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 مـتقدي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 0categories ٝغ٨ ج٥ٚٞهحء ٭ؾحه جٔدجسز ج٥ٞح٭ى٭ٍ ئذل غالٗظ ـب٪ىّالحش   لقد
 .(1)(ّْ٪ح٣ جؾبحدَسـب٪ىّس ج –ـب٪ىّس ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس  –ـب٪ىّس ّٞىد جٔدجسز )

ويف جؼبُٞٞالالس ٥الالى ضٚكقالالرح ج٩ْالالش ٦٩ُالالحن ٥ىؾالالذ٭ح ا٫ ١حٙالالس ج٥رؾالالحه ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ ٥الالٕدجسز    
ه ـب٪ىّالالس ٩الال٬ ٚالالَط٪كالالىس قالالى٣ ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ ج٥ٚالالشدٌل ٙهالالزج ج٥ٞالالشجس ١الالػ جن ٩الالح زب   

هالذ ؾبى٥الذ ل او ضرٚالز ٩نال٪ى٭هل و ٢الزج ٙا٭رالح ٭الشي يف        او شب صبُةجّْ٪ح٣ جؾبحدَس ج٥يت 
ذجن ٩الال٬ جٔؾالالشجءجش جٔدجسَالالس )ئوبالالح اّ٪الالح٣ ٩حدَالالس ٖ ضرؾالالة اغالالشجن     ٩ريٞالالس ج٥ٞالالشجس قؾالال 

١٪الح ٭الشي ج٥ْذَالذ ٩ال٬ جّْ٪الح٣ جٔدجسَالس ج٥اليت ضرٚالز          ل٩غطكذغحن يف ج٥رَالح٧ ج٥ٞالح٭ى٭ٍ(  
 ٩ن٪ى٭هل او ضٚغش او ضإ١ذ  زج جؾبن٪ى٫.

وج٥ؾٍء ٭ٚغه ذح٥رغرس ٦٥ْٞذ جٔدجسٌل ٙهزج ج٥ْٞذ ١ػ جن ٩ح َُْؼ يف وعالو ٝالح٭ى٭ٍ   
 حُ ج٥رَح٩ُس ج٥يت سبشؼ ٦ًّ ٩رذا ع٦يح٫ جٔسجدز.ضغىد  جْوم

 ٌ ج٩ْالش ج٥الزٌ ٌب٢ررالح ا٫ ٭ري٦الٜ ٩الِ اقالذ ج٥ٚٞهالحء         لو ٢زج ضرذو امهُس ج٥ٞالشجس جٔدجس
ل و٩الال٬ غالال٨ ٙهالالى   (1)٫ ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ  الالى ج٥ْقالالد جؼبغالالحط ٥رؾالالحه جٔدجسز    ئ٦٥ٞالالى٣ 

 ؿ٦س ج٥زٌ ضذوس ٦ُّهح  زج ج٥رؾحه.ْج٥

                                           
ٌ   ج٥ر 0يف ٩إ٥ٚرح جؾبىعى٧ ذْرىج٫ (1) جّطرب٭الح ج٥ٞحّالذز جٔدجسَالس ج٥ْشُٙالس      لَشَالس ج٥ْح٩الس ٦٥ْالشٗ جٔدجس

 ضٞغُ٪حن ؾذَذجن وسجذْحن.
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ٍ زبُٜٞ  شب٢ره ٬٩ ر٠٥ ا٫ جٔدجسز  يف عالر٤ُ ر٥ال٠ ضط٪طالِ     ج٥قححل ج٥ْح٧ل و ال
ْالالرب ّرالاله يف ادجز وفالالُٖس ٝح٭ى٭ُالالس  الالٍ ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ او ج٥طقالالشٗ     ضدبش١الالض كبطالالحص  

 جؾبرٚشد.

وئرج ١ح٭ص  ز   ٍ امهُس ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ذقىسز ّح٩س ٙهرح٠٥ امهُس خحفس ٦٥ٞشجس 
 و ٍ ضرُٚز جٔدجسٌ ج٥ٚشدٌ ذحّطرحس  وع٦ُس جٔدجسز يف زبُٜٞ ٩ه٪طهح جْعحعُسل اٖ

 ج٥ٞىج٭ني وربغُذ ح يف ّحدل ج٥ىجِٝ.

      ٌ  لام٘ ئذل ر٠٥ ٙا٫ ا٩هالحش ج٢ْٙالحس وج٥رَشَالحش وجؾبرالحدب جؾبط٦ْٞالس ذح٥ٞالح٭ى٫ جٔدجس
 جؾبز١ىس.ج٥ٚشدٌ ئهبح ضطىٝ٘ ٦ًّ دسجعس ج٥ٞشجس 

و٥رالالح ا٫ ٭طغالالحء٣ ١ُالال٘ ذح٢٩ٔالالح٫ دسجعالالس ٭َشَالالس ج٥الالري٫ٗ او ج٥ٖٔالالحء او ج٥غالالكد او       
 خ٣ٗ ٭َشَس  زج ج٥ٞشجس. ئٖ ٬٩جٖخطقحؿ او ج٥طذسؼ 

ج٥يت ضرحو٥ص ج٥ٞشجس ج٥ٚشدٌ ؽالكُكس   (2)وٌب٬٢ ج٥ٞى٣ ٩ِ اقذ ج٥ٚٞهحء ئ٫ ج٥ذسجعحش 
 الالٍ صجوَالس دّالالىي  صجوَالالس مالُٞس   ٩ال٬  ٬ ؾهالالس اخالشي ٙهالالز  ج٥ذسجعالس ضرحو٥طالاله  ؾالذجنل و٩ال  
 ج٥ٖٔحء.

 حوٌ ج٥يت ضرحو٥ص ج٥رَشَالس ج٥ْح٩الس ٦٥ٞالشجسجش   ٪يج٥ع٦ُ٪ح٫ ج٥ذ١طىس دسجعس وُٙ٪ح ّذج 
ل ُٙ٪الح ّالذج   »دبح يف ر٠٥ ج٥ْ٪٤ ج٥ٚشدٌ«جٔدجسَسل اٌ ضرحو٥ص ١ط٦س جّْ٪ح٣ جٔدجسَس 

ر٥ال٠ ٦ٙال٨ لبالالذ ٩إ٥ٚالحن ضرالحو٣ ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ ج٥ٚالشدٌ ذقالىسز ٩غالالط٦ٞسل واعالرٔ ٦ُّالاله        
 ج ط٪ح٩حن خحفحن.

                                                                                                   
ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس و٩رالالذا ج٥ؾالالشُّسل ج٥ٞالالح شز دجس ج٥رهنالالس ج٥ْشذُالالالسل        ضالالذسؼ  غالالشوش ذالالذوٌل   .د (1)

 ل جؾبٞذ٩س.1968
 ٩ُس ٦٥يرحّس وج٥رؾش.0 ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل ج٥ٞح شزل ج٥ذجس ج٥ٞىٙه٨ُ ُذعد. ّحد٣  (2)
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و٦ًّ  زج جْعحط ٙٞذ وؾذش ٬٩ جؾبرحعالد ج٥طقالذٌ ٥ذسجعالس  الزج جؾبٚهالى٧      
ٞ   لج٥ٞح٭ى٭ٍ ضاله وىرُْطاله ج٥زجضُالسل ويف ج٥ىٝالص ٭ٚغاله ضطكالشس ٩ال٬        ى٩حدسجعالس ضطكالشي ٩

 ا٣ٕٗ دّىي ج٥ٖٔحء.

 و ٢زج ٙٞذ جٝطنً ج٩ْش دسجعس  زج ج٥ٞشجس ٬٩ ج٥ضوجَح جِضُس0

o  جن ذالز٠٥ ذْالل جٖربح الحش ج٥ٞح٭ى٭ُالس ج٥اليت ضْالى٣       صصجوَس ج٥ؾ٤٢ وجؾبن٪ى٫ ٩طؿالحو
ْط٪ذ ٦ًّ ج٥قُحٕسل ويف ج٥ىٝص ٭ٚغه ربحوص جٖربح  جؾبحدٌ وجؾبىمىٍّ ج٥زٌ َ

 ٙٞو ٦ًّ جؾبن٪ى٫.
o ئ٭ؾحء ٝح٭ىوبح جؽبالحؿ   ج٥ٞىز ج٥يت شبرف جٔدجسز ج٩طُحصض٠٦  لصجوَس ٝىضه ج٥ٞح٭ى٭ُس

ح َطٚشُ ٦ًّ ر٠٥ ٬٩ ٭طحتؽ امههح ٩رٚشدز دو٫ ج٥شؾىُ ئذل ج٥ٞنحءل وذاسجدصبح جؾب
 ج٩طُحص ج٥طرُٚز جػبربٌ.

o   ج٥قالالالُٖس  –ج٥ٖالالالشك  –صجوَالالالس ّرحفالالالش واس١الالالح٫  الالالزج ج٥ٞالالالشجس0 ّرقالالالش ج٥غالالال٦يس
 جؾبرٚشدزل وٕ  ر٠٥.

o  ٩ِ ٝشجس جٔدجسزل اٌ ض٠٦ ج٥قالُٖس جٖ٭ٚشجدَالس ٥الٕدجسز ج٥اليت ضرؾالة       ٩ٞحس٭طهصجوَس
 اغشجن ٩غطكذغحن يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ دو٫ ا٫ سبنِ ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ.

ض٦الال٠  الالٍ ٩الالحدز جؾبىمالالىُ و٩ح ُطالاله و٩ىمالالىّهل و الالز   الالٍ ٩الالربسجش وؾالالىد  وامهُطالاله   
 ج٥ٚٞهُس ججملشدز. ٥٧رحقُس ج٥ْ٪٦ُس ادجسز عىجء ٬٩ جج٥رح٥ٖس يف قُحز جٔ

 الالز  جؼبُٞٞالس ج٥ٞح٭ى٭ُالالس يف ٩ريٞالالس   –ٝالالذس ج٢٩ٔالح٫   –و٭أ٩ال٤ ا٫ ٭٢الالى٫ ٝالذ ومالالْرح   
 ج٥نىءل وجهلل جؾبغطْح٫.
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 األولالبحث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حدود هذه الظاهرةـمظاهر االخًالط واالذًياه يف ت

 »مصطهحاخ انذانح عهي رنكـمسأنح ان«

 

ضيىس اٌ ٨٦ّ ٩ال٬ ج٦ْ٥الى٧ س الني ذطكذَالذ ج٥ْٚالحً ج٥ذج٥الس ٦ُّالهل وئ٫ ٝى٥رالح          إى
س ٦ُّهل ومالريهح مالريحن يبالى٣    ٨٦ّ ا٭ه ضيىسل ئهبح ٭طُؿس ٥طيىس ج٥ْٚحً ج٥ذج٥ ٬ّ

 دو٫ اٌ خ٦و او جؽطرح .

ضقالالذس اّ٪الالحٖن ًبيثهالالح جؼبقالالشل و الالز  جّْ٪الالح٣   –١٪الالح ٭٦ْالال٨  –وج٥غالال٦يس جٔدجسَالالس 
هالالح ج٥ٞالالح٭ى٭ٍل و الالٍ ١الالػ جن ٩الالح سبالالط٦و    ٪سبط٦الال٘ يف ض٢ىَرالالهح وىرُْطالالهح و غحس الالح وق٢  

ه٪حل ذالالح٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥ٚالالشدٌ وضطالالذجخ٤ ٩ْالاله ذغالالرد وؾالالىد ٭ٞالالحه جضٚالالحٛ وجٙالال جٛ ذُرالال
 و٩ه٪طرح  رح زبذَذ ٭ٞحه ج٥طذجخ٤ وج٥ٖطٞحء وج٢ْ٥ظ.

و٩الال٬ ؾهالالس اخالالشي ١الالح٫ ٖذالالذ ٩الال٬ زبذَالالذ ج٥ْٚالالحً وجؾبقالالي٦كحش ج٥ذج٥الالس ٦ّالالً  الالز       
٥طكذَذ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥ٚشدٌ وج٢٥ؾ٘ ٬ّ ؾى ش ل ٖ عُ٪ح ا٫ جّْ٪ح٣ ١اس حؿ 

 ضٖرُهالالحوضػالالشٌ ج٥ذسجعالالس ئمالالحءز  –٩رالالح ؽ ج٦ْ٥الالى٧ جٔ٭غالالح٭ُس و الالٍ ئقالالذي  –جؾبٞحس٭الالس 
 شبكُقحن.

ضقالذس اّ٪الحٖن    –ذالحؾبٚهى٧ ج٥ْنالىٌ جؾبىعالِ     –واو٣ ٩ح ىبد جٔؽحسز ئ٥ُه ا٫ جٔدجسز 
سبنِ ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ وج٢ْ٥ظل ١٪ح ا٫  ز  جّْ٪ح٣ ٝذ ضط٪طِ ذح٥قالُٖس جؾبرٚالشدزل   
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ل و٩الال٬ ؾهالالس اخالالشي ٙالالرْل  الالز     »ج٥ْٞالالذ« BILATERALاو ض٢الالى٫ ّ٪الالٗا غرحتُالالحن  
 –يف ج٥رَالح٧ ج٥ٞالح٭ى٭ٍ وئ٭ؾالحء جْغالش جؾبغالطكذظ )٩ضَاله       ذح٥طالأغ    َٞال ٫ جّْ٪ح٣ ٝالذ  

 جخل( وج٢ْ٥ظ....قٜ –ومِ 

ف َغالطٖشٛ  و٦ًّ  زج جْعحط ٙٞذ وؾذش ٩ال٬ جؾبرحعالد ج٥ركالع ّال٬ ٩قالي٦     

اٌ «ج٥ْنالالالىَس  categorieج٥طالالالح٧ ؿبالالالز  ججمل٪ىّالالالس   ذقالالالىسز ؾح٩ْالالالس ٩ح٭ْالالالس جؼبالالالذ 
 .»جمل٪ىّس جّْ٪ح٣ ج٥قحدسز ٬ّ ؾهس جٔدجسز

و٥ُظ يف ٥َٚه ٝشجس ٫ْ  لacte زج جؾبقي٦ف يف ٥َٚه ّ٪٤  ٍ زج وئ٭رح لبذ ٩ْح٭
٭غالرس ج٥ٞالشجس ئذل ج٥ْ٪ال٤  الٍ ٭غالرس جؽبالحؿ ئذل ج٥ْالح٧ل و٫ْ ذْالل  الز  جّْ٪الالح٣ ٖ          

 .aproprement ditَطىٙش ذه ٩ٞى٧ ج٥ٞشجس ذحؾبْرً ج٦ْ٥٪ٍ وج٥ٚين ج٥ذُٜٝ 

 الالالزج وٌب٢الالال٬ ج٢٥الالال٧ٗ ّالالال٬ ـب٪ىّالالالس اخالالالشي ٩الالال٬ ـب٪ىّالالالحش اّ٪الالالح٣ جٔدجسزل و الالالز   
٪ىّالالالس ضط٪ُالالالض ذْرقالالالش ح جؾبىمالالالىٍّ ئذل ؾح٭الالالد ج٥ْرقالالالش ج٥ْنالالالىٌل اٌ ضط٪ُالالالض  ججمل

 وجؽبحسٝس ٥ٞىجّذ ج٥ٞح٭ى٫ جؾبذ٭ٍ. جٖعطػرحتُسواعح٥ُره خبنىّهح ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل 

 ٍ                       الالالالالزج و٭رالالالالالى  ذالالالالالأ٫ جفالالالالاليٗـ جّْ٪الالالالالح٣ جٔدجسَالالالالالس َٞحذالالالالال٤ يف ج٥ٞالالالالالح٭ى٫ ج٥ٚش٭غالالالالال

 acts administratifs ْعحطل ٙا٭رالح ٭الشي ضغال٪ُس ججمل٪ىّالس جْوذل     و٦ًّ  زج ج
 ذأّ٪ح٣ جٔدجسز0

"les actes de l'administration" 
  زج وئ٭رح ٭غطرذ يف  زج ج٥طكذَذ ٦ًّ ٩ح 0ٍ٦َ

ٞح٭ى٭ُالس ج٥اليت ضغالىط ٭ؾالحه      زج ج٥طكذَذ َطٜٚ ٩ِ ج٥طٞغال٨ُ ج٥ْالح٧ ٥ٓق٢الح٧ ج٥    -1
 ضٞغ٨ُ ر٠٥ ئذل ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ وٝح٭ى٫ جٔدجسز.اٌ  جٔدجسزل
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 .(1)طبهشز ٕٚ ز ٬٩ ج٥ٚٞهحء اخزش ذبزج ج٥طٞغ٨ُ ئ٫ -2

  Acte de gestionئ٭رالالح لبالالذ ئذل ؾح٭الالد جٖفالاليٗـ ج٥غالالحذٜ جفالاليٗـ     -3
٦٥طْر  ٬ّ اّ٪ح٣ جٔدجسز جؽبحمْس ٦٥ٞح٭ى٫ جؽبالحؿل وذالح٢ْ٥ظ ٙا٭رالح ٖ ٭ٞالش ذْالل      

 ج٥ٚٞهحء يف جعطْ٪حؿب٨ ٩قي٦ف0 

"le droit privé administrative" 

 administrativeح٣ جؽبحمالالْس ٦٥ٞالالح٭ى٫ جؽبالالحؿ ٫ْ ٥َٚالاله0  ٦٥ذ٥ٖالالس ٦ّالالً جّْ٪الال  
 وف٘ ٝح٭ى٭ٍ َي٦ٜ ٦ًّ اق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ذغ٪حضه جؾب٪ُضز.

 (2) »اّ٪الالح٣ ج٥غالال٦يس جٔدجسَالالس«وج٥ؾالالٍء ٭ٚغالاله ذح٥رغالالرس ٔىالالٗٛ ذْنالاله٨ جفالاليٗـ  
ً جؾبىعالِ وج٥ْنالىٌل ٖعالُ٪ح ا٫    ٦٥ذ٥ٖس ٦ًّ جّْ٪ح٣ ج٥يت ضقالذس ّال٬ جٔدجسز ذالحؾبْر   

 ضنحٗ ئذل سوجذو ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ذغ٪حضه جؾب٪ُضز. »ع٦يس« س٥َٚ

ٍ    «جعطْ٪٤ ذْل ج٥ٚٞهحء ضْر    - ل واخال جن  »ج٥ْ٪ال٤ ج٥ٞالح٭ى٭ٍ وج٥طقالشٗ ج٥ٞالح٭ى٭
 .(3)ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ١٪ جدٙحش

و٭ْطٞالذ ا٫  الزج جٖعالطْ٪ح٣ ربح ال٤ جؼبالذود ج٥ذُٝٞالس ذالني جؽبالحؿ وج٥ْالالح٧ل ئر           -
و٢٥ره ضقشٗ خحؿ ٥ه غبحضاله جدالذدز    ج٥ٞشجس جٔدجسٌ  ى ّ٪٤ او ضقشٗ ٝح٭ى٭ٍل

 .وجؾبْحدل٩ْحؾبه جؽبحفسل وجؾبي٦ىخ  رح زبذَذ  ز  ج٥غ٪حش و

                                           
 و٩ح ذْذ ح. 533ؿ لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش ٩هرح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ  فب٪ذ ٙإجدد.  (1)

(2) De Lobadere: Traite de droit administratif cit, p27. 
 و٩ح ذْذ ح. 18د. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ  (3)
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جّْ٪الالح٣ «٦ّالالً جّْ٪الالح٣ جٔدجسَالالس   »ٝالالشجس«٩قالالي٦ف  (1)اى٦الالٜ ذْالالل ج٥ٚٞهالالحء   -
ل وج٥الالاليت ضالالالذخ٤ يف ّ٪٦ُالالالس ٩ش١رالالالس ٩الالالِ ج٥ٞالالالشجس جٔدجسٌ »جؽبحمالالالْس ٦٥ٞالالالح٭ى٫ جٔدجسٌ

 ؾبى٥ذ . صبُةشبهذ او ج٥رهحتٍل اٌ ٦ًّ ض٠٦ جّْ٪ح٣ ج٥يت 
وُٙ٪الالح ّالالذج جّْ٪الالح٣ ج٥الاليت ضغالالطرٜ ج٥ٚقالال٤ يف     –ا٫  الالز  جّْ٪الالح٣   وٕالال  خالالحٗ  

 جؾبىمى0ُ

و الالالٍ جؽبقُقالالس ج٥الالاليت شبُالالض ج٥ٞالالالشجس   «ٖ ضرؾالالة اغالالشجن ٩غالالالطكذغحن يف ج٥رَالالح٧      -
ل و٩الال٬ غالال٨ ٙهالالٍ وئ٫ ١ح٭الالص ضٞالالى٧ ٦ّالالً جٔسجدز ئٖ ا٫  الالز  جٔسجدز ضٚطٞالالش ئذل  »جٔدجسٌ

ا٫ ٦ّالً   »اّ٪الح٣ «ج٥ٞالح٭ى٭ٍل وؿبالزج ٙا٭رالح ٭ٚنال٤ ضغال٪ُطهح       ٝقذ ج٥طالأغ  يف ج٥رَالح٧  
ج٥يرُْالس جؾب٪ُالضزل و الٍ     ر٦ًٌّ ج٥ْ٪ال٤ جٔدجسٌ   »ٝشجس«ٞطقش يف ئىٗٛ ٩قي٦ف ٭

٥الز٠٥ ئذل   –١رطُؿالس   –ج٥يت ضرؾة جْغش جؾبغطكذظ يف ج٥رَح٧ ج٥ٞالح٭ى٭ٍل وجؽبحمالِ   

 .excess de pouvoirج٥ٖٔحء يف دّىي ربحوص ج٥غ٦يس 

ٌ    (2)٥ٚش٭غٍَغطْ٪٤ ج٥ٚٞه ج - ل decision exécutoire جفاليٗـ ج٥ٞالشجس ج٥طرُٚالز
وَٞقالالذ ذالاله ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ ج٥رالالهحتٍل  الالزج جؾبقالالي٦ف ج٥الالىجسد ر١الالش  يف ٝالالح٭ى٫ ـب٦الالظ 

 .٥1959ْح٧ /55/قشٌ وج٥غىسٌ ج٥قحدس ذح٥ٞح٭ى٫ س٨ٝج٥ذو٥س جؾب
ضرُٚزٌ ٦ًّ  ٝشجس٩قي٦ف  زج وئ٭رح ٭ٚن٤ جعطْ٪ح٣ ٩قي٦ف ٝشجس ئدجسٌل و٥ُظ 

ذىفال٘ ٙالشدٌ او ضرَُ٪الٍل وئ٭رالح ٭الرين ساَرالح ٦ّالً         –وضرْحن ٦٥كالح٣   –ر٠٥  ا٫ ٭ٞش٫
 جؾبٗقَحش جِضُس0

                                           
 .332ٝنحء ج٥طْىَلل ؿ  جٔدجسٌلفب٪ذ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ٞنحء د. ع٦ُ٪ح٫  (1)
ج٭َالش يف ر٥ال٠ د. فب٪الذ ٙالإجد ٩هرالح0 ج٥ٞالح٭ى٫         ل٬٩Hariou- Rolland- Waline  الإٖء0   (2)

 .572ؿ لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش جٔدجسٌ جؾبقشٌ 
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٬٩ جؾبٚشوك ذح٦٥ٌٚ ا٫ َقىس ج٥ْرقالش جْعحعالٍ يف ج٥ؾالٍء جؾبغال٪ًل و٦ّالً      
٥طرُٚز جل  ٤ َٚه٨ ٩رهح »ضرُٚزٌ« س٬٩ ٥َٚمىء ر٠٥ ٥رح ا٫ ٭طغحء٣ ٬ّ جؾبٞقىد 
 ٞح٭ى٭ٍ.جؾبحدٌ ٦٥ٞشجس ا٧ ٝىز ٭ٚحر  يف ج٥رَح٧ ج٥
ل اٌ  الز  ج٥غال٪س ج٥رالحسصز ُٙالهل     »٭ٚالحر ج٥ٞالشجس  «و٭ْطٞذ ا٭اله َٞقالذ ٩ال٬ ر٥ال٠ ضقالىَش      

ج٥الزٌ ذىجعاليطه ضغالطيُِ     privilege de preambleو الٍ غبالس ج٩طُالحص جؾبرالحداز     
جٔدجسز ا٫ ربالالالشٌ ج٥طٖالالالُ  يف ج٥رَالالالح٧ ج٥ٞالالالح٭ى٫ ذاسجدصبالالالح جؾبرٚالالالشدز ودو٫ ج٥شؾالالالىُ ئذل  

 ج٥ٞنحء.

 الال٨ ّرقالالش يف ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌل و الالزج ج٩ٖطُالالحص َط٦ْالالٜ   ر٥الال٠ ٫ْ ج٩طُالالحص جؾبرالالحداز  الالى ا 
ذط٢ى٬َ ج٥ٞشجسل و ى ّرقش ٬٩ ّرحفش  ج٥ذجخ٦ُسل ا٩الح ج٥طرُٚالز جؾبالحدٌل ٙهالى وفال٘      
خحسؾٍل وا٩ش َط٦ْٜ ذغشَح٭ه ٖ ذط٢ىَرهل و٬٩ غ٨ ٙا٫ اٌ وفال٘ او ضْشَال٘ ذالح٥ٞشجس    

ىبشٌ وسجء  ا٫ جٔدجسٌل ئهبح ىبد ا٫ َطكشي  ز  ج٥ْرحفش وجؾبٞى٩حش جْعحعُسل ٖ
 ج٥ْرحفش ج٥ػح٭ىَس وج٥ْشمُس.

٭ٞالالى٣ ّرحفالالش  ج٥ْشمالالُس ٫ْ ج٥طرُٚالالز جؾبالالحدٌ ٕالال  ٩طالالىٙش يف ١حٙالالس ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالسل      
وجؾبػح٣ جؼبٍ ٦ًّ ر٠٥ َطنف يف ج٥ٞشجسجش ج٥يت َطيحذٜ ُٙهح ج٥رٚحر ج٥ٞالح٭ى٭ٍ ٦٥ٞالشجس ٩الِ    

شجد و١حٙالالالس س ح ٦ّالالالً ٩ىجٙٞالالالس جْٙالالالوفالالالذَطىٝالالال٘ ضرُٚالالالز  جٔدجسٌ ٩ػالالال٤ ج٥ٞالالالشجسجش ج٥الالاليت 
 .(1)شٙل ى٦د ١شٙل ٩رف سخقسذج٥يت ضقذس  ج٥ٞشجسجش

ج٥ٚش٭غُس ٦ًّ اعحط اوبح ضق٘ ج٩طُحص  exécutoireوجؽبٗفس ئ٭رح ٭ٚغش ٥َٚه 
جؾبرالالحداز يف ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌل و٥الالُظ ضرُٚالالز  ٩حدَالالحنل وذالالز٠٥ ٙح٥ طبالالس جؾبرحعالالرس ؿبالالز       

                                           
(1)   ٌ  ل1981جؾبرقالالىسزل  ل٢٩طرالالس جػبالالٗء جػبذَالالذز  لد. ّرالالذ ج٥ٚطالالحـ قغالال0٬ ٩رالالحدب ج٥ٞالالح٭ى٫ جٔدجس

 .1719ؿ
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فٚس ٩ؾالرهس ٥ْٚال٤   و ٍ  – »٭ٚحر«ل ٫ْ ٦١٪س »ضرُٚز«ل و٥ُظ »٭ٚحر«ج٦٢٥٪س  ٍ 
 ج٥ٞىز ج٥زجضُس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌ.٬ّ ادٛ ضْر   –ٖص٧ 

ا٩ح ومِ ج٥ٞشجس ٩ىمِ ج٥طرُٚز وزبش٠َ اغش  يف ّحدل ج٥ىجِٝل ٙهالزج ج٩ْالش ٖ   
 ٬ّ  الز  ج٥ٞالىز جؽبحسؾُالس ذْٚال٤     َط٨ ئٖ ذٞىز خحسؾس ٬ّ ج٥ٞشجسل وؿبزج ىبد ج٥طْر 

 .»ضرُٚز –٭ٚز «ذ و٥ُظ ٖص٩حنل و زج ج٤ْٚ٥ جؾبطْذٌ  ى ٩ْط

 ْ ٪٤ ضْالالر  ج٥ٞالالشجس  الالزج وٝالالذ ٖقَرالالح ا٫ اقالالذ ٙٞهالالحء ج٥ٞالالح٭ى٫ جٔدجسٌ يف ٩قالالش َغالالط
 .(1) »ج٥رحٙز «جٔدجسٌ

٦ّالً جٔ٭الزجس    –ج٥ٞالشجس ج٥طرُٚالزٌ   «اى٦ٞص جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش ضغ٪ُس 
ج٥ٞالالشجس «ج٥الالزٌ ضىؾهالاله جٔدجسز ئذل جؾبالالىجى٬ل ويف ج٥ىٝالالص ٭ٚغالاله ا٭٢الالشش ٦ّالالً  الالزج       

٫ ٢َى٫ ٝشجسجن وبحتُحن ٦ًّ جّطرحس ا٭اله ٥الُظ ئٙقالحقحن ّال٬ جربالح  ئسجدصبالح       ا »ج٥طرُٚزٌ
 .(2)جؾب٦ض٩س مبى اقذجظ ٩ش١ض ٝح٭ى٭ٍ

ج٥ٞالالشجس ج٥الالزٌ  الالى  »ج٥ٞالالشجس ج٥طرُٚالالزٌ« «وىرْالالحن ٙهالالز  جد٢٪الالس ٖ ضٞقالالذ  رالالح ٩الال٬ 
ٍ  «٩رحه دّىي ج٥ٖٔحءل وج٥زٌ َي٦ٜ ٦ُّه ج٥ٚٞه ج٥ْشذٍ جعال٨   ل يف قالني  »ٝالشجس وبالحت

 .» Acteexécutoireج٥ٞشجس ج٥طرُٚزٌ  «ٞه ج٥ٚش٭غٍ ضغ٪ُس َي٦ٜ ٦ُّه ج٥ٚ

ٌ «و٭ْطٞذ ا٭ه ١ح٫ ٬٩ جْٙن٤ ا٫ َي٦ٜ ٦ًّ ر٠٥ ضغ٪ُس  ٦ّالً جّطرالحس    »ّ٪ال٤ ئدجس
 ٖ ضطىٙش ذه ٩ٞى٩حش ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥رهحتٍ. حن٩حدَ ا٫ جٔ٭زجس ّ٪ٗا

                                           
د. غالالشوش ذالالذو0ٌ ضالالذسؼ ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس و٩رالالذا ج٥ؾالالشُّسل ج٥ٞالالح شزل دجس ج٥رهنالالس ج٥ْشذُالالسل          (1)

 .8ل ؿ 1969 -1968
 .191ل ؿ 14ل ط1961َى٭ُى  14ؾ٦غس0  (2)
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ويف ج٥ىٝالالص ٭ٚغالالهل ٙٞالالذ ٝح٩الالص فب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ يف ٩قالالش ذالالاىٗٛ ضغالال٪ُس   
٦ًّ جؾبٗقَحش وجؾبٞ قحش ج٥يت َرذَهح ج٥ىصَش او ستُظ جؾبق٦كس »ٝشجس زبن ٌ«

 .(1)٦ًّ ٩ح َٞذ٧ ئ٥ُه ٬٩ ج٥ط٪حعحش ٩ىٍُٚه

ٝالالشجسجش ٕالال    »ج٥ٞالالشجسجش ج٥طكنالال َس «وىرْالالحن ٙٞالالذ جّطالالربش  الالز  جد٢٪الالس    
 .»ٝشجس «وبحتُسل و٩ِ ر٠٥ ٙٞذ اى٦ٞص ٦ُّهح ضغ٪ُس 

ٞش ٦ُّالاله ج٥الالشاٌ ٩الال٬ جؼب٢الال٨ يف    جعالالط٩الالح  سضْالالين ٥ٖالال  »ٝالالشجس« سو٩الال٬ جؾب٦ْالالى٧ ا٫ ٥َٚالال  
٦ّالالً ج٥ْ٪الال٤ جٔدجسٌ ج٥الالزٌ   »ٝالالشجس «وؿبالالزج ٙ٪الال٬ جْؾالالذس ئىالالٗٛ ٥َٚالاله    (2)٩غالالأ٥سل

ضطىؾه ُٙه جٔسجدز ئذل ئ٭ؾحء جؾبش١ض ج٥ٞح٭ى٭ٍل و٥ُظ ٦ًّ جّْ٪ح٣ جؾبحدَس ١حٔ٭زجسجش 
 وٕ  ح.

٬ جٔسجدزل وجؽبٗفس ئ٭رح ٭ٞ ـ ضىقُذ ج٥ْٚحً ج٥ذج٥س ٦ّالً جّْ٪الح٣ ج٥اليت ضقالذس ّال     
َقالالذس ّالال٬ جٔدجسز ذالالحؾبٚهى٧ جؾبىعالالِ     ١٤الال٤ ّ٪الال  »ّ٪الال٤ جٔدجسز«حبُالالع ٭ٞقالالذ ٩الال٬   

ج٥ْ٪الال٤ «وج٥ْنالالىٌل اٌ عالالىجء خنالالِ ٦٥ٞالالح٭ى٫ جٔدجسٌ ا٧ ٖل ٦ّالالً ا٫ ٭ي٦الالٜ ضغالال٪ُس    
 »ٝشجس ئدجسٌ«٦ًّ ٤١ ّ٪٤ ًبنِ ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل واخ جن ٭ي٦ٜ ضغ٪ُس  »جٔدجسٌ

ل و ٍ جّْ٪ح٣ ج٥يت ضرؾة جؾبش١ض ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٙٞو ٦ًّ ٭ىُ ٩ْني ٬٩ جّْ٪ح٣ جٔدجسَس
 ٥ه او ض٦ُٖه.ذاو ضْ

                                           
 .63ل ؿ 7ٛل ط ٥5غرس  1119ل ج٥ذّىي س٨ٝ 5/3/1952ؾ٦غس0  (1)
ل ٦ّ٪الالحن ا٫ جد٢٪الالس  ٢ُ٥651ُالالسل ؿ جؾبرؿالالذ يف ج٦٥ٖالالس وجْدخ وج٦ْ٥الالى٧ل ذالال وشل جؾبيرْالالس ج٢٥حغى    (2)

قُالالع  26/6/1996جٔدجسَالالس ج٦ْ٥ُالالح جعالالطْ٪٦ص ضْالالر  جّْ٪الالح٣ ج٥طرُٚزَالالس يف ق٢٪هالالح ج٥قالالحدس يف   
ٝح٥ص0 ٢َى٫ ٩ح افذسضه جٔدجسز ٬٩ اوج٩ش او ضقشٙحش ضرُٚزَسل وٖ ٢َى٫  زج ج٥طقشٗ )جٔؾالشجء(  

 .ٝشجسجن ئدجسَحن ذحؾبْرً جؾبٚهى٧ل ذ٤ ٢َى٫ ـبشد ئؾشجء ضرُٚزٌ
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 ثانيال البحث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الًعروف بالؼرار اإلداري

 

ؿش قالى٣ زبذَالذ ٩الذ٥ى٣ ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ     ؽال ٥رح كبح ضٞذ٧ جؽبٗٗ ج٥زٌ  يتضح

 لحنْج٥ٚٞهالالحء ٩الال٬ اّيالالح  ٩الالذ٥ىٖن ٩ىعالال  ٙ٪الال٬  ل» ٩acteذ٥ى٥الاله ج٦٥ٖالالىٌ ذح٥ٚش٭غالالُس   «

و١الالالذ٭ح  رالالالح زبذَالالالذ و stricto-sensu جؾبْرالالالً  الالالزج مالالالُٜوذحؾبٞحذالالال٤ ٙ٪رالالاله٨ ٩الالال٬ 
 لج٥ٚرُالس و٩ح ُطاله ج٥زجضُالس و  جٔدجسٌل اٌ زبذَذ ىرُْطاله   ٬٩ ٩ٚهى٩رح ٦٥ٞشجسجؾبٞقىد 

٘ ُٙه يبُو ذحؼبالذ ج٥طالح٧ ٦٥ؾالٍء    ودبْرً اومف ج٥طْشَ٘ ذه ٦ًّ جّطرحس ا٫ ج٥طْشَ
 ٗ قغد زبذَذ جؾبرحىٞس ج٥ْشخ.ْشّجؾب

ذُالالذ ا٭الاله ئرج ١الالح٫ ج٥ٖطالالضج٧ ذحّطرالالحسجش جؾبريالالٜ ججملالالشد ا٫ َرالالربٌ ج٥رحقالالع ٦٥طْشَالال٘          
ج٥ْ٪٦ُالالس ٝالالذ  ٙحّٖطرالالحسجشحبػالالهل ئرج ١الالح٫ ج٩ْالالش ١الالز٠٥ ذح٥َالالح شزل ذْالالذ جٖ٭طالالهحء ٩الال٬ 

ذو ج٥رحقالع ئذل ا٫ َغالطه٤   جؾبريُٞالس ج٥قالشٗل وزبال    ذحّٖطرالحسجش ضذِٙ ئذل ج٥طنكُس 
 ىش جؾبىمىُل وَىؾه احبحظ ج٥ذسجعس وؾىج٭رهح جؾبخط٦ٚس.إشَ٘ َّْ٪٦ه ذط

قالالٗا ٦٥َالالح شزل وئهبالالح فبحو٥الالس ٥نالالرو ٩ٞى٩الالحش ج٥ؾالالٍء  ٚوج٥طْشَالال٘ ٥الالُظ ؽالالشقحن ٩
 ل وئعٞحه ٤١ ٩ح  ى ّشمٍ وىحسب..جؾبْشٗ

ئ٫ ج٥طْشَال٘ ا٩الش   ))وفُحٕس ج٥طْشَ٘ ٬٩ اؽٜ ج٩ْىسل وٝذ اغش ٬ّ ج٥شو٩ح٫ ٝالىؿب0٨  
وج٥طْشَالال٘ ٩الال٬ ّ٪الال٤ ج٥ٚٞالالهل وىبالالد ا٫ َري٦الالٜ ٩الال٬ جؽبقالالحتـ ج٥زجضُالالس         ((لخيالال 
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ح٥ٞح٭ى٫ ئسجدز وق٢ال٨ل ا٩الح ج٥طْشَال٘ ٙ٪ه٪طاله     ٙ لز ٖ ٬٩  سجء جؾبؾشُ ج٥طك٢٪ُس٦٥َح ش
 .(1)رحفش جؾب٢ى٭س ٦٥َح شزل ور٠٥ ٬٩ ٩ط٦ْٞحش ٨٦ّ ج٥ٞح٭ى٫ج٢٥ؾ٘ ٬ّ ج٥ْ

ا٩ح ٩حدز ج٥طْشَ٘ل ُٙؿد جعطٞحؤ ح ٬٩ اق٢ح٧ جدالح٨١ جٔدجسَالسل وج٥رقالىؿ    
 الالزج وعالالرْشك ٥الالرْل ج٥طْالالحسَ٘ جؾبط٦ْٞالالس ذالالح٥ٞشجس جٔدجسٌل قُالالع     لجخل...ج٥ٞح٭ى٭ُالالس

 عرٞى٧ ذرٞذ ض٠٦ ج٥طْحسَ٘ل غ٨ ٭رطهٍ ئذل ومِ ج٥طْشَ٘ جؾبرحعد.

