسة العجؿ العمياكمس
رجل اإلدارة قج مارس صبلحية لتحقيق غاية ال تترل بالرالح العاـ إشبلقا   غ أف  "إذا تبي  بقػليا :

كاف قخارىا مذػبا  بالفعل بعيب إساءة استعساؿ الدمصة، أما إذا لع يكغ الحاؿ ىكحا فبل يسكغ 
القخار صجر مذػبا  بيحا العيب كىحا ما يشصبق عمى القخارات السصعػف فييا بسػجب  ؿ بأف  القػ 

يا صجرت لتحقيق غاية غيخ مترمة كالتي ال نجج ما يجعػ إلى القػؿ بأن   ،ىحا االستجعاء
يا خخجت عغ قاعجة تخريز األىجاؼ كتعسل مخالفة بالرالح العاـ كالرحة العامة، أك أن  

 .(1)لتطاىخ باحتخامو"القانػف أك ا

مجخد تػخي رجل  محكسة العجؿ العميا قج اعتبخت أف   كيتزح لشا مغ حكع الدابق أف  
قخاره يكػف متػافقا  مع القانػف كقاعجة تخريز األىجاؼ، كمع تقجيخنا  فإف   ،اإلدارة لرالح العاـ

 .(2)كاحتخامشا ليحا الحكع إال أنشا ال نػافق عميو

ذلظ يفتح السجاؿ  ألف   ؛الخأؼ السخالف لشز قخار محكسة العجؿ العميا ونحؽ مع ىحا
لجسيع أفخاد الجياز اإلدارؼ بالدعي إلى تحقيق مرالح كمشافع شخرية بجعػػ السحافطة عمى 

 الشطاـ العاـ، األكلى تخريز الجيات اإلدارية بأىجاؼ محجدة تشاط بكل جياز.

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .غيخ مشذػر   19/10/2004ـ، جمدة 2000( لدشة 19قخار محكسة العجؿ العميا الفمدصيشية رقع )(  1)
عارض الجكتػر عبج الشاصخ أبػ سسيجانة ىحا الحكع، كدعى القزاء الفمدصيشي أف يتجو باتجاه القزاء (  2)

ة التي حجدىا القانػف كلػ السرخؼ، أف القخار مذػب بعيب اساءة استعساؿ الدمصة إذا استيجؼ رجل اإلدارة غاي
 .254كانت متفقة مع السرمحة العامة، راجع عبج الشاصخ أبػ سسيجانة، قزاء اإللغاء، مخجع سابق، 
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 الخاتسة

كإبخاز ما لو مغ أىسية  ،راسة جل ما يتعمق بالزبط اإلدارؼ تشاكؿ الباحث في ىحه الج
ة التي تقع عمى الجكلة حاؿ الخصػر  يخ الجكلة بانتطاـ كاشخاد، كبي غكاسعة في الحفع عمى س

أكجو الخقابة التي تعسل عمى سيخ العسل  بط عمى مداكلة نذاشيا، ىحا كبي غجيدة الزتػقف أ
 ضسغ اليجؼ السخسػـ .

ل إليو الباحث مغ نتائج تشرب عمى ذكخ ما تػص   خاتسة البحث يجب أف   ف  ألا كنطخ  
لنا نحكخ فكتػصيات، فإ ، كىي عمى ليو مغ نتائج كتػصياتإ ي ىحه الدصػر القميمة ما تػص 
  الشحػ التالي :

   : الشتائ  أولا 

ا  السذخع لع فمدصيشي نجج أف  لساسي ابعج استقخاء نرػص القانػف األ -1 ا محجد  يزع تعخيف 
دارؼ ا يعدػ لمزبط اإلس  ل   القانػني؛ كتخؾ ذلظ التحجيج مغ أعساؿ الفقو، لمزبط اإلدارؼ 

و تختمف حجكده ن  مسا يقف حائبل  دكف ضبصو، حيث إ، ػرمغ مخكنة كتغيخ كتص
 الدماف كالسكاف . ؼباختبلكضػابصو كأىجافو 