شجس جٔدجسٌ ٍالالح شز خقالالرسل و٩الال٬ غالال٨ ٙالالارج ٩الالح قحو٥رالالح فالالُحٕس ؾضتُحصبالالح ذالالذش  وج٥ٞالال
ج٥ْرحفالش ٩طؾالحذ٢س ج٥ررُالح٫ل و الزج ٩الح َطْالحسك ٩الِ ج٥غال٪س          ٩ؾالطرهس ا٩ح٩رح ج٥قالىسز  

ج٥ىمالالُْس ٦ْ٥الال٨ ج٥ٞالالح٭ى٫ ٦ْ١الال٨ ٩ُْالالحسٌل وٍُٚطالاله فالالُحٕس هبالالحرؼ ضٞالالى٧ ٦ّالالً ق٢الال٨         
 .(2)ا٦ٕيب

ذأ٭اله )١ال٤ ئّال٫ٗ     جس جٔدجس0ٌ ّشٗ  زج ج٥ُٚٞاله ج٥ٞالش  يٌسٌظ ىٌسٌٌتؼشٌف انفمٍو 
وَقالالذس ّالال٬ عالال٦يس ئدجسَالالس يف   جْٙالالشجدٝرالال٤ ٝالالح٭ى٭ٍ قالالذجظ اغالالش ئز َغالالطهذٗ سجد٥الالٕ

 زج وئ٭رح ٭غؿ٤ ٦ًّ  زج  (لفُٖس ضرُٚزَسل اٌ يف فىسز شب٬٢ ٬٩ ج٥طرُٚز جؾبرحؽش
 ج٥طْشَ٘ جؾبٗقَحش جِضُس0

  ٩ال٬ ر٥ال٠   ٩غالطػرُحن  ٦ّالً جْٙالشجد   اغالش ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ   ٦ّالً  قش ج٥طْشَال٘  طٝج٥ٞذ
 جؾبىٍٚني ج٥ز٬َ ٝذ ضقذس ذْل ج٥ٞشجسجش يف ٩ىجؾهطه٨..

  ٌ٥ٞذ ادخ٤ ج٥طْشَ٘ جؾبز١ىس ج٥طرُٚز جػبربla exécution forcée ل ّرقشجن
يف ج٥ٞالالشجس يف قالالني ا٫  الالزج ج٥ْرقالالش ٖ َطالالىٙش ئٖ يف ذْالالل ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس      

 .١les ordresحْوج٩ش

                                           
 .434ؿ  ل1974 لد. غب  ضرحٕى0 ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞح٭ى٫ل جٔع٢رذسَس ٩رؾأز جؾبْحسٗ (1)
 .98ل ؿ 1967 لد. ع٦ُ٪ح٫ ٩شٝظ0 جؾبذخ٤ ٦ْ٦٥ى٧ ج٥ٞح٭ى٭ُسل ج٥ٞح شزل جؾبيرْس ج٥ْحؾبُس (2)
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ىٝالال٘ فالالذوس ح ٦ّالالً ٝرالالى٣ ر٥الال٠ ا٫  رح٥الال٠ ذْالالل ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس ج٥الاليت َط
٘ وج٥طؿالالرظل وذح٥طالالحرل ٙهالالز  ج٥ٞالالشجسجش ضالال ٟ جؽبُالالحس  ُالال٥طىٍججْٙالالشجدل ٩ػالال٤ ٝالالشجسجش 

٥ٓٙشجد ذني ٝرى٣ ج٥ٞشجس او سٙنهل وئ٫ ١ح٭الص ج٥ٞالشجسجش جؾبالز١ىسز ضقالذس يف ج٥رهحَالس      
 ٬ّ جٔسجدز جؾبرٚشدز ٥ٕدجسزل وٝرى٣ جْٙشجد ؽشه ٩حدٌ ٫ّٕٗ٥ ٬ّ ئسجدز جٔدجسز.

٩الح   »فالُٖس ضرُٚزَالس  «٦طأ١ُذ ذأ٫ ج٥طْشَ٘ جؾبز١ىس دل َٞقذ ٩ال٬ ّرالحسز   وٖ قحؾس ٥

       ٍ   execution office(1) َغال٪ى٭ه ٝالىز ج٥رٚالحرل اٌ ضى٥ُالذ جْغالش يف ج٥رَالح٧ ج٥ٞالح٭ى٭
ٍ ذالالذ٤ُ٥ ا٭الاله ّالال  غالال٨ اسدٗ ر٥الال٠  »٥ٞالالىز ج٥زجضُالالسج« شك ؾبىمالالىُ ئ٭ؾالالحء جْغالالش ج٥ٞالالح٭ى٭

 جػبربٌ.ذْرحسز0 ج٥يت ٖ ٌب٬٢ ا٫ ضٚغش ئٖ ٦ًّ اعحط ج٥طرُٚز 

   0٥ٞالالالالالالذ ٝقالالالالالالش ج٥طْشَالالالالالال٘ ئ٭ؾالالالالالالحء ج٥ٞالالالالالالشجس جٔدجسٌ ٦ّالالالالالالً جٔسجدز ج٥قالالالالالالشيبس

declaration سبط٦الال٘ ّالال٬ جٔسجدز ج٥قالالشيبس  ٖل يف قالالني ا٫ جٔسجدز ج٥نالال٪رُس
 ػبهس ٝىصبح ج٥ٞح٭ى٭ُس يف ئ٭ؾحء ج٥ٞشجس جٔدجسٌ.

 " ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٦ًّ فالىسز ج٥طالر٢  وّالذ٧ ج٥طكذَالذ     ٥ٓغش" ٩ىسَظ  ىسَىؾحء زبذَذ    

uneffete de droit    ل وٖ ؽال٠ ا٫  الز  ج٥ْرالحسز»  ٍ رجش د٥ٖالس ّح٩السل    »اغالش ٝالح٭ى٭
وضطغالالِ ٦٥ٞالالشجسجش ج٥ٚشدَالالس وج٥طرَُ٪ُالالسل و٩الال٬ غالال٨ ٙهالالٍ ٖ ضقالال٦ف ٦٥طْشَالال٘ ذالالح٥ٞشجس       

او  casindividualجٔدجسٌ ج٥ٚشدٌ ٩ىمىُ دسجعطرحل وج٥الزٌ َالشضرو حبالح٣ ٩ُْرالس     
ذح٥رغالالرس ٦٥ٞالالشجس ج٥طرَُ٪الالٍ  اغالالشجن ٝح٭ى٭ُالالحن فبالالذدجنل وج٢ْ٥الالظذزجضالاله ج٥الالزٌ َرؾالالة  ٙالالشدجن

 ح٩حن ـبشدجنل وٕ  ؽخقٍ.٩ّش١ضجن ج٥زٌ َرؾة  »٥ٗتكسج«

 

                                           
(1)  ٌ ل ـب٦الالذ او٣ 1966ج٥ٞالالح شزل دجس ج٥رهنالالس ج٥ْشذُالالسل   لد. غالالشوش ذالالذو0ٌ ٩رالالحدب ج٥ٞالالح٭ى٫ جٔدجس

 ل جؾبٞذ٩س.1967ضذسؼ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ٩رذا جؾبؾشوُّسل دجس ج٥رهنسل ج٥ٞح شزل  هو١طحذ ل49ؿ
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 0َمذ ثؼغ انتؼبسٌف انغهجٍخ -1

َقذس ٬ّ ّح٤٩ ٩ال٬ ّ٪الح٣    ٤١٤ ّ٪)ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ذأ٭ه ) "Liet  Veaux" ّٗشّ
جٔدجسزل و ى َرحؽالش ج٥ىٍالحت٘ ٕال  ج٥ٞنالحتُسل ٕال  ٩غالطخذ٧ يف ر٥ال٠ ىالشٛ جٔدجسز         

 .(1) ٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ((جؾبٞشسز يف ج

دل َري٦ٜ ٬٩ ج٥ْرحفش جؾب٢ى٭س ٦٥ٞالشجس جٔدجسٌل ودل  ا٭ه جؾبٗقٌ ٦ًّ  زج ج٥طْشَ٘ و
 يب٤٦ خقحتقه ج٥زجضُسل وئهبح قذد جػبح٭د ج٥غ٦يب ٩ره.

ل غال٨ اٙالشٓ ٩ال٬    »ّ٪ال٤ «و٥ٞذ جّط٪ذ  زج ج٥طْشَ٘ ٦ًّ جؾبُْالحس ج٥ْنالىٌ جؾبىعالِ ١ال٤     
ِ ر٠٥ اّ٪ح٣ جٔدجسز ج٥يت سبنِ ٦٥ٞالح٭ى٫ جؽبال   ج٥طرىَاله ذالأ٫  الزج ج٥طنالُُٜ ٖ      حؿل ٩ال

وؾالالىد ١الالػ  ٩الال٬ جّْ٪الالح٣ جٔدجسَالالس ج٥الاليت سبنالالِ ٦٥ٞالالح٭ى٫ جٔدجسٌل وئ٫ ١الالح٫ ٖ      ٚالالٍَر
َطىٙش ذبح ٩ٞى٩حش ج٥ٞشجس جٔدجسٌل ٩ػ٤ ج٥ط٦ُْ٪حش وجؾبرؾىسجش ج٥يت َىؾههح ج٥شؤعحء 

 ؾبشؤوعُه٨ ذٞقذ ضر٨َُ جؾبشٜٙ وضغُ  .

) الالى ّ٪الال٤ ٕالال  ضْحٝالالذٌ َالالر٨َ    )ٌ ذٞى٥الاله0 " ج٥ٞالالشجس جٔدجسضؾالالح٥شص جَغالال٪ح٫ وّالالشٗ "
ا١ػالالش ٩الال٬ ّ٪الالح٣ جٔدجسز َْ٪٦الالى٫   عالال٦ىٟ جْٙالالشجد يف ججملط٪الالِل وَقالالذس ّالال٬ ّح٩الال٤ او  

 .(2) ((ْحن٩
ْ٪الالال٤ ٦٥ فالالالسج٥ٞالالالشجس جٔدجسٌ ٦ّالالالً ٭َشضالالاله جؽبح  وج٥ىجمالالالف ا٫  الالالزج ج٥طْشَالالال٘ َٞالالال٨ُ  

 ٩ح َالر٨َ قُالحز جْٙالشجدل ٖ ٙالشٛ يف ر٥ال٠ ذالني ج٥ٞىجّالذ       ج٥ٞح٭ى٭ٍل ٙهزج ج٥ْ٪٤  ى ٤١ 
               ج٥طرَُ٪ُالالالالالالس ج٥الالالالالاليت سبحىالالالالالالد جْٙالالالالالالشجد ذقالالالالالالٚحصب٨ل وذالالالالالالني جّْ٪الالالالالالح٣ ج٥ٚشدَالالالالالالس0     

actes individuelles .ج٥يت سبحىره٨ ذزوجصب٨ 

                                           
 .538ؿ لوجؾبٞحس٫ جؾبْحفش اوسد  زج ج٥طْشَ٘ د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ (1)

(2)Charles Eisenman: cours de droit administratif, la Faculté de droit 
de Paris, 1953, 1954, p 254. 
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شٝالالالس يف ٍبىؿبالالالحل وٖ شبُالالالض جؼبالالالذود   ٖؽالالال٠ ا٫  الالالز  ج٥رَالالالشز ّح٩الالالس و٩   وٖ
 ج٥ذجخ٦ُس ؾبخط٦٘ اّ٪ح٣ جٔدجسزل ١٪ح اوبح ضي٪ظ جؾبْحدل ج٥ؾ٦٢ُس وجٔؾشجتُس.

ج٥ٞشجس جٔدجسٌ دبح " waline"ٗ ض ٦ًّ ج٥ٞىز ج٥زجضُس ٦٥ٞشجس جٔدجس0ٌ وّشّج٥ ١ُ -2
0ٍ٦َ 

))٤١ ّ٪٤ ٝح٭ى٭ٍ ٬٩ ىشٗ وجقذ َقذس ٬ّ سؾ٤ جٔدجسز ذقٚطه  ز ل و٢َى٫ ٩ال٬  
 .(((1)ؽأ٭ه ا٫ َرطؽ ذزجضه  غحسجن ٝح٭ى٭ُس

و٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ئىبحذُحش  زج ج٥طْشَ٘ل وزبذَذ  جْس١ح٫ جْعحعُس ٦٥ٞالشجس )ّ٪ال٤   
ٍ   -ٍٝح٭ى٭ س١ال٬ ج٥غال٦يس ج٥ْح٩الس(ل ٙٞالذ اٝكال٨ ٦ُّاله وفالٚحن         -زبذَذ جػبح٭الد ج٥ؾال٦٢
 0 (٭طحؼ جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ ذزجضهئ ى ) صجتذجن

"De produire par lui memes des effets de droit" 
٥اليت زبال٘ ذالح٥ٞشجس    و٤ْ٥ ج٥ُٚٞه جؾبز١ىس َغطرْذ يف  زج ج٥طْشَ٘ جّْ٪الح٣ جٔدجسَالس ج  

حؽشز ذح٥رَح٧ ج٥ٞالح٭ى٭ٍل وئهبالح َٞطقالش ضأغ  الح ٦ّالً ج٥ٞالشجس       إغش ٩رضجٔدجسٌ دو٫ ا٫ 

 0(2)جٔدجسٌ

PRIS AVEC RAPPORT AVEC UN ACTE EXECTOIR 
١٪ح ا٫  الزج ج٥ُٚٞاله َغالطرْذ جّْ٪الح٣ جٔدجسَالس ج٥اليت ضٞطقالش ٦ّالً ج٥طالأغ  يف ج٥رَالح٧           

 .(3) ج٥ٞح٭ى٭ٍ ذقىسز ٕ  ٩رحؽشز ٬ّ ىشَٜ ج٥طأغ  يف جؼبح٣ ج٥ىجُْٝس

                                           
(1)Marcel Waline: Traité élémentaires de droit administratif 6 ed, 
paris, p122. 
(2)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op, cit, p71. 

 .312ل ؿ 4ىرْس  جٔدجسٌلد. ٩قيًٚ اذى صَذ ٙه٪0ٍ ج٥ٞنحء  (3)
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ح٣ ٖ ضريرٜ ٦ُّهالح وفال٘ ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ ج٥ٚالشدٌل ٫ْ جٔدجسز ٖ     ٙهز  جّْ٪
ضٞقالالذ ٩الال٬ خٗؿبالالح ئ٭ؾالالحء اٌ اغالالش ٝالالح٭ى٭ٍ ٩غالالطكذظل وئهبالالح َٞطقالالش  الالذٙهح ٦ّالالً     

 ج٥طأغ  يف جؼبح٣ ج٥ىجُْٝس.
ل       »ذزجضه«ويف طبُِ جْقىج٣ل ٙا٫ وف٘ َرطؽ  َريرالٜ ٦ّالً ج٥ٞالشجس ج٥ٚالشدٌ وج٥طرَُ٪اٍل
دٌل ١٪ح ئ٫ اس١ح٫  زج ج٥ٞالشجس جْخال  ضغالطٖشٛ  الزج     اٌ ٥ُظ غبس خحفس يف ج٥ٞشجس ج٥ٚش

 ج٥ىف٘ل و٬٩ غ٨ ٙهزج ج٥طْشَ٘ ٝذ ضضَذ يف ج٥طْشك ٥ز٠٥.
ضْشَ٘ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0 ّشٙص  الز  جد٢٪الس ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ دبالح     
٦َالال0ٍ ئٙقالالحـ ٩الال٬ ؾح٭الالد جٔدجسز ج٥ْح٩الالس َقالالذس فالالشجقس او مالال٪رحن ّالال٬ ئدجسز  الالز         

 قالذود ججملالح٣ جٔدجسٌل   ذالادجسز وٍحتٚهالح جؾبٞالشسز ؿبالح ٝح٭ى٭الحن يف     ُٝح٩هح  اغرحءجؾبق٦كس 
 .(1)اقذجظ اغش ٝح٭ى٭ٍل وَطخز فُٖس ضرُٚزَس َٞقذ ٩رهو

ٕالال  ا٫  الالز  جد٢٪الالس دل ضػرالالص ٦ّالالً ج٥طْشَالال٘ ج٥غالالحذٜ ذالال٤ ٝالالذ٩ص ج٥طْشَالال٘ جِضالال0ٍ    
س ج٥ٞشجس جٔدجسٌ  ى ئٙقحـ جٔدجسز يف ج٥ؾ٤٢ ج٥زٌ يبذد  ج٥ٞح٭ى٫ ٬ّ ئسجدصبح جؾب٦ض٩

قالالذجظ ٩ش١الالض ئٞقالالذ ذح٩الالس دبٞطنالالً ج٥ٞالالىج٭ني وج٦٥الالىجتف ور٥الال٠ دبالالح ؿبالالح ٩الال٬ عالال٦يس ّ
١ح٫ ج٥رحّع ئ٥ُه ٦ُّاله جذطٖالحء ٩قال٦كس    ً ١ح٫ كب٢رحن وؾحتضجن ٝح٭ى٭حن وٝح٭ى٭ٍ ٩ْني ٩ط

 .(2)ّح٩س

ِ وٝالالذ اٝالالشش جد٢٪الالس جٔد  ج٥الالز١ش يف ا١ػالالش ٩الال٬   ٭الال٘جسَالالس ج٦ْ٥ُالالح يف ٩قالالش ج٥طْشَالال٘ ج
 .(1)يف عىسَح جىشد ٦ًّ  زج ج٥طْشَ٘ ٫ ج٥ٞنحء جٔدجسٌال ١٪ح (3)ق٨٢

                                           
ٝنالالحتُس )ـب٪ىّالالس اق٢الالح٧ ـب٦الالظ   /1ط//1/ٝنالالُس سٝالال٨  ل119/3/1947جؼب٢الال٨ ج٥قالالحدس يف  (1)

 .(33ؿ 1948َى٭ُه  1946ـب٪ىّس ّحف٨ جدح٩ٍل ججمل٪ىّس جْوذل ٬٩ ٭ىٙ٪رب  –ج٥ذو٥س 
 ٝنحتُس. 6ط  1934ل ٝنُس س٨ٝ 411ط 8ـب٪ىّس ـب٦ظ ج٥ذو٥س ْق٢ح٧ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ط (2)
 ل ـب٪ىّس ّحف26/11/1955.٨ق٨٢  ز  جد٢٪س ج٥قحدس يف  (3)
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  زج وئ٫ ٥رح ٦ًّ  ز  ج٥طْحسَ٘ جؾبٗقَحش جِضُس0

ـ «ئ٫ س٬١ جٖ٭ْٞحد ج٥ىقُالذ يف ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ ٢َ٪ال٬ يف ج٥طْالر       ل وا٩الح ٩الح   »جٔٙقالح
 .(2)ّذج ر٠٥ ٙهى َطق٤ ٙٞو ذؾشوه فكس ج٥ٞشجس ٥ُظ ئٖ

ع او ّال ٦ال٘ س١ال٬ ج٥رح  ٫ل او سبجد٤ او قبح٥ٚالس ج٥ٞالح٭ى   وذُح٫ ر٠٥ ا٫ س٬١ سب٦٘ س٬١
و٬٩ جؾبٚشوك اٖ  ل٤١ او٥ث٠ ٖ َإدٌ ئٖ ئذل ذي٫ٗ ج٥ٞشجس لسب٦٘ س٬١ جٖخطقحؿ

امال٘ ئذل ر٥ال٠    لجؼبالذ ج٥طالح٧ ٦٥َالح شز ١٪الح عالرٜ ٝى٥اله      ٘ ج٥زٌ  الى  َضَهش يف ج٥طْش
ئر جّطالالرب ج٥قالالُٖس  ٩الالىسَظ  ىسَالالىٙالالح٥طْشَ٘ جْو٣ وٝالالِ يف جؽبيالالأ ج٥الالزٌ وٝالالِ ُٙالاله   

ّرحفالالش ج٥ٞالالشجس يف قالني اوبالالح ٖ ضْالالذو ا٫ ض٢الالى٫ ٩َهالالشجن ٩حدَالالحن  ج٥طرُٚزَالس ّقالالشجن ٩الال٬  
ذطرُٚز ج٥ٞشجسل وٖ ضطق٤ ٬٩ ٝشَد او ذُْذ ذط٢ىَره واس١ح٭هل  زج يف قني ا٫ ٩ط٦ْٞحن 

ذْالالل ج٥ٞالالالشجسجش و الالالٍ جْوج٩الالشل و٩قالالالذس جؽبيالالالأ يف ساٌ   ض٦الال٠ ج٥قالالالُٖس ضطالالالىٙش يف  
ضٞنالالٍ ذرٚغالالهح  وفب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ  الالى جّٖطٞالالحد ا٫ جٔدجسز    ٩الالىسَظ  ىسَالالى 

 .se faire justice au bout  قطً ج٥رهحَس
قالالذجظ ٩ش١الالض ٝالالح٭ى٭ٍ ٩ْالالني ٩الالِ ا٫ ئج٥ٞالالشجس ٦ّالالً  وجؾبٗقالالٌ ا٫  الالزج ج٥طْشَالال٘ ٝقالالش

 .(3)ئ٭ؾحتهحٝذ َٞى٧ ذطْذ٤َ جؾبشج١ض او ئ٥ٖحتهح او  ج٥ٞشجسل
ـ «غ٨ ٩الح جؾبٞقالىد ٩ال٬ ّرالحسز      ل  ال٤ َٞقالذ ٩رالهح زبذَالذ جٔدجسز ٔسجدصبالح ا٧      »ئٙقالح

 .»و ى ٩ح َطٜٚ ٩ِ جؾبذ٥ى٣ ج٦٥ٖىٌ«رهح ج٫ّٗٔ ّ

                                                                                                   
ل ـب٪ىّالس ٩رالحدب  الز     ٥1967غرس /35/ق٨٢ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف عىسَحل ج٥ٞشجس س٨ٝ (1)

وج٭َالش ـب٪ىّالس    162ل ؿ 1967ل ـب٪ىّحش ـب٦ظ ج٥ذو٥سل د٩ؾالٜ ّالح٧   1963جد٢٪س ٥ْح٧ 

 .297ؿ  ل1966جؾبرحدب ج٥يت ٝشسصبح جد٢٪س ٥ْح٧ 
ٞح٭ى٫ل ٢٩طرس ج٥ٞح شز جؼبذَػالسل  د. ىُْ٪ه جػبش0ٗ ٩رذا جؾبؾشوُّس ومىجذو خنىُ ج٥ذو٥س ٦٥ (2)

جؾبْحفالالالش فب٪الالالذ ٙالالالإجد ٩هرالالالح0 ج٥ٞالالالح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقالالالشٌ     وج٭َالالالش د. ل216ؿ ل1971ج٥ٞالالالح شز 

 .541وجؾبٞحس٫ل ؿ
 .312ل ؿ4د. ٩قيًٚ اذى صَذ ٙه٪0ٍ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ه (3)
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ؽالال٠ ا٭الاله ئرج ١الالح٫ جؾبٞقالالىد  الالى ج٥طكذَالالذل ٙالالٗ ٩الالربس ٔعالالٞحه ج٥ٞالالشجسجش         ٖ
ٍ «ج٥نالالال٪رُس  ل ٫ْ  الالالز  ج٥ٞالالالشجسجش ٖ سبط٦الالال٘ ّالالال٬  »اعالالالٞيص ٩الالال٬ ج٥طْشَالالال٘ ج٥ػالالالح٭

ل ا٩الح ئرج ١الح٫   »ُٙ٪الح ّالذج ج٥ؾال٤٢   «ج٥ٞشجسجش ج٥قالشيبس ذط٢ىَرالهح وق٢٪هالح ج٥ٞالح٭ى٭ٍ     
وسد «٬ جٔسجدزل ٢ٍُٙٚ ج٥ٞى٣ ذأ٫ جٔٙقالحـ َقالذس فالشجقس    جؾبٞقىد  ى ج٫ّٗٔ ّ

 .(1) »يف ج٥طْشَ٘ فشجقس او م٪رحن

َرقالالشٗ ئذل  1947و٭ْطٞالالذ ا٫ ق٢الال٨ فب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ جْو٣ ج٥قالالحدس ّالالح٧  
ٍ  «ّرالحسز  ج٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَس ج٥طرَُ٪ُسل و زج ٩الح َطنالف ٩ال٬ وسود     ٦ّالً   »اغالش ٝالح٭ى٭

ج٥ػالالح٭ٍ َرقالالشٗ ئذل ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ ج٥ٚالالشدٌ ٢ ل وذالالح٢ْ٥ظ ٙالالا٫ ضْشَٚهالالح رعالر٤ُ ج٥طالال 
ل ٙالالح٥طُْنيل و الالى َط٦ْالالٜ حبالالح٣ فبالالذدز او   »٬ُّْالالاغالالش ٝالالح٭ى٭ٍ ٩«ذذ٥ٖالالس وسود ّرالالحسز 

٢ّالظ ج٥طؿشَالذ ج٥الالزٌ ضطقال٘ ذاله ج٥ٞحّالالذز      –١٪الح  الى ٦ْ٩الالى٧    –جضاله  الالى  ذؾالخـ ذز 
 هح ج٥ٞشجس ج٥طرَُ٪ٍ.٪رج٥طرَُ٪ُس ج٥يت َطن

شجن ٩ال٬ ّرحفالش ج٥ٞالشجس جٔدجسٌل    ٥ٞذ جّطرب  زج ج٥طْشَ٘ جؾبق٦كس ج٥ْح٩س ّرق  -
٫ ئ الالزج جؾبغالال٠٦ل و٩الال٬ ؾهالالس اخالالشي ٦ٝرالالح       و٥ٞالالذ اَالالذ٭ح يف ٩قالالرٚرح جؾبالالز١ىس اّالالٗ ل    

جٖٙطٞالالحس ئذل  الالزج ج٥ؾالالشهل او ّالالذ٧ جضقالالح٣ ج٥ٞالالشجس ذحؾبقالال٦كس ج٥ْح٩الالسل او ج٥ىٍُٚالالس      
 ج٥زٌ ًبنِ ْق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ. »ذٞشجس جٔدجسز«جٔدجسَس ىب٦ْه ٩ىفىٙحن 

فب٪ذ ٙإجد ٩هرح0 ّشٗ جؾبز١ىس ج٥ٞشجس جٔدجسٌ دبح 0ٍ٦َ ّ٪ال٤  ضْشَ٘ ج٥ذ١طىس   -
ٝالالح٭ى٭ٍ ٩الال٬ ؾح٭الالد وجقالالذ فالالذس ّالال٬ ئسجدز ئقالالذي ج٥غالال٦يحش جٔدجسَالالس يف ج٥ذو٥الالسل         

                                           
د. فب٪الالالذ ٙالالالإجد ٩هرالالالح0 ج٥ٞالالالح٭ى٫   ل312ل ؿ 4د. ٩قالالاليًٚ اذالالالى صَالالالذ ٙه٪الالال0ٍ ج٥ٞنالالالحء جٔدجسٌل ه  (1)

 .541ؿ  لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش جٔدجسٌ جؾبقشٌ 
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ويبذظ  غحسجن ٝح٭ى٭ُس ذا٭ؾالحء ومالِ ٝالح٭ى٭ٍ ؾذَالذ او ضْالذ٤َ او ئ٥ٖالحء ومالِ ٝالح٭ى٭ٍ         
 .(1)ٝحت٨

 (2)"ج٥ٚطالحـ قغال٬  ج٥ذ١طىس ّرذ "شَ٘ ج٥زٌ ٝذ٩ه اعطحر٭ح ْوٝشَد ٬٩ ر٠٥ ج٥ط
ج٥ٞشجس جٔدجسٌ  ى ضقالشٗ ٝالح٭ى٭ٍ ٩ال٬ ؾح٭الد وجقالذ ّال٬ ؽالخـ ّالح٧ يف         ))ذٞى٥ه0 

 .(3)((٭ؾحه ئدجسٌ

ٗ ٝالالح٭ى٭ٍ يف ج٥طْشَالال٘ جْخالال ل طبْالالص ٙأوّالالص ّرقالالش   شوجؾبٗقالالٌ ا٫ ّرالالحسز ضقّالال 
 جٔسجدزل غ٨ ّرقش ئ٭ؾحء جؾبش١ض ج٥ٞح٭ى٭ٍل و ى ضْشَ٘ ع٨ُ٦.

غش ج٥ٞح٭ى٭ٍ وج٥ٞى٣ ذأ٭ه َٞى٧ ٦ًّ ئ٭ؾحء و٬٩ ؾهس اخشي ٙٗ ـبح٣ ٦٥طضَذ ػبهس جْ
٩ش١ض ٝح٭ى٭ٍ او ضقالذَٞهل او ئ٥ٖحتالهل ٙهالزج ج٩ْالش ٩ٚال كل وَط٦ْالٜ اَنالحن ذأوفالحٗ         

 .(4)"ُٙذ٣"ؾىسؼ و٥ُظ ذُٞح٩ه ١٪ح ٭ٗقٌ يف  زج ج٥طْشٗ ج٥زٌ ٝذ٩ه  لجؾبش١ض

٬ ر١ش٭ح عحذٞحن ا٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ  ى ضقشٗ ٝح٭ى٭ٍ ٥ه غبحضه جؾب٪ُضزل و٩ال اؾ٤ ٥ٞذ 
غال٨ ضىؾههالح    لؾهس اخشيل ٙٞذ قذد٭ح ّرحفش  زج ج٥طقشٗ ذُٞالح٧ جٔسجدز ٩ال٬ ؾهالس   

 .(5)٬٩ اؾ٤ ئ٭ؾحء جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ

                                           
 .54ؿ  لج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ وجؾبٞحس٫ (1)
ج٥ٞالح٭ى٭ني يف ج٥الىى٬ ج٥ْشذالٍل ٩غطؾالحس عالحذٜ ٥ذو٥الس        ج٥ٚٞهالحء د. ّرذ ج٥ٚطحـ قغال0٬ وجقالذ ٩ال٬ ا١الرب      (2)

٘  شتُظ ؾح٩ْس جؾبرقىسزل و ى جْعحذٜ ٥ج٢٥ىَص و٭حتد   الزج   عطحر جؾبؾشٗ ٦ًّ سعح٥س ج٥الذ١طىسج  ؾبإ٥ال
 ج٢٥طحخ ج٥ذ١طىس ذش ح٫ صسَٜ.

 .165ل ؿ 1978 جؾبرقىسزل٢٩طرس جػبٗء يف  لٝنحء ج٥ٖٔحء جٔدجسٌل ج٥ٞنحء ه١طحذ (3)
وج٭َش ٩ح ؾالحء يف ١طالحخ ج٥الذ١طىس ّالحد٣ عالُذ       165ل 1963فبحمشجش يف ؾح٩ْس ذحسَظ عرس  (4)

ٙٞالذ   ل121ؿ لّالس وج٥رؾالش  ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَالس ٦٥ٞالشجس جٔدجسٌل ج٥ٞالح شزل ج٥الذجس ج٥ٞى٩ُالس ٦٥يرح     
 ّشك ٦٥طْشَ٘ جؾبز١ىس يف فُٖطه ج٥ٚش٭غُس.

 311ل ؿ4د. ٩قيًٚ اذى صَذ ٙه٪0ٍ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ه (5)
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٭ه ٌبش ئ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل ٢٩ْررح ج٥ٞى٣  ويف جؼبُٞٞسل ٥ى اسد٭ح ضْٞد جؾبشجق٤ ج٥رٚغُس
 0(1)ذحؾبشجق٤ ج٥طح٥ُس

 ِيف ج٥ْحدل جؽبحسؾٍ  ج٥طْشٗ ٦ًّ ج٥ىٝحتconception. 

 ٠ ج٥ىٝحتِ ذح٥ٞح٭ى٫ جؼب٨٢ ٦ًّ ٩ذي ّٗٝس ض٦compatation. 

  0زبشٟ جٔسجدز غ٨ ج٫ّٗٔ ّرهحل اٌ جسبحر ج٥ٞشجسl’action. 
 و٥ٞذ ّشمالرح عالحذٞحن ئذل جّْ٪الح٣ جٔدجسَالس ج٥اليت ضٞطقالش ٦ّالً ئغرالحش جؼبالح0٣         

Constatation واٍهش٭ح ج٥ٚشٛ ذُرهحل وذني ج٥ٞشجس ج٥طرُٚزٌل و٦ٝرالح ئ٫ جٔدجسز يف  ل
جربالح  اقالذجظ جْغالشل ذال٤ ضٞطقالش ٦ّالً        ّال٬ ّ٪الح٣ ٖ زبالشٟ ئسجدصبالح او ض٦ْال٬      ز  جْ

 زبذَذ ج٥ىجْٝس وئدخحؿبح يف وَٖس ج٥ٞحّذزل دو٫ ا٫ ضطخز ٩ىٝٚحن ٬٩ ر٠٥.

ٖنل غال٨ ضىؾههالح        اخلالطخو ل ئ٫ ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ َطالىٙش ذاله ّرقالشج0٫ ّرقالش جٔسجدز او
 مبى ئ٭ؾحء جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍل غح٭ُحن.

رح ئذل ضْشَ٘ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش وعىسَحل قُع جضنف ٥رح و٥ٞذ ّشم
ا٫  حضني جد٢٪طني جّط٪ذضح ج٥ْرقش٬َ جؾبز١ىس٬َل و١٪ح ا٫ طبهشز ج٥ٚٞهحء قشفىج 

 ٦ًّ ئذشجص ج٥ْرقش٬َ جؾبز١ىس0٬َ

 و٭َشجن ْمهُس  زج جؾبىمىُل ٙا٭رح ٭ْشك ٥رْل ج٥طْحسَ٘ ج٥ٚٞهُس ذح٥ٞشجس جٔدجسٌ.

  ."٩ُؾ٤ُ عطحعُرىذى٥ىط" (2)ج٥ُى٭ح٭ٍ ضْشَ٘ ج٥ُٚٞه

 ئٙقحـ ؽخـ ّح٧ يف ج٥ذو٥س ٬ّ ئسجدضه ذٞقذ ئقذجظ اغش ٝح٭ى٭0ٍ

                                           
 .51د. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل ؿ (1)

(2) Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op, cit, P 20. 
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"Une déclaration de volonté de la personne morale de l’Ella 
eu vue de produire un effet juridique". 

 0 (1)"ج٭ذسَه دٌ ٥ىذحدَ "ضْشَ٘ ج٥ُٚٞه 

"Une manifestation de volante ayant pour but et pour elle 
d’apporter un modification a’ ordonnance juridique". 

 0(2)فٍذلخٌسج تؼشٌف انفمٍو 
ج٥ٞالالشجس ج٥طرُٚالالزٌ  الالى ضقالالشٗ َغالالطهذٗ ئؾالالشجء ج٥طْالالذ٤َ يف ج٥رَالالح٧ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ دبالالح        

 .َٚشك ٬٩ ج٥طضج٩حش او َٞشس ٬٩ قٞىٛ

"La décision exécutoire un act juridique en vue de modifier  
le ordonnancement juridique par obligation".  

ّرقالالشٌ جٔسجدز وجعالالطهذجٗ ئ٭ؾالالحء   «و٦ّالالً مالالىء ج٥طْالالحسَ٘ ج٥غالالحذٞس ٦٥ٞالالشجس جٔدجسٌ     
ج٥يت زبالذظ  جٔسجدَس ٕ  ض٠٦ جّْ٪ح٣ ٬٩ ّذجد ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ل ٙا٭رح ٭غطرْذ »جْغش

 .(3) ضرطؽ جْغشل و٬٢٥ ذقىسز ٩غط٦ٞس ٬ّ جٔسجدز جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍل ٙهز  جّْ٪ح٣ جؾبحدَس

٩َْال٨ اّ٪الح٣ جٔدجسز  الٍ اّ٪الح٣ ئسجدَالس قطالً ٩الح        ئ٫ و٬٩ ؾهس اخشيل ٌب٬٢ ج٥ٞالى٣  
 0 (1)١ح٫ ٩رهح ّ٪ٗا ٩حدَحن

                                           
(1)André de Laubadère: Traite de droit administrative, ed, 1973, 
librairie général de droit et de jurisprudence, p20. 

 ل فبحمالالشجش ٩يرىّالالس ٦ّالالً ىشَٞالالالس   1963فبحمالالشجش ُٙالالذ٣ ٦ّالالً ىالالٗخ ؾح٩ْالالس ذالالحسَظ        (2)

 .165ل ؿجػبغططرش
(3)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op, cit, p41. 
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   و٥ٞالالالالالالالذ قالالالالالالالذد٭ح ىرُْالالالالالالالس  الالالالالالالزج ج٥ٞقالالالالالالالذ ذأ٭الالالالالالاله رو ىرُْالالالالالالالس غرحتُالالالالالالالس0      
ENGAGEMENT BILATERAL ْ ّ٪الح٣  ل ٙهى ج٥طضج٧ ذح٥رغرس ٥ٕدجسز ذأ٫ ربالشٌ ج

 جؾبحدَس وٙٞحن ٦٥ٞشجسل وئ٥ضج٧ ٥ٓٙشجد ذأ٫ ًبنْىج ٦٥ٞشجس جٔدجسٌ.

٥قالذوس ج٥ٞالشجس    جس وزبذَالذ ح ٔسجدصبالحل َْطالرب ذذجَالس    وٖ ؽ٠ ا٫ ج٥طالضج٧ جٔدجسز ذالح٥ٞش  

 .enter en vigeur(2)جٔدجسٌ 

٬٩ ضحسَخ ئ٫ّٗ ج٥ٞشجس ض٧ جْٙشجدل وٖ َغشٌ يف قٞه٨ ئٖ و٬٢٥ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ٖ ٦َ
 .(3) »عشَح٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ«و ضر٦ُٖه ئذل فحقد ج٥ْٗٝس ا

ل acte  le volanteئسجدٌ ّ٪ال٤  وجؽبٗفس ٙح٥ٞشجس جٔدجسٌ  ى اوٖن وٝر٤ ٤١ ؽالٍء  
ٔ٭طالالحؼ ّالال٬ جٔسجدز جؾب٦ض٩الالس جؾبطؿهالالس  declarationئهبالالح  الالى ر٥الال٠ ج٥طْالالر  او جٔٙقالالحـ 

 .جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ

جٔسجدزل اٌ ذالز٠٥ جٖخطُالحس ج٥الزٌ    ّال٬   طْر وعرٞى٧ ذذسجعالس  الزج ج٥الش٬١ جؾبط٦ْالٜ ذالح٥     
٥طقالالشٗل غالال٨ ٭الالشدٗ ر٥الال٠ ذُْالالىخ  ضالالىقٍ ذالاله ٢ٙالالشز ٩ُْرالالسل قُالالع عالالرْشك ْ ٦ُالالس ج 

 ز.جٔسجد

                                                                                                   
 .41جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (1)
 .511ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿج٥ع٦ُ٪ح٫ د.  (2)
 .517ؿ لجؾبشؾِ ج٥غحذٜ(3)
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 الثالث البحث الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 ىة للؼرار اإلداريمنشـعيوب اإلرادة ال

 

٦٥ٞى٣ ذأ٫ اَس ئسجدز يف اٌ ّ٪٤ ٝح٭ى٭ٍل ئهبح ىبد ا٫ ضٚه٨ وضْح٩ال٤   ال حاجـ  
ج٥غالر٬ جٔ٭غالح٭ُسل ٩ال٬ وٖدز وج٭ٞنالحء وٝالىز       نِ ؾبالح سبنالِ ٥اله   ١كُٞٞس ئ٭غح٭ُس سب

 ومْ٘ وئ١شج ل وٕ  ر٠٥.

حطل ٦ّالً  الزج جْعال    ئٖ و٭ْطٞالذ ا٫ جٔسجدز جؾبرؾالثس ٦٥ٞالشجس جٔدجسٌ ٖ ٌب٢ال٬ ا٫ ضٚهال٨     
 و٥ُظ ؿبح ٝىج٭ني ضطأذً ٦ًّ عر٬ جؼبُحز وجؼبٞحتٜ جٔ٭غح٭ُس.

 الالالزج  الالالى جْعالالالحط ج٥ْالالالح٧ل وئ٫ ١الالالح٫ ج٥ٞالالالشجس جٔدجسٌ ٦َالالالذ ٩ط٪طْالالالحن ذٞشَرالالالس ج٥قالالالكس    
 جْ ٦ُس. ل عىجء ػبهس ج٥شمح اPRESOMPTIQN DE LEGA LITÈ٧وج٥غ٩ٗس 

وض٦ٞالالذ  وذُالالح٫ ر٥الال٠ ا٫ ّنالالى جٔدجسز جؾبخالالطـ ذافالالذجس ج٥ٞالالشجس ًبنالالِ يف جخطُالالحس ل   
 ج٥ْ٪٤ ج٥ىٍٍُٚل ئذل ئؾشجءجش وٝىجّذ يف ٩رطهً ج٥ذٝس وج٥قشج٩س.

نشخ ج٥ز١ش فٚكحن ّال٬ ج٥طْالشك   َ ل(1)و٦ًّ  زج جْعحطل ٙٞذ ساَرح ذْل ج٥ٚٞهحء
               ٥ؾالالالالالشه جْ ٦ُالالالالالس يف ئفالالالالالذجس ج٥ٞالالالالالشجسل و٢َطٚالالالالالٍ ذؾالالالالالشه ٩يحذٞطالالالالاله ٩ىمالالالالالىُّحن0 

La Conformite objective de l'acte a' la loi ٞىجّذ ج٥ٞح٭ى٭ُسل ٦ًّ جّطرحس ا٫ ٦٥
  زج ج٥ؾشه َٖين ٬ّ ؽشه جْ ٦ُس.

                                           
 .225د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿ  (1)
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َرالحَش   5و٥ٞذ ا١ذ ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ  ز  جؼبُٞٞس يف ق٢٪ه ج٥قحدس يف 
 ل قُع ؾحء ُٙه0 0153عرس 

)٦٥ٞنالالحء دبح٥الاله ٩الال٬ ج٥شٝحذالالس ٦ّالالً عالال٩ٗس ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس ا٫ َطكالالشي قَالاله ٩الال٬   
خ ٕالال  فالالكُكسل و٥الالى ضىمهالالص جٔدجسز   ج٥قالالكس يف اعالالرحذهل ٙالالا٫ ٍهالالش  الالز  جْعالالرح   

فالالكطهح حبغالال٬ ٭ُالالسل ٙٞالالذ ج٥ٞالالشجس عالالرذ  ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ ج٥الالزٌ َٞالالى٧ ٦ُّالاله وؽالالحذه ُّالالد     
 .(1)قبح٥ٚس ج٥ٞح٭ى٫(

٩الِ   َطٜٚوَطنف كبح عرٜ ا٫  زج ج٥شاٌ ٖ َْى٣ ٦ًّ ئسجدز جٔدجسز ئٖ ذح٥ٞذس ج٥زٌ 
٪الال٤ مالال٪٬ ٫ ئسجدز جٔدجسز ٝالالذ ضْقالالىؿ قطالالً و٥الى ٝالالح٧ ٦ّالالً ج٥طالالى ٨ل ٩الِ ا  اق٢الح٧ ج٥ر 

٦ّالً ر٥ال٠ يف قالح٣ ج٥طرُٚالز ج٥ْالح٧ ٦٥رقالىؿل او        وجؾبػح٣ئىحس ّشَل ٬٩ ج٥رقىؿل 
ٙهالٍ شب٦ال٠ يف ١الػ  ٩ال٬ جْقُالح٫       (2)جٔدجسز جخطقحفحن ّح٩الحنل وذالز٠٥   سطّرذ٩ح شبح

سمالح جٔدجسز يف اٌ حبالع ؾالحد َط٦ْالٜ      ئ الذجس ئسجدز قشز و٩رطذا ل و٬٩ غال٨ ٙالٗ ٌب٢ال٬    
  زج ج٥شمح ؾغُ٪حن. َْطىس٥ُْد ج٥زٌ ذح٥ٞشجس جٔدجسٌل ٖ عُ٪ح ئرج ١ح٫ ج

و٦ّالالً  الالزج جْعالالحطل ٙٞالالذ وؾالالذش ٩الال٬ جؾبرحعالالد سبقالالُـ ذْالالل جْحبالالحظ ٥ُْالالىخ   
جٔسجدزل جؾبرؾثس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل و الى ٩الح َطنالف يف احبحغرالح ج٥ٞحد٩الس ذْرالىج0٫ ج٭ْالذج٧        

زبالى٣   ٦ّالً  غ٨ ٭رهٍ حبػرالح ذالح٧ٗ٢٥    ج١ٔشج ل -جؽبيأ –ُّد ج٥ٖؼ  –ئسجدز جٔدجسز 
ّرالالذ٩ح ٢َالالى٫   ج٥ٚالالشدذالالاسجدز  ضٞالال ٫جٔدجسٌل ٩الالِ ج٥طرىَالاله ذالالأ٫  الالز  جؼبالالحٖش   ج٥ٞالالشجس 

 ذْل ؽشوىه جؾبحدَس. وئهبح يفئ٭ؾحء ج٥ٞشجس  ٥ُظ يفٔسجدضه دوس 

                                           
 .391ج٥غرس ج٥ػح٩رسل ؿ  (1)
 .ج٥ْشٗ جؾب٢٪٤ حبع0  دجس٩ٌإ٥ٚرح جؾبىعى٧ ذْرىج٫ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ْشٗ جٔ (2)
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 ادلطهت األًل

 اَؼذاو اإلسادح

ا٫ جٔسجدز جؾبرؾالالثس ٦٥ٞالالشجس جٔسجدٌ سبنالالِ ٦٥رَشَالالس ج٥ْح٩الالس ٦٥ٞالالح٭ى٫ل    ٖ ؽالال٠
٫  رح٠٥ اق٢ح٩حن خحفالس  ئوئ٫ ١ح٫ ذا٢٩ح٭رح ج٥ٞى٣  و٥ٓق٢ح٧ ج٥ْح٩س جؾبرَ٪س ٥ٕسجدزل

 زب٨٢ جٔسجدز ٦ًّ فُْذ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ.

 ى وؾىد جٔسجدز رجصبح  –ذح٥رغرس ٥ُْىخ جٔسجدز  –وىرْحن ٙأو٣ ٩ح ىبد ج٥ركع ُٙه 
يف  –٭رالالح ئل و٩الال٬ غالال٨ ٙالالارج ٩الالح ج٭ْالالذ٩ص ضْالالزس ج٥ٞالالى٣ ذىؾالالىد ٝالالشجس ئدجسٌل ذالال٤   هذ٩الالّو

 سل َهىٌ يف ُّىذه ئذل دسؾس جٖ٭ْذج٧.ا٩ح٧ ؽرهس ٝشج –جؼبُٞٞس 

يف ج٥ٞالالشجس ٌبػالال٤  ج٥رُالالسويف ر٥الال٠ ضٞالالى٣ فب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ يف ٩قالالش0 )ئ٫ س١الال٬  
ؽشىحن ؾى شَالحن ٖ٭ْٞالحد  وفالكطهل حبُالع ئرج دل َطالىٙش ٥الذي جٔدجسز ٙالا٫ ٝشجس الح ٖ         

 .(1)٢َى٫ ٩ُْرحن ٙكغدل ذ٤ َركذس ئذل دسؾس جٖ٭ْذج٧(

 ؟ى٫ ٩قذس ج٥ٞشجس ـبرى٭حنو٬٢٥  ٤ َذخ٤ يف ق٨٢ ر٠٥ ١

٩الال٬ ج٥رحقُالالس ج٥رَشَالالس   –٫  الالز  جؼبالالح٣ ٭الالحدسز جؼبقالالى٣ل ئر ا٭الاله ٖ ٌب٢ررالالح   اؽالال٠  ٖ
٬٩ ٩َح ش ج٭ْذج٧ جٔسجدزل دبالح َ ضالد ٦ّالً ر٥ال٠ ٩ال٬       جنر٠٥ ٩َهش جّطرحس –ججملشدز 

٭طحتؽ ٝح٭ى٭ُسل وئ٫ ١ح٫ ذْل ج٥ٚٞهحء َؾ ىى٫ يف ج٥ٞشجس ا٫ ٢َى٫ دجٖن يف رجضه ٦ًّ 
ً   ج٥ز رُالسل ١الأ٫ ٢َالى٫ ٕال  ٩ٚهالى٧ل او ٖ      قح٣ ٩قذس ٥الهل ور٥ال٠ قطالً َطغالرً      ٩ْرال

                                           
 .561ل ؿ 1978ىُْ٪ه جػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ىرْس  .داوسد  زج جؼب٨٢  (1)
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٥ٓٙشجد ا٫ َطك٦٦ىج ٬٩ وجؾد ج٥يحّس وجٖق ج٧ ج٥زٌ ضط٪طِ ذه ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس يف 
 . (1)٩ىجؾهس جْٙشجد

  ٌ َطنالال٪٬ ضشُٝالالس ّالالذز   وٌب٢ررالالح ا٫ ٭نالالُ٘ ئذل ر٥الال٠ قالالح٣ فالالذوس ٝالالشجس ئدجس
ؼ جع٨ اقذ جؾبىٍٚني خيأل ٍٙٚ  ز  جؼبالح٣  ؾضجء ٦ُّه٨ل وٝذ ادس اٙشجدل او ذطىُِٝ

ٖ ٌب٬٢ ج٥ٞى٣ ذأ٫ ضبس ٝشجس ئدجسٌل وئهبح مب٬ قُح٣ ّ٪٤ ٩ْذو٧ ٖ َرطؽ اغشجن ٩ه٪ح 
 .(2)دجسز دل ضطؿه ئذل اقذجظ اٌ اغش ذح٥رغرس ئ٥ُهج٫ٔ ئسجدز اىح٥ص ٩ذضه ٦ًّ جّطرحس 

 

                                           
 .351د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿ (1)
 .353ؿ  ج٥غحذٜلجؾبشؾِ  (2)
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 فسع األولـال

 عَة اإلكشاه

جٔدجسٌ ئرج ٩الالح فالالذس ٩ؾالالىذحن ذح٥نالالٖو   اطبالالِ ج٥ٚٞالاله ٦ّالالً ٙغالالحد ج٥ْ٪الال٤    لقــد
و٥ٞالالذ ىالالشـ  الالزج جؾبىمالالىُ ٦ّالالً ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ يف ٩قالالش يف فالالُٖس      ل(1)وج٥طهذَالالذ

٭حُّالحن ٦ُّاله ا٭اله     طهدّىي ئ٥ٖحء سْٙص ٬٩ ٝر٤ ٩ىٍ٘ ى٬ْ ُٙهح ذٞشجس ٝرى٣ جعطٞح٥
 ٝح٧ ٦ًّ ئ١شج ه ذطٞذ٨َ  زج ج٥ي٦د.

َطْالالحسك ٩الالِ جؾبغالال٠٦ ج٥الالزٌ  وَرالالذو ا٫ جؾبُْالالحس جؾبْط٪الالذ ٥الالذي فب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ
 جسبزضه جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح ذبزج ج٥قذد.

ذي٦د جٔقح٥س ئذل  ٧ٙٞذ ؾحء يف ق٨٢ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجس0ٌ )ئ٫ جؾبىٍ٘ دل َطٞذ
٦ّالالً ١طالحخ ج٥غالالُذ وصَالش جْؽالالٖح٣...    جىّٗاله جؾبْالحػ ذالذو٫ ُٝالالذ او ؽالشهل ئٖ ذْالالذ    

ؾبالالز١ىسل و٥الالى ا٭الاله خالالحؿ ذطىُٝالالِ وضالالىد جد٢٪الالس ا٫ ضغالالؿ٤ يف  الالزج جؾبٞالالح٧ ا٫ ج٢٥طالالحخ ج
٤ ٦ّالً ّرالحسجش ٩الح ١الح٫ ىبالىص ا٫ ضالشد ُٙالهل ئر ٩ال٬ ؽالأ٫  الز            ٪ج٥ْٞىذسل ئٖ ا٭ه جؽالط 

ج٥ْرحسجش ا٫ شبظ ؽشٗ جؾبذٍّ وجّطرحس ل ٖ عُ٪ح ٩طالً ١ح٭الص ٝالذ وسدش يف فالىسز     
 .(جْوفحٗ ٖ يف فىسز ج٥ىٝحتِ

                                           
 .228د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿ (1)
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ٕرالً ّال٬   ِ جػبالضجء ٦ّالً جؾبالذٍّ يف    ُال طىٝوٙنٗا ٬ّ ر٠٥ل ٙٞذ ١ح٫ ج٥ٞشجس ذ
ٙارج ٩ح ضٞذ٧ جؾبذٍّ  ؾضجءل – ز  ج٥ْرحسجش جػبحسقسل ٫ْ ٩ػ٤ ر٠٥ ٖ َْطرب ٝح٭ى٭حن 

ج٢٥طحخ جؾبز١ىسل ٙٗ ٌب٬٢ ج٥ٞى٣ ذأ٫  الزج  ٦ًّ ذي٦د ٝرى٣ جعطٞح٥طه ّٞد جىّٗه 
ج٥ي٦د ٝذ فذس ٬ّ ئسجدز فكُكس ٩ي٪ثرسل وئهبح ٢َى٫ ر٥ال٠ ج٥ي٦الد دبػحذالس دٙالحُ     

ٝرال٤ فالحٕشجن ج٥رٞالحء يف جؽبذ٩الس ذْالذ ا٫ وفال٪طه        ٩ره ٬ّ ؽالشٙهل وْ٭اله ٥الى ١الح٫ ٝالذ     
 . (1) جؼب٢ى٩س يف خيحخ ذأ٭ه ٙٞذ ٩ٞى٩حش جؽب٦ٜ ج٥ٞى٨َ ٖعطكٜ جقطٞحس ص٩ٗته

و٬٢٥ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح جؾبقشَس ا٥ٖص  زج جؼب٨٢ ٩غطرذز ئذل ا٫ ق٨٢ فب٢٪س 
ٙٞذ  اخشيل ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ١ح٫ ٝحفشجن يف ذُح٫ ج٥ْرحفش جؾب٢ى٭س ١ٕ٥شج ل و٬٩ ؾهس

)ا٫ َٞالالذ٧ جؾبىٍالال٘ ج٥يح٥الالد زبالالص عالال٦يح٫ س رالاله    )ومالالْص ٩ُْالالحسجن ١ٕ٥الالشج  ذٞىؿبالالح0  
ذْػطالالهح جٔدجسز يف ٭ٚغالاله دو٫ قالالٜل و١ح٭الالص ٝحت٪الالس ٦ّالالً اعالالحطل ذالالأ٫ ١ح٭الالص ٍالالشوٗ      
جؼبح٣ ضقىس ٥ه ا٫ خيشجن ؾغُ٪حن فبذٝحن َهذد   ىل او ٕال  ل يف ج٥الرٚظ او جػبغال٨    

 او ج٥ؾشٗ او جؾبح٣.
١ٔشج  ؾرظ ٬٩ وِٝ ٦ُّه  زج ج١ٔشج  وعره وقح٥طه جٖؾط٪حُّس وَشجًّ يف ضٞذَش ج

 وج٥قكُسل و٤١ ٍشٗ  خش ٬٩ ؽأ٭ه ا٫ َإغش يف ؾغح٩طه.
ٙح١ٔشج  َؾط٪٤ ٦ًّ ّرقش0٬َ ّرقش ٩ىمالىٍّل  الى ج٥ىعالحت٤ ج٥اليت ضى٥الذ جٔيبالحء       
خبيش ؾغ٨ُ فبذٛ ذح٥رٚظ او جؾبح٣ل وّرقش ٭ٚغح٭ٍل  ى ج٥ش رس ج٥يت ضرْػهح ض٠٦ 

 .(2) ( ج٥رٚظل ٙطك٪٤ جؾبىٍ٘ ٦ًّ ضٞذ٨َ جٖعطٞح٥س(ج٥ىعحت٤ يف

وذطيرُٜ  زج جؾبُْحس ٦ّالً ج٥الذّىيل ج٭طالهص جد٢٪الس جٔدجسَالس ج٦ْ٥ُالح ئذل ضٞشَالش ٭ٚالٍ         
ئ٫ خقالال٨ عبغالالس ّؾالالش َى٩الالحن ٩الال٬ ٩شضالالد  )وؾالالىد ج١ٔالالشج ل و١٪الالح َطنالالف ٩الال٬ ٝىؿبالالح0 ) 

                                           
 .351ل 11ج٥غرس  14/4/1957 ح ج٥قحدس يف ٝشجس (1)
ٛل ـب٪ىّالالس  الالز  جد٢٪الالسل   ٥1غالالرس  158ل ج٥يْالال٬ سٝالال٨  1955ٝشجس الالح ج٥قالالحدس يف ٭الالىٙ٪رب    (2)

  .41 – 38ؿ
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٥ؾالالشٙهل جؾبالالذٍّل وئذٕٗالاله جػبالالضجء ذح٢٥طالالحخ جؾبٞالالى٣ ذأ٭الاله ؾالالحسـ يف ّرحسضالالهل وخالالحدػ  
٩ال٬   ٩1ال٬ ٭الىٙ٪رب و   3وئذٕٗه سٙل ٩ْح٦٩طه ذٞشجسٌ ـب٦ظ ج٥الىصسجء ج٥قالحدس٬َ يف   

ل ١الال٤  الالز  جٔؾالالشجءجش ٖ ضشٝالالً ئذل ٩شضرالالس ج٥طهذَالالذ وجٔيبالالحء     0154دَغالال٪رب عالالرس  
خبيش فبذٛ وؽ٠ُ ج٥ىٝىُ يف ٩ػ٤ قح٥س جؾبذٍّ وعره و٩ش١ض  س رس ضنالٖو ٦ّالً   

    ٖ  جخطُالالحس ٥الاله ُٙ٪الالح اسجدل ٙهالالز     ئسجدضالاله ٙطٚغالالذ حل حبُالالع رب٦ْالاله ٩غالال٦ىخ جٔسجدزل 
ويف ٩ٞالذوس جؾبىٍال٘ يف ج٥ىٝالص رجضاله ا٫      لئؾشجءجش ٦١هح شب٠٦ جٔدجسز ٝح٭ى٭حن جسبحر الح 

ل ١٪ح اوبح ٖ ضرالزس ذالأٌ   ٜه ق٠٥ وؾرَغ٠٦ ج٥يشَٜ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٔذيحؿبح ئ٫ ١ح٫ ٥ه يف 
 (.(خيش وؽ٠ُ ج٥ىٝىُ ذحػبغح٩س جؾبؾحس ئ٥ُهح

ً ٝالشجس فب٢٪الس ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ ٝح٥الص0     وجعط٪شش جد٢٪س ج٦ْ٥ُح ذح٥طُْٞد ٦ّ
)ئ٫ جؼب٨٢ جؾبيْى٫ ُٙه ٝذ اخيأ ئر جّطرب جؽبيالش ٩طالىجٙشجن يف ج٥ْرالحسجش ج٥اليت اذ٦الٔ      )

٥ى  –ذبح ٝشجس جػبضجء ذذّىي اوبح خحدؽس ٦٥ؾشٗ ٬٩ ٭حقُطني0 ئ٫ ٩ػ٤  زج جؽبيش 
 –٢َالالى٫ ٝالالذ وٝالالِ ْٙالالٗا ٝرالال٤ ضٞالالذ٨َ جٖعالالطٞح٥سل و٢َالالى٫ ج٥الالذجِٙ ئذل ضٞالالذٌبهح  –فالالف 

٬٩ ٢٩شو  فبذٛ ا٫ َِٞل ج٥ػح٭ُالس0  جٖقطؿحؼ ٦ًّ ٩ح وِٝ ٖ جؽبىٗ  –جؼبح٥س  ز  و
٫ وف٘  ز  ج٥ْرحسجش ذحؽبيش ج٥زٌ َقىس  جؼب٨٢ َريىٌ ٦ًّ ٩غخ ؾبذ٥ىؿبح دبح ئ

ٞالهل ٙهالٍ ٖ ضْالذو ا٫ ض٢الى٫ وفالٚحن ٩ال٬ ج٥الىصَش        ُٖ زبط٪٦هل وصبى٤َ ْغش الح دبالح ٖ ضي  
ُٚطهل ساي ج٥ىصَش ا٭ه ١ح٫ ع٦ى١حن ٩ُْرالحنل  ٥غ٦ىٟ جؾبذٍّ يف ضأدَس ّ٪٤ ٬٩ اّ٪ح٣ وٍ

ئر ا ذس ؽخقُطه ٙحعطكً ا٩ح٧ ستُغهل وعحَش  يف  ىج  ٥قححل اقذ جْٙشجد ٦ّالً  
 قغحخ جؾبق٦كس ج٥ْح٩س.

٦الً  كؾبٞى٩حش جؽب٦ٜ ج٥ٞى٨َ ج٥الزٌ ىبالد ا٫ َط   ٭حنج٭ه ٥ى فف ر٠٥ ٢٥ح٫ ٙٞذؽ٠ ا وٖ
 غُٞس ذح٥زجش.ذه ٬٩ َؾ٤ٖ ج٥ىٍحت٘ ج٥شتُغُس يف ج٥ذو٥س رجش ج٥ق٦س ج٥ى

وجؾبٞقىد دبٞى٩الحش جؽب٦الٜ ج٥ٞالى٨َ  رالح خ٦الٜ جؾبىٍال٘ وعال٦ى١ه ج٥الىٍٍُٚل و٩ال٬ قالٜ           
ج٥الالشتُظ جٔدجسٌ ا٫ َقالال٘ جؾبخح٥ٚالالس جٔدجسَالالس ذىفالالٚهح ج٥الالزٌ َريرالالٜ ٦ّالالً ض٢ُُٚهالالحل  
و٩ه٪ح ٬٢َ ٬٩ ا٩شل ٙا٫ اغالش ٩ػال٤  الز  ج٥ْرالحسجش ٩ه٪الح مالحٝص ذاله ٭ٚالظ جؾبالذٍّ ٖ          
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 ٌ َنالالالٖو ٦ّالالالً ئسجدضالالاله ُٙٚغالالالذ ح ّرالالالذ   ٌب٢الالال٬ ا٫ َشضٚالالالِ ئذل ٩شضرالالالس جؽبيالالالش ج٥الالالز
دَغال٪رب عالرس    41جٖعطٞح٥س خقىفحنل ١ح٫ ٝذ ٩نً ٝرال٤ ئذٕٗاله  الز  ج٥ْرالحسز يف     

 (.(ش ٩ىٝٚهذوٝص ١حٗ ٥طذ ٬٩0153 َرحَش عرس  4ل وضٞذٌبه جٖعطٞح٥س يف 0154

وَطنف ٬٩ جعطْشجك ق٨٢ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح اوبح ىرٞص قشُٙحن ٩ُْالحس  
 ج١ٔشج  جؾبذ٭ٍ.

إج٣ ج٥زٌ َيشـ ٭ٚغهل  الى  ال٤ ٌب٢ال٬ ضيرُالٜ  الزج جؾبُْالحس جؾبالذ٭ٍ ٦ّالً فالُْذ          وج٥غ
ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ وسوجذيالهل وذقالىسز اومالف يف ـبالح٣ ُّالىخ ج٥شمالح جؾبٚغالذز ٦٥ٞالشجس         

 جٔدجسٌ.

وٕالال  خالالحٗ ا٫ ج٥ٞالالح٭ى٫ جؾبالالذ٭ٍ ّالالح  ج١ٔالالشج  يف ـبالالح٥ني0 ـبالالح٣ ج٥ْٞالالىد جؾبرب٩الالس ذالالني 
 ج٥ْٞىد جؾبرب٩س ذني اٙشجد ٕ  ٩ط٢الحٙثنيل ١٪الح   جْىشجٗ جؾبط٢حٙثسل غ٨ ـبح٣ ج١ٔشج  يف

 .(1) ٍ جؼبح٣ يف ّٞىد ج٥ْ٪ح٣

٭ه ١ح٫ ٦ًّ جد٢٪الس جٔدجسَالس ج٦ْ٥ُالحل ئرج ٩الح سٕرالص ج٥ط٪غال٠ ذحؾبُْالحس        ئوٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 
جؾبالالذ٭ٍ يف ـبالالح٣ سجذيالالس ج٥طىٍالال٘ل ا٫ سبطالالحس ٥الالز٠٥ ٩ُْالالحس ج١ٔالالشج  جؽبالالحؿ ذشجذيالالس    

٠ ٦٥طٞالالحسخ ذالالني سوجذالالو ج٥ىٍُٚالالس ج٥ْح٩الالس    ج٥ْ٪الال٤ل ٖ جؽبالالحؿ ذالالح٥ْٞىد ج٥ْحدَالالسل ور٥الال   
وسوجذو ج٥ْ٪٤ل و٫ْ ١ٗ ج٥ٚشَٞني0 جؾبىٍ٘ وج٥ْح٤٩ َْطرب ج٥يشٗ ج٥نُْ٘ جػبذَش 

 ذح٥شّحَس وجؼب٪حَس.

                                           
دل  ى٩الالذ٭ٍ ٩قالالشٌل وٝالالذ ؾالالحء ُٙهالالح0 ىبالالىص جؼب٢الال٨ ذالالح٥طْىَل ّالال٬ ج٥ٚقالال٤ل و٥الال   /0696/جؾبالالحدز (1)

ِ ج٥ْح٩ال٤ ذطقالشٙحضهل و٦ّالً جْخالـ     َقذس  زج ج٥ٚق٤ ٬ّ سخ ج٥ْ٪٤ل ئرج ١ح٫  زج جْخ  ٝذ دٙال 
دبْح٦٩طه جػبحتشزل او قبح٥ٚطه ؽشوه ج٥ْٞذل ئذل ا٫ ٢َى٫  ى يف ج٥َح ش ج٥زٌ اوبالً ج٥ْٞالذل و٭ٞال٤    
ج٥ْح٤٩ ئذل ا٤ٝ ٩ُضز او ٩ٗء٩س ٬٩ جؾبش١ض ج٥زٌ ١ح٫ َؾ٦ٖه ٥ٖ  ر٭الد ؾرالح ل ٖ َْالذ ّ٪الٗا ضْغالُٚحن      

ْالالذ ١الالز٠٥ ئرج ١الالح٫ ج٥ٖالالشك ٩رالاله ئعالالحءز   ذيشَالالٜ ٕالال  ٩رحؽالالش ئرج جٝطنالالطه ٩قالال٦كس ج٥ْ٪الال٤ل و٢٥رالاله َ  
 ج٥ْ٪٤.
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٩الال٬ /212/و٥الالى ا٫ جد٢٪الالس جؾبالالز١ىسز ومالالْص ٩ىمالالِ جّٖطرالالحس ٭الالـ جؾبالالحدز      
ل وؾبالالح ٢الال٨ جؾبالالز١ىس جؼبج٭طالالهص ئ٥ُالاله يف   ٩الالح ج٥ٞالالح٭ى٫ جؾبالالذ٭ٍ جؾبقالالشٌل ٖ٭طالالهص ئذل ٕالال   

جّطربش ج١ٔشج  ٕ  ٩طىٙش جملشد ا٫ ج٥ىعحت٤ ج٥يت ػبأش ئ٥ُهح جٔدجسز شب٠٦ جسبحر ح 
 ٝح٭ى٭حن.

ر٠٥ ا٫ ٩ؾشوُّس ج٥طقشٗ ٖ ضٞى٧ ٦ًّ اعحط دخىؿبح يف ع٦يح٫ جٔدجسز ٙكغالد  
ذال٤ ٖذالذ ا٫ ٭نالِ ٩ىمالِ جّٖطرالحس ج٥رحّالع ج٥الذجِٙ ج٥الزٌ ٌب٦الٍ           ج٥ؾشُّس ج٥َح شَسل

ّرالحش  ئ »ج٥اليت شب٦ال٠ جٔدجسز جسبحر الح   «٥ىعحت٤ جؾبؾشوّس ج٥طقشٗل ٙارج ٩ح ٝقذ ذح
 –قغالد ضقالىس   الى     –جؾبىٍ٘ل او جؼبو ٬٩ ١شج٩طه ا٩ح٧ ٩شؤوعُهل حبُع َْطٞذ 

ا٫ ذٞحء  يف ج٥ىٍُٚس ذْذ  ز  جؾبْح٦٩س فالحس ٩غالطكُٗال ٙالا٫ ؽالشوه ج١ٔالشج  ضقالرف       
٩الح دج٩الص   ٩طىٙشز ٦ًّ ج٥ركى ج٥الزٌ ضطالىجٙش ذاله ذح٥رغالرس ٥ْٗٝالس جْؾال  ذالشخ ج٥ْ٪ال٤ل         

 .(1) جد٢٪س ضٞذس ا٫ ضقىس جؾبىٍ٘ َٞى٧ ٦ًّ اعرحخ ٩ْٞى٥س و٩ربسز
يف زبذَالذ جؾبُْالحس جؾبٞال ـ ١ٕ٥الشج  ٦ّالً فالُْذ        "ّقالٚىس فب٪ذ ج٥ذ١طىس "وَغطيشد 

٫ جؾبىٍ٘ دل َٞذ٧ )ٙحؾبُْحس ج٥غ٨ُ٦  ى ـبشد ج٥طأ١ذ ٬٩ ا)ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ُٙٞى0٣ 
و٥ُظ ٬٩ عر٤ُ ذْذ ر٠٥  لحء ٦ًّ ئسجدز قشزغش ٭ضجّه ٩ِ جٔدجسز ذر٦ًّ جٖعطٞح٥س ئ

ٙهالالالزج جؾبُْالالالحس ئرج فالالال٦ف يف  ل-جؽبيالالالش جدالالالذٛ-٩ُْالالالحس ج٥ٞالالالح٭ى٫ جؾبالالالذ٭ٍ  ئذل ٙالالالشك
جؾبطغالالحوَني يف جؾبش١الالض ج٥ٞالالح٭ى٭ٍل ٙهالالى ٖ َقالال٦ف ج٥رطالالس يف ّٗٝالالس      ّٗٝالالحش جْٙالالشجد  

جؾبىٍالال٘ ذح٥غالال٦يس ج٥طرُٚزَالالس ج٥الاليت ٖ ٌب٢الال٬ ا٫ َٞالال٘ ٩ْهالالح ٩ىٝالال٘ ج٥رالالذ ٦٥رالالذل و٦ّالالً  
حمٍ جؾبىمىٍّ ا٫ َركع ١حٙس ج٥َشوٗ ج٥يت اقحىالص ذحٖعالطٞح٥س ١الٍ َٞالذس ٩الح      ج٥ٞ

 .(2)(ئرج ١ح٫ ضقىس جؾبىٍ٘ َٞى٧ ٦ًّ اعرحخ ٩ْٞى٥س(

                                           
 لذجُل ج٥ٞالح شز طال د. فب٪ذ ّقٚىس0 ٩الزج د جد٢٪الس جٔدجسَالس ج٦ْ٥ُالح يف ج٥شٝحذالس وج٥طٚغال  وجٔذ       (1)

 .271ل جؾبيرْس ج٥ْحؾبُسل ؿ 1957
 .271ل ؿ جؾبشؾِ ج٥غحذٜ (2)
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ئذل ا٫ ئقالالالذي دوجتالالالش فب٢٪الالالس ج٥ٞنالالالحء جٔدجسٌ يف ٩قالالالش    جٔؽالالالحسز وربالالالذس 
سٙنص جْخز ذحؾبُْحس جؾبالذ٭ٍل وجّطالربش اّ٪الح٣ جٔدجسز )جؾبشخقالس( ج٥اليت اذحقهالح ؿبالح        

يف ئقح٥س ١رحس جؾبىٍٚني ئذل جؾبْالحػل وعال٦ُس ئ١الشج      ٥0154غرس /211/ى٫ س٨ٝج٥ٞح٭
ر٠٥ ضٞى٣  الز   ئرج ٩ح ٩ىسعص يف قٜ ٩ىٍ٘ َريرٜ ٦٩ٚه ذأ٭ه ٩ىٍ٘ فححلل ويف 

ؾبالالىٍٚني ج٥الالز٬َ َؾالال٦ٖى٫  ٭الاله سٕرالالس يف ج٥الالطخ٦ـ ٩الال٬ ١رالالحس ج  )و٩الال٬ قُالالع ئ)جد٢٪الالس0 
ل ٙأؾالالحص ٥0154غالالرس /211/ا الالٗا ؿبالالحل ٙٞالالذ فالالذس ج٥ٞالالح٭ى٫ سٝالال٨     وٍالالحت٘ ٥ُغالالىج 
ؾ٦٢هح ا٫ يب٤ُ ئذل جؾبْالحػ ٩ال٬ َطالرني    جء ذرحء ٦ًّ جٝ جـ ػبرس وصجسَس َجمل٦ظ ج٥ىصس

٬٩ وٍحت٘ ج٥ذسؾس ج٥ػح٭ُالسل ٙ٪الح ٙىٝهالح ٝرال٤ ج٥غال٬ جؾبٞالشسز        ٥ىٍُٚسّذ٧ فٗقُطه 
 .(٥ ٟ جؽبذ٩سل ور٠٥ ٦ًّ اعظ ٩ُْرس(

ل 0154ح٧ ٥ْ/٫/211 صبذَذ جؾبىٍ٘ ذٚق٦ه ىرٞحن ْق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ س٨ٝو٬٩ قُع ئ
ي٦الد ج٥ٖٔالحء ا٧ ج٥طْالىَلل    ٥طٞحمٍ ئرج ٙق٤ ذرالحء ٦ُّالهل عالىجء ذ   وج٥زٌ زبش٩ه ٬٩ ج