اإلدارؼ، حيث رأػ جانب مغ ذلظ  زبطبخز خبلؼ كاضح بيغ الفقو في تحجيج شبيعة ال -2
جل القانػنية مغ أ نفاذ كتصبيق القػاعجو ذك شبيعة قانػنية محايجة يدعى إلى إن  أ

سياسية يدعى لتحقيق  شبيعةالجانب االخخ أنو ذك  كرأػ، السحافطة عمى الشطاـ العاـ
انػنية و ذك شبيعة قن  ؼ الحؼ يخػ أكنؤيج الخأ، كنحغ نتفق ىجاؼ كمكاسب سياسيةأ 

 كجب تعجيمو . اانحخاف  سسى يعتبخ ؼ زيغ عغ اليجؼ األمحايجة كأ
جؼ نيسا يتفقاف في اليدارؼ كالزبط القزائي، حيث إيغ الزبط اإلىشاؾ فخؽ كاضح ب -3

فسغ حيث  ،، كلكغ ىشاؾ أكجو خبلؼ يسكغ حرخىاالحؼ يدعى كل مشيع إلى تحؿيقو
 ،لى الدمصة التشفيحيةاإلدارؼ إبط الدمصة التي تباشخ الػضيفة الزبصية حيث يتبع الز

ا الزبط اإلدارؼ يكػف يز  فيتػالىا رجاؿ الدمصة القزائية كأما كضيفة الزبط القزائي أ
 لػقػع الفعل أما الزبط القزائي ؼيكػف بعج كقػع الفعل . اكسابق   اكقائي   جخاء  إ



 121 
 

الشطاـ يتفق الزبط اإلدارؼ كالزبط التذخيعي في ىجؼ كاحج أال كىػ الحفاظ عمى  -4
دارؼ يتبع ي الدمصة التي يتبع ليا كل مشيسا؛ فالزبط اإلالعاـ كلكغ ىشاؾ خبلؼ ف

سو البخلساف أك الدمصة ، أما الزبط التذخيعي ؼيسار المدمصة التشفيحية كسا أسمفشا سابق  
ا ما يكػف التذخيعي كثيخ   الزبط ف  ، حيث إالتذخيعية، كىشاؾ فخؽ أخخ مغ حيث الغخض

 ػية تحقيق الرالح العاـ .ب   معشى  كسع أ
السادة ت حيث نر  ، الدماف كالسكاف ؼختبلاتتشػع كتختمف أىجاؼ الزبط اإلدارؼ ب -5

ـ في تحجيج كضيفة الذخشة 2005شة ساسي الفمدصيشي السعجؿ لد( مغ القانػف األ84)
ػشغ ال، كتشحرخ كضيفتيا في الجفاع عغ مية كىي القػة السدمحة في الببلديا " قػة نطان  أ
 ،"مغ كالشطاـ العاـ كاآلداب العامة اية السجتسع كالديخ عمى حفع األخجمة الذعب كحسك 

ب مع عادات كىحا يجؿ عمى بخاعة السذخع في اختيار السبلئع مغ الشرػص بسا يتشاس
ركاف السادية كيسثميا الشطاـ العاـ ، حيث جسع في الشز بيغ األكؾيع شعبشا الفمدصيشي

 داب العامة .كالسعشػية التي يسثميا اآل
ا أركاف الجكلة الحجيث ، تقػـ عمييميسةكضيفة رئيدية دارؼ كضيفة الزبط اإلاعتبار  -6

 الشذاط . ماف بجكف كجػد ىحاكاأل كال يترػر كجػد دكلة قائسة كتشعع باألمغ ،كالسعاصخة
يدتيجؼ حساية الشطاـ العاـ عمى  مافسشيا  ؛دارؼ في فمدصيغتتعجد ىيئات الزبط اإل -7

، كمشيا ما  ك القػميالعاـ أ مدتػػ الجكلة كاممة كيدسى بييئات الزبط عمى السدتػػ 
مخكد  أكيدتيجؼ حساية الشطاـ العاـ عمى مدتػػ محمي فقط أؼ عمى مدتػػ محافطة 

 السحمي . أكقخية كيدسى بييئات الزبط عمى السدتػػ الخاص  أك
الشطاـ جخاءات لمسحافطة عمى دارؼ بسجسػعة مغ الػسائل كاإلاإل تدتعيغ ىيئات الزبط -8

تتعجد  ا كإنسا السشصقي أف  حج  ا كاسمػب  دارؼ أال يتخح الزبط اإل كمغ البجييي أف   ،العاـ
، سمػبيغ مسيديغ مكسبلف لبعزيسا، فيي تتخح في التصبيق العسمي ألساليب كالػسائاأل

الزبط الفخدية ) القخارات التشطيسية كتجابيخ تسثل فيفيي تتخح ترخفات قانػنية ت
لجبخؼ السباشخ سثل في " التشفيح اتعساؿ مادية ت" كتتخح أ ارية الػقائية دكالجداءات اإل

 دارؼ " .إلجخاءات الزبط اإل



 121 
 

تدتخجميا في تقييج الشذاط الفخدؼ ا مختمفة تتخح قخارات الزبط التشطيسية مطاىخ كصػر   -9
السشع كاالذف أك التخخيز كىي الحطخ أك  ،اـ العاـلسحافطة عمى الشطجل امغ أ

 ذاط .شلتشطيع اخصار الدابق ك اإلك 
إلى تخؾ سمصات الزبط اإلدارؼ بجكف حجكد تزبط أعساليا كترخفاتيا يؤدؼ  إف   -10

ع عمى مبادغ تزبط سمصات السذخ  ، لحلظ نز  السداس بحقػؽ كحخيات األشخاص
 ىحه السبادغ ىػ احتخاـ سيادة القانػف .كأىع  ،دارؼ في أدائيا ألعسالياالزبط اإل

، عة كابتعج عغ تقييجىامفاـيع كاس عصى بعس القػانيغالشطاـ القانػني الفمدصيشي أ  -11
كىحا ال يدتػقف اك  ،االستثشائية التي قج تسخ  بالجكلةجل مػائستيا لمطخكؼ كذلظ مغ أ

عمييا عجـ حجكد عامة يجب ، لحلظ كضع بعج ضخكرة احتخاـ مبجأ السذخكعيةيدت
ا ال مكسل ليحتثشائية ما ىي إنطخية الطخكؼ االس ف  تأسيدا عمى ذلظ نؤكج أك ، تجاكزىا
 السبجأ .

ى الديغ عغ اليجؼ فخاد كتقييج حخياتيع قج يؤدؼ إلتجخل الجكلة في نذاشات األزيادة  -12
، لحلظ كجب خزػع جسيع أعساؿ جخل كىػ الحفاظ عمى الشطاـ العاـالسخسػـ ليحا الت

 كأعساليا . ا لتغػؿ الدمصات في ترخفاتيادارة لجيات رقابية مشع  تقػـ بيا اإلالتي 
 ، حيث يدسح ىحا الشػع في إتاحة الفخصة لئلدارة أف  لخقابة الجاخمية ليا أىسية كبيخةا -13

ا عمى ىيبة ، كفي ذلظ حفاض  اتعيج الشطخ في جسيع ترخفاتيا فتقػـ بتعجيميا أك إلغائي
 دارة .كنداىة اإل

عمى  ة الخارجية كالستسثمة بالخقابة القزائية ىي األججر كاألقجر في الخقابةالخقاب -14
 دارة .كػنيا سمصة محايجة كمدتقمة عغ اإل، كذلظ لسمصات كىيئات الزبط االدارؼ 

، كال تشطخ في حجىا في إلغاء القخارات اإلداريةتختز محكسة العجؿ العميا الفمدصيشية ك  -15
أما في قصاع غدة فيي  ،معسػؿ بو في الزفة الغخبيةكىحا ما ىػ  ،التعػيسقزايا 