َْطرب ئ١شج حن ٩ٚغذجن ٥شمح جؾبىٍ٘ ج٥زٌ َٞذ٧ جعطٞح٥طه ذرحء ٦ًّ  زج ج٥طهذَذ ٩طً 
١ح٫ ر٥ال٠ جؾبىٍال٘ كبال٬ ٖ ض٦ْالٜ ذبال٨ ج٥ؾالىجتدل و٩ال٬ ج٥قالحؼبني ٦٥رٞالحءل وج٥الز٬َ ٩الح            

وٍحتٚه٨ل ٍٙٚ  ز  جؼبح٣ ٢َى٫ ج٥طهذَذ ذٚقال٦ه٨   ؽشُ  زج ج٥ٞح٭ى٫ ٔٝقحته٨ ٬ّ
 ٕ  ٩ؾشوُ. ّ٪ٗاجعطرحدجن ئذل  زج ج٥ٞح٭ى٫ 

ا٩الالح او٥ثالال٠ ج٥الالز٬َ َػرالالص ّالالذ٧ فالالٗقُطه٨ ٦٥رٞالالحء يف جؽبذ٩الالسل ٙالالا٫ ٙقالال٦ه٨ ىرٞالالحن      
ٗا ٩ؾالشوّحنل ٙالٗ َرؾالأ ّال٬ ج٥طهذَالذ ذاله ئ١شج الحن ٩ٚغالذ           ل٦٥شمالح  جنْق٢ح٩ه ٢َى٫ ّ٪ال

ى٩س ىرٞص ج٥ٞح٭ى٫ جؾبز١ىس ٦ًّ قح٣ جؾبالذٍّ ٢٥الح٫   وٝذ عرٜ ج٥ٞى٣ ذأ٭ه ٥ى ا٫ جؼب٢
ّ٪٦هح ٩ؾشوّحنل و٬٩ غ٨ ٙا٫ ئَْحص جؼب٢ى٩س ٦٥٪ذٍّ ذطٞذ٨َ ى٦ره ذحّطضج٣ جؽبذ٩س 

ٖ ٢َى٫ ئٖ ٬٩ ذحخ ج٥رقُكس ٥ه قشفالحن ٦ّالً ١شج٩طاله ٩ال٬      –٥ى فف  زج جَْٔحص  –
 .(1) ٭حقُسل و٦ًّ ١شج٩س ج٥ىٍُٚس ٬٩ ٭حقُس اخشي

                                           
 .351طل11ل 14/4/1956 (1)
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 فسع الثاًيـال

 انغش عَة

ا٫  رح٥ال٠ ذْالل ج٥ٞالشجسجش جٔدجسَالس ج٥اليت َطىٝال٘ فالذوس ح ٦ّالً          هي ادلعلوم
٩الالالالرف  –ج٥ خالالالالُـ  –ئسجدز جْٙالالالالشجد ٩ػالالالال0٤ ٝالالالالشجس ج٥طْالالالالُني يف ج٥ىٍُٚالالالالس ج٥ْح٩الالالالس      

 جخل....جػبرغُس

ْٙالالالشجد  رالالالح َطكالالالذد يف جؾبغالالالحمهس يف ض٢الالالى٬َ عالالالرد ج٥ٞالالالشجس جٔدجسٌ ٥الالالُظ ئٖل  ج حنٙشمالالال
ٝشجس الح دو٫    جن ٩الح َالذِٙ جٔدجسز ئذل ئفالذجس   شد ١الػ وذحؾبٞحذ٤ ٙح٥ٖؼ ج٥زٌ َقذس ٬ّ ج٥ٚال 

٩رالالهحل ويف ٍالالشوٗ واقالالىج٣ سبط٦الال٘ ّالال٬ ج٥َالالشوٗ وجْقالالىج٣       SCIEMMENTضرقالالش 
سل ج٩ْش ج٥زٌ ىب٤ْ  زج ج٥ٚغحد َغالشٌ ٦ّالً س١ال٬ ج٥غالرد ّالذ٧ فالكس       ٪ج٥ْحدَس وج٥غ٦ُ

 .(1)ذجن ؿبز  ج٥رحقُسل وَقرف ج٥ٞشجس ٙحعthe motif  now exactج٥غرد 

ا٭ه ٬٩ جؾبطْزس ضيرُٜ ٝىجّذ ج٥ٖالؼ   "٩ُؾ٤ُ عطحضُرىذى٥ىط "ه ج٥ُى٭ح٭ٍ وَشي ج٥ُٚٞ
 »ج٥ٖالؼ «جؾبذ٭ُس ٦ًّ سوجذو ج٥ٞالح٭ى٫ جٔدجسٌل وذحؾبٞحذال٤ل ٙهالى َالشي ا٫  الز  ج٢ٚ٥الشز       

 سبنِ يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٦٥٪رذا٬َ جِضُني0

 ٩رذا جعطٞشجس جؾبشج١ض ج٥ٞح٭ى٭ُس. -0

                                           
 0وج٭َش 225جٔدجسَسل جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش  (1)

Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op, cit, p 273. 
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 0  ٩ىجٙٞس ج٥ٞشجس ٩ىمىُّحن ٦٥ٞح٭ى٫ -2

"la confer mite objective de l'acte a la loi" 

٫ ج٥طيرُٞالالحش ج٥ْ٪٦ُالالس ٦٥ٖالالؼ ىشقالالص يف ئىالالحس ٢ٙالالشز ج٭ْالالذج٧   وٌب٢الال٬ ج٥ٞالالى٣ ئ
 .(1)ج٥ٞشجسجش جٔدجسَسل او يف قح٣ عكرهح

ّ٪ح٣ ٩رذا جعطٞشجس جْومحُ جٔدجسَسل ٖ ٌب٢ال٬ ا٫ َالط٨ ئٖ يف   ئوٖ قحؾس ٦٥ٞى٣ ذأ٫ 

ل و الزج جؾبرالذا ٖ ٌب٢ال٬ ا٫    la Bonne foi الى ٩رالذا قغال٬ ج٥رُالس      لئىالحس ٩رالذا  خالش   
 دجسز ئذل ئفذجس ٝشجس ح ٭طُؿس ٕؾه وضذ٥ُغه.جٔيب٪ٍ ج٥ٚشد ج٥زٌ دِٙ 

و٩الال٬ ؾهالالس اخالالشيل ٙالالحٔدجسز ضغالالطيُِ يف اَالالس ؼبَالالس ا٫ ضط٪غالال٠ ذح٥الالذِٙ جؾبغالال0ً٪        

l'eæptio dole    0 ؽالالالٍءضيرُٞالالالحن ٦٥٪رالالالذا ج٥ٞالالالح٭ى٭ٍ جؾبؾالالالهىس0 ج٥ٖالالالؼ َٚغالالالذ ١الالال٤      

fraus omnis corrumpi. 

ٞذ اٝش ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ  زج جؾبرذال و٬٩ اؽهش ضيرُٞحضه يف ر٠٥ ج٥ٞنالُس  و٥
ج٥يت ضط٦خـ وٝحتْهالح ُٙ٪الح ٦َال0ٍ )لبالف اقالذ جْؾح٭الد يف جؼبقالى٣ ٦ّالً جػبرغالُس          
ج٥ٚش٭غُس ذرحء ٦ًّ ئخٚحء اوسجٛ وقٞحتٜ ٬ّ ؽخقُطهل و٭طُؿس ٥ز٠٥ فذس ذطحسَخ 

غ٨ قالذظ ا٫ ج١طؾال٘  الزج     ٩شعى٧ دبركه جػبرغُس ج٥ٚش٭غُسل 0162َى٭ُى عرس  1
ج٥ٖالالؼ ذْالالذ ذنالالِ عالالرىجش ٩الال٬ ربرغالالهل ٙقالالذس ٩شعالالى٧  خالالش ذغالالكد ٝالالشجس ٩الالرف           

ٝنالالً ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس  جػبرغالالُس ج٥غالالح٥٘ ج٥الالز١شل ٦ٙ٪الالح ىْالال٬ يف ج٥ٞالالشجس ج٥غالالحقدل  
 .(2)(شٙل ج٥ي٬ْذج٥ٚش٭غٍ 

                                           
 .713ؿ  لج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَس ج٥رَشَسح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ٪د. ع٦ُ (1)
 .321ججمل٪ىّس  surovitteج٥ٞنُس  13/4/1935ق٢٪س ج٥قحدس يف  (2)
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َرالالحَش  62و٩الال٬ اق٢الالح٧ ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس ج٥ٚش٭غالالٍ جؼبذَػالالس ق٢٪الاله ج٥قالالحدس يف 
جؼب٢الال٨ ذأ٭الاله فالالذس يف ٙش٭غالالح ضؾالالشَِ َٞنالالٍ       وضالالطخ٦ـ ٍالالشوٗ  الالزج   ل(1) 0150

ؼبٞهالال٨ ٩الال٬ مالالشس ذغالالرد ضقالالشٙحش   ّ٪ّالالح ج٥ْ٪الالى٩ُني ج٥ْالالح٦٩ني   جؾبالالىٍٚني ذطْالالىَل
ؼبش١الالس دىبالالى٣ل و١الالح٫ اقالالذ  جؾبإَالالذ٬َُٙؾالالٍ ج٥الاليت ١ح٭الالص ضنالاليهذ جؾبالالىٍٚني  ق٢ى٩الالس

 الالإٖء جؾبالالىٍٚني ٝالالذ ٕالالحدس جؽبذ٩الالس ٝرالال٤ فالالذوس ج٥ٞالالح٭ى٫ جؾبالالز١ىسل ٦ٙ٪الالح فالالذس  الالزج   
ٛ ذحؽبذ٩السل و٩الح ئ٫ اؾُالد ى٦رالهل وفالشٗ ٥اله ٩ر٦الٔ ج٥طْالىَل         ج٥ٞح٭ى٫ ى٦د ج٥ٖطكالح 

جؾبغطكٜل قطً عحسُ ئذل ضٞذ٨َ جعالطٞح٥طهل ٙغالكرص جٔدجسز ج٥ٞالشجس ج٥قالحدس دبركاله      
ج٥طْىَلل ْ٭ه ٍهش ا٫ جؾبىٍ٘ جؾبز١ىس دل َْذ ئذل جؽبذ٩س ئٖ ذٞقذ جؼبقى٣ ٦ًّ 

 ٞذ ٝنً ـب٦ظ ج٥ذو٥س ذؾشُّس ج٥غكد.ج٥طْىَلل و٥

٥الس ج٥ُى٭الح٭ٍل اضالُف ٥اله ا٫ َقالذس ّالذز اق٢الح٧ ضشعالٍ  الزج جؾبرالذال           ١٪ح ا٫ ـب٦ظ ج٥ذو
 ذز٠٥ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس جؾبريىَس ٦ًّ ج٥ٖؼل و٬٩  ز  جْق٢ح0٧ ًقُع ا٥ٖ

 .C.E.H-19197 (11931)ئ٥ٖحء ٝرى٣ فبح0٧  -

 .C.E.H – 56 (11933)ئ٥ٖحء ض٦ُٞذ ج٥ىٍُٚس ئذل ٩ى0ٍ٘  -

 .C.E.H- 364 (11931)ئ٥ٖحء ضشُِٙ ٩ى0ٍ٘  -

ل ٙح٥ٞنحء جٔدجسٌ جؾبقشٌل اضُف ٥ه ا٫ َْيٍ ق٢٪ه يف ٩ىمىُ َط٦ْٜ ذاذْحد واخ جن
ئٝح٩طالهل وٝالذ ؾالحء يف  الزج     ٤ جٔدجسزل وجؼبقى٣ ٦ًّ ٝشجس دبذ اؾريب ػبأ ئذل ضن٦ُ

                                           
٩حسعالال٤ُ ٩الالِ ض٦ُْالالٜ جْعالالطحر   ل911ل ؿ 1951ج٥ٞالالح٭ى٫ ج٥ْالالح٧ل  ـب٦الالس la mileauٝنالالُس0  (1)

ججمل٪ىّالالسل  silestinل ٝنالالُس0 1955َى٭ُالاله  17وج٭َالالش ق٢الال٨ ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس ج٥ٚش٭غالال0ٍ    لٙالالح٥ني

ل وٝذ اّيً جٔدجسز قٜ عكد ج٥ٞالشجسجش ج٥ٞحت٪الس ٦ّالً ج٥ٖالؼ يف اَالس ؼبَالس دو٫ ج٥طُٞالذ        334ؿ
 دبذز ٩ُْرس.



42 
 

جؼب٢الال0٨ )ئ٫ جٔدجسز ج٥ْح٩الالسل وئ٫ ٝقالالشش يف ج٥طكالالشٌ ّالال٬ جؾب٦الال٘ جْفالال٦ٍ ٦٥٪الالذٍّ      
 جٔغبح٦ُُّسئدجسز ؾىجصجش  يسا لٝح٩سذْحد ل ودل ضغطي٦ِ يف ٩رف جٔئج٥ػحذص ذه ٝشجس 

ٝذ ع٠٦ ٬٩ ٭حقُطه ىشَٞح ٕ  ٝى٨َ يف جؼبقى٣ ٦ًّ ٩ذ ئٝح٩طهل وٖ ىبىص ٥اله ا٫  
ل ئذْالالحد  َُٚالذ ٩الال٬ ر٥الال٠ل ُٙطخالالز ٩رالاله د٥الالُٗا ٦ّالً ّالالذو٣ ج٥غالال٦يس جٔدجسَالالس ّالال٬ ٝالالشجس  
وذْالذ ٩الح    لٙٞشجس جٔذْحد وجؾد ج٥رٚحرل وٖ َإغش يف ر٠٥ ٙىجش وٝص ىى٤َ دو٫ ٭ٚحر 

ني ا٫ ر٠٥ ١ح٫ ذ٤ْٚ جؾبذٍّل و٬٩ غ٨ ١ح٫ ئوبحء ئٝح٩طه ذح٥رٗد ضرُٚزجن ؿبالزج ج٥ٞالشجس   ضر
 .(1) ٖ ؽحترس ذه(

و٬٩ جْق٢ح٧ جؼبذَػس ٦٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش جؼب٨٢ ج٥قالحدس ّال٬ فب٢٪الس    
ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ج٥زٌ لبطضب ذْل ٙٞشجضه0 )و٬٩ غال٨ ٢َالى٫ ضْالُني جؾبالذٍّ ٝالذ وٝالِ       

ّره يف جعالطخشجؼ ؽالهحدز جؾبْح٦٩السل ج٩ْالش ج٥الزٌ َغالىٓ        ذحىٗال وذرحء ٦ًّ ٕؼ فذس
ػبهس جٔدجسز عكد ٝشجس ضُُْرهل ٕال  ٩ُٞالذز يف ر٥ال٠ دبُْالحد ٩ْالنيل ؾبالح ٖذغاله ٩ال٬         

 .(2) ٕؼ ادخ٤ ٦ًّ جػبهس جٔدجسَس فحقرس ج٥ؾأ٫(

و٩الح  agissement frauduleux  حرج ٭ٞقالذ ذح٥طقالشٙحش جؾبطغال٪س ذالح٥ٖؼ    و٬٢٥ ٩ال 
 .؟ ٍ ؽشوه زبٞٞهح

 ج٥ٚٞهحء ا٫ ج٥ْ٪٤ جؾبريىٌ ٦ًّ ج٥ٖؼ ىبد ا٫ َطىٙش ذه ج٥ؾشىح٫ جِضُح0٫َشي اقذ 

 .غرىش ٩غإو٥ُس ٩شض٢د ج٥ٖؼ  .0

 .(3)ل اٌ ضأغ  ج٥ٖؼ ٦ًّ ج٥ٞشجس جٔدجس0rapport de causeٌ ج٥غررُسّٗٝس  .6

                                           
 .658ل ؿ7ل ط12/3/1953جؼب٨٢ ج٥قحدس يف0  (1)
 .377ل ؿ 14ل ط1961َى٥ُى  2ق٢٪هح ج٥قحدس يف  (2)

(3)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op, cit, p 271. 
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وىرْالالحن ضطكٞالالٜ ٩غالالإو٥ُس ٩شض٢الالد ج٥ٖالالؼ ئرج ٩الالح ضالالىٙش ٥ذَالاله ج٥ٞقالالذ يف ئَٞالالحُ  
ػ جن ٩ح ََهش يف ٩غ٠٦ ئىبحذٍ ٩ػ٤ ضٞذ٨َ ٩غطرذجش ج٥غ٦يس جٔدجسَسل و زج ج٩ْش ١

٩الالضوس ل او ذُح٭الالحش خحىثالالسل وٝالالذ َأخالالز ىحذْالالحن عالال٦رُحنل ور٥الال٠ ذحسبالالحر ج٥ٚالالشد ؾح٭الالد      

 .du silence garde par l'administré(1) ج٥ق٪ص

ا٫ جؾبىٝ٘ ج٥غ٦يب ٦٥ٚشد ٥ُظ ٥ه ٭ٚظ ضأغ  جؾبىٝ٘ جٔىبحذٍل ئر ٬٩ جؾبغ٨٦  ٖ ؽ٠و
دل ضي٦الالالد ٩الالال٬ جؾبغالالالطُٚذ ا٫ ٦َْالالال٬ ّالالال٬ ٩ش١الالالض  جؼبُٞٞالالالٍ ذقالالالىسز   ٫ جٔدجسز ئرجاذالالاله 

فالالشيبسل ٙالالٗ اقالالذ َغالالطيُِ ا٫ ٦َى٩الاله ٦ّالالً فالال٪طهل ر٥الال٠ ا٫ جٔدجسز ٖ ضغالالطيُِ ا٫ 
 .(2) ضي٦د ٬٩ اقذ ذز٣ ّرحَس ضٚىٛ ؾهىد ٩ىٍُٚهح

و٬٢٥ ف٪ص ج٥ٚشد ٝذ َْطالرب ٩ال٬ ٝرُال٤ ج٥ٖالؼل ئرج ٩الح اخٚالً ّ٪الذجن ذْالل جؾب٦ْى٩الحش          
 وبح ٩ه٪س يف ئىحس ج٥ٞشجس.جْعحعُس ج٥يت ٨٦َْ ا

و٬٢٥ ٩ح  ٍ دسؾس ضأغ  ج٥ٖؼ ٦ّالً ئفالذجس ج٥ٞالشجسل اٌ  ال٤ َؾال ه ُٙهالح ا٫ ض٢الى٫        

ضٞطقالالش ٦ّالالً  حل ا٧ اوبالالla cause exclusive الالٍ ج٥غالالرد ج٥ىقُالالذ وجؼبقالالشٌ  
جؾبغحمهس يف جٔفذجسل وئرج ١ح٫ ج٩ْش َٞطقش ٦ًّ جؾبغحمهسل ٙ٪ح  ى ج٥ٞذس جؾبطال٬ُٞ  

 ٦٥٪غحمهس.

وذني  ل(3)ء قى٣ ر٠٥ ذني ٩ُْحس ٩طغح ٤ َٞطقش ٦ًّ ـبشد جؾبغحمهسًبط٦٘ ج٥ٚٞهح
٩ُْالحس ٩طؾالالذد َؾالال ه يف ج٥ٖالالؼ ا٫ ٢َالالى٫  الالى ج٥الالزٌ ادي ئذل ئفالالذجس ج٥ٞالالشجس حبُالالع  

 .(1) وص٫ ١ر  يف ر٠٥ –٦ًّ ج٤ْٝ  –٥ىٖ  ؾبح فذسل او ا٫ ٢َى٫ ٥ه 

                                           
(1)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op,cit, p. 271. 

 .271جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (2)

 .277جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ(3) 
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جد ٦ّالً ر٥ال٠ل ُٙ٪الح ئرج ضٞالذ٧ اقالذ جْٙالش       ٩الػٗا ي٪حوٌ" ج٥د. وَنشخ ج٥ُٚٞه "
٥ط٦ٞذ ٩رقد ٩ْنيل غ٨ ٝذ٧ ؽهحدز ٕ  قُُٞٞس ذأ٭ه عرٜ ا٫ ؽ٤ٖ ٩رقرحن كبحغٗال 
و١ح٫  زج ج٥ؾشه َطي٦راله ج٥ٞالح٭ى٫ل ٙا٭اله ٖ ٌب٢ال٬ جّطرالحس ٝالشجس ج٥طْالُني ٩ُْرالحن ؿبالزج          
ج٥غالالردل و٢٥الال٬ َالالطٖ  جؼبالالح٣ ٥الالى ا٫ جٔدجسز ١ح٭الالص ٝالالذ ومالالْص يف جّٖطرالالحس ج٥ؾالالهحدزل    

 .(2) طرحدجن ئ٥ُهو٩ركص جؾبشؽف او٥ُه ٦ًّ ص٩ٗته جع

٭ه ٖ َؾ ه ذح٥ٖؼ ا٫ َؾ٤٢ ؾش٩حن ؾضجتُحنل او َطىٙش ذه ج٥ؾشوه وؾذَش ذح٥طرىَهل ا
 .(3) جؾبرقىؿ ّرهح يف ج٥ٞح٭ى٫ جؾبذ٭ٍ

َٞطقالش ٦ّالً ئٙغالحد     جٔدجسٌليف ـبالح٣ ج٥ٞالح٭ى٫    – ج٥ٖالؼ و٥ٞذ ر١ش٭ح عحذٞحن ا٫ دوس 
٤ عالرد ج٥ٞالشجسل غال٨    س٬١ ج٥غردل ودبْرً اومفل ٙح٥ٚغحد َقُد ج٥ىجْٝس ج٥اليت ضؾال٢  

 َغشٌ  زج ج٥ٚغحد ٦ًّ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ذغرد ئٙغحد عرره.

و٢٥ال٬  ال٤ ٌب٢ال٬ ؿبالالزج ج٥ْٚال٤ ا٫ ٦َْالد دوس  يف ـبالالح٣ ج٥غال٦يس ج٥طٞذَشَالسل ويف قالالح٣        
 جٔىبحخل  ٤ َؾ٤٢ ُّرحن ؾذَذجن و٩غطٞٗا.

ىبُالالد ٦ّالالً ر٥الال٠ ج٥ُٚٞالاله ج٥ُى٭الالح٭ٍ ذالالح٥رٍٚ ٦ّالالً جّطرالالحس ا٫ دوس ج٥ٖالالؼ َٞطقالالش ٦ّالالً 
ٗ  –يف ـبح٣ ج٥غ٦يس ج٥طٞذَشَس  –٬١ ج٥غردل و زج ج٥ش٬١ ئٙغحد س ٩الحش  ءًبنالِ ؾب

 .(4) ج٥غ٦يس جٔدجسَس

                                                                                                   
 .711ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿ  د. (1)

(2)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op, cit, p 272. 
 .272ؿ جؾبشؾِ ج٥غحذٜل (3)
 .274جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (4)
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 Tierce Personne و٬٢٥ ٩ح  ى جؼب٨٢ يف قح٣ فذوس ج٥ٖؼ ّال٬ ؽالخـ غح٥الع   
 .organ public او ٬ّ ؾهس ّح٩س

ٖ ؽ٠ ا٭ه ىبد ج٥طٚشَٜ ذني ّذ٧ ٦ّال٨ جؾبغالطُٚذ ذح٥طالذ٥ُظل وج٢ْ٥الظل ٙٚالٍ      
طرب جؾبغطُٚذ قغ٬ ج٥رُسل ا٩ح يف جؼبح٣ ج٥ػح٭ُس ُٙيرٜ ٦ًّ جؾبغطُٚذ جؼبح٣ جْوذل َْ

٩الالح عالالرٜ ٝى٥الاله ذح٥رغالالرس ٦٥٪ىٝالال٘ ج٥غالال٦يبل و الالى ج٩ْالالش ج٥الالزٌ َالالإدٌ ٕح٥رالالحن ئذل ؾالالىجص   
عكد ج٥ٞشجس ٦ًّ جّطرحس ا٫ جؾبغطُٚذ ٝذ اخًٚ ٦ْ٩ى٩حش  ح٩س ّى٥ص ٦ُّهح جٔدجسز 

 يف جٔفذجسل

س جؾبقالالشٌ ا٫ ٢َؾالال٘ ّالال٬ دوس ج٥ٖالالؼ يف و٥ٞالالذ اضالالُف ٥ٞغالال٨ ج٥الالشاٌ يف ـب٦الالظ ج٥ذو٥الال  
 جؾبىمىُ ج٥زٌ ٭٦خقه يف ئٙغحد ج٥ٞشجس جٔدجسٌل ور٠٥ يف ذْل ٙطحوَه جؼبذَػس يف

٦ط٨ُ٦ْ ج٥ْالح٧ عالرح ٩ُْرالس يف ج٥يح٥الدل وؾبالح ١ح٭الص       ٥ؾ ه ج٥طؾشَْحش جؾبرَ٪س جِض0ٍ ض
ج٥غ٬ ج٥ٞح٭ى٭ُس ضٞى٧ ّٞره ا٩ح٧ ٝرى٣ ذْل ج٥ي٦رالس يف جؾبْح الذ ج٦ْ٥٪ُالسل ٙٞالذ ّ٪الذ      
ذْل او٥ُحء ا٩ىس ٨ ئذل ضضوَش ؽهحدجش جؾبُٗد جؽبحفس ذب٨ل دبح ىب٤ْ ع٬ ج٥يح٥د 
يف جؼبذود ج٥ٞح٭ى٭ُسل ولبف ذْل ج٥ي٦رس يف ج٥ٖطكحٛ ذحؾبْح ذ ج٦ْ٥٪ُس جعالطرحدجن ئذل  

 َشل ٙ٪ح اغش ر٠٥ ٦ًّ ٩ش١ض ج٥يح٥د؟ زج ج٥طضوَشل غ٨ قذظ ا٫ ١ؾ٘  زج ج٥طضو

 ني0ط٥ٞذ ٙشٛ ج٥شاٌ ذني قح٥

كبالح ىب٦ْاله ذُْالذجن ّال٬ وجْٝالس       0وٝالص ج٥طضوَالش   قح٣ فٖش ع٬ ج٥يح٥الد  ًىلاحلبل األ
ح٭ُس ج٥قحدسز يف او٣ ج٥طضوَشل ويف ٩ش١ض قغ٬ ج٥رُسل ويف  زج ضٞى٣ ٙطىي ج٦٥ؿرس ج٥ػ

٫ جؾبغالالطٞش ٦ُّالاله ا٫ ج٥ٖالالؼ او ج٥طالالذ٥ُظ ُّالالد ٩الال٬ ُّالالىخ ج٥شمالالح  )ئ)0 0121ؽالالرحه 
ّ  ري٦ال َفالذوس ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ    ج٥زٌ ئرج فالحقد  ٦ُاله ٩ال٬ ٭طالحتؽل ئٖ ا٫    هل و٩الح ضشضالد 

٩رحه ضيرُٜ  ز  ج٥رَشَس ا٫ ٢َى٫ ج٥ٖؼ ٝذ مت ٬٩ جؾبغالطُٚذ رجضاله حبُالع ئرج غرالص     
ا٫ ج٥زٌ ٝح٧ ذح٥طذ٥ُظ ؽالخـ ٩ْالني وّالحدش ج٥ٚحتالذز ٦ّالً ؽالخـ  خالشل ٙالا٫ ٩ال٬          

وضيرُٞالحن ٥الز٠٥ ٦ّالً جؼبالح٣      لجؾبغ٨٦ ذاله ا٭اله ٖ ىبالىص ئمالشجس جْخال  ٩ال٬ ٕالؼ جْو٣       
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٫ ؽخـ  خش ٕ  ج٥ط٦٪ُز  ى ج٥الزٌ اقالذظ ج٥طٖالُ  يف    جؾبٚشومس ضرني ا٭ه ئرج غرص ا
ج٥رُح٫ جؽبحؿ ذطحسَخ جؾبُٗد يف ؽهحدز ٩ُٗد ل وٝذ٩هح ئذل جؾبذسعسل ٙا٭اله ٖ ىبالىص   

 ضيرُٜ ٭َشَس ج٥ٖؼ يف  ز  جؼبح٣.

ج٥ؾأ٫ ج٥ؾخـ ج٥الزٌ اقالذظ ج٥طٖالُ   الى ورل ا٩الش ل و الى        جحؼ يف  زطوٖ يب
٥طكحٛ ذحؾبذسعسل ئر ا٫ ج٢ٚ٥شز ج٥يت ض٦ٖالد ٦ّالً   ج٥رحتد ّره ٝح٭ى٭حن يف ضٞذ٨َ اوسجٛ جٖ

٭َشَس ج٥ٖؼ  ٍ ٩ْحٝرس جؾبذ٥ظ او ج٥ٖحػ ذزجضه وقش٩ح٭ه ٬٩ جٖعالطٚحدز ٩ال٬ ٭طالحتؽ    
ٕؾه او ّ٪٦ه ٕ  جؾبؾشوُل و٬٩ غ٨ ٙٗ َغىٓ ا٫ َشض٢الد ٙالشد ضذ٥ُغالحن او ٕؾالحنل غال٨      

٭اله  ٭ه ًب٦ـ كبالح ضٞالذ٧ ئذل ا  و٬٩ قُع ئ لضْىد ٭طحتؽ ئذيح٣ ّ٪٦ه ٦ًّ ؽخـ  خش
ئرج غرص ا٫ ج٥ط٦٪ُز جؾبز١ىس دل َشض٢د ذرٚغاله ج٥طٖالُ  ج٥الىجسد يف ؽالهحدز ٩الُٗد ل ٙالا٫       
ٝشجس ٝرى٥ه ذحؾبشق٦س جّٔذجدَس ٢َى٫ ٩ؾىذحن ذح٥ري٫ٗ ؾبخح٥ٚطه اق٢الح٧ ج٥ٞرالى٣ ذط٦ال٠    

 جؾبشق٦س ٥طؿحوص  ج٥غ٬ جدذدز ٦٥ٞرى٣ ذبح((.

٥غالالكد او ج٥ٖٔالالحء ٫ ٝالالشجس ج٥ٞرالالى٣ جؾبؾالالحس ئ٥ُالاله ٝالالذ افالالرف ققالالُرحن ٩الال٬ جو٩الال٬ قُالالع ئ
 لٖ٭ٞنحء جؾبىجُّذ ج٥ٞح٭ى٭ُسل وٖ ىبالىص جؾبغالحط ذالهل وٖ دبالح َ ضالد ٦ُّاله ٩ال٬ ٭طالحتؽ        
٥ز٠٥ ج٭طهص ج٦٥ؿرس ئذل ئذٞحء ٦ًّ قح٣ ج٥ط٦٪ُز جؾبز١ىس ٦ًّ ٩ح  الٍ ٦ُّاله وج٥غال٪حـ    
٥ه ذحٖعط٪شجس يف ج٥ذسجعسل وج٥طٞذ٧ ئذل ج٩ٖطكح٫ ئرج ٩ح غرص ا٭اله دل َشض٢الد ج٥طٖالُ     

 ؽهحدز ٩ُٗد .. ج٥ىجسد يف

 قح٣ قذوظ ج٥ٖؼ وج٥يح٥د يف ع٬ ٩طٞذ٩س0 احلبل انثبٍَخ
دل َؾالالش ٝغالال٨ ج٥الالشاٌ ئذل ج٥طٚشٝالالس ج٥الاليت اذشص٭ح الالح يف ج٥ٚطالالىي جْوذلل و٢٥رالالهح ١ح٭الالص        

و٬٢٥ ج٦٥ؿرالس ج٥ػح٭ُالس عالشّح٫     لوجمكس ٬٩ جؾبشق٦س ج٥ذسجعُس ج٥يت ج٥طكٜ ذبح ج٥يح٥د
ح ج٥قالحدسز يف رجش ج٥طالحسَخ ج٥غالحذٜل    ٩ح اخزش ذح٥طٚشٝالس ج٥اليت اؽالش٭ح ئ٥ُهالح يف ٙطىج ال     

ويف ٍشوٗ كبحغ٦سل و٬٢٥ ج٥ٖؼ قذظ ٔؼبحٛ ج٥يٗخ ذحؾبذجسط ج٥ػح٭ىَالسل ٙرْالذ ا٫   
٭اله غرالص ٩ال٬ ج٥طكُٞالٜ ج٥الزٌ اؾشضاله       ئ)وقُالع  )ٝشسش جؾبرحدب ج٥يت اؽش٭ح ئ٥ُهح ٝح٥ص0 

ج٥رُحذس جٔدجسَس ا٫ ٩غإو٥ُس ج٥ْرع ذؾهحدجش ٩ُٗد ج٥ي٦رس عح٥ٍٚ ج٥ز١شل ضٞالِ ٦ّالً   
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٥ُالالالحء ا٩الالالىس ٨ و٦ّالالالُه٨ ؽخقالالالُحنل  الالالزج ئذل ا٭الالاله ٩الالال٬ جؾبغالالالطرْذ ا٫ ٢َالالالى٫ ج٥ي٦رالالالس    او
جؾبز١ىس٬َ ٬ّ ّ٪٦ُس ج٥ٖؼ ج٥يت وْٝص يف ؽهحدجش ٩ُٗد ٨ل وضشضالد ٦ُّهالح ٝرالىؿب٨    
ذحؾبذجسط ج٥ػح٭ىَسل ٙه٨ ٝذ ذ٦ٖىج ج٥غ٬ ج٥يت ضإ ٦اله٨ ٥ٗؽال جٟ يف ضٞشَالش ٩قال  ٨ل     

ش ٩الُٗد ٨ل ٙنالٗا ّال٬ ـبالشد     كبح ىب٤ْ ٩َرالس جؽال ج١ه٨ يف ضٖالُ  عالره٨ ذؾالهحدج     
 .(٦ّ٪ه٨ ذهل ٝشَرس ج٥ىٝىُ ئ٫ دل ض٬٢ فبٞٞس(
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 الفسع الثالج

 خطأـعَة ان
ــد   ــــــ  ٌ   قــــ            جٔدجسز يف ضٚغالالالالالال  ج٥ٞالالالالالالح٭ى٫ل او يف زبذَالالالالالالذ جؾبش١الالالالالالض جؾبالالالالالالحد

ٝالالذ سبيالالة يف   جنج٥الالزٌ َْط٪الالذ ٦ُّالاله ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌل واخالال     » de faitج٥ىجْٝالالس «
س ؼب٨٢ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُسل و ى ٩ح َغ٪ى٭ه ج٥ط٢ُُال٘ ج٥ٞالح٭ى٭ٍ   ئخنحُ ج٥ىجْٝس جؾبحدَ

 ٦٥ىٝحتِ.
 و زج ج٥ط٪ُُض ذني جؼبحٖش ج٥ػٗظ  ى ٩ىمىُ احبحغرح جِضُس0

و رالح عالرٞى٧ ذذسجعالس جْعالحط ج٥ٞالح٭ى٭ٍ ٦٥شٝحذالس ج٥ٞنالحتُس        0 اخلطأ يف انٌالغ -0
 ٦ًّ جؽبيأ يف ج٥ىجِٝل غ٨ عرٞى٧ ذذسجعس ٭يحٛ ج٥شٝحذس ٦ًّ  زج جؽبيأ.

و٥ٞالالذ ازبٚرالالح ج٥ُٚٞالاله ل ج٥ىجٝالالِيف ٦ّالالً جؽبيالالأ  جْعالحط ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ ٦٥شٝحذالالس ج٥ٞنالالحتُس 
وؿبالزج   (1)ٚقال٦ه ؿبالزج جؾبىمالىُل   ٩ذذسجعالس دُٝٞالس و   ٩ُؾال٤ُ عطحعالُرىذى٥ىط  ج٥ُى٭ح٭ٍ 

ٙٞالالذ وؾالالذش ٩الال٬ جؾبرحعالالد جعالالطْشجك وؾهالالس ٭َالالش  الالزج ج٥ُٚٞالاله ٦ّالالً عالالر٤ُ ج٥رٞالال٤      
 ج٩ْني.

                                           
(1)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op, cit, p 
175ets. 
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ٖس ٩ش١الالض  ٫ ١الال٤ ٝالالشجس ئدجسٌ َطقالال٤ ٩الال )ا) 0َالالشي  الالزج ج٥ُٚٞالاله  الاِل يف فالاُل ِ ّالالحدل ج٥ىٝج

ل و الالزج جؾبش١الالض جؾبالالحدٌ َرالالذ٩ؽ ٩الاِل ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ يف   ٩situation matérielleالالحد0ٌ 
 .(وقذز ّنىَس(

)ئ٫ ١ال٤ ٭الـ ٝالح٭ى٭ٍ َريالىٌ ٦ّالً ٝحّالذز       )وَغطيشد ج٥ُٚٞاله جؾبالز١ىس ٝالحتٗا0    
ضطنالال٪٬ ضٚالالىَل ج٥غالال٦يس ج٥طرُٚزَالالس ج٥ُٞالالح٧ ذطؿغالالُذ ٩نالال٪ى٫ ج٥رقالالىؿ ج٥ْح٩الالس        

                   جؼبالالالالالالالالحٖش ج٥ٚشدَالالالالالالالالس وجؽبحفالالالالالالالالس ذىجعالالالالالالالاليس ّ٪الالالالالالالال٤ ئدجس0ٌوججملالالالالالالالالشدز ٦ّالالالالالالالالً 

Acte administrative)). 
)و٦ًّ  الزج جْعالحطل ٙالارج دل ضٞال٨ جؼبالح٣ جدالذدز ٦ّالً  الزج جؾبش١الض جؾبالحدٌل ٙهالزج            )

َْين ا٫ ٝحّذز ج٥طٚالىَل ٝالذ امه٦الصل و٩ال٬ غال٨ل ٙالارج ١الح٫ ٩رؾالة ج٥ٞالشجس َالذٍّ ا٭اله            
جسض٢د خيالأ0   هجؼبُٞٞس سبح٥٘ ر٠٥ل ٙهزج َْين ا٭ جّط٪ذ جؾبش١ض جؾبحدٌل يف قني ا٫

erreur    َطٜٚ ٩ِ ق٨٢ ٝحّذز ج٥طٚىَلل و زج جؽبيأ يف ج٥ىجِٝ  ى يف قالذ رجضاله ٖ
ج٥طٞذَشَس خيأ يف ج٥ٞح٭ى٫ ٖ ٙشٛ يف ر٠٥ ذني ج٥رقىؿ ج٥يت شبرف جٔدجسز ج٥غ٦يس 

pouvoir discrétionnaireل او ج٥الالالالالالالاليت شبركهالالالالالالالالح ج٥غالالالالالالالال٦يس جؾبُٞالالالالالالالالذز    

competence liée))(1)٦ٙالالرٚ ك ا٫ ج٥ٞالالح٭ى٫ ٭َالال٨ ج٥ ُٙالالِ ذح٥ٞالالذ٧ل غالال٨ ٝح٩الالص    ل
ل غ٨ ٍهالش ج٢ْ٥الظل   ٦ّBً اعحط ا٫ خذ٩طه ضٚىٛ جؾبىٍ٘  Aئدجسز ذ ُِٙ جؾبى0ٍ٘ 

 .Illegaliteٙهزج جؽبيأ َإدٌ ئذل ّذ٧ ؽشُّس ج٥ٞشجس 

ل ٙٚالٍ  الز  جؼبالح٣ وسٕال٨ ا٫     0au choix ذحٖخطُالحس ٭ٚغاله ئرج ١الح٫ ج٥ ُٙالِ     ءٍؾوج٥
٩ش ٩ وٟ ٥غ٦يس جٔدجسز ج٥طٞذَشَسل ١الٍ سبطالحس جؾبش١الض جؾبالحدٌل ئٖ ا٫  الزج جؾبش١الض       جْ

٬٩ ج٥ٞشجس جٔدجسٌل و٤١ خيالأ يف  الزج    partie intégranteَْطرب ؾضءجن ٖ َطؿضا0 

 اعحط ج٥ٞشجس. ébranlerجؾبش١ض َهض 

                                           
(1)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op, cit, p 176. 
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يف جؼبح٣ جْوذل ا٩ح٧ جؽبيالأ يف وؾالىد ج٥ؾالشوه جدالذدز يف      ئ٭رح اخلالطخو
يالالالالالأ يف فالالالالالكس جْعالالالالالحط جؾبالالالالالحدٌ  ٫ل ذُر٪الالالالالح يف جؼبالالالالالح٣ ج٥ػح٭ُالالالالالس ا٩الالالالالح٧ خ ج٥ٞالالالالالح٭ى

 .٦٥l’exactitude matérielle des motifs (1)ٞشجس

ّ٪ح٣  ز  ج٢ٚ٥شز يف ئىالحس ٭َشَالس عالكد ج٥ٞالشجس جٔدجسٌل ودبْرالً      ئو٬٢٥  ٤ ٌب٬٢ 
اومالالفل  الال٤ ٩الال٬ جؾب٪٢الال٬ عالالكد ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ ئرج ٩الالح جسض٢رالالص ئدجسز خيالالأ ٭طُؿالالس       

 ج٥طٞذَشَس.كبحسعس ع٦يحصبح 

ؽ٠ ا٫ ٭َشَالس ج٥غالكد ضٞالى٧ ٦ّالً ٢ٙالشز ٩ؾالشوُّس ج٥ٞالشجس جٔدجسٌل اٌ قبح٥ٚالس          ٖ

 Lieeج٥ٞشجس جٔدجسٌ ٦٥ٞح٭ى٫ل و زج ج٩ْش ٖ ََهالش ئٖ يف قالح٣ جٖخطقالحؿ جؾبُٞالذ     
ا٩الالح يف قالالح٣ جٖخطقالالحؿ ج٥طٞالالذَشٌ ٙالالحٔدجسز ضغالالط٤ٞ يف زبذَالالذ ٩ٗء٩الالس ج٥ٞالالشجس         

ا٫ خيالالأ جٔدجسزل و الالٍ  ج٥ي٪الالحوٌطىس ل و٦ّالالً  الالزج جْعالالحط َالالشي ج٥الالذ١  »٩نالال٪ى٭ه«
ضٞذَشٌل ٖ ٌب٬٢ ا٫ َربس عكد ج٥ٞشجسل ٩الح دل َرالذسؼ    (2)ذقذد جعطْ٪ح٣ جخطقحؿ

زبص ٩ذ٥ى٣ ئعحءز جعطْ٪ح٣ ج٥غ٦يسل وىرْالحن ٙهالزج ج٥الشاٌ َطْالحسك ٩الِ ساٌ ج٥ُٚٞاله       
قطالً يف قالح٣    ضٚالىَل  ج٥الزٌ َٚال ك ُٝالح٧ ٝحّالذز     ٩ُؾ٤ُ عطحضُرىذى٥ىط ج٥ُى٭ح٭ٍ 

 َشٌ.جٖخطقحؿ ج٥طٞذ

قح٣ ج٥غ٦يس جؾبُٞذزل ئر مب٬  ٙحؽبيأ يف قح٣ ج٥غ٦يس ج٥طٞذَشَس ٖ ًبط٦٘ ّره يف
ؼبح٣ جْوذل ا٩ح٧ جْعحط جؾبحدٌ ٦٥ٞشجس0 يف قالني ا٭رالح يف قالح٣ ج٥غال٦يس جؾبُٞالذز      يف ج

ا٩ح٧ ؽشوه قذد ح ج٥ٞح٭ى٫ل ويف جؼبح٥طني مب٬ ا٩ح٧ جؽبنىُ ٥ٞحّذز ٝح٭ى٭ُس  الٍ  
 ٝحّذز ج٥طٚىَل.

                                           
(1)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op, cit, p175 ets. 

 .682د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿ (2)
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ٚالالالالالٜ ٩الالالالالِ ٝالالالالالشجس ـب٦الالالالالظ ج٥ذو٥الالالالالس جؾبقالالالالالشٌ ج٥قالالالالالحدس يف   و الالالالالزج ج٥الالالالالشاٌ َط
)ئ٭الالاله وئ٫ ١ح٭الالالص جٔدجسز ض خالالالـ يف ج٥ ُٝالالالس  ) 0وج٥الالالزٌ ؾالالالحء ُٙالالاله  06/01/0153

حس ذٗ ٩ْٞد ٦ُّهحل ئٖ ا٭ه َؾال ه ا٫ ض٢الى٫ جٔدجسز ٝالذ جعالط٪ذش جخطرحس الح      ُذحٖخط
٬٩ ّرحفش فكُكس ٩إدَس ئذل ج٥رطُؿس ج٥يت ج٭طالهص ئ٥ُهالحل ٙالارج دل َٞالِ ج٩ْالش ٦ّالً       

ج ج٥ىؾه ٙغذ جٖخطُحس وٙغذ ج٥ٞشجس ج٥زٌ جسبز ٦ًّ اعحعهل و٩ال٬ غال٨ ئرج فالذس     ز
ٝشجس ذ ُٝس جؾبذٍّ ذحٖخطُحس ئذل ج٥ذسؾس ج٥ػح٥ػسل غ٨ جضنف ٬٩  0154َرحَش  60يف 

عؿ٤ ؾضجءجضه جؾبطْذدز ا٫ ضشُٝطه ئذل دسؾس ٬٩ دسؾحش جٖخطُحس ضطرالحًٙ ٩الِ قغال٬    
ٝشجس ذا٥ٖحء  ز  ج٥ ُٝسل ٙا٫ ج٥ٞالشجس   ٬٩0156 ٙربجَش  62جٖخطُحسل ٙقذس ذطحسَخ 

جْخ  ٢َى٫ ٝذ فذس خ٣ٗ جؾبذز ج٥يت ىبىص ٥ٕدجسز ُٙهح عكد ٝشجس ح جْو٣ل و٬٩ 
٩ال٬   ٩غالط٪ذز غ٨ ٢َى٫ فكُكحن ٖ ٩ي٬ْ ُٙاله ٦ُّاله ٖعالطرحد  ئذل اعالرحخ فالكُكس      

 .(1)((افى٣ غحذطس يف جْوسجٛ

٠ ٙالالحّطربش جؽبيالالأ يف ج٥رُالالس و٥ٞالالذ ر رالالص جد٢٪الالس جٔدجسَالالس ج٦ْ٥ُالالح ئذل اذْالالذ ٩الال٬ ر٥الال
)ئرج ١ح٫ وصَش ج٥ ذُالس وج٥ط٦ْال٨ُ ٝالذ قالذد     )٩ذّحز ئذل ج٭ْذج٧ ج٥ٞشجسل ويف ر٠٥ ضٞى0٣ 
 ًقذجظ جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍل ٙحؽ ه يف جؾبشٝا٬٩ ٝر٤ ٭ُطه ُٙ٪٬ ضطؿه ئ٥ُه  ز  ج٥رُس ذ

ل او ذْرالالحسز ٩0133الال٬ ٙربجَالالش عالالرس   62ا٫ ضشؾالالِ اٝذ٩ُطالاله يف ج٥ذسؾالالس ج٥ػح٩رالالس ئذل   
٢َى٫ زبذَذ ج٥رُس حبغد  زج ج٥ؾالشه  الى جْعالحط ٔفالذجس ج٥ٞالشجس ذطْالُني       اخشي 

ا٫ ٢َالالى٫  –وجؼبح٥الالس  الالز   –اؽالالخحؿ جؾبالالىْٝني ذالالزوجصب٨ل ٙالالٗ َٖالالذو ج٥ٞالالشجس جْخالال    
ئؾشجء ضيرُُٞحن ٥رُطه ٬٩ ٝر٤ل و٬٩ غ٨ ٙارج سٝالٍ ؽالخـ ذالذو٫ قالٜل ٦ّالً ٙهال٨ ا٭اله        

 ُٝالس ذح٥رغالرس ئ٥ُاله ٢َالى٫     ل ٙا٫ ٝالشجس ج٥  ذحٝٙش ُٙه ؽشه جْٝذ٩ُسل ذُر٪ح  ى َٙطىج
يف ج٥ىجِٝ ٬٩ ج٩ْش ٝذ ٙٞذ س٬١ ج٥رُس ٦ًّ وؾه َركذس ذه ئذل دسؾس جٖ٭ْالذج٧ل ٙالٗ   

                                           
 .121 ل9ط (1)
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٢َطغد اَس ققح٭سل و٥ى ٙحش جؾبُْالحد جدالذد ٦٥يْال٬ ذح٥ٖٔالحء او ج٥غالكدل ذال٤ ىبالىص        
 .(1)((ج٥شؾىُ ُٙه وئ٥ٖحؤ  يف اٌ وٝص

قالكُكه يف ١ال٤ وٝالصل    وٖ قحؾس ٦٥طذ٤ُ٥ ذأ٫ جؽبيأ جؾبالحدٌ َغالىٓ ٥الٕدجسز ض   
َى٭ُه  41و زج ٩ح ٭يٞص ذه فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ جؾبقشٌ يف ق٢٪هح ج٥قحدس يف 

 رح٠٥ ٙحسٛ ذني جؽبيالأ جؾبالحدٌ ج٥الزٌ  الى ـبالشد خيالأ يف       )ل وٝذ ؾحء ُٙه0 )0152
ذ٣ ذزجضاله ٦ّالالً ئسجدز ٦٩ض٩الس ذٞقالذ ئ٭ؾالالحء ٩ش١الض ٝالالح٭ى٭ٍل او     َال ج٢٥طحذالس او ج٥رٞال٤ ٙالالٗ   

ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ُٙؿ٦ْاله ٝالحذٗا ٦٥يْال٬ ذح٥ٖٔالحء ٩ال٬ روٌ       جؽبيأ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥زٌ َُْد
وذح٥طالالحرل عالالكره ٩الال٬ ؾح٭الالد جٔدجسز يف جؾبىّالالذ جدالالذد ٥الالز٠٥ل ٙٚالالٍ جؼبالالح٣      لج٥ؾالالأ٫

ٖ َىؾالالذ ٝالالشجس ئدجسٌ  ْ٭الالهجْوذل ىبالالىص ػبهالالس جٔدجسز ضقالالكُف جؽبيالالأ يف اٌ وٝالالص  
ح٣ ج٥ػح٭ُالالس ذالالحؾبْرً ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ َٞالالِ ٦ُّالاله ج٥غالالكد يف جؾبىّالالذ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍل وا٩الالح يف جؼبالال     

ُٙؿد ا٫ ضط٨ ئؾشجءجش ج٥غكد خ٣ٗ عطني َى٩حن ٬٩ ضحسَخ فذوس ج٥ٞالشجس جؾبخالح٥٘   
 .(2) ((٦٥ٞح٭ى٫ل وئٖ ج١طغد ققح٭سل وافرف دبرأي ٬ّ ج٥ي٬ْ او ج٥غكد

طىٙش دسؾالس ٩ال٬   ض٫ اٌ خيأ َإدٌ ئذل ّذ٧ ٩ؾشوُّس ج٥ٞشجس ا٧ ىبد ا٫ ئو٬٢٥  ٤ 
 ؟جػبغح٩س

" ٩ؾال ىحن ذالز٠٥ امهُالس    ٩ُؾال٤ُ عالطحضُرىذى٥ىط   ىبُد ٦ّالً ر٥ال٠ ج٥ُٚٞاله ج٥ُى٭الح٭ٍ "    
                     (3)خحفالالالالالالس ذحؽبيالالالالالالأ ذالالالالالالأ٫ ٢َالالالالالالى٫ خيالالالالالالأ ؾى شَالالالالالالحن ادي ئذل ئفالالالالالالذجس ج٥ٞالالالالالالشجس     

l’erreur essentielle. 
 .ج٥ٚشٛ ذني جؽبيأ يف ج٥ىجِٝ وجؽبيأ يف ض٢ُُ٘ خنىُ ج٥ىٝحتِ ٦٥ٞح٭ى٫ -6

                                           
 .61ل ج٥غرس جؽبح٩غسل ؿ 1959عرس  ٭ىٙ٪رب 21ٝشجس ح ج٥قحدس يف  (1)
 .574ل ؿ 11ط  (2)

(3)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op, cit, p 177. 
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دَسل ضْ٪ذ ئذل ئخنحُ  الز   ذْذ ا٫ ضٞى٧ جٔدجسز ذاغرحش ج٥ىٝحتِل او جؾبشج١ض جؾبح
ج٥ىٝحتِ ئذل ق٨٢ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُالسل و الزج ٩الح َغال٪ى٭ه ج٥ط٢ُُال٘ ج٥ٞالح٭ى٭ٍ ٦٥ىٝالحت0ِ        

qualification juridique des faits. 

و٢٥الالال٬ ١الالالػ جن ٩الالالح َٞالالالِ جٖخالالالط٣ٗ وجٖؽالالالطرح  وَطْالالالزس ج٥ط٪ُُالالالض ذالالالني ئغرالالالحش ج٥ىٝالالالحت0ِ     

constatation  ؟ ى ٩ُْحس ج٥ط٪ُُضوج٥ط٢ُُ٘ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ؿبز  ج٥ىٝحتِل ٙ٪ح. 
  ٥رٚ ك ئ٫ ئدجسز قَشش ئٝح٩س ٩ْ٪٤ل و٥ٞذ اٝح٩ص قَش ح ٦ّالً عالرد ّالذ٧ ذْالذ    

٩غحٙس ّؾشز ا٩طحس ٬ّ جؾبرحىٜ جِ ٦س ذح٥غ٢ح٫ل وٝذ جضنف ا٫ ج٥ىجِٝ ًبح٥٘ ر٠٥ل 
 .(1)ٙرك٬ يف ٩ػ٤  ز  جؼبح٣ ا٩ح٧ خيأ يف ج٥ىجِٝ 

ج٥ْح٩سل وٝذ اخيأش  مشجس ذح٥قكسو٥رٚ ك ا٫ جؼبَش ٝح٧ ٦ًّ عرد  خش  ى جٔ
٭٢الى٫ قُالح٣ جؽبيالأ يف ج٥ط٢ُُال٘ ج٥ٞالح٭ى٭ٍ ٦٥ىٝالحت0ِ او        ٙهرالح ٠٥ل رجٔدجسز يف وف٘ 

 .(2)جؽبيأ يف ئخنحُ ج٥ىٝحتِ ٦٥ٞح٭ى٫

                 وج٥ؾالالالٍء ٭ٚغالالاله ذح٥رغالالالرس ٦٥خيالالالأ يف زبذَالالالذ جؾبٞقالالالىد ٩الالال٬ ضالالالشٟ جؾبالالالضجسُ ٥الالالٓسك  
 .جخل... » اّ٪ح٣ ج٥ضسجّس –٩ٖحدسز جْسك  «

٭رح يف قح٣ جؽبيأ يف ج٥ىجِٝ ا٩ح٧ وٝحتِ ذغُيس ضذسٟ ٞى٣ ذقىسز ّح٩سل ئوٌب٬٢ ج٥
ا٩ح يف قح٣ جؽبيأ يف  لع   ذح٤ُ٦٥ ا٧ ذح٥رهحس –٩ػ0٤ جسضٚحُ ذرحء جؾبْ٪٤  (3)ذحؼبىجط

ج٥ط٢ُُ٘ ج٥ٞح٭ى٭ٍل ٙرك٬ ا٩ح٧ ّرحفش ٩طْذدز ٬٩ ج٥ىٝحتِل و ز  ج٥ىٝحتِل وئ٫ ١ح٭ص 
 ذسٟ ئٖ ذح٥ز١حءل ٩ػ٤ ض٦ُٞذ ج٩ْٗ٥س ج٥ٚحسٝس.ضذسٟ ذحؼبىجطل ئٖ ا٫ ضش١ُرهح ٖ َ

                                           
(1)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif, p 177 et s. 

 .177جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (2)
 .177جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (3)
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                       ا٩الالالالالالالح ئرج ١رالالالالالالالح ا٩الالالالالالالح٧ ٩ٚالالالالالالالح ٨ُ ٩ػح٥ُالالالالالالالسل او ٝالالالالالالال٨ُ ادذُالالالالالالالس وطبح٥ُالالالالالالالس0     

Valeurs  Moralesسل او ج٥ْالذ٣ وج٦َ٥ال٨ل   َذ جؾبٞقىد ٬٩ جؾبْطذٌ وج٥نالش ل ١طكذ
 .(1) ٍٙٚ  ز  جؼبح٣ مب٬ ا٩ح٧ ج٥غ٦يس ج٥طٞذَشَس ٥ٕدجسز

 0ش انمبٌٌَـخطأ يف تفغٍـان
وَٞقالالذ ٩الال٬ ر٥الال٠ ا٫ ضٞالالى٧ جٔدجسز ذاّيالالحء ج٥ٞحّالالذز ج٥ٞح٭ى٭ُالالس ٩ْرالالً ٕالال  جؾبٞقالالىد   

       0»جؽبيالالالالالأ ج٥ٞالالالالالح٭ى٭ٍ«وَي٦الالالالالٜ ٦ّالالالالالً  الالالالالز  جؾبخح٥ٚالالالالالس اقُح٭الالالالالحن ضغالالالالال٪ُس  لٝح٭ى٭الالالالالحن

ErreURur de Droit. 

٦٩ض٩س ذح٥طٚغ  ج٥زٌ َٞى٣ ذه ج٥ٞنحء جٔدجسٌل قطً و٥ى ١ح٫  – ٖ ؽ٠و –وجٔدجسز 
 .(2)٩ِ قشُٙس ج٥رـٖ َطٜٚ 

 وج٥ٖح٥د ا٫ ض٢ى٫ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس ٕ  وجمكسل وزبط٪٤ ج٥طأو٤َ.
و٬٢٥ جؽبيأ ٝذ ٢َى٫ ٩ٞقىدجنل ئرج ٩ح قحو٥ص جٔدجسز ا٫ سبشؼ ٦ًّ اق٢ح٧ ج٥ٞحّذز 
ج٥ٞح٭ى٭ُس ٬ّ ىشَٜ ج٥طٚغ  جؾبطْ٪ذل اٌ جق ج٧ قشُٙس ج٥ٞىجّذ ٩ِ قبح٥ٚالس سوقهالح   

 زبص ُّد جٖمبشجٗ ذح٥غ٦يس.

٣ ٦هحل و٩ال  ٪رهح ئذل قالحٖش ٖ ضؾال  كجٔدجسز يف ٩ذي ٭يحٛ ج٥ٞحّالذز ٙطغال   سبيةٝذ و
ر٠٥ ا٫ يبذد جؾبؾشُ ّٞىذالحش ٩ُْرالس ٥طىٝالِ ٦ّالً جؾبالىٍٚني ج٥الزٌ َشض٢رالى٫ ؾشٌبالس         

 ل ٙطْ٪ذ جٔدجسز ئذل ئمحٙس ّٞىذحش ؾذَذز.ضأدَرُس

 اق٢الالح٧ ؾذَالالذز دل ضالالشد يف  ئٝكالالح٧دجسز جٔا١ػالالش ضيرُٞالالحش  الالز  ج٥قالالىسز ا٫ زبالالحو٣   و
 ج٥ٞشجس جٔدجسٌ. ٩ٗء٩س سٝحذسوٖ قحؾس ٦٥طذ٤ُ٥ ذأ٫ ج٥ٞنحء ٖ َغطيُِ  لج٥ٞح٭ى٫

                                           
(1)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif, p 177 et s. 

 .515د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ىؾُض يف ج٥ٞنحء جٔدجسٌل جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (2)
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 الفسع السابع

 حول انقشاس اإلداسًـت

ج٥ْٗٝالس ذالني ج٥غال٦يطني ج٥ٞنالحتُس وجٔدجسَالس ٩رالذا  الح٧ ربهالذ ج٥غالال٦يس          يسـو  
ج٥ٞنالالحتُس ٦ّالالً ضيرُٞالالهل  الالى قشفالالهح ٦ّالالً جقالال ج٧ اّ٪الالح٣ ج٥غالال٦يس جٔدجسَالالس ٦١٪الالح     

طكشٟ يف ئىالحس جؾبرالذا ج٥ذعالطىسٌ جؾبؾالهىس0     جٖق ج٧ َو زج   ر٠٥ عرُٗا.وؾذش ئذل
 .»٩رذا ج٥ٚق٤ ذني ج٥غ٦يحش ج٥ذعطىسَس«

و٦ًّ مىء  زج جؾبرذا جْخ  ٙٞالذ جخالطو ج٥ٞنالحء جٔدجسٌ ٥رٚغاله عُحعالس ٝنالحتُس       
دُٝٞس و٩طض٭سل ٙكىج ح ّذ٧ ئ٥ٖحء ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ىحؾبح دل ٬٢َ ٥ز٠٥ عىي ُٝ٪س 

 .(1)٭َشَس

ٙح٥ٞحمٍ ذشٙل ئ٥ٖحء ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ ج٥الزٌ َقالذس ّال٬ ٕال  قبالطـ ئرج ٩الح ٕيالٍ         
  زج ج٥ُْدل ور٠٥ ذأ٫ َقرف ٬٩ افذس  قبطقحنل او يف قح٣ ئؾحصز ج٥طقشٗ.

و الالى َالالشٙل ئ٥ٖالالحء ج٥ٞالالشجس جؾبُْالالد يف ؽالال٦٢ه ٩طالالً ١الالح٫  الالزج ج٥ُْالالد ٕالال  ؾالالى شٌل        
 ٢َالال٬ ج٥غالالرد ٕالال   وَالالشٙل ئ٥ٖالالحء ج٥ٞالالشجس جؾبُْالالد يف عالالرره ئرج ضْالالذدش اعالالرحذهل ودل   

ج٥قكُف  ى ج٥الذجِٙ ج٥ىقُالذ ٥ٕفالذجسل وَالشٙل ئ٥ٖالحء ج٥ٞالشجس جؾبُْالد يف ٕحَطالهل ئرج         
ضْذدشل و١ح٭ص  ز  ج٥ٖحَحش قبح٥ٚالس ٦٥قالححل ج٥ْالح٧ ذحعالطػرحء وجقالذز ٩رالهحل واخال جنل        

                                           
 .296ٝنحء ج٥ٖٔحءل ؿ  لد. ّرذ ج٥ٚطحـ قغ0٬ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ (1)
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ٙهى َشٙل ئ٥ٖحء ج٥ٞالشجس جؾبُْالد يف فب٦الهل ئرج وؾالذش يف ىُحضاله ّرحفالش ٝالشجس  خالش         
 .(1) فكُف

ه ذح٥رغرس ٦٥كح٣ جْخال ز جربالح  ئسجدز جٔدجسز ئذل ئفالذجس ج٥ٞالشجس     وىرْحن َؾ 
 ٩ىمىُ حبػرح. جٔدجسٌلج٥قكُف جؽبٍٚل و ى ٩ح اى٦ٜ ٦ُّه ذَح شز زبى٣ ج٥ٞشجس 

٫ ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ َيرالالالٜ يف ـبالالالح٣ زبالالى٣ ج٥ٞالالالشجس جٔدجسٌ ٭َشَالالالس   ئوٌب٢الال٬ ج٥ٞالالالى٣  
 .(2)ج٥طكى٣ جؾبذ٭ُس

 0(3)ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥ؾشوه جِضُسه ٙٞهحء ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٥طكى٣  وَؾ

 ا٫ َقذس ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ٩ُْرحن يف فب٦ه. -0

 ا٫ يب٪٤ ج٥ٞشجس ٩رز ٩ى٥ذ  ّرحفش ٝشجس  خش فكُف يف فب٦ه. -6

س ٥ٕدجسز ٝذ جربهالص ٩رالز ج٥رذجَالس ئذل    ُا٫ ض٢ؾ٘ ج٥َشوٗ ٬ّ ا٫ ج٥رُس جؼبُٞٞ -4
 ئفذجس ج٥ٞشجس ج٥قكُف جؽبٍٚ.

ا٫ ضْشك ٥رَشَس ج٥طكى٣ جٔدجسَس وا٫ ضشعٍ و٥ٞذ اضُف ٦٥٪ك٢٪س جٔدجسَس يف ٩قش 
ل وضالطخ٦ـ وٝالحتِ  الز  ج٥ٞنالُس     ٩8/00/0158ْحؾبهحل ور٥ال٠ حب٢٪هالح ج٥قالحدس يف    

ذأ٫ جٔدجسز افذسش ٝالشجسجن ذطْالُني ّح٩ال٤ يف وٍُٚالس ٩رخالش دو٫ جعالطُٚحته ج٥ؾالشوه        
ج٥ٞح٭ى٭ُالسل و ٢الالزج ٙٞالالذ ظب٦الالص جد٢٪الالس ج٥ٞالشجس ج٥قالالحدس ٦ّالالً ا٭الاله ٝالالشجس ذالالح٥طُْني يف   

                                           
 .297ٝنحء ج٥ٖٔحءل ؿ  لد. ّرذ ج٥ٚطحـ قغ0٬ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ (1)
 .٩ذ٭ٍ ٩قشٌ/144 جؾبحدز (2)
ج٥رَشَس ج٥ْح٩س  ج٥ي٪حو0ٌد.  ل294ٝنحء ج٥ٖٔحء ؿ  لد. ّرذ ج٥ٚطحـ قغ0٬ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ (3)

 وج٭َش0 ٦٥241ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿ 

 Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif, P 41. 
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٩غالالحّذ ٩رخالالشل وٖعالالُ٪ح ا٫ ٍالالشوٗ ئفالالذجس ج٥ٞالالشجس د٥الالص ٦ّالالً جربالالح  ٭ُالالس     وٍُٚالالس 
 جٔدجسز ئذل ر٠٥.

ٙطكالى٣ ٩ال٬ ٝالشجس ذحىال٤ ٥ٚٞذج٭اله      )و٥ٞذ جعطيشدش  ز  جد٢٪الس يف ٝىؿبالح0 )  
فالالكطهل وقبح٥ٚطالاله ٦٥ٞالالح٭ى٫ يف اقالالذ ج٥ٚشمالالني ئذل ٝالالشجس فالالكُف ٩يالالحذٜ        ؽالالشوه

٦ه ٦ًّ وؾه ٩ال٬ ج٥ىؾالى    جِخشل ٩ح دج٧ يبط٪٤ ج٥قكس يف ضأوَ (1)٦٥ٞح٭ى٫ يف ج٥ٚشك
 .(دبح ٖ َْي٤ اغش  ٦١ُس(
ج٥ٞنالالحء جؾبالالز١ىس ّالال٬ ج٥يرُْالالس جؾبٞالالشسز ٦٥طكالالى٣ل ض٦الال٠  ١ؾالال٘و٩الال٬ ؾهالالس اخالالشيل ٙٞالالذ 

 ج٥ٞشجس ج٥رحى٤. ضغكد اغش ج٥ٞشجس ئذل ضحسَخ فذوس ج٥يرُْس ج٥يت
ج٥طكالالى٣ َطنالال٪٬ ئذيالالحٖن مالال٪رُحن )ويف  الالزج جؾبْرالالً ضٞالالى٣ فب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء جٔدجس0ٌ ) 

وجٔذيح٣ ٥ه اغش سؾٍْ َرغالكد ئذل ج٦٥كَالس ج٥اليت َرؾالأ ُٙهالح ج٥ٞالشجسل        وٕ  ٩رحؽشل
ٙارج زبى٣ ج٥ٞشجس جؾبُْد ئذل  خش فكُفل ٙا٭ه ذز٠٥ ٢َى٫ ٝذ ق٤ ٝشجس  خالش فبال٤   

 .(2)((ج٥ٞشجس ج٥زٌ ا٦ّرص جٔدجسز ذيٗ٭ه ٩رز ج٦٥كَس ج٥يت ٭ؾأ ُٙهح ج٥ٞشجس جؾبُْد

   َ ل و١الح٫ ر٥ال٠ دبرحعالرس    ج٥طكالى٣ شَالس  و٥ٞذ اضُف ٦٥ٞنالحء جٔدجسٌ ج٥ُى٭الح٭ٍ ا٫ َْ٪ال٤ ٭
ضُْني ٩ىٍ٘ ذىٍُٚس ٕ  ٩رقىؿ ّرهح يف ج٥ٞح٭ى٫ل ج٩ْش ج٥زٌ قذج  زج ج٥ٞنحء 

 .ّ٪٤ وض٢ُُٚه ج٥ْٗٝس ٦ًّ ئوبح سجذيسلNULLٝشجس ج٥طُْني ذحىٗا0ئذل جّطرحس 
       

                                           
 .62ل ؿ7ل 4ٛٝشجس  ز  جد٢٪سل  ط (1)
(2) C.E.M. 282 – 1933. 
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 الرابع البحث  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 ر يف النظام الؼانونيـركن الًأثي

عالالحذٞحن ا٫ ج٥طقالالشٗ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ َٞالالى٧ ٦ّالالً ّرقالالش0٬َ جٔسجدزل غالال٨ ئ٭ؾالالحء    ذكسًــا
و٥ٞذ ٝ٪رح ذطك٤ُ٦ ّرقش جٔسجدز وّ٪ى٩هحل غ٨ ضْشمرح ئذل ّرقالش   لجؾبش١ض ج٥ٞح٭ى٭ٍ

 يف  ز  جٔسجدز. »ج٥ٞقذ«
 حبحظ جؾبٞر٦س عرْشك ٥ذسجعس ّرقش ج٥طأغ  يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ.ويف جْ

 و زج جؾبىمىُ َٚشُ جْحبحظ جِضُس0
 جٔدجسٌل٭َشَالس جّْ٪الح٣ جؾبحدَالس يف ج٥ٞالح٭ى٫      –جؾبٞقىد ذح٥طأغ  يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ 

٭َشَس جعطرحٛ ج٥ٚق٤ يف  –جّْ٪ح٣ جٔدجسَس ج٥يت ضإغش ٩رحؽشز يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ 
 ّْ٪ح٣ جٔدجسز جؾبحدَسل وٕ  ر٠٥. »ٝنحتُس«دسجعس ضيرُُٞس  –ىُ جؾبىم

ئدجسَالس ًبيثهالح   ٔدجسَس ضرحؽش وٍُٚطهح ٩ال٬ خال٣ٗ اّ٪الح٣    ر١ش٭ح عحذٞحن ا٫ ج٥غ٦يس ج
جؼبقشل و ز  جّْ٪ح٣ سبط٦٘ يف ىرُْطهح وض٢ىَرهحل ويف ؽ٦٢هح وق٢٪هح ج٥ٞالح٭ى٭ٍ  

 د ٦ُّهح.ضوجِغحس ج٥يت ض 

ّْ٪الح٣ ٦ّالً ضؾالْرهح وجخطٗٙهالح ٌب٢ال٬ ا٫ ضرؾالة ضالأغ جن يف        و٬٢٥  ٤ ئ٫ ١حٙس  ز  ج
 ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ.
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٥ٞذ قالذدش جد٢٪الس جٔدجسَالس ج٦ْ٥ُالح جؾبقالشَس ج٥طالأغ  ذح٥رَالح٧ ج٥ٞالح٭ى٭ٍ ذأ٭اله          
ل و٥ٞالالالذ ٖقَرالالالح ا٫  الالالزج ج٥ىفالالال٘ جعالالالطْ٪٤ يف ٩ْالالالح٫    (1)ئ٭ؾالالالحء جْومالالالحُ جٔدجسَالالالس 

٫ ج٥رَشَالالس ج٥ْح٩الالس ٦٥ْالالشٗ  ل وؿبالالزج ٙٞالالذ ٦ٝالالص يف سعالالح٥يت جؾبىعالالى٩س ذْرالالىج  (2)قبط٦ٚالالس
جٔدجسٌ ذالالأ٫  الالز  ج٥ْرالالحسز امالالُٜ ٩الال٬ ج٥الالٗص٧ ئرج ٝقالالذ ٩رالالهح ج٥طقالالشٙحش ج٥ٞح٭ى٭ُالالسل   

 .(3) و ٍ اوعِ ٬٩ ج٥ٗص٧ ئرج ٩ح ادخ٦رح يف ٩ٚهى٩هح ١حٙس اّ٪ح٣ جٔدجسز
٫ ّرحسز ٩ش١ض ؿبح د٥ٖطهح جؽبحفس يف ٭يحٛ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ٙهالٍ  و٥ٞذ ٦ٝرح اَنحن ئ
يف ج٥ٞالح٭ى٫   جٖفاليٗقني ٜ او ٙشك ج٥طضج٧ ذالحؾبْرً جدالذد ؿبالز٬َ    ٖ ضْين ئ٭ؾحء ق

 ح٣.ٖ ؽ٢جؽبحؿل وئهبح ٢ٍَٚ ا٫ شبظ ٩قححل جْٙشجد ذؾ٤٢ ٬٩ ج
ص ج٥رَالشل وذحٔ٭الزجس ٖ َالرٞـ ٩ال٬ قٞىٝاله      ذ٦ٚ ٙح٥ٞشجس ج٥زٌ َقذس دبؿحصجز ٩ىٍ٘

 ٤.جؾبح٥ُسل و٢٥ره ٌبظ ومْه ج٥ىٍٍُٚ وجْدذٍل وٝذ َإغش ٦ًّ قٞىٝه يف جؾبغطٞر

و٥ٞالالذ مالالشذرح ٩الالػٗا ٦ّالالً  الالزج ج٥طالالأغ  يف ج٥ٞالالح٭ى٫ جٔدجسٌ ذُٞالالح٧ وصجسز ج٥ذجخ٦ُالالس يف   
ذٞقالذ جؾبَهشَالسل و٥الُظ ذٞقالذ ٩الرف       س٩قش دبرف ج٥شضد ج٥ٚخشَس ٥نالرحه ج٥ؾالشى  

 .(4)جؼبٞىٛ جؾبط٦ْٞس ذح٥شجضدل او جْٝذ٩ُس

خ ٤ جٔدجسٌ ٩قالححل جْٙالشجدل اؾالح   و٥ٞذ ضغحء٣ ج٥ُٚٞه ُٙذ٣ ٝحتٗا0 ٩طالً ٌبالظ ج٥ْ٪ال   
 .(1) ٩إ١ذ ل وسبنِ ئذل ج٥طٞذَشجش جؽبحفس ذ٤٢ قح٣ ذأوبح

                                           
ل فب٪الالذ غبالال  اذالالى   1965 – 1955 0ـب٪ىّالالس ٩رالالحدب  الالز  جد٢٪الالس يف ّؾالالش عالالرىجش ٩الال٬      (1)

 .24/2964ل ؾ٦غس 5ل ط1177ل ج٥ٞنُسل س٨ٝ 1343ؽحدٌل ؿ 
ل وٝالذ جعالطْ٪٤ ّرالحسز جْومالحُ دبْرالً      1412ل ؿ 2فب٪ذ قح٩ال٤ جػب٪ال0٤ جؾبىٍال٘ ج٥ْالح٧ل ه     (2)

يرْالس ج٥شٕحتالدل وٝالذ جعالطْ٪٤     ل 01935٩ ج٩ْالىج٣ل ج٥ٞالح شزل   ذحؽالح فب٪ذ ١ح٩ال٤ ٩شعالٍ    ل ج٥طْح٤٩
  . ز  ج٥ْرحسز

 .٩يرْس جػبح٩ْس ج٥غىسَس ل1955 لد. ٩قيًٚ ج٥رحسود0ٌ جؼبٞىٛ ج٥ذعطىسَس (3)
 .358ؿ ل5ط  ل344ل ججمل٪ىّسل ق٨٢ س٨ٝ 11/3/1955فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجس0ٌ  (4)
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و٥ٞالالذ ٭الالى  ذْالالذ ج٥ٚٞهالالحء يف ٩قالالش ذالالأ٫  الالز  ج٢ٚ٥الالشز ٩الال٬ جْوفالالحٗ ج٥ٞح٭ى٭ُالالس   

ا١ػالش   general – directiveجؾبش٭سل ج٩ْش ج٥زٌ ٌب٬٢ ج٥ٞى٣ ا٭رح ا٩ح٧ ضىؾُه ّح٧ 

 .(2)دُٜٝ  ٬٩crêter ا٫ ٭٢ى٫ ا٩ح٧ ٩ُْحس 

اري ذالحؾبْرً  ٚش٭غٍ  زج جؾبٚهى٧ ج٥ٞالح٭ى٭ٍ ذأ٭اله ئؼبالحٛ    و٥ٞذ وف٘ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥
و زج  ى جؾبْرً ج٥زٌ سدد  ـب٦الظ ج٥ذو٥الس جؾبقالشٌ يف اق٢ح٩اله      ج٥ىجعِ ؿبز  ج٦٢٥٪سل

يف ق٨٢ فب٢٪الس ج٥ٞنالحء جٔدجسٌ ج٥قالحدس يف     جؾبػح٣ ٝى٥هجؾبطْذدزل و٩رهح ٦ًّ عر٤ُ 
حء ضطالالىجٙش )ئ٫ جؾبقالال٦كس يف سٙالالِ دّالالىي ج٥ٖٔالال   ) ل وج٥الالزٌ ضٞالالى٣ ُٙالاله0  62/6/0158

 .(3) ٩رحؽشجن ضأغ جنجؾبي٦ىخ  ُٙهح ج٥ٞشجسّرذ٩ح ٢َى٫ سجْٙهح يف قح٣ اغش 

ل ويف ر٥الال٠ ذٞسج٥قالالُٖس ج٥غالالحعالالطْ٪٦ص فالالُٖس ضٞالال خ ٩الال٬ ٫ جد٢٪الالس جٔدجسَالالس جا١٪الالح 
وؾىد ح ٬٩ ٩ش١ض خحؿ  ٩ٞى٩حش ٪ذطضغ٫ جؾبق٦كس يف دّىي ج٥ٖٔحءل ئهبح ئ 0ٝح٥ص

ً     ٤ ج٥يْال٬ َشذيه ذح٥ٞشجس فبال  ٥قحقد ج٥ؾأ٫  الزج ج٥ٞالشجس    ٩ال٬ ؽالأوبح ا٫ َ ضالد ٦ّال
 .(4)((ح٥ٞشجسذجؾبغحط 

و ٢زج َطنالف ا٫ ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ جؾبى٥الذ ٦٥كال0ٜ ىبالد ا٫ َى٥الذ جؼبالٜ ذالحؾبْرً جؾبىعالِ          
ؿبالالز  ج٦٢٥٪الالسل و٥الالُظ ٩الال٬ ج٥نالالشوسٌ ا٫ ٢َالالى٫ قٞالالحن ؽخقالالُحن ذالالحؾبْرً ج٥الالذُٜٝل و٥ٞالالذ  

ذح٥زجشل  »جؼبٜ« جضنف ٥رح ١ُ٘ ا٫ ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ دل َغطْ٪٤  ز  ج٥ْرحسز
 اومحّحن. –٩ضجَح  –ذ٤ جعطْ٪٤ ئذل ؾح٭د ر٠٥ ا٥ٚحٍحن اخشي ٩ػ0٤ ٩شج١ض 

                                                                                                   
 .66ل ّذد ؿ ٩1935ٞح٣ ٩رؾىس يف ـب٦س ج٥ٞح٭ى٫ وجٖٝطقحدل ؾح٩ْس ج٥ٞح شزل عرس  (1)
 .66ؿ ل354ج٥طْىَلل ؿ  ءٝنح لج٥ىؾُض يف ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ج٥ي٪حو0ٌد.  (2)
 .27/2/1958ق٢٪هح ج٥قحدس يف  (3)
 .1111ل ـب٪ىّس اذى ؽحدٌل ؿ 15/11/1964ق٨٢  ز  جد٢٪س ج٥قحدس يف  (4)
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)ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ج٥ٚشدَس  ٍ ج٥اليت  )ويف ر٠٥ ضٞى٣ فب٢٪س ج٥ٞشجس جٔدجس0ٌ 
 .(1)ضرؾة ٩ضجَح او ٩شج١ض او اومحّحن ٝح٭ى٭ُس((

     ٜ ج٥ٞحّالالذز   الالزج و٭رالالى  ذالالأ٫ ذْالالل ج٥ٚٞهالالحء جؽالال ه يف ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ ؽالالشه ضيرُالال
 0(2) ٦ًّ جؼبح٣ ج٥ٚشدَس سج٥ٞح٭ى٭ُ

"l'application de la loi au cas concert ou individual" 
و٭ْطٞالالالذ ا٫  الالالزج ج٥ؾالالالشه ٖ ًبط٦الالال٘ يف ٩نالالال٪ى٭ه ّالالال٬ ؽالالالشه ج٥طالالالأغ  يف ج٥رَالالالح٧    

 ج٥ٞح٭ى٭ٍل ئٖ ػبهس  ٥ُس ضى٥ُذ جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ.

ل و الالٍ وٍُٚالالس ضرُٚالالز   ٙهالالزج ج٥ؾالالشه َالالربص ج٥ىٍُٚالالس جْعحعالالُس ٦٥غالال٦يس ج٥طرُٚزَالالس      

 .secundum legemج٥ٞىج٭ني 

ىبالد   –دبح يف ر٠٥ ج٥ْ٪٤ جؾبحدٌ ٩رالهح   –٫ ٤١ ّ٪٤ ٬٩ اّ٪ح٣ جٔدجسز اوذُح٫ ر٠٥ 
 ج٥ٞح٭ى٫. ٔا٫ َغشٌ ذه ٭غ

ٙحٔدجسز ٖ ٌب٢رهح ا٫ ضْ٪ذ ئذل ّ٪٦ُحش ج٥طرُٚز جؾبحدَس ٝر٤ ا٫ ضػرالص ذالا٫ّٗ عالحذٜ    
٫ جؼبالح٣ ج٥ٚشدَالس ج٥اليت  الٍ ذقالذد ح      ا – يف ج٥ؾ٤٢ ج٥زٌ قالذد  ج٥ٞالح٭ى٫   –ٔسجدصبح 

 ٝذ حبػص ووؾذش اوبح ضِٞ زبص ىحت٦س ج٥رـ ج٥طؾشٍَْ.

٫ ٩ال٬ ٩ضجَالح  الزج ج٥ؾالشه ئضحقالس ج٥ٚشفالس ٔؾالشجء ج٥ط٪ُُالض وجؾبٞحس٭الس ذالني جْغالش            ا١٪ح 
ل وذالالالني جؾبشج١الالالض ج٥ْح٩الالالس »ج٥ٚالالالشدٌ«ج٥الالزجضٍ او ج٥ٚالالالشدٌ ج٥رحؽالالالة ٩الالال٬ ج٥ٞالالالشجس جٔدجسٌ  

 .»ج٥طرَُ٪ُس «٬٩ جّْ٪ح٣ ج٥ْح٩س  وجؾبىمىُّس وججملشدز ج٥رحؽثس

                                           
 ـب٪ىّس  ز  جد٢٪س. ل41ل ؿ 19ل ط 11/4/1955 0ق٢٪هح ج٥قحدس يف (1)

(2) Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif, p 41 ets. 
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ل غ٨ ضالأضٍ  Situations abstraitٙح٥ٞىجّذ ج٥طرَُ٪ُس ج٥ْح٩س ضرؾة ٩شج١ض ـبشدز 
 الالز  ج٥ٞىجّالالذ وضيرُٞهالالح يف  ؿالالذرٙ concretizationج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس ج٥ٚشدَالالس 
 ج٥ْحدل جؾبحدٌل ّحدل ج٥ىجِٝ.

ىرْالالحن ٙ٪ُْالالحس و٢٥الال٬ ٝالالذ يبالالذظ جؽالالطرح  ذالالني جؾبشج١الالض ج٥زجضُالالس وجؾبىمالالىُّسل و   
ج٥ط٪ُُض ٥ُظ ّذدَحنل  ى ١ػشز جْٙشجد ج٥ز٬َ ضريرٜ ٦ُّه٨ ج٥ٞحّذز ج٥طرَُ٪ُسل وئهبح 

ل ئر ٝالالذ ٖ  (1) الالى ُٝالالح٧ ج٥ٞحّالالذز ج٥ْح٩الالس ذطكذَالالذ اؽخحفالالهح ذقالالٚحصب٨ ٖ ذالالزوجصب٨       
يف ٩ريٞالالس فبالالذدزل  ئٖ شيغالالسبحىالالد ج٥ٞحّالالذز ج٥طرَُ٪ُالالس ئٖ ؽخقالالحن وجقالالذجنل وٖ ض

ٞحّذز ضرَُ٪ُسل و ى ٩ح ّرب ّره اقذ ج٥ٚٞهحء ذٞى٥ه0 ئ٫ و٩ِ ر٠٥ ٖ ضٚٞذ فٚطهح ١

ل و٥الالُظ ج٥ْ٪الالى٧ la généralité abstraitجؾبرالالحه يف ر٥الال٠  الالى ج٥ْ٪الالى٧ ججملالالشد  

 .la généralité numérique(2)ج٥ْذدٌ
٩نالال٪ى٭ه دبؿالالشد ضيرُٞالالهل ذالال٤ َرٞالالً ٝحت٪الالحن    َغالالطرٚذوىرْالالحن ٙالالح٥ٞشجس ج٥طرَُ٪الالٍ ٖ  

ه يف جؾبغالالطٞر٤ل اٌ ا٫ ـبالالح٣ ضيرُٞالاله ٕالال  ٥ُؾالال٪٤ طبُالالِ جؼبالالحٖش ج٥الاليت ضرالالذسؼ زبطالال 
٩ىمىّه دبؿالشد ضيرُٞاله ذحّطرالحس      ذفبذد ا٩ح ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥ٚشدٌل ٙا٭ه َغطرٚ

 ٕشمه. ذَْح  قح٣ ٩ُْرس ذح٥زجشل و٩طً ج٭يرٜ ٦ُّهح جعطرٚ
و٬٢٥ ٝذ ضذٛ ج٥طٚشٝس ذني ج٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَس وجؾبىمىُّسل وضطالذجخ٤ ج٩ْالىس وضؾالطره    

 ل وٌب٢ررح ا٫ ٭ربص ذْل ٩َح ش جٖؽطرح  جؾبز١ىسز0حبُع َقْد ج٥ط٪ُُض

                                           
د. غالالشوش ذالالذو0ٌ ضالالذسؼ ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالسل و٩رالالذا ج٥ؾالالشُّسل ج٥ٞالالح شزل دجس ج٥رهنالالس ج٥ْشذُالالسل         (1)

 .77ل ؿ 1969ل 1968
(2) Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif, p. 65. 
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و ٍ ج٥يت ضْح  قحٖش ٙشدَس يف ٝالشجس وجقالذل و٩ػالح٣ ر٥ال٠      ج٥ٞشجسجش ٕ  ج٥ٗتكُس0
 .(1) ج٥قحدس ذطُْني ّذد ٬٩ جْٙشجد يف وٍحت٘ ٩ُْرس ج٥ٞشجس

وٖ ؽ٠ ا٫  زج ج٥ٞشجس جْخ  ٥ُظ ئٖ ـب٪ىّس ٬٩ ج٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَس دبْرً 
٬٩ جؾب٪٬٢ فالذوس ٝالشجس وجقالذ ذطْالُني ّؾالشز اٙالشجد ٩ال٬ جؼبحفال٦ني ٦ّالً           ج٦٢٥٪سل ئر

ئؾحصز جؼبٞىٛل و٬٩ جؾب٪٬٢ ئفذجس ّؾشز ٝشجسجش قبط٦ٚسل ج٩ْالش ج٥الزٌ ىبْال٤ ّالذ٧     
اٌ ج٥ٞشجس ج٥ٚشدٌ دبْرً ج٦٢٥٪السل و الى ج٥الزٌ     وؾىد خٗٗ يف ج٥قٚس ذني ج٥ٞشجس٬َل

ٙشدَالس ٩ُْرالس ذح٥الزجشل    َْح  قح٥س ٙشدَس ذح٥زجش وج٥ٞالشجس ج٥الزٌ ىب٪الِ ّالذز قالحٖش      
 .(2) وَْحػبهح يف ٝشجس طبحٍّ وجقذ

وج٥ىجِٝ ا٭رح يف  ز  جؼبح٣ ا٩ح٧ ـب٪ىّس ٬٩ ج٥ٞالشجسجش ج٥ٚشدَالسل او ١٪الح ّالربش ّراله      
ل اٌ ٝالالشجس ٙالالشدٌ وجقالالذ  »حٍّ وجقالالذٝالالشجس طبالال «جد٢٪الالس جٔدجسَالالس ج٦ْ٥ُالالح يف ٩قالالش  

 0»دَسضشج٨١ ج٥ٞشجسجش ج٥ٚش«ا١ػش ٬٩ ٙشدل و ى ٩ح َغ٪ى٭ه جفيٗقحن  ًبـ

"Entassement d'actes individuels ou la poussière individuelle" 

وضرذو  ز  ج٥َح شز ّرذ٩ح ضطكذ ج٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَس يف فب٦هح ويف ٩قذس ج٥ٞشجس ٩ِ 
 جخطٗٗ جْٙشجد جؾبخحىرني ذبحل او دبْرً افف ضْذد ٨.

                                           
 .77ؿ د. غشوش ذذو0ٌ ضذسؼ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَسل  (1)

ـب٪ىّالس   ل٥1ٛغالرس   ل291ل ج٥ٞنالُس سٝال٨   17/11/1955جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش0  (2)

 .17ج٥غرس جْوذلل ؿ
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ض٧ عال٢ح٫  )ج٩ْالش ج٥الزٌ ٦َال   )ي٪الحو0ٌ قُالع ٝالح0٣    ج٥و٦ًّ  زج ٙا٭رح نبالح٥٘ ج٥الذ١طىس   
٩ُْرس ذ٢غف ج٥ػ٦ىؼ ج٥يت ض ج٨١ ٦ًّ ٩ذجخ٤ ٩رحصؿب٨ اغرحء ٙقال٤ ج٥ؾالطحء َالإدٌ     ٝشَس

 .(1)(ئذل ضشج٨١ ج٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَس(

وذُالالح٫ ر٥الال٠ ا٫ ج٥طرُٚالالز ٖ ّٗٝالالس ٥الاله ذط٢الالى٬َ ج٥ٞالالشجسل وئهبالالح  الالى ـبالالشد وجٝالالِ   
قغالالد ساٌ «٩الالحدٌل ٥الالُظ ئٖل و٩الال٬ غالال٨ ٙالالا٫ ض٢الالشجس  ٖ يبى٥الاله ئذل ٝالالشجسجش ّح٩الالس       

ل و٢٥رالاله يف ج٥ىٝالالص ٭ٚغالاله ٖ َالالإدٌ ئذل ٍالالح شز ضالالشج٨١ ج٥ٞالالشجسجش   »ي٪الالحوٌج٥س ج٥الالذ١طى
قُالح٣   –١٪الح ٦ٝرالح    –٭رالح  ال و٤١ ٩ح َْرُالهل  »ي٪حوٌج٥خٗٙحن ٥شاٌ ج٥ذ١طىس «ج٥ٚشدَس 

 ـب٪ىّس ٬٩ ج٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَس.

ج٥ٞالشجسجش ج٥ٚشدَالس   «و٭رى  ذأ٫ ج٥ٚٞه جْؾبالح٭ٍ اى٦الٜ ٦ّالً ٩ػال٤  الز  ج٥ٞالحسجش ضغال٪ُس        
 .(2) »ج٥ْح٩س

و٭ْطٞذ ا٫  ز  ج٥طغ٪ُس طبْص ٩ٚهى٩ني ًبط٦ٚالح٫ يف ج٥يرُْالس وجػبالى شل ٙالح٥ْ٪ى٧     
 َْين ج٥طؿشد وقبحىرس ج٥قٚسل يف قني ا٫ ج٥ٚشدَس سبحىد ج٥زجش وجؽبقىفُس.

وؿبزجل ٙا٫  زج ج٥ٞى٣ ٖ َقذٛ ئٖ ئرج ١ح٫ ٬٩ ج٥ىجمف ا٫ ج٩ْش ج٥ٚشدٌ ج٥ْالح٧ل  الى   
ضُالس ٖ ذح٥قالٚس ج٥ْح٩الس ج٥اليت رب٪ْاله      دبػحذس ا٩ش فحدس ئذل ٤١ ٙالشد خبقىفالُطه ج٥زج  

 ٩ِ جِخش٬َ.

و٬٩ ؾهس اخشيل ٦ٙى ٙشمرح ا٫ ج٩ْش جؾبز١ىس ضن٪٬ ا٫ ٤١ ٬٩ ٖ َٞى٧ ٢َغف ج٥ػ٦ؽ 
 َْحٝد ذْٞىذس ٩ُْرسل ٙٗ ؽ٠ ا٭رح  رح ا٩ح٧ ٝحّذز ضرَُ٪ُس.

                                           
 .451ؿ لد. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَس (1)
 .452ؿ  لجؾبشؾِ ج٥غحذٜ (2)
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ئىٗٛ ضغ٪ُس  قى٣ ا٭رح ٭طٜٚ ٩ِ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش اخلالطخو
 ّ ٍ ج٥ٞالشجس جػب٪الالح ٝحفالالذ٬َ ٩ال٬ ر٥الال٠ ـب٪ىّالالس ج٥ٞالالشجسجش   لٍ ٦ّالالً جؾبقالي٦ف ج٥ٚش٭غالال

ج٥ٚشدَس جؾبغط٤ٞ ذْنهح ٬ّ ذْلل وئ٫ ١ح٭الص ضطكالذ ٙٞالو يف ج٥ْ٪ال٤ ج٥ٞالح٭ى٭ٍل ١٪الح       
 الالالٍ جؼبالالالح٣ يف ئفالالالذجس ٝالالالشجس وجقالالالذ ذٞرالالالى٣ ـب٪ىّالالالس ٩الالال٬ جؾبشؽالالالكني ٦٥طٞالالالذ٧ ئذل   

 جؾبغحذٞسل وئفذجس ٝشجس ذ ُٝس ـب٪ىّس ٬٩ جؾبىٍٚني.

ج٥غالالهى٥س ضْط٪الالذ ئذل طبالالِ  الالز  ج٥ٞالالشجسجش ج٥ٚشدَالالس يف ٝالالشجس     و٩الال٬ ذالالحخ   –ٙالالحٔدجسز 
 طبحٍّ وجقذ.

 و٦ْ٥رح لبذ ٩قذجٛ ساَرح يف ضْشَ٘ ج٥ُٚٞه "سَٚ و" ؿبزج ج٥رىُ ٬٩ ج٥ٞشجسجش ذٞى٥ه0 

ذْنهح ٩ِ  ٩طنح٩رسّذز ٝشجسجش ٙشدَس  سجّْ٪ح٣ جػب٪حُّس  ٍ ّرحسز ٬ّ ربحو))
 .(1)((ُِ جؾبىٍٚنيل او ؾذو٣ ضش٩ٙغحذٞهذْل ٩ػ٤ ٖتكس ج٥ٞرى٣ يف 

 0انشأي

وجػبهس جٔدجسَس ٝذ ضْرب ّال٬ ساَهالح ذرالحء ٦ّالً ى٦الد ؾهالس ئدجسَالس اخالشيل او سدجن ٦ّالً          
 .(2)جعطُنحـ ّنى ٬٩ اّنحء ج٥ربؾبح٫ل وٕ  ر٠٥

قذس يف َذقذد ٝشجس ئدجسٌ  ١d’office٪ح وٌب٬٢ ٥ٕدجسز ا٫ ضْرب ٬ّ ساَهح ض٦ٞحتُحن 
 ٧ىجء ض٦ْالٜ ر٥ال٠ ذؾالشُّس ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ ا    جؾبغطٞر٤ل او ذقالذد ا٩الش ٩ال٬ ج٩ْالىسل وعال     

 .sur la légalité ou l’opportunité (3) ذْرقش جؾبٗء٩س ُٙه

                                           
(1) Jean Reviro: Droit administratif , 4 éditionل Dalloz ,1970, p 191. 
(2) Louis Rolland: Droit administratif, p 51. 

 .51جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (3)
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وَْطالالرب يف ق٢الال٨ ج٥الالشاٌ سٙالالل جٔدجسز ج٥قالالشَف او ج٥نالال٪ين ضٞالالذ٨َ ذُح٭الالحش ئرج  
 (1)١ح٫ ج٥ٞح٭ى٫ ٖ ٦َض٩هح ذز٠٥.

 actes types – contrats types خ٤ يف ق٨٢ ر٠٥ ج٥ر٪حرؼ جؾبخط٦ٚس١٪ح وَذ

 ج٥يت ضْذ ح جٔدجسز ع٦ٚحن ٥طغطهذٌ ذبح يف ئفذجس ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس او ئذشج٧ ج٥ْٞىد. 

ٗا ّالال٬         ٙالالارج ٩الالح فالالذس ٝالالشجس ئدجسٌ ٩غالالطهذَحن ذبالالز  ج٥ر٪الالحرؼل ٙالالح٥ٞشجس َْطالالرب ٩غالالطٞ
ج٥ر٪الالىرؼل ج٦٥الاله٨ ئٖ ئرج و٥الالذش ج٥ر٪الالحرؼ ذالالزجصبح  غالالحسجن ٝح٭ى٭ُالالسل ١٪الالح ٥الالى ا٦ّرالالص جٔدجسز     

 .(2) ج٥ٞشجسجش ج٥يت عطقذس ىرٞحن ؿبز  ج٥ر٪حرؼطهح ٩ٞذ٩حن ٦ًّ ٩ٝقحد

ل وَالذخ٤  الزج ج٥الشاٌ يف    consultativesوٝذ ضْيٍ ج٥شاٌ ؾهس ئدجسَس جعطؾحسَس0 
 ّ٪٦ُس ٩ش١رس ٩ِ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ.

ل او avis simpleٙهزج ج٥شاٌ ٖ َْطرب ٝشجسجن ئدجسَحن عىجء ا١ح٫ ذغالُيحن ٕال  ئ٥ضج٩الٍ    
 .(3) شجتٍل وئهبح ـبشد ّ٪٤ ئؾساَحن ٩يحذٞحن

 avis conformeوَغطػين ٬٩ ر٠٥ قح٣ جؽ جه ج٥ٞح٭ى٫ ا٫ ٢َى٫ ج٥الشاٌ ٩يحذٞالحن   
 .مشوسز فذوس ج٥ٞشجس ٩طٚٞحن ٩ِ ج٥شاٌاٌ 

ٙٚالالٍ  الالز  جؼبالالح٣ جْخالال زل ئرج ١الالح٫ ج٥الالشاٌ ذالالح٥رٍٚل ٙا٭الاله ٌبطرالالِ ٦ّالالً جٔدجسز ئفالالذجس   
 .(1) ج٥ٞشجس ج٥طرُٚزٌل وّرذتز َقرف ج٥شاٌ يف قذ رجضه ٝشجسجن ئدجسَحن

                                           
Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif, p 51. 

 .51جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (2)
(3) Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif, p 51. 
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 pretention0 األػًبل انيت تتؼًٍ ادػبء
١٪ح ٥ى جدّص جٔدجسز ٥رٚغهح قٞحنل او ا٭٢شضه ٦ًّ ٕ  حل ٙهزج جٖدّحء ٖ َى٥ذ اغشجن  

 ٝح٭ى٭ُحنل وٖ ٌب٬٢ ا٫ ٢َى٫ اعحعحن ٥ذّىي ئ٥ٖحء.

 les intentions 0 اننٌاٌب
ذس ٝالشجسجن  طالهح ذأوبالح عطقال   ُو٭ٞقذ ٬٩ ر٠٥ ٩ح ضرىٌ ّ٪٦ه ٩غطٞرٗال ١اّٗوبح ٬ّ ٭

 ذطُْني ٩ىٍ٘ل وٕ  ر٠٥.

  les indications0 انتٌخٍيبد
و٩ػح٣ ر٠٥ ج٥طىؾُهحش ج٥يت ضرذَهح ؾهس ئدجسَس ئذل ؾهس اخشيل او ئذل اقذ جْٙالشجدل  
١حؽبيالالحخ ج٥الالزٌ َىؾهالاله اقالالذ جدالالحَٙني ئذل جؾبىٍالال٘ َرقالالكه ُٙالاله ج٥ٖطؿالالحء ئذل        

 .(2)سجء خبقىؿ ٩قرِج٥ٞنحء خبقىؿ ٩شضرهل وج٥طىؾُهحش ج٥يت َرذَهح اقذ ج٥ىص

ل controleا٫ ٭نالالُ٘ ئذل ر٥الال٠ اّ٪الالح٣ ج٥شٝحذالالس0     –٩الال٬ ذالالحخ ج٥طىعالالِ    –وٌب٢ررالالح 

 .inspection (3)واّ٪ح٣ ج٥طٚطُؼ 

 les souhaits0 انشغجبد ًاأليبًَ
١ح٥شٕرالالحش ج٥الاليت ضرالالذَهح ـبالالح٥ظ جدحَٙالالحش وججملالالح٥ظ ج٥ر٦ذَالالس ٦٥ؿهالالحش جٔدجسَالالس      

٦ُٝٔ٪الالٍ ٥رٞحذالالس جْىرالالحء ٦٥الالىصَش جؾبخالالطـ  جؾبخطقالالسل وج٥شٕرالالس ج٥الاليت َرالالذَهح ججمل٦الالظ ج 
٥طىُٝالالِ ّٞىذالالسل وخيالالحخ قالالح٨١ ئقالالذي جؾبغالالطْ٪شجش جؾبىؾالاله ئذل وصَالالش جؾبغالالطْ٪شجش      

 .(4) ذىمِ ٩ىٍ٘ زبص ضقشٗ وصَش جؾبح٥ُس

                                                                                                   
 .51جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (1)
 .332ل دجس ج٢ٚ٥ش ج٥ْشذٍل ؿ 1971د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ىؾُض يف ج٥ٞنحء جٔدجسٌل  (2)
 .333جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ  (3)
 .332ل د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ىؾُض يف ج٥ٞنحء جٔدجسٌ (4)
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 les informations0 االعتؼاليبد انؼبيخ
١ح٥رُح٭حش ج٥يت ضرؾش ح جٔدجسز يف ج٥قالك٘ ٔخيالحس جؾبالىجىرني ذطالحسَخ ٭ٚالحر ٖتكالسل       

ؽبيحخ جؾبىؾه ئذل اقذ جؾبىجىرني ٔخيحس  ذطكى٤َ جؾب٦٘ جؽبحؿ ذه ئذل جدحٌٙ وج
 .(1) ٔؾشجء ج٥طكُٜٞ جؾبي٦ىخ

  les propositions0 ادلمرتحبد
و٦ّالً  ّ٪٦ُس ٩ش١رس ٩الِ ج٥ٞالشجس ج٥طرُٚالزٌل     و٭ٞقذ ٬٩ ر٠٥ جٖٝ جـ ج٥زٌ َذخ٤ يف

سجن ئدجسَالحن َٞرال٤ ج٥يْال٬    ج٢ْ٥ظ ٬٩ ر٠٥ل ٙا٫ سٙل جٔدجسز ضٞذ٨َ جٝ جقهح َْطرب ٝالشج 
ل ئرج ١ح٫ ضٞذ٨َ جٖٝ جـ ٌبػ٤ خيىز ٬٩ خيىجش ج٥ٞشجس ج٥طرُٚزٌل حبُع ٖ ذح٥ٖٔحء
 .(2)َقذس ج٥ٞشجس دو٫ ج٥طٞذ٧ ذحٖٝ جـ ا٫ ٌب٬٢

ا٫ ٭ْشك ٥رْل جّْ٪ح٣ ج٥يت شبهذ ٔفذجس ج٥ٞالشجس   –و٬٩ ذحخ ج٥طىعِ  –وٌب٢ررح 

١حٖضقالالح٣   les actes proparativeج٥طرُٚالالزٌ ٩ػالال٤ جّْ٪الالح٣ ج٥طكنالال َس    

ل ور٥ال٠ ٝرال٤ جسبالحر جٔؾالشجءجش     la communication du dossier ذحٔمالرحسز 

ج٥الالاليت ضالالالذو٫ جؾبخح٥ٚالالالحش   les process verbeuxحمالالالش ج٥طأدَرُالالالسل غالالال٨ جد
 .(3)ج٥ٞح٭ى٭ُس

 

  transmissions administratives0 تجبدل ادلؼهٌيبد
ؾهس اخشي شبهُذجن ٔفذجس ٝالشجس ٖ   ٙح٥ٞشجس ج٥زٌ ضر٤ٞ ذه ؾهس ئدجسَس ٦ْ٩ى٩حش ئذل

ٌب٬٢ ا٫ ٢َى٫ فبٗا ٥ٕ٥ٖحءل ١حؽبيحخ ج٥الزٌ َشعال٦ه اقالذ ج٥الىصسجء ئذل ؾهالس ئدجسَالس       
٩طن٪رحن ذْل جؾب٦ْى٩حش ج٥يت ضغطؿىخ ضىُِٝ ؾضجءل وخيحخ اقذ جدحَٙني ج٥زٌ 

                                           
 .333جؾبشؾِ ج٥غحذٜ  (1)
 .334د. ع٦ُ٪ح٫ فب٪ذ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ىؾُض يف ج٥ٞنحء جٔدجسٌل جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (2)

(3) Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif, p 77. 
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َرٞالالال٤ ذالالاله ئذل اقالالالذ جؾبالالالىٍٚني ٩ٗقَالالالحش وصَالالالش جؽبضج٭الالالس ذٞقالالالذ ضقالالالكُف ذْالالالل     
 ُس.جؾبخح٥ٚحش ج٥ٞح٭ى٭

و٢٥الال٬ دّالالىي ج٥ٖٔالالحء ضىؾالاله ئذل ج٥ٞالالشجس ج٥قالالحدس ذالالشٙل زبىَالال٤ ى٦الالد اقالالذ        
جْٙشجد ئذل جػبهحش جٔدجسَس جؾبخطقس ئرج دل ٬٢َ يف ج٢٩ٔح٫ ضىف٤ُ ج٥ي٦د ئٖ ذبز  

 .(1)ج٥يشَٞس
 constations de fait0 األػًبل ادلتؼًنخ إثجبد حبل

    ٌ ٌبالالش ذالالػٗظ   – ٥رٚغالالُس٩الال٬ ج٥رحقُالالس ج  –   و٥ٞالالذ ٦ٝرالالح عالالحذٞحن ئ٫ ج٥ٞالالشجس ج٥طرُٚالالز
٫ ٩شق٦الس ئغرالحش ج٥ىجٝالِ او جؼبالح٣ شبػال٤ جؾبشق٦الس ج٥ػح٭ُالسل قُالع         ٩شجق٤ل و٦ٝرح اَنحن ئ

 ضٞى٧ جٔدجسز ذطكذَذ دخى٣ ج٥ىجْٝس يف ١ر٘ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس.
وىرْحن ٙحٔدجسز يف  ز  جّْ٪ح٣ ٖ ضغطهذٗ ئ٭ؾحء جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍل و٬٢٥ ضالأغ   الز    

رحؽشز ٬ّ ىشَٜ ج٥طأغ  يف جؼبح٣ ج٥ىجُْٝس ٥ٓٙالشجدل ئر  جّْ٪ح٣ ٢َى٫ ذقىسز ٕ  ٩
ا٫  ز  جّْ٪ح٣ ٝذ ض٢الى٫ عالرذجن وعالررحن ٔفالذجس ٝالشجسجش ئدجسَالس ضرُٚزَالسل ١٪الح  الٍ          
 جؼبح٣ يف ئؾشجء ج٥ٚكـ ج٥ييب ٦٥٪ىٍ٘ل او زبذَذ قذود جؾبح٣ ج٥ْح٧ل وٕ  ر٠٥.

  ج٥ذّىجش0
٩ٞى٧  ئذلدجسٌ ذغرد جٙطٞحس ح وذذج سل ٙهز  ج٥ذّىجش ٖ َطىٙش ذبح ٩ٞى٧ ج٥ٞشجس جٔ

 0انمشاس سكٍ انتأثري يف اننظبو انمبًٌََ
ٙهالز  ج٥الالذّىجش ـبالالشد ١طالد ضىؾالاله ٩الال٬ جػبهالالس جٔدجسَالس ئذل جؾبالالىجىرني ٖسبالالحر ئؾالالشجء    
٩ْنيل ١ح٩ْش ج٥زٌ َىؾهه جدحٌٙ ئذل ٩ذَش ٩ذسعس ٥طٞذ٨َ ى٦د ٩ْى٭سل وج٥ذّىز 

 جؾبىؾهس ئذل ٩ىجى٬ ٦٥٪ػى٣ ا٩ح٧ ؾهس ئدجسَس.
 
 
 

                                           
 .335د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ىؾُض يف ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ؿ  (1)
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 Offers0 انؼشًع
ٖ  وٖ ؽالال٠ ا٫  الالز  ج٥ْالالشوك شبهالالذ ٙٞالالو ٔ٭ؾالالحء جؾبش١الالض ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ ج٥ٚالالشدٌل و٢٥رالالهح

وجؾبػالالح٣ ٦ّالالً ر٥الال٠ ا٫ ضْالالشك جٔدجسز ٦ّالالً اقالالذ     ضطنالال٪٬ يف رجصبالالح ّرقالالش ج٥طالالأغ ل   
 ٦كحن.فجْٙشجد ٩ر٦ٖحن ٩ُْرحن ٥طغىَس ٭ضجُ 

  enquêtes0 نتحمٍمبدج
٢٥ؾال٘ ّال٬ ج٥ىٝالحتِ ج٥اليت ٝالذ ض٢الى٫       ٦ًّ ج –ذذو٫ ؽ٠  –و ز  ج٥طكُٞٞحش ضٞطقش 

اعحعالالحن ٔفالالذجس ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالسل ٙهالالٍ ج٫ِ ٝحفالالشز ّالال٬ ضى٥ُالالذ جِغالالحس ج٥ٞح٭ى٭ُالالس    
 ذزجصبح0

و زج جؼب٨٢ َريرٜ ٦ًّ ٝشجسجش جٔدجسز ج٥يت ضقذس ٩طنال٪رس ئؾالشجء ج٥طكُٞالٜل ١٪الح     
ل او رضُ ٢٦٩ُس ّٞحسجء ج٥طكُٜٞ شبهُذجن ٔفذجس ٝشجس ذجدحٌٙ ٝشجسجن ذاؾش افذس٥ى 

سجعالالحش ٩ُْرالالس  ئفالالذجس  ٝالالشجسجن ذح٩ٖطرالالحُ ّالال٬ ج٥طكُٞالالٜل او ذط٢الالى٬َ ػبرالالس ٦٥ُٞالالح٧ ذذ    
ٙحِغالالحس ج٥رُْالالذز ؿبالز  ج٥ٞالالشجسجشل ٝالالذ ضط٢ؾال٘ ٩غالالطٞرٗا ّالال٬   شبهُالذجن ٔفالالذجس ٝالشجسل   

ّحؾضز ٬ّ ضى٥ُذ  الز  جِغالحس ذقالىسز     –يف قذ رجصبح –ضى٥ُذ جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍل و٢٥رهح 
 ـ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ.٩رحؽشزل و١٪ح عُطنف ٥رح ٬٩ خقحت

  0تمبسٌش انكفبٌخ
٩الال٬ ا الال٨ خقالالحتـ ج٥ٞالالشجس ج٥طرُٚالالزٌ ا٭الاله ٝالالحدس ٦ّالالً ضى٥ُالالذ جْغالالش ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ ذزجضالاله        

 وذقىسز ٩رحؽشز.

  و٥ٞالالذ ضْالالذدش ج٥طْالالحسَ٘ ج٥الاليت ضٞالالشس  الالز  جؼبُٞٞالالسل وقغالالررح ج٥طْالالشك ٥الالرْل  الالز  
  ج٥طْحسَ٘.

ٍ َالإغش ٩ال ٖن يف   ا٫ ج٥طٞشَش جؾبٞذ٧ ٬ّ جؾبىٍ٘  الى ٝالشجس ئدجسٌ وبالحت   ج٥شاٌ ٞذ ؾشي ٥
ج٥ ُٝالالسل ويف فالالٗقُس جؾبىٍالال٘ ٦٥رٞالالحء يف وٍُٚطالالهل و٩الال٬ غالال٨ ٙالالا٫ جؾبرحصّالالس يف  الالزج   
ج٥طٞشَش او يف جِغحس جؾب ضرس ٦ُّهل ٖ ض٢ى٫ ئٖ ّال٬ ىشَالٜ ج٥ٖٔالحء يف ج٥ٞالشجس ج٥قالحدس      

 ذبزج ج٥طٞشَش.
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 األًايش ادلظهحٍخ ًأادلنشٌساد 

Les Circulaires ou instruction deservice 

 رى  يف ر٠٥ دبح 0ٍ٦َو٭
o  الالٍ ج٥ط٦ُْ٪الالحش جؾبطنالال٪رس ضٚغالال  ج٥رقالالىؿ ج٥ىمالالُْس وجؾبىؾهالالس ٩الال٬ ج٥الالشتُظ 

 جٔدجسٌ ئذل ٩شؤوعُه.

o  وىرْحن ٙهز  جؾبرؾىسجش ضريىٌ ٦ًّ ٝىجّذ ّح٩س وـبشدزل و٢٥رهح ٕ  ٦٩ض٩س
ذ ٩ال٬ ج٥رقالىؿ ٖ ٩ال٬ ئسجدز ٩قالذس حل ٦ّالً      ٪٫ْ ٩قذس ج٥ٔضج٧ ُٙهالح ٩غالط  

ً  جّطرحس ح اوبال  وؽالشقهح وضٚقال٦ُهح    ضشدَالذ ٩نال٪ى٫ ج٥رقالىؿل    ح ضٞطقالش ٦ّال
 دو٫ ا٫ ضنُ٘ ّرقشجن ؾذَذجن.

o    و الالٍ ضطنالال٪٬ ٝىجّالالذ ّح٩الالس ضرَُ٪ُالالس     –وٖ ؽالال٠ ا٫  الالز  جؾبرؾالالىسجش–  ٖ
ٌب٬٢ ا٫ سبط٦و او ضؾطره ذالح٥ٞشجس ج٥ٚالشدٌل وؿبالزج ٙٞالذ وؾالذ٭ح ٩ال٬ جؾبرحعالد        
ذ ج١ٖطٚحء ذبالز  جٔؽالحسز ج٥ْحؾ٦السل و٦ّالً جّطرالحس ا٫ ج٥طىعالِ يف ر٥ال٠ ئهبالح ىبال         

 .»٭َشَس ج٥ي٬ْ ذح٥ٖٔحء«٩َح٭ه يف 

o   ج٥اليت ضغالطهذٗ    ٭ْطٞذ ا٫  زج جؼب٨٢ َرقشٗ اَنحن ئذل جٔؾالشجءجش ج٥ذجخ٦ُالس
 ضغُ  ج٥ْ٪٤ يف جؾبشٜٙ وضرَُ٪ه وضشضُره.

o          ٙهز  جّْ٪ح٣ ضريىٌ ٦ّالً ٝىجّالذ ٩ىمالىُّسل و٢٥رالهح ٕال  ٦٩ض٩السل و٩ال٬ غال٨
٦٥ه٨ ئٖ ئرج ١الح٫ ؿبالح   ٙهٍ اّ٪ح٣ ٩حدَس ٖ سبط٦و ذح٥ٞشجس جٔدجسٌ )ج٥ٚشدٌ(ل ج

ضالالأغ  وئمالالحٙس ّرحفالالش ؾذَالالذز ئذل ج٥رَالالح٧ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍل ٙ ٭ثالالز ضقالالرف دبػحذالالس     
 وذح٥طحرل ىبىص ى٦د ئ٥ٖحتهح. لج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ج٥طرَُ٪ُس جؾب٦ض٩س
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  0اإلخشاءاد انتنفٍزٌخ
 ويف  زج ج٥قذد ٭غؿ٤ جؾبٗقَحش جِضُس0

  شجسجش جٔدجسَالالالالس  الالالالز  جٔؾالالالالشجءجش  الالالالٍ اّ٪الالالالح٣ ئدجسَالالالالس ٕحَطالالالالهح ضرُٚالالالالز ج٥ٞالالالال
 .»ج٥ٚشدَس«

  ٌل ور٥الال٠ »ى٦ٞالالس وجقالالذز«َطكالالذد دْٙالالس وجقالالذز   –١٪الالح ٦ٝرالالح –ج٥ٞالالشجس جٔدجس
 الى ج٥الش٬١ جْو٣ وجْخال  يف ٭َالش ذْالل       جٖ٭ْٞحددجسزل و زج جٔذح٭ْٞحد ئسجدز 

 ج٥ٚٞهحءل ئ٩ح ذُٞس ٩ٞى٩حش ج٥ٞشجس جٔدجسٌل ٙهٍ ـبشد ؽشوه يف فكطه.

  ج٥طرُٚزَس ـبشد اّ٪ح٣ ئؾشجتُس ٩حدَالس   ٫ جّْ٪ح٣ئو٦ًّ  زج ٭غطيُِ ج٥ٞى٣
ْوبح ٖ ضنُ٘ ؽُثحن ئذل ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍل وذقىسز اومف ْوبح ضٞطقش ٦ّالً  

 ضرُٚز ج٥ٞشجس ج٥زٌ عرٜ ض٢ى٭ه وزبذَذ .

 و ز  جّْ٪ح٣  0ٍ
 0٩ح ذه ٬٩  سو ز  جّْ٪ح٣ ضٞطقش ٦ًّ ضىمُف ج٥ٞشجس وئصج٥ األػًبل ادلفغشح

شجن ؾذَالذجنل وذالح٢ْ٥ظ ٙالارج ٩الح امالحٙص      ٕ٪ىك وئذبح٧ل دو٫ ا٫ ضنالُ٘ ّرقال  
ٗا ٩حدَالالحن او          ؽالالُثحن ئذل ج٥ٞالالشجس ج٥غالالحذٜ ٩ىمالالىُ ج٥طٚغالال ل ٙاوبالالح دل ضْالالذ ّ٪الال

 ئؾشجتُحنل وئهبح ٝشجسجش ئدجسَس ٝحذ٦س ٦٥ي٬ْ ذح٥ٖٔحء.

 0ا٫ ضٞالالى٧  الالز  جّْ٪الالح٣ ذطرُٚالالز ج٥ٞالالشجس ج٥غالالحذٜل او  و الالٍ  األػًــبل انـــًنفزح
ضر٦ُٖالاله ئذل روٌ ج٥ؾالالأ٫ل ١الالح٩ْش  ومالالِ ؽالالشوه ج٥طيرُالالٜل او ضٞالالى٧ ذرؾالالش  او   

ج٥قحدس ئذل اقذ جؾبىٍٚني ذطرُٚز ٝشجس ج٥ر٤ٞ ج٥غحذٜ فذسو ل وج٥زٌ ضشجخالً  
 يف ضرُٚز .

 0و زج ج٥ْ٪ال٤ ١الػ جن ٩الح َيالحذٜ ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ ج٥غالحذٜ ٩ال٬         األػًبل انـًؤكذح
وىرْحن ئرج ١ح٫  رح٠٥ جخالطٗٗ  ٩ن٪ى٭ه وٙكىج  دو٫ ا٫ َنُ٘ ؽُثحنل قُع 

و٦ّالً  الزج    لٞالشجس جٔدجسٌل ٙالرك٬  رالح ا٩الح٧ ٝالشجس ئدجسٌ ؾذَالذ      ذني ج٥ْ٪٤ وج٥
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جْعحط ٙطُْني جؾبىٍ٘ ضُُْرح غحذطالحن ووبحتُالحنل ٖ ٌب٢ال٬ جّطرالحس  ّ٪الٗا ٩إ١الذجن       
 ٥ٞشجس ضُُْره جؾبإٝص.

   ٙالالارج ١الالح٫ ج٥طيالالحذٜ ؾضتُالالحن ذالالني ج٥ٞالالشجس جْو٣ وج٥ْ٪الال٤ جؾبإ١الالذل ٖ ٌب٢الال٬ جّطرالالحس
٥ْرحفالالش جػبذَالالذزل ج٦٥الاله٨ ئٖ ئرج ١الالح٫    ج٥ْ٪الال٤ جؾبإ١الالذ ٩رطالالذا ئٖ ذح٥رغالالرس ئذل ج   

جػبضء جػبذَذ ٢َى٫ ١ٗا ٖ َطؿضا ٩ِ جؼب٢ال٨ ج٥ٞالذ٨َ ج٥الىجسد يف ج٥ٞالشجس جْو٣ل     
 ٙكُرثز ٌب٬٢ ج٥ي٬ْ يف ج٥ٞشجس ٦١ه.

     ّالزجسجن  ئجّْ٪الح٣ ج٥اليت ضطنال٪٬actes comminatoires     و الٍ ج٥اليت ضرالزس
ىحت٦الالس جسبالالحر ذبالالح ئدجسز جْٙالالشجد ج٥ُٞالالح٧ ذأّ٪الالح٣ ٩ُْرالالسل او ج٢٥الال٘ ّرالالهح زبالالص  

 ئؾشجءجش ٝح٭ى٭ُس ٩ُْرس.

وىرْالالحنل ٙهالالز  جّْ٪الالح٣ ٖ ضرالالطؽ اغالالشجن ٝح٭ى٭ُالالحن ذحّطرحس الالح ض٢طٚالاٍل ذحٔؽالالحسز ئذل ج٥ٞالالشجسجش     
و٦ّالً   ٝالشجسجش ٩غالطٞر٦س ٙح٥نالشس ٕال  قالح٣ل      ج٥غحذٞسل وذحؾبٞحذ٤ ٙاوبح ئرج ٩ح اؽحسش ئذل

ح٣ ج٥الاليت  الالزج جْعالالحط سٙالالل ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس ج٥ٚش٭غالاٍل ٝرالالى٣ دّالالىي ج٥ٖٔالالحء مالالذ جّْ٪الال
 .(1)ضىؾه ذبح جٔدجسز ٭َش جؾبىجىرني ئذل قبح٥ٚس ج٥ٞح٭ى٫ل وج٥يت ضطي٦د ذبح جق ج٧ اق٢ح٩ه

و٢٥الال٬ ٝنالالحء ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس ٕالال  ٝالالحىِ يف  الالزج ج٥قالالذدل و١الالػ  ٩الال٬ اق٢ح٩الاله ٝر٦الالص    
ج٥ذّىي مذ جٔ٭زجسجش جؾبقالكىذس ذطىُٝالِ ّٞىذالحش فبالذدزل ٦ّالً اعالحط ا٫ دّالىي        

ى٥س دو٫ ضىُِٝ  ز  جػبضجءجشل و٢٥راله سٙالل ٝرالى٣    ج٥غر٤ُ ج٥ىقُذ ٦٥ك٦ُ  ٍج٥ٖٔحء 

                                           
 .341دجس ج٢ٚ٥ش ج٥ْشذٍل ؿ  لج٥ىؾُض يف ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ج٥ٞح شز 0د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حوٌ (1)
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ه ٩ال٬  ئذل ا٭ال  "اوذالٍ ودسجؾالى  "ج٥ذّىي يف قالحٖش اخالشيل وؿبالزج ٙٞالذ ج٭طالهً ج٥ُٚٞهالح٫       
 .(1) ج٥ٞنحء يف  زج ج٥ؾأ٫ ج٥ْغ  زبذَذ جؾبرحدب ج٥يت ضقذس ٬ّ

                                           
ج٥ٞالالالالح شز دجس ج٢ٚ٥الالالالش ج٥ْشذالالالالٍل   ل1971د. عالالالال٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪الالالالحوٌ ج٥الالالالىؾُض يف ج٥ٞنالالالالحء جٔدجسٌل    (1)

  .341ؿ
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 الفسع األول

 وظشٍح انعمم انـمادً

حدٌل َطنالالف ا٭رالالح  ٥ّٓ٪الالح٣ ج٥الاليت ضريالالىٌ زبالالص ٩ٚهالالى٧ ج٥ْ٪الال٤ جؾبالال    باستعساضــ ا
جّطرب٭ح  ز  جّْ٪ح٣ رجش ىرُْس وجقذزل و٬٩ غ٨ ٙٞذ اّيُرح ح ق٢٪الحن وجقالذجن ٩الربا    

 ٬٩ ج٥طٞغ٨ُ وج٥طقرُ٘ وج٥طٚشَِ.

٭رح يف ق٢٪رح  زج اخز٭ح دبرهؽ جٖعطرْحدل ور٠٥ ٬٩ خ٣ٗ ضٞغُ٪رح ئوٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 
 َس.جّْ٪ح٣ جؾبحد –جّْ٪ح٣ جٔدجسَس ئذل ٝغ٪ني0 جّْ٪ح٣ ج٥ٞح٭ى٭ُس 

وج٥ىجِٝ ا٫ ٦٥ٞشجس جٔدجسٌ ٩ٞى٩حضه ج٥ٞح٭ى٭ُسل و٬٩ غ٨ ٙارج جخط٤ ُٙه س٬١ ج٥ٞقذ يف 
 ج٥طأغ  ذح٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ جمبذس ئذل  ىز ج٥ْ٪٤ جؾبحدٌ.

و٬٩ ؾهس اخشيل ٙالارج ١ح٭الص وٍُٚالس ج٥ْٚالحً ج٥طْالر  ج٥الذُٜٝ ّال٬ ٩غال٪ُحصبحل ٙا٭رالح          
٪ح ا٫ ٙالالشوُ ج٥ْ٪الال٤ جٔدجسٌ ٭الالشي ضىقُالالذ ج٥ْٚالالحً ج٥ذج٥الالس ٦ّالالً ج٥ْ٪الال٤ جؾبالالحدٌل ٖ عالالُ  

ُٙ٪الالح ذُرالالهحل ٖ ٩الال٬ قُالالع ج٥ذسؾالالس او ج٥يرُْالالس او       –يف ٭َش٭الالح  –جؾبالالحدٌ ٖ ضط٪ُالالض  
 جػبى ش.

ذالالني  »دو٫ ج٥ٚقالال٤ ج٥طالالح٧«وذحؾبٞحذالال٤ل ٙٞالالذ وؾالالذ٭ح ذْالالل ج٥ٚٞهالالحء َُٞ٪الالى٫ ج٥ط٪ُُالالض    
 جّْ٪ح٣ جؾبحدَس جؾبخط٦ٚس.

ٗا ئدجسَحن ٩حدَحن ٩ح 0ٍ٦َ ود٦ُ٥رح ٦ًّ ر٠٥ ا٫ ُٙٞهرح جػب٤ُ٦ ج٥ذ١طىس ى٪حوٌ جّطرب ّ٪
يف قالالني اى٦الالٜ ٦ّالالً    جٖعالالط٩ْٗحشل –ج٥طىؾُهالالحش  –ج٩ْالالح٭ٍ  –جٖدّالالحء  –ج٥الالشاٌ 
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ل ١٪الالح اى٦الالٜ  الالزج ج٦٥ٚالالٌ ٦ّالالً   »ج٥ٞالالشجس«جّْ٪الالح٣ ج٥الاليت ٖ ضى٥الالذ  غالالحسجن ذالالزجصبح ٥َٚالالس   
 .(1) ّزجسجنئجّْ٪ح٣ جٔدجسَس ج٥يت ضطن٪٬ 

ٕ  ئ٫ ويف ٭َش٭الالح   الالح ٩الال٬ جّْ٪الالح٣ جؾبحدَالالس   الالز  جّْ٪الالح٣ جؾبحدَالالس ٖ سبط٦الال٘ ّالال٬ 
٪ح ا٭اله             ٖن ئدجسَالس ٩حدَالسل ٖ عاُل ص٧ ا٫ ضغال٪ً اّ٪الح دسؾس او ىرُْسل و٩ال٬ غال٨ ١الح٫ ٩ال٬ ج٥اٗل

0 جّْ٪الالح٣ ج٥الاليت ضػرالالص جؼبالالح٣        ج٥الالذّىجش جؾبىؾهالالس ئذل روٌ   –ادخالال٤ يف ئىحس الالح ٩الالح ٦َالاٍل
جؾب٦ْى٩حش ج٥اليت ضطرحدؿبالح جػبهالحش جٔدجسَالس      –جؾبٞ قحش  –جٖعطؾحسز وج٥شاٌ  –جؾبق٦كس 

 ج٥ْشوك. –

وٙنالالٗا ّالال٬ ر٥الال٠ل ٙٞالالذ ّالالحد ج٥ُٚٞالاله جؾبالالز١ىس واغبالالً جّْ٪الالح٣ ج٥الاليت ضالالر٨َ جؼبُالالحز      
ج٥ذجخ٦ُالالس ٦٥٪شٙالالٜ ذالالحٔؾشجءجش ج٥ذجخ٦ُالالسل ١٪الالح ّ٪الال٨  الالز  ج٥طغالال٪ُس ٦ّالالً جٔؾالالشجءجش  

 ج٥طرُٚزَس.

و٭ْطٞذ ا٫  ز  جّْ٪ح٣ ضطىقذ يف ج٥يرُْس وج٥ذسؾس ٩ِ ٕ  ح ٬٩ جّْ٪ح٣ جؾبحدَس و٩ال٬  
 ىقذ ا٫ َغططرْه ضىقذ يف ج٥ْٚحً جؾبْربز ّرهح وج٥ذج٥س ٦ُّهح.جؾبٚشوك ذبزج ج٥ط

واذْالالذ ٩الال٬ ر٥الال٠ل ٙٚالالٍ ئىالالحس ج٥طٞغالال٨ُ ج٥ْالالح٧ ٥ٕؾالالشجءجش ج٥طرُٚزَالالس ٭ٗقالالٌ ج٥ٚالالشوُ   
 جِضُس0

 .انمشاساد ادلؤكذح – انمشاساد ادلفغشح – اإلخشاءاد انتنفٍزٌخ

جخ يف و ٢الالزج َطنالالف ؾ٦ُالالحن ا٭الاله مالال٪٬ ج٥طٞغالال٨ُ ج٥ىجقالالذ ٭ٗقالالٌ ج٥الال دد وجٖمالاليش      
ل يف قالني ا٫  الز  ج٥ٚالشوُ ضررالِ     »ٝشجسل غ٨ ئذل ئؾالشجء «ج٥ْٚحًل ٙحٔؾشجء َطٚشُ ئذل 

 ٬٩ ىرُْس وجقذز  ٍ ج٥ْ٪٤ جٔدجسٌ جؾبحدٌ.

                                           
  .332د. ع٦ُ٪ح٫ فب٪ذ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ىؾُض يف ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ؿ (1)
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ؿبز  جْعالرحخل ٙٞالذ جٝطقالش٭ح يف دسجعالطرح  الز  ٦ّالً سبقالُـ ّرالىج٫ ّالح٧          
دو٫ غ٨ ٝ٪رح ذاؾشجء ضْذجد جؼبحٖش ج٥يت ضريىٌ ُٙاله وضطٚالشُ ٦ُّاله     ٥ّٓ٪ح٣ جؾبحدَسل

 اٌ شبُُض ذني ٙشوّه واٝغح٩ه.

وٙنٗا ٬ّ ر٠٥ل ٙٞذ قشفرح ٦ًّ ئّيحء ٥َٚحن ٢٥حٙس  ز  جؼبحٖشل و زج ج٦٥ٚالٌ  
  ى ج٥ْ٪٤ جٔدجسٌ جؾبحدٌ.

٦ًّ ج٥ْ٪٤ جؾبحدٌ ٕ  ٩ىٙٞس ٫ْ  ز  ج٦٥َٚس ضُٚذ ٥ٖس  »ٝشجس« غ٨ ا٫ ئىٗٛ ٥َٚس
 .(1)(٩ح جعطٞش ٦ُّه ج٥شاٌ ٬٩ جؼب٨٢ يف ٩غأ٥س) ٩ح 0ٍ٦َ

٬٩ غ٨ ٙا٫ جعطٞشجس جؼب٨٢ ئهبح َقذٛ ٦ًّ ئ٭طحؼ جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ او ضْذ٦َهل ٖ ٦ًّ و
 ج٥ْ٪٤ جؾبحدٌ ج٥زٌ ٖ ضطىؾه ُٙه جٔسجدز او ضغطٞش ٦ًّ ا٩ش ٬٩ ج٩ْىس.

                                           
 .651جؾبرؿذ يف ج٦٥ٖس وجْدخ وج٦ْ٥ى٧ل ذ وشل جؾبيرْس ج٢٥حغى٢ُ٥ُسل ؿ  (1)
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 الفسع الثاًي
 

  ج انـمادٍحدساسح تطثَقَح ألعمال اإلداس
 عهي ضوء أحكاو انقضاء اإلداسً

 »زية قضائيةأعمال اإلدارة الـمادية كنظ«
 

يف ج٥ركالالع ج٥غالحذٜ سعالال٨ فالالىسز ؾبخط٦ال٘ اّ٪الالح٣ جٔدجسز جؾبحدَالالسل و٥ٞالالذ    حاول ـا 
قشفرح يف  ز  ج٥قىسز ا٫ ٭طيالشٛ ئذل ج٥طٚقالُٗشل وا٫ ٭طرالحو٣ ج٥ْرحفالش ج٥ذُٝٞالس      

 وجػبضتُس يف جؾبىمىُ.

وكبالالح ٖ ؽالال٠ ُٙالاله ا٫  الالز  ج٥ذسجعالالس ج٥رَشَالالس ٖ ض٢ط٪الال٤ ئٖ ذالالذّ٪هح ذذسجعالالس قُالالس      
 ٬٩ ٩ْيُحش ج٥ٞنحء جٔدجسٌل واق٢ح٩ه ج٥طيرُُٞس.ووجُْٝس ٩غط٪ذز 

رالالح ٥ ٫  الزج ج٥ٞنالالحء ذ٦الىس  ئويف ج٥ىجٝالِل وذحعطْشجمالرح ْق٢الالح٧ ج٥ٞنالحءل ٌب٢الال٬ ج٥ٞالى٣     
 ٭َشَس ٝنحتُس ٩ط٢ح٦٩س ٬٩ اّ٪ح٣ جٔدجسز جؾبحدَس.

سٌ ٩ِ وا٭رح ٦ًّ عر٤ُ جؾبػح٣ ٖ جؼبقش ٭ْشك ٥رْل اٝنُس واق٢ح٧ ج٥ٞنحء جٔدج
  ْ ٦ص يف ج٥رضجّالحش جؾبيشوقالس ا٩ح٩هالح ٦ّالً اوبالح اّ٪الح٣       ق٢الح٧ ٙقال  ج٥طرىَه ذالأ٫  الز  ج

 ٩حدَس يف قني اوبح ىشقص ٦ًّ اعحط ىْى٫ ذح٥ٖٔحءل وُٙ٪ح ٦ٍَ  ز  جْق٢ح٧.
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ج٥رُح٫ ج٥الزٌ َرؾالش ٩ال٬ ؾح٭الد ج٥الشتُظ يف جػبشجتالذ وججملالٗش ٦٥طؾاله  ذالرْل           -
 .(1) جؾبىٍٚني وج٥ي٬ْ يف ر٩طه٨ و١شج٩طه٨

 .(2) ح جٔدجسز ٦ًّ اوسجٛ ضُْني اقذ جؾبىٍٚني جش ج٥يت اغرططهى٦د فبى ج٥طأؽ -

 .(3) ن٨ ج٥طكُٞٞحش ئذل ٦٩٘ خذ٩س جؾبذٍّ ٥ُظ جٔؾشجء ٩حدَحنج٩ْش ذ -

ئذل ؽالهحدز ج٦٥ُغالح٭ظ جؽبحفالس ذاقالذي      »ج٥رح١ىَالس «سٙل جٔدجسز ئمحٙس سضرس  -
 .(4) ج٥يح٥رحش

ج٥ىّذ ج٥قحدس ٬٩ وصجسز ج٥ ذُس ذطُْني ؽخـ ٩طً قق٤ ٦ًّ جؾبإ ٤ ج٥ٗص٧ل  -
ٗا            الالزج ج٥ىّالالذ ٖ َْالالذ ٩الال٬ ٝرُالال٤ ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالسل وٖ َْالالذو ا٫ ٢َالالى٫ ّ٪الال

 .(5)٩حدَحن

ٙا٭ه ٖ َغىٓ  ُز ج٥ٞشجس جٔدجس0ٌ )١ٞيِ جػبغىسجْْٙح٣ جؾبحدَس ج٥يت ضٞى٧ ذطرٚ -
ج٥رَش ئ٥ُهح ٩غط٦ٞس ٬ّ ج٥ٞشجس ج٥زٌ ومالْص ضرُٚالزجن ٥اله(ل ئر  الٍ رجش جسضرالحه      

 .(6) ٩رهذ ٪وغُٜ ذه ٫ْ ١ُحوبح ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٩غط

                                           
 .221ل ؿ2ط ٩قشلـب٪ىّس فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف  (1)
 .25ل ؿ 14ل ق٨٢ س٨ٝ 2ط ٩قشلـب٪ىّس فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف  (2)
 .28/3/1956 ؾ٦غس0ل 368ؿ  ل11ط ٩قشلـب٪ىّس فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف  (3)
 .244ل ذرذ س٨ٝ 112215ط ٩قشلـب٪ىّس فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف  (4)
 .16/5/1972ل ؾ٦غس0 472ل ؿ11ـب٪ىّس فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قشل ط (5)
 .737ل ؿ 224ل ق٨٢ س٨ٝ 4سٌ يف ٩قش0 طـب٪ىّس ٩رحدب فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدج (6)
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ئ٫ جعالالطؿ٪حُ ٢٩طالالد جِدجخ ٢٥حٙالالالس جْوسجٛ جؾبط٦ْٞالالس ذؾالالالخـ يف ٦٩الال٘ وجقالالالذ      -
ضغؿ٤ ُٙه ٤١ ٩ح َطق٤ ذبز  ج٥رحقُس ٬٩ ع٦ى١هل  زج جٖعطؿ٪حُ ّ٪٤ ٩حدٌل 
و الالى ٖ َْالالذو ا٫ ٢َالالى٫ ٩شؾْالالحن ؾب٢طالالد جِدجخ يف ١الال٤ ٩الالح َْالال٬ ٥الاله ٩الال٬ ا٩الالش  الالزج   

 .(1) ج٥ؾخـ

٤ُ ج٥شعى٧ ٥ُغص ٝشجسجش ئدجسَس ئؾشجءجش جؼبؿض جٔدجسٌ ج٥يت ضطخز ٥طكق ئ٫ -
وٖ ضْذو ا٫ ض٢ى٫ ـبشد ىشٛ ضرُٚزَس ٥طكق٤ُ ٩ي٦ىذحش جؼب٢ى٩الس جعالطرذؿبح   
ج٥ؾحسُ ذحٔؾشجءجش ج٥ٞنحتُس جؾبْطحدز ٩غالطهذٙحن ذالز٠٥ ج٥طرغالُو وج٥غالشّس يف     

 .(2) ج٥طرُٚز

زبَُٚحن ج٥ٖحَالس ٩راله قٚالٌ    ضذذ جن ٖ َْذو ا٫ ٢َى٫  جٖقطُحىٍئ٫ ٝشجس جؼبؿض  -
و ى ئؾشجء ٩إٝص ذيرُْطه َضو٣ ٩ْٚى٥ه دبؿشد ٍهالىس ٭طُؿالس دّالىي    جؼبٞىٛل 

ّال٬ ج٥ٞالىز ج٥اليت ضْالالذ٣ او     جنج٥طنال٪ني ا٩الح٧ ج٥ٞنالحء جؾبخالطـل كبالح ىب٦ْاله ـبالشد       
ئذل جؾبٞى٩الحش جْعحعالُس ج٥اليت     ٩ٚطٞالشجن ض٦ٍٖ جؾبشج١ض ج٥ٞح٭ى٭ُس ٥ٓٙشجدل وذح٥طالحرل  

 .(3) رب٤ْ ٩ره ٝشجسجن ئدجسَحن ذحؾبْرً جؾبٚهى٧ ذح٥ٞنحء جٔدجسٌ

 .(4) ضشجخٍ ج٥رى٥ُظ يف ضرُٚز ا٩ش ج٥رُحذس ج٥قحدس ذحٔٙشجؼ ٬ّ ؾشَذز -

                                           
 .261ل ؿ 227ل ق٨٢ س٨ٝ 9ـب٪ىّس ٩رحدب فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0 ط  (1)
 .29ل ؿ 31ل ق٨٢ س٨ٝ 9ـب٪ىّس ٩رحدب فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0 ط (2)
٥غالالرس  18ل ٝنالالُس سٝالال٨ 76ـب٪ىّالالس ٩رالالحدب فب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ يف عالالىسَح0 ق٢الال٨ سٝالال٨     (3)

 .171ؿ  ل1967
 .251ل ؿ 361ل ق٨٢ س٨ٝ 11ـب٪ىّس ٩رحدب فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0 ط (4)
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جؽبيحخ جؾبىؾه ئذل جٔدجسز جؾبخطقس خبقال٨ ٩الح ٝرناله جؾبىٍال٘ ذٖال  قالٜ ٩ال٬         -
 .(1) سجضره

ُٝح٧ جٔدجسز ذُٞذ ج٥غؿٗش يف ٩ق٦كس ج٥ؾالهش ج٥ْٞالحسٌ وٙٞالحن ٥طالحسَخ وعالحّس       -
 .(2) ضٞذٌبهح

جؾبىٍالال٘ ٖ َرؾالالالة ذزجضالاله ٩ش١الالالضجن ٝح٭ى٭ُالالالحن   ج٥ٞالالشجس ج٥الالالزٌ َقالالذس ذاوبالالالحء خذ٩الالالس    -
٩غطكذغحنل ذ٤ ٖ َْذو ا٫ ٢َى٫ ئؾالشجء ضرُٚالزَحن ؾبٞطنالً جؼب٢ال٨ جػبرالحتٍ ج٥الزٌ       
سضد ٦ُّه ج٥ٞح٭ى٫ ئوبحء جؽبذ٩س ق٢٪حن ذحّطرحس  ئّٗ٭حن وضغؿُٗا ٥ٓغش ج٥طرْالٍ  

 .(3) ج٥زٌ ضشضد ٬٩ ٝر٤ حب٨٢ ج٥ٞح٭ى٫

٥طٞحّذ  ى ٝشجس ئدجسٌ ذحؾبْرً ئ٫ ٙق٤ جؾبىٍ٘ ٥ر٦ىٓ ع٬ ج 0وج٭َش ٢ّظ ر٠٥ -
ٞشجس ح٥ج٥ٚين ٫ْ جؾبش١ض ج٥ٞح٭ى٭ٍ جؽبحؿ ذح٭طالهحء سجذيالس ج٥طىٍال٘ ٖ َرؾالأ ئٖ ذال     

ٓ   جؾبؾالالحس ئ٥ُالالهل وَٞالالى   ج٥غالال٬ ج٥ٞح٭ى٭ُالالس ١غالالرد    ٧ ٦ّالالً وجْٝالالس ٝح٭ى٭ُالالسل  الالٍ ذ٦الالى
 .(4ٔفذجس 

 الالزج وئ٭رالالح ٭إَالالذ جؼب٢الال٨ جْخالال ل ٥غالالرد ذغالالُو  الالى ا٫ ٭الالـ ج٥ٞالالح٭ى٫ ٖ َرٚالالز       -
ئهبح ٖذذ ٥ه ٬٩ ٝشجس ئدجسٌ يبالذد ج٥ْرقالش جؾب٢الح٭ٍ وج٥ض٩الح٭ٍ او     ذقىسز  ٥ُسل و

                                           
 ق٢ال٨  ل13و 12ط ل361 س٨ٝ ق٨٢ ل11ـب٪ىّس ٩رحدب فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0 ط (1)

 .69ؿ ل61 س٨ٝ
 .69ل ؿ16ل ق٨٢ س٨ٝ 13و 12ـب٪ىّس ٩رحدب فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0 ط (2)
ل 29/12/1963 ؾ٦غالالالس0ـب٪ىّالالالس اذالالالى ؽالالالحدٌل   ٩قالالالش0جٔدجسَالالالس ج٦ْ٥ُالالالح يف  ق٢الالال٨ جد٢٪الالالس (3)

 .1696ؿ
 .426ل ؿ19ل ط4/4/1959ؾ٦غس   ٩قش0ق٨٢ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف  (4)
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ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ وضرُٚالز   «ج٥ىجٍْٝ ٥رـ ج٥ٞح٭ى٫ل و ى ٩ح عرٚق٦ه يف جؾبغطٞر٤ 
 .»ج٥رقىؿ ج٥يت شبرف جٔدجسز ع٦يس ٩ُٞذز

ئ٫ ض٦٢ُالالال٘ جؾبالالالذُّحش ذح٥طىؾالالاله ئذل ج٥ٞى٩غالالالُى٫ ج٥يالالاليب ٥طٞالالالذَش عالالالره٬ َٚطٞالالالذ   -
رد ٙٞذج٭اله ا ال٨ ج٥ْرحفالش ج٥اليت َٞالى٧ ٦ُّهالح ذرُالح٫        ؾبٞى٩حش ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ ذغال  

 .(1)  زج ج٥ٞشجسل و ى ا٫ َ ضد ٦ُّه ذزجضه ئ٭ؾحء ٩ش١ض ٝح٭ى٭ٍل او ضْذ٦َه

ققش ج٥ْٞحسجش شبهُذجن ٥ٚشك ج٥نشَرس ج٥ْٞحسَس ٦ُّهح  ى ـبشد ّ٪ال٤ ٩الحدٌل    -
 .(2) و٥ُظ ٝشجسجن ئدجسَحن

ّال٬   سجنل ْ٭اله ٥الُظ ئٙقالحقحن   ج٥زٌ ضىؾهه جٔدجسز ئذل جؾبىجى٬ ٖ َْذو ٝشج جٔ٭زجس -
قالالذجظ ٩ش١الالض ٝالالح٭ى٭ٍل وٖ َْالالذو ا٫ ٢َالالى٫ ٝالالشجسجن     جربالالح  ئسجدصبالالح جؾب٦ض٩الالس مبالالى ئ  

   .(3)ضرُٚزَحن

خيحخ جؾبذَش ج٥ْالح٧ ؾبقال٦كس ج٥نالشجتد ج٥الزٌ َالز١ش ُٙاله ا٫ ج٥الشاٌ ٝالذ جعالطٞش ٦ّالً            -
ئخنالالحُ جؾبرحد٥الالس ٦٥نالالشَرس ٦ّالالً جْسذالالحـ ج٥طؿحسَالالس وج٥قالالرحُّسل ٖ َطنالال٪٬ ٝالالشجسجن      

ذحؾبْرً جؾبطْحسٗ ٦ُّه ٙٞهح وٝنحءل ور٠٥ حبغد ٩ريىٛ ّرحسضهل وٍالشوٗ  ئدجسَحن 
 .(4) ئفذجس 

                                           
 .122ل ؿ13ل ط 12ل ط 21/5/1958ق٨٢ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش0 ؾ٦غس0  (1)
 .176ل 14ل ط 29/9/19519ق٨٢ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش ؾ٦غس  (2)
 .91ل ؿ14ل ط 1961َى٥ُىل  14ق٨٢ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش ؾ٦غس (3)
 ٥6غالالالالرس  241ٝغالالالال٨  ل27/2/1954ـب٪ىّالالالالس فب٢٪الالالالس ج٥ٞنالالالالحء جٔدجسٌ ٩قالالالالش ؾ٦غالالالالس0   (4)

 .614ؿ
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 408زبى٤َ جْوسجٛ يف ٩رحصّحش ج٥ْ٪ال٤ ئذل ػبالح٫ ج٥طىُٙالٜ وٙٞالحن ٦٥ٞالح٭ى٫ سٝال٨        -
ُالال٤ ػبالالح٫ زبل ئرج ٙؾالال٤ ٢٩طالالد ج٥ْ٪الال٤ يف ضغالالىَس ج٥رالالضجُ ٦ّالالً ا٫   ٥0156غالالرس 

 .ج٥طىُٜٙ جْوسجٛ

 ح يف ضغىَس ج٥رالضجُ ٖ َرؾالة ٩شج١الض ٝح٭ى٭ُالسل او     ئرج ٙؾ٦ص ذذوس  ُثحش ج٥طك٨ُ٢ ئ٫ -
ٖ  حل وٖ َشضالد قٞىٝالحن او ٦َُٖهالحل و١ال٤ ٩الح َهالذٗ ئ٥ُاله  الى ّالشك جْوسجٛ ٦ّالً           َ

جػبهالالس جؾبخطقالالس ج٥الاليت سغبهالالح ج٥ٞالالح٭ى٫ل و٩الال٬ غالال٨ ٖ َشٝالالً  الالزج جٔؾالالشجء ئذل ٩شضرالالس  
ً ٩الالِ ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس ج٥رهحتُالالس ج٥الاليت اؾالالحص ج٥ٞالالح٭ى٫ ج٥يْالال٬ ُٙهالالح ذح٥ٖٔالالحءل وقطالال     

ج٥طغ٨ُ٦ ؾذٖن ذحضغح٧  زج ج٥ٞشجس ذغ٪س ج٥ٞشجس جٔدجسٌل ٙا٭ه ٥ُظ ٝالشجسجن وبحتُالحنل ئر   
ا٫ ج٥ٞح٭ى٫ سع٨ ىشَٞحن ٦٥ي٬ْ ٦ُّه ا٩ح٧  ُثحش ج٥طك٨ُ٢ل و ى ذبز  جؾبرحعرس ٝالشجس  

 .(1) زبن ٌ

ئ٫ جؾبٗقَحش وج٥طأؽ جش وج٥شٕرحش وجؾبٞ قالحش ج٥اليت َرالذَهح ج٥الىصَش او ستالُظ       -
 ً ٩الح َٞالذ٧ ئ٥ُاله ٩ال٬ ج٥ط٪حعالحش ٩ىٍُٚالهل ٖ ضْطالرب ٝالشجسجش ئدجسَالس           جؾبق٦كس ٦ّال

وبحتُالالسل ئٖ ئرج ضنالال٪رص ّرحفالالش ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌل ا٩الالح ئرج دل ض٢الال٬ ١الالز٠٥ل ٙهالالٍ   
 .(2) ٝشجسجش زبن َس فحدسز يف جؾبشجق٤ ج٥ط٪هُذَس ٔفذجس ج٥ٞشجس ـبشد

ذاَالالذجُ ٦٩الال٘ خذ٩الالس  3/06/0121ئ٫ ٝالالشجس ججمل٦الالظ ج٦ّْالالً ٦٥ؾالالشىس ذطالالحسَخ0  -
يالحسدز اقالذ جْؽالُٞحءل وئ٫    قؿح٩اله ّال٬ ج٥طيالىُ ؾب   ئؾبذٍّ ضٞشَالشجن َغالؿ٤ ُٙاله    ج

يف مالرحه ج٥ؾالشىس     ٖالٍ ضالىٙش  ٩الِ ٩الح َرر  ٨ ٬ّ ع٦رُس ٖ ضطٜٚ  زج جٔقؿح٧ َط

                                           
 .152ل ؿ1/5/19519فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0 ؾ٦غس  (1)
ل 7ٛل ط٥5غالرس   119ل ج٥الذّىي سٝال٨   5/3/1952 فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0 ؾ٦غس (2)

 .63ؿ
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٬٩ ؽؿحّسل ٖ َْطرب ٝالشجسجن ئدجسَالحنل وئهبالح  الى ـبالشد ئؾالشجء ضرَُ٪الٍ ٩قال٦كٍ         
 .(1) ٝذج٧ يف ادجء ج٥ىجؾدٝقذ ذه جعطررحه جؿب٪٨ل وذع سوـ جٔ

ذخ٤ ئ٫ ج٥ٞشجس ج٥قحدس ذطىصَِ ٩ىٍٍٚ ج٥ىصجسز ٦ًّ جٔدجسجش جؾبخط٦ٚالس ُٙهالح ٖ َال    -
طـ ذرَش الح فب٢٪الس ج٥ٞنالحء جٔدجسٌل ئر ٖ    م٪٬ ج٥ٞالشجسجش جٔدجسَالس ج٥اليت سبال    

٧  الالى ٝالالشجس ضشُٝالالهل وٖ ٝالالشجس ضْالالُنيل و٢٥رالاله ـبالالشد ضىصَالالِ ؾبالالىٍٍٚ ج٥الالذَىج٫ ج٥ْالالح  
 .(2) ٩ِ ٩ق٦كس ج٥ْ٪٤ ٢ى٩ُسل دبح َط٦٥ٜٚىصجسز ٦ًّ قبط٦٘ جٔدجسجش جؼب

طـ ًبالالئ٫ ٭ٞالال٤ جؾبالالىٍٚني ٩حدج٩الالص ٖ زب٪الال٤ يف ىُحصبالالح ٝالالشجسجش اخالالشي ٩ٞرْالالس   -
ذرَش الالح ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌل ١ح٥رٞالال٤ ئذل وٍُٚالالس سبط٦الال٘ ّالال٬ ج٥ىٍُٚالالس جْوذل يف  

 .(3) ىرُْطهحل او يف ؽشه ج٥طُْني ُٙهحل او ١ؿضجء ضأدَيب

ٚىس ٥ه ذار٫ جهلل اظبذ ّشجذالٍ  ج٩طرحُ ئدجسز ٬ّ ضغ٨ُ٦ ج٥ىغحتٜ جؾبط٦ْٞس حبح٥س جؾبٖ -
ذْذ ا٫ افالركص ٩ح٢٥اله ؿبالحل ٖ ٌب٢ال٬ ا٫ ٢َالى٫ ٝالشجسجن عال٦رُحنل ْ٭اله ٖ َىؾالذ يف          

 .(4) ج٥ٞح٭ى٫ ٩ح ٦َض٧ جؾبح٠٥ ذح٥طخ٦ٍ ٬ّ ٢٦٩ه جملشد جدّحء ج٥ٖ  ض٠٦ جؾب٢٦ُس

ئمحٙس او ّالذ٧ ئمالحٙس ذُح٭الحش ج٥ؾالهحدز ج٥ذسجعالُس ج٥اليت ققال٤ ٦ُّهالح ج٥يح٥الدل           -
 .(1) قهو٢٥رهح ضط٦ْٜ ذرؿح

                                           
 .176ٛل ؿ 6ل ٥غرس 587ل ٝنُس س٨ٝ 6/3/1963فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0  (1)
 ل3 عرسل ؼل ـب٪ىّس جؽب٪ظ ّؾشز 19/3/1957فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0  (2)

 .231ؿ
٥يْالالالالالالال٬ ل ج27/11/1966ؾ٦غالالالالالالالس  ـب٪ىّالالالالالالالس جد٢٪الالالالالالالس جٔدجسَالالالالالالالس ج٦ْ٥ُالالالالالالالح يف ٩قالالالالالالالش0   (3)

 /.315/ؿ ل/18/ٛل ط/٥/8غرس/111/س٨ٝ
 .428ل ؿ 11ل ؿ 24/19/1956ـب٪ىّس فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0 ؾ٦غس  (4)
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ّ٪٦ُالالس ج٥ط٦٢ُالال٘ ٥ُغالالص ٝالالشجسجن ئدجسَالالحنل ئرج ٖ ضطؿالاله ئسجدز جٔدجسز ْقالالذجظ ٩ش١الالض     -
ٝالالح٭ى٭ٍل وئهبالالح ج٥ىجٝالالِ ٩الالال٬ ج٩ْالالش ا٫  الالز  ج٥ْ٪٦ُالالالس ٖ ضْالالذو ا٫ ض٢الالى٫ سفالالالذجن        
٦٥٪٦٢ٚني ذأدجء مشَرس جْىُح٫ وج٥ْٞحسجشل و٢َى٫ ج٥شفذ ٦ًّ اعالحط قُٞٞالس   

وٕ  ر٠٥ ٬٩ اعرحخ ١غد جؾب٢٦ُالسل   جؾب٢٦ُس او جْق٢ح٧ وىرٞحن ٦٥ْٞىد جؾبغؿ٦سل
 او جْق٢ح٧ جؾبٞشسز ٥ز٠٥.

اٌ ٩ش١ض ٝح٭ى٭ٍ يف قٜ رٌ ج٥ؾالأ٫ ٙالٗ اغالش     وّ٪٦ُس ج٥ط٦٢ُ٘ يف رجصبح ٖ ضرؾة -
ؿبح يف ١غد جؾب٢٦ُس او ٭٦ٞهحل وئهبح ٩شد ر٠٥ ئذل جْعرحخ ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥يت َ ضد 

٩الال٬ ج٥طالالضج٧ ذالالأدجء   جؾبش١الالض ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ   ج٥ط٦٢ُالال٦ُّ٘هالالح  الالزج جْغالالشل ١٪الالح ٖ َرؾالالة    
ج٥نشَرسل ذ٤  زج جؾبش١ض ٩رؾإ  ٝح٭ى٫ ج٥نشَرس رجضهل ْٙ٪٦ُس ج٥ط٦٢ُ٘ ٖ ضْالذو  

ٞقالذ ٩رالهح ضرَالال٨ُ ىشَٞالس ؾرحَالالس    َا٫ ض٢الى٫ ّ٪٦ُالس رجش ٭طُؿالالس ٩حدَالس وجُْٝالالس    
 .(2) ج٥نشَرس وضُغ  زبق٦ُهح

ٜل ج٥ٞشجس ج٥قحدس ذاوبحء ئَٚحد ٩ىٙذ يف جْؾ٤ جؾبز١ىس َْطرب ضأ١ُذجن ٦٥ٞشجس ج٥غالحذ  -
و٥ُظ ٝشجسجن ئدجسَحن ٬٩ ؽأ٭ه ا٫ َٖ  ؽُثحن ذحؾبش١ض ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥غحذٜل كبح ىبْال٤  

 .(3) ج٥ي٬ْ ُٙه ٕ  ـبذ

                                                                                                   
 .215ل ؿ 225ق٨٢ س٨ٝ  ل11 ـب٪ىّس فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش0 ط (1)
 .176ل ؿ14ل ط 29/9/1959ق٨٢ ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقش0ٌ  (2)
ل 18يت ٝشسصبالالح فب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ يف عالالىسَح0 ج٥ٞالالشجس سٝالال٨  ـب٪ىّالالس جؾبرالالحدب ج٥ٞح٭ى٭ُالالس ج٥الال (3)

 .339ل ؿ 967ج٥ٞنُس س٨ٝ 
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 الفسع الثالج

 
  انقشاساخ اإلداسٍح ضدساسح تطثَقَح نثع

 عهي ضوء سكه انتأثري يف اننظاو انقاوووٌ
 

َالالس ذىؾالالىد س١الال٬ ٩الال٬ اّ٪الالح٣ جٔدجسز جؾبحد َط٪ُالالضعالالحذٞحن ا٫ ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ  ذكسًــا
 ج٥طأغ  يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ذحؾبْرً ج٥ىجعِ ؿبز  ج٥ْرحسز.

 هقى٣  الزج ج٥الش٬١ ئٖ ا٭ال    –٬٩ قُع جؾبرذا  –وئرج ١ح٫ دل َؾؿش خٗٗ ذني ج٥ٚٞهحء 
جّْ٪ح٣ جٔدجسَالسل و ال٤  الٍ ٝالشجسجش      لؽؿش قى٣ زبٜٞ  زج ج٥ؾشه ذح٥رغرس ٥رْ

 ُ ذذسجعس جؾبىجمُِ جِضُس0و٦ًّ مىء ر٠٥ ٙغرٞى٧ يف  زج ج٥ٚش لئدجسَس ا٧ ٖ
ج٥يرُْس ج٥ٞح٭ى٭ُس ٥ّٓ٪ح٣ جٔدجسَالس   –ج٥ٞشجس جٔدجسٌ وّٗٝطه ذحّٖط٪حد جؾبحرل  -

ج٥ٞالشجسجش جٔدجسَالس    جٔدجسٌلوبحتُالس ج٥ٞالشجس    –ج٥يت ضقالذس يف قالذود ج٥غال٦يس جؾبُٞالذز     
 ج٥يت ضغطرٜ ج٥ٚق٤ يف جؾبىمىُ.
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 انـًطهت األًل

 ًبيلـانانمشاس اإلداسي ًػاللتو ثبالػتًبد 

ا٫ ج٥غالال٦يس جٔدجسَالالس ضط٪طالالِ يف ٩ىجؾهالالس جْٙالالشجد دبش١الالض كبطالالحصل       ٩الال٬ جؾب٦ْالالى٧ 
 وضطغ٦ف يف عر٤ُ زبُٞٞهح ٦٥قححل ج٥ْح٧ ذىعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧.

و٥ْالال٤ يف ٝ٪الالس  الالز  ج٩ٖطُالالحصجش ج٥ٞالالىز ج٥ٞح٭ى٭ُالالس ٦٥طقالالشٗ جؾبرٚالالشدل ئر ذبالالز  ج٥قالالُٖس  
دز ا٫ زبالالذظ ج٥طٖالالُ  يف ج٥رَالالح٧   ضالالط٪٬٢ جٔدجسز دبرحداصبالالح ج٥زجضُالالس وذاسجدجصبالالح جؾبرٚالالش   

 0 (1)ج٥ٞح٭ى٭ٍ دو٫ ٩ىجٙٞس جْٙشجد

"pouvoir pour l'ad ministration de modifier de sa propre 
volonté l'ordre juridique". 

و الالز  ج٥ٞالالىز ج٥ٞح٭ى٭ُالالس ٦٥طقالالشٗ جؾبرٚالالشد ّرقالالش ضالالش١ُيب وض٢الالىَين يف ذرُالالس ج٥ٞالالشجس       
ش جؽبحسؾُسل و٬٩ ؾهس اخشي ٙا٫  الز   ٬٩ ج٥قٚح ىجٔدجسٌ ذ٢ْظ ضرُٚز ج٥ٞشجس ٙه

جِغالالالالالحس ج٥الالالالاليت َرؾالالالالالثهح ج٥ٞالالالالالشجس جٔدجسٌ ضرالالالالالذ٩ؽ ٩رحؽالالالالالشز يف ج٥رَالالالالالح٧ ج٥ٞالالالالالح٭ى٭ٍ      

l'ordonnancement juridique (2) ٩رز فذوس ج٥ٞشجس. 

                                           
(1) Charles Debbasch: Droit administratif, paris2 ,1969 لed, adm, p328. 

 .132د. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل ؿ  (2)
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   (1)و٥ٞالالالذ اى٦الالالٜ ج٥ُٚٞالالاله "ُٙالالالذ٣" ٦ّالالالً  الالالز  ج٥ٞالالالىز عالالال٦يس ج٥ؾالالالٍء جؾبٞالالالشس         

l'autorité de chose décidée     وعال٩ٗس جِغالحس   ل و الٍ عال٦يس ضٚال ك فالكس

حء يّئ٩ِ  présomption de légalitéج٥يت زبذغهح جٔدجسز يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ 
 .(2) ئغرحش ٢ّظ ض٠٦ ج٥طقشٙحش جْٙشجد ٢٩رس

مهالالح ٢ٙالالشضني قبط٦ٚالالطني ١الال٤ جٖخالالطٗٗ   وربالالشد جٔؽالالحسز ئذل ا٭الاله ىبالالد ج٥ط٪ُُالالض ذالالني 
هل وجْخالشي  الٍ   ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل و ٍ ٩ال٬ ج٥قالٚحش ج٥ذجخ٦ُالس ُٙال     »ج٥ٞىز ج٥ٞح٭ى٭ُس«
 .(3)ل و ٍ ٢ٙشز خحسؾس ٬ّ ج٥ٞشجس»ضرُٚز ج٥ٞشجس«

 الالزجل و٦ّالالً ج٥الالش٨ٕ ٩الال٬ ومالالىـ  الالز  ج٥قالالىسز ّالال٬ ذرُالالح٫ ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ وّرحفالالش     
جؾب٢ى٭سل ٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ر٠٥ل ٙٞذ ّ٪ذ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش ئذل سذو  غحس  زج 

 .»ّرقش خحسؾٍ«ذىؾىد جّٖط٪حد جؾبحرل يف جؾبُضج٭ُس  »ّرقش دجخ٦ٍ«ج٥ٞشجس 
 جٔدجسٌويف  زج ج٥قذد ىح٥ْرح ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقالشٌ ذالح٥طْشَ٘ ج٥ط٦ُٞالذٌ ٦٥ٞالشجس     

 ئسجدصبالح ))ئٙقحـ جػبهس جٔدجسَس جؾبخطقس يف ج٥ؾ٤٢ ج٥زٌ َطي٦ره ج٥ٞح٭ى٫ ٬ّ  0ذأ٭ه
جؾب٦ض٩س دبحؿبح ٬٩ ع٦يس دبٞطنً ج٥ٞىج٭ني وج٦٥ىجتف ذٞقذ ئقذجظ اغش ٝح٭ى٭ٍ ٩ْني 

 .(4)((ٝح٭ى٭حن جذطٖحء ٩ق٦كس ّح٩س ٢َى٫ كب٢رحن وؾحتضجن
ؾذَالذز ٦ّالً    ئ٫ ج٥ٞشجس ذبز  جؾبػحذس ئرج ١ح٫ ٬٩ ؽأ٭ه ضشضُالد اّرالحء ٩ح٥ُاله   )وٝى٥ه اَنحن0 )

ٖ َطى٥ذ اغش  قحٖن و٩رحؽشز ئٖ ئرج ١ح٫ ر٠٥ كب٢رحن وؾالحتضجن ٝح٭ى٭الحنل   ّحضٜ جؽبضج٭س ج٥ْح٩س 

                                           
(1) Georges Vedel: Les Cours de droi, paris,1963, p 1195, p 327. 
(2) Charles Debbasch: Droit administratif, paris, 1969. 

 .111د. ّحد٣ ج٥غُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل ؿ  (3)
ل سٝالال٨ 182ل ؿ 26/1/1955ل ؾ٦غالالس 1ـب٪ىّالالس ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس ْق٢الالح٧ ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌل ط   (4)

23. 
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ُالز  ٩ىجؾهالس  الز  جّْرالحءل     ضرٚ ؾىد جّٖط٪الحد جؾبالحرل ج٥الزٌ َغالط٦ض٧    و٩طً افرف ١ز٠٥ ذى
 .(1)(ٙا٫ دل َىؾذ جّٖط٪حد افٗا ١ح٫ زبُٜٞ  زج جْغش ٕ  كب٬٢ ٝح٭ى٭حن(

  زج وٌب٢ررح ا٫ ٭غؿ٤ ٦ًّ ٩ىٝ٘ ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ جؾبٗقَحش جِضُس0
ضط٪ُالض اق٢الح٧  الزج ججمل٦الظ ذالشوـ ضٚقال٦ُُسل و٥ْال٤ ٩الح َالربس ر٥ال٠ ا٭اله ادي ٩ه٪الس              -0

ٜ     ض٦ُْ٪ُس ٖعُ٪ح يف او٣ ٭ؾأضهل  ئر ٝالش٫   لو ى ج٩ْالش ج٥الزٌ ٭الشج  يف ج٥طْشَال٘ ج٥غالحذ
 زج ج٥طْشَ٘ ذح٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥ٚشدٌ اوفحٙحن ّح٩الس ضط٦ْالٜ ذح٥رَشَالس ج٥ْح٩الس ٦٥ٞالشجس      

ل ١٪الالح ٝش٭الاله ذْرقالالش خالالحسؾٍ  الالى وؾالالىد جّٖط٪الالحد   »جخل ...ج٥ؾالال٤٢ –جٖخطقالالحؿ «
 جؾبحرل.

س ج٥غال٪حش  شَ٘ ا٫ َٞالى٧ ٦ّالً جؼبالذ ج٥طالح٧ يف ج٥َالح شزل وا٫ َر٦الى      ْجؾبٚشوك ذح٥ط -6
 جْعحعُس وجؾبٞى٩حش ج٥ػحذطس ُٙهحل وا٫ َغٞو ٤١ ٩ح  ى ّشمٍ وىحسب.

 –و الٍ فب٢٪الس ٝالح٭ى٫     ٩قالشل و٦ًّ  زجل ٙٞذ ١ح٫ ٦ًّ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف 
ا٫ ضٍْٚ ٭ٚغهح ٬٩ ٩ه٪س ج٥طْشَ٘ ٖعُ٪ح ا٫ ٩ح ضنالْه ٩ال٬ ج٥طْالحسَ٘ ٥الُظ ـبالشد      

 ٔ٭ؾحتُس ٦٥ٞنحء جٔدجسٌ.ساٌل وئهبح ق٨٢ ٝح٭ى٭ٍ ٦٩ض٧ل ٭َشجن ٦٥يرُْس ج
و١٪الالح ٦ٝرالالح عالالحذٞحن0 ٙالالح٥طْشَ٘ ٩الال٬ ّ٪الال٤ ج٥ٚٞالالهل وىبالالد ا٫ َري٦الالٜ ٩الال٬ جؽبقالالحتـ      
ج٥زجضُالالس ٦٥َالالح شز ٖ ٩الال٬  سجء جؾبؾالالشُ ج٥طك٢٪ُالالسل ر٥الال٠ ا٫ ج٥ٞالالح٭ى٫ ئسجدز وق٢الال٨ل ا٩الالح    
ج٥طْشَ٘ ٙ٪ه٪طه ج٢٥ؾ٘ ّال٬ ج٥ْرحفالش جؾب٢ى٭الس ٦٥َالح شزل ور٥ال٠ ٩ال٬ ٩ط٦ْٞالحش ٦ّال٨         

 .(2) ج٥ٞح٭ى٫

                                           
ل 6198ل ؿ28/4/1956ل ؾ٦غالالس 1ء جٔدجسٌل طـب٪ىّالالس ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس ْق٢الالح٧ ج٥ٞنالالح    (1)

 .82س٨ٝ 
(2) François Gény: Méthode d'interprétation et sources en droit privé 
positif , op, cit, p 107. 
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جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍل وضُٖ  ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ذحٔسجدز جؾبرٚالشدز ٥الٕدجسز ا٩الش     ئ٫ زبُٜٞ -4
َط٦ْٜ ذيرُْس ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ و٩ح ُطاله وض٢ىَراله ج٥الزجضٍ ج٥الذجخ٦ٍل اٌ ذٞالىج٧ وؾالىد ل        
ا٩الح جّٖط٪الالحد جؾبالحرلل ٦ٙالالُظ س١رالحن ُٙالاله او ّرقالشجن ٩الال٬ ّرحفالش ل و٩الالح دج٧ ج٥ٞالشجس ٝالالذ       

ُالع جٖخطقالحؿ وج٥ؾال٤٢ او جدال٤ وج٥ٖحَالسل      فذس ٩غطىُٙحن ْس١ح٭ه ج٥ٞح٭ى٭ُس ٩ال٬ ق 
٦الالذ ُٙهالالح َٙهالالى َرالالطؽ اغالالش  دبؿالالشد فالالذوس ل وٖ َغالالطػرً ٩الال٬ ر٥الال٠ ئٖ جؼبالالحٖش ج٥الاليت   

 ذو٩حن.٩ْ

ج٥ٞالشجس ٦َالض٧ افالكحخ     ٙهالزج ٙارج ٩ح افذسش جٔدجسز ٝشجسجن ذطكذَالذ ا١ٗ٩هالح ج٥ْح٩السل    
٩ٖطرالحُ ّال٬   ج٩ْٟٗ ج٥يت ادخ٦ص ذح٥طكذَذ ذالحق ج٧ ج٥ٞالشجس ج٥قالحدس ذبالزج ج٥ؾالأ٫ل وج     

 ٤١ ٩ح َطْحسك ٩ِ ر٠٥ل قطً ٥ى ١ح٫ ج٥ٞشجس ٩ُْرحن.

ّ٪٤ َطن٪٬ ٩ىجٙٞس ج٥غ٦يس ج٥طؾشَُْس ٩ٞذ٩حن  ي٥ُغص جؾبُضج٭ُس ذيرُْطهح عى -3
وٖ ضْذ٣ ٩ش١الضجنل   ٙهٍ ٖ ض٦ٍٖ قٞٗا ل٦ًّ جَٔشجدجش وجؾبقشوٙحش ج٥ْح٩س ج٥يت ضرؾأ

ؾالالىد جّٖط٪الالحد جؾبالالحرل ٖ وٖ جسضرالالحه ذُرالالهح وذالالني ٩ؾالالشوُّس ج٥ٞالالشجسل و٩الال٬ غالال٨ ْٙالالذ٧ و
٦ًّ –١٪ح ا٫ جؼبٞىٛ ل ُّطهَري٤ ج٥ْ٪٤ ج٥ٞح٭ى٭ٍل ئرج ١ح٫ ٩غطىُٙحن ٥ؾشوه ٩ؾشو

 جّٖط٪الالحد٬ ضرؾالالأ وضرٞنالالٍ ذأعالرحخ ٩غالالط٦ٞس ّالال  –فالُْذ ج٥ٞالالح٭ى٫ ج٥ْالالح٧ او جؽبالحؿ  
 جؾبحرل.

 ٥ٕدجسز٩ُض٭ح عحذٞحن ذني ج٥ٞىز ج٥ٞح٭ى٭ُس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل و ٍ ٝىز ضغ٪ف  -5
يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍل وذني ج٥طرُٚز جؾبحدٌ ٦٥ٞشجسل و ى ّرقش خحسؾٍ ذاؾشجء ج٥طُٖ  

 ّره.

جػبحتض ٦٥غ٦يس جٔدجسَس ا٫ ضٞالشس ضالأخ  ضرُٚالز     ٬٭ه ٩ئو٦ًّ مىء ر٠٥ ٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 
ج٥ٞشجسل او ض٦ُْٜ  زج ج٥طرُٚالز ٦ّالً زبٞالٜ ؽالشه ٩ْالنيل و٢٥ال٬ ٩ػال٤  الزج جٔؾالشجء ٖ          

 غحس ج٥رحؽثس ٩ره.د ج٥ٞشجس وّرحفش  ج٥ذجخ٦ُس ذحِىَإغش ٦ًّ وؾ
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ل »ٝالشجسجش ج٥طأدَالد ٩الػٗا   « رح٠٥ ٝشجسجش ئدجسَس ٖ ّٗٝس ؿبح ذحّٖط٪الحد جؾبالحرل    -2
و٬٩ غ٨ ٙالا٫ سذالو ذْالل ج٥ٞالشجسجش ذحّٖط٪الحد جؾبالحرل ًب٦الٜ ضٚشٝالس مالحسز يف ٍالح شز           

   يف ج٥ؾشوه وجِغحس.قذوجقذز ٬٩ جؾبٚشوك ا٫ ض٢ى٫ ٩ى

٩الالح ٌبُالالض ج٥ٞالالشجس ج٥طرُٚالالزٌ  " ئ٫ ٩ُؾالال٤ُ عالالطحضُرىذى٥ىط َالالشي ج٥ُٚٞالاله ج٥ُى٭الالح٭ٍ " -2
وئهبح ٩ح َشضره ٥ُظ ئ٢٩ح٫ ومْه ٩ىمِ ج٥طرُٚزل او ٝىضه يف ضى٥ُذ جِغحس ج٥ٞح٭ى٭ُسل 

و٦ًّ مىء  زج ج٥ٖطضج٧ جؾبطرحد٣ل ٙحٔدجسز ٦٩ض٩س ذطرُٚز اّ٪حؿبح ٬٩ ج٥طضج٧ ٩طرحد٣ل 
٩الالِ ج٥ٞالالشجسل و٩الال٬ غالال٨ ٙهالالٍ ضغالالطيُِ ئ٥ٖالالحء ج٥ٞالالشجس مالال٪٬ جؼبالالذود     َطٚالالٜجؾبحدَالالس دبالالح 

 ح٭ى٭ُسل و٢٥رهح ٝر٤ ج٥ٖٔحء ٖ ضغطيُِ قبح٥ٚطه.ج٥ٞ

٤ جٔدجسز ٩ال٬ اَالس ٩غالإو٥ُس او    يبال ٫ سذالو ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ ذحّٖط٪الحد جؾبالحرل     ا ٖ ؽ٠و
١٪قالذس ٩ال٬ ٩قالحدس     ُٝ٪طاله  سج٥طضج٧ل وذشذيه ذْ٪ال٤ خالحسؾٍ ٕشَالد ّرالهل كبالح َهالذ      

 .(1)جؾبؾشوُّس يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ

دبشجق٤ ٩طْالذدز و٩طؾالحذ٢س صبالٍء ؾبالُٗد ل      و١٪ح  ى ٦ْ٩ى٧ل ٙح٥طقشٗ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٌبش
 وضْطرب ٩شجق٤ يف قُحضه.

و٥ٞالالذ ضْشمالالرح عالالحذٞحن ئذل ذْالالل  الالز  جّْ٪الالح٣ ج٥الاليت ٖ ضى٥الالذ ذالالزجصبح جْغالالش ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ   
ٜ  - قالالالحشجؾبٞ –جدحمالالالش « ل و٦ٝرالالالح ئ٫  الالالز   »جخل ...ج٥طٚطالالالُؼ -اّ٪الالالح٣ ج٥طكُٞالالال

َالالالس وبحتُالالالس ضٞرالالال٤ ج٥يْالالال٬ جّْ٪الالح٣ل ئ٫ ١ح٭الالالص ئدجسَالالالسل ئٖ اوبالالالح ٖ ضْطالالالرب ٝالالالشجسجش ئدجس 
ذح٥ٖٔحءل وذح٢ْ٥ظ ٙهزج ج٥يْال٬ ٖ َىؾاله ئٖ ئذل ج٥ٞالشجس ج٥طرُٚالزٌ ج٥الزٌ َى٥الذ ذزجضاله        

 جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ.

                                           
 .271ؿ  لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش  ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ 0فب٪ذ ٙإجد ٩هرح (1)
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وٝالالذ ضنالاليش جٔدجسز يف  الالز  جؾبشجقالال٤ ج٥ط٪هُذَالالس ا٫ ضقالالذس ذْالالل جّْ٪الالح٣      
 جٔدجسَس ج٥يت ضذخ٤ ٩ِ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥طرُٚزٌ يف ّ٪٦ُس ٩ش١ره.

٧ل وئ٫ ١ح٫  رح٠٥ ذْالل جٖعالطػرحءجش ٦ّالً ر٥ال٠ل و٥ْال٤ امههالح        زج  ى جْعحط ج٥ْح

ل ج٥الاليت ٬pre jugée ققالالش  يف ئىالالحس ٭َشَالالس جعالالطرحٛ ج٥ٚقالال٤ ذحؾبىمالالىُ  ٢الال٩الالح ٌب
عرْشك ؿبح ٩ٚقٗال وئ٫ ١ح٫ ذح٢٩ٔح٫ ج٥ٞالى٣ ٩رالذتُحن وذحخطقالحسل ئ٫ جؾبٞقالىد ٩ال٬      

و٩رحؽالشز   ر٠٥ ذْل جّْ٪ح٣ جؾب٪هذز ٦٥ٞشجس ج٥طرُٚزٌ وج٥يت ٌب٢ال٬ ا٫ ضرالطؽ ذرٚغالهح   
 جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ.

 جّْ٪ح٣ ضٞحسَش ج٢٥ٚحَس. ز  و٬٩ ا ٨ 
ضر٦ىسش ٭َشز ج٥ٞنحء ج٥ْشذٍ جؾبقشٌ وج٥ٚش٭غٍل قى٣  ز  ج٥طٞحسَشل  ٝذ صوئرج ١ح٭

 .(1)ئٖ ا٫ ر٠٥ ٬٩ خ٣ٗ ٩شق٦س ٬٩ ج٥طؾ٠٢ وج٥ دد

ل ٬ّ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ جؾبقالشَس َطنالف   3/3/0150ٍٙٚ ق٨٢ فذس ذطحسَخ 
ز  جد٢٪س ضرَش ئذل ج٥ُٞذ يف دسؾس ا٦ًّ ا٭ه ـبشد ّ٪٤ ئؾشجتٍل وذز٠٥ ٩ره ا٫  

)ئ٭ه وئ٫ ١ح٫ ج٥ُٞذ ٦ًّ دسؾس ا٦ًّ ٖ َْذو حبغد ٩ٚهالى٧ ج٥ْالشٗ جٔدجسٌ   )0 ضٞى٣
ا٫ ٢َى٫ ئؾشجء شبهُذَحن ىبىص ج٥ْذو٣ ّرهل و٬٩ غ٨ ٖ ٢َغد جؾبىٍ٘ جؾبُٞذ اٌ قالٜ  

 شًٝ ٕ   ٦ُّهح((.يف ج٥ذسؾس جؾبُٞذ ٦ُّهحل وىبىص ٥ٕدجسز ا٫ ض

دل ضطر٦ىس يف ر ٬ جد٢٪سل وئ٫  »جعطرحٛ ج٥ٚق٤«و زج ٩ح َؾ  وَإ١ذ ذأ٫ ٭َشَس 
١الالح٫ ج٥ٞنالالحء جؾبقالالشٌ ٝالالذ ٕالال  ٩الالإخشجن ٩غالال٢٦ه ج٥غالالحذٜل و الالزج ٩الالح َطنالالف ٩الال٬ ق٢الال٨   

  .61/00/0123جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح ج٥قحدس يف 

 

                                           
 .335ؿ  د. ع٦ُ٪ح٫ فب٪ذ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ىؾُض يف ج٥ٞنحء جٔدجسٌل (1)
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 0انـًطهت انثبًَ

 خ انيت تظذس انطجٍؼخ انمبٌٍََخ نألػًبل اإلداسٌ
 يف حذًد انغهطخ ادلمٍذح

وٍُٚس ج٥غال٦يس جٔدجسَالس يف ضرُٚالز ج٥رقالىؿ ج٥ٞح٭ى٭ُالسل و٢٥ال٬ جٔدجسز        ضركقش
يف جماليّٗهح ذبالز  جؾبه٪الالس ١الػ جن ٩الالح ضىجؾاله ٭قىفالحن ٝح٭ى٭ُالالس ضطٚالحوش يف ٩شو٭طالالهحل       

 ق٢ح٧ ج٥قحس٧.ط جؾبش٫ وجٔٗع٫  ز  ج٥رقىؿ ض جوـ ذني جٔئحبُع 
يف   سعالص عال٦يطهح ج٥طٞذَشَالسل وافالذسش اّ٪الحٖن ٩الإغش      ٩حئرج ٩الح   ٫ جٔدجسزاوٖ ؽ٠ 

 ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍل ٙهز  جّْ٪ح٣ ضطىٙش ذبح ١حٙس ٩ٞى٩حش ج٥ٞشجس جٔدجسٌ.
ّْ٪ح٣ جٔدجسَس ج٥يت ضقالذس يف قالذود كبحسعالس    ئذل جو٬٢٥ ج٥غإج٣ جؾبيشوـ ذح٥رغرس 

جسَالس ا٧ ٖل ويف قالح٣   ج٥غ٦يس جؾبُٞذز ٥ٕدجسزل ٙه٤ ئ٫  ز  جّْ٪الح٣ ضْطالرب ٝالشجسجش ئد   
جٔىبحخل ٙه٤ سبط٦٘ يف ىرُْطهح وجؼب٨٢ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ؿبح ٬ّ ج٥ٞشجسجش ج٥يت ضقذس يف 

 ٩ْشك كبحسعس ج٥غ٦يس ج٥طٞذَشَس.
٥ٞالذ جّطالالرب ج٥ٚٞالاله يف ج٥ُى٭الالح٫ل ويف ٙش٭غالالحل  الالز  جّْ٪الالح٣ ٝالالشجسجش ئدجسَالالسل ١٪الالح قالالزج  

 قزومهح ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ يف جْ ٨ ج٦ْٕد ٬٩ اق٢ح٩ه.
يف ٩قشل ٙا٭رح لبذ جربح حن خُٗٙالحن ٩ط٪ُالضجن وٕضَالشجنل و الزج جٖربالح  َٞالى٧ ٦ّالً         ا٩ح

ج٥طٚشٝالالس ذالالني جؾبشج١الالض ج٥ٞح٭ى٭ُالالس ج٥الاليت ضرؾالالأ ٩رحؽالالشز ٩الال٬ ج٥ٞىجّالالذ ج٥طرَُ٪ُالالسل وذالالني     
 شج١ض ج٥يت ضرؾأ ٬٩ ئسجدز جٔدجسز.جؾب

٩ػال0٤  و٤ْ٥ ا ٨ جْٝنُس ج٥يت ٙق٦ص يف ر٠٥ل ئهبح ضط٦ْالٜ ذحؾبضجَالح جؾبح٥ُالس ٦٥٪الىٍٚني     
دّالحوي  «جؾبشضرحش وجؾبْحؽحش وجؾب٢حٙال شل وٝالذ اى٦الٜ ٦ّالً ض٦ال٠ جؾبرحصّالحش جفاليٗـ        

 .(1) »جٖعطكٞحٛ وج٥طغىَحش

                                           
 .1540ؿ  ل2ه لج٥ٞح شزل دجس ج٥رهنس ج٥ْشذُس ج٥ْح٧لفب٪ذ قح٩ذ جػب٪0٤ جؾبىٍ٘  (1)
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٦٥طغىَحش ّرذ جؼبذ جؾبز١ىسل ذ٤ ادخال٤ يف    ودل َٞ٘  زج ججمل٦ظ يف زبذَذ
 زج جؾبذ٥ى٣ ٤١ ٭ضجُ َػىس ذقذد ٩ش١ض َٞالشس  ج٥ٞالح٭ى٫ ٌْ ٩ىٍال٘ ّ٪الى٩ٍل وٌبالظ      

 .(1)   ٩رحؽش يف جؼبح٣ او يف جؾبغطٞر٤ اَحن ٬٩  ز  جؾبضجَح جؾبح٥ُسذيشَٜ ٩رحؽشل او ٕ

ج٥طغالالىَحش جؾبرحصّالالحش جؽبحفالالس ذح٥ذسؾالالس    يوضيرُٞالالحن ٥الالز٠٥ل ٙٞالالذ جّطالالرب ٩الال٬ دّالالحو    
ل او ٩الح ٌبحغ٦اله٪ح   (3)ل وجؾبيح٥رس ذاّح٭س ٕٗء جؾبُْؾس ٦ّالً جؾبشضالد او جؾبْالحػ   (2)وجؾبشضد

ل وج٥غالالال٬٢ل (4)٥طخقالالالـ وج٥غالالالٚش ٣ جذ٩الالال٬ جؾبشضرالالالحش وج٥رالالالذٖش جٔمالالالحُٙسل ٩ػالالال٤ ذالالال   
جؽبذ٩الس   ٩الذز ل غال٨ جؾبرحصّالحش جؾبط٦ْٞالس دبقالحسَ٘ ج٥ْالٗؼل وى٦الد قغالحخ        (5)وجٔٝح٩س
 .(6) ج٥غحذٞس

ودل َٞطقالالش ج٩ْالالش ٦ّالالً جؾبرحصّالالحش جؾبط٦ْٞالالس ذحؾبضجَالالح جؾبح٥ُالالس ٦٥٪الالىٍٚني ج٥ْالالح٦٩نيل ذالال٤   
 ضْذي ر٠٥ ئذل ٩ىجمُِ ٩طْذدزل و٬٩ ر٠٥ ٦ًّ عر٤ُ جٖعطػرحء.

وج٥الالالزٌ  01/5/0150ٞنالالالحء جٔدجسٌ جؾبقالالالشٌ ج٥قالالالحدس يف   ق٢الالال٨ فب٢٪الالالس ج٥  -
٭اله ٖ وؾاله ٦٥طكالذٌ ذأ٭اله ٥الُظ ٥الٕدجسز قالٜ        ئ)٬٩ قُالع   0طضب ذْل ٙٞشجضهلب

عكد ٝشجسجصبح ج٥ٚشدَس ذْذ ج١طغحذبح جؼبقح٭س ٩ال٬ ج٥يْال٬ ُٙهالح ذح٥ٖٔالحء ذْالذ      

                                           
 .ج٥ْح٧فب٪ذ قح٩ذ جػب٪0٤ جؾبىٍ٘  (1)
 .1/2/1958ل ؾ٦غس 118ل ؿ71ل ٝحّذز11جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قشل ط (2)
 .6/5/1962ل ؾ٦غس 321ل ٝحّذز 634ل ؿ11جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قشل ط (3)
 .288ل ٝحّذز1691ل ؿ11جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قشل ط (4)
 .21/12/1957ل ؾ٦غس0 235ل ٝحّذز 214لؿ15فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قشل ط (5)
 .6/4/1961ل ؾ٦غس 61ل ٝحّذز 1415/ؿ11ط  0جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش (6)
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عطني َى٩حن ٬٩ ضالحسَخ فالذوس ل ٫ْ ج٥