 دارية .إلغاء القخارات اإل الشطخ في كيحطخ عمى السحاكع العاديةعمى درجتيغ، 
ة عمى الشطاـ طرػص القانػف في السحافتحجد ىجؼ الزبط اإلدارؼ مغ خبلؿ ن -16

ؼ خخكج كأ ،الػضيفة األساسية لييئات الزبط تحقيق ىحا اليف ىػ ، كالػاجب أف  العاـ
ى كلػ كاف ، حت  بالدمصةىحا اليجؼ يعتبخ مغ اإلجخاءات السذػبة بعيب االنحخاؼ  عغ

 جل تحقيق السرمحة العامة .مغ أ
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ػعة مغ تحقق مجسيخاقب القاضي صحة التجابيخ كالػسائل الزبصية مغ خبلؿ  -17
ػف يك ف  ، كألتجبيخ الزبصي ضخكري ا كالزم ايكػف ا ف  ، كأالذخكط في الطخكؼ العادية

ا بالعسػمية يكػف مترف   ف  ، كسا يجب أا مع شبيعة كجدامة الخمل السخاد تفاديومتشاسب  
 محققا لمسداكة .

 
 تؾصيات ا : الثانيا 

 مشية بالسحافطة عمى استسخار كديسػمة عسميا في شتى الطخكؼنػصي األجيدة األ -1
كضيفتيا ىي خجمة  ألف   ، سػاء في حالة الحخب أك في حالة تغيخ الحدب الحاكع؛كالحاالت

 السجتسع كالسحافطة عمى أمشو كليدت السحافطة عمى الحدب الحاكع .
صجار أؼ تذخيعات فكخة الشطاـ العاـ إذا ما أراد إ عجـ التػسع في تحجيج عخ  ذ  الس   نػصي -2

قج تيجد حخيات العامة كيفتح السجاؿ أماـ االستبجاد ا يسثل ذلظ مغ مخاشخ س  ل   ؛تتعمق بحلظ
 كالطمع .

، ككل اـدارؼ كأىسيتو في الحفاظ عمى الشطاـ العػعية الخأؼ العاـ بسياـ الزبط اإلضخكرة ت -3
دارؼ فخاد بأىسية دكر الزبط اإلاب الػضع ىػ شعػر األأصل استتب ألف   ،ما يسذ حخياتيع

. 
، كذلظ لغاءفيػـ السرمحة كذخط لقبػؿ دعػػ اإللى التػسع في مدعػ قزاءنا اإلدارؼ إأ -4

ا س  ، كل  ة ضساف السذخكعيةدارة العامعساؿ اإلية عمى أ لغخض مغ الخقابة القزائا بدبب أف  
 .فخاد السجتسع السذخكعية مرمحة معتبخة تيع كل أ ف مبجأكاف ضسا

في قصاع  التذخيعفي الزفة الفمدصيشية بالححك عمى ما سار عميو  التذخيعيةنػصي الدمصة  -5
 كيشطخ في قزاء التعػيس . دارؼ يشطخ عمى درجتيغغدة، مغ جعل القزاء اإل

ثشاء صات الزبط اإلدارؼ أعساؿ سميل عسميات الخقابة القزائية عمى أ تفعيػصي الباحث ب -6
اع تد، فاالجياز القزائي كحيادتوكذلظ مغ خبلؿ تعديد استقبللية كنداىة  ،الصػارغ حالة 

كعادلة مغ قبل ثشاء حالة الصػارغ يجب مقابمتيا بخقابة فاعمة أصبلحيات الدمصة التشفيحية 
 .العامة  كالحخياتا لمحػؽ القزاء ضسان  

جيدة زخكرة كضع كترسيع نطاـ رقابي متخرز كحجيث يتبلءـ مع كاقع األنػصي ب -7
 ساليب عسميا كأدائيا .األمشية كأ
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عمى زخكرة كجػد نطاـ رقابي يفتح السجاؿ أماـ الجسيػر في تقجيع الذكاكػ نػصي ب -8
 كيكتدي ىحا الشطاـ بالفعالية في رد الحقػؽ كالدخية، مسارسات كترخفات سمصات الزبط

 في تقجيسيا . التامة
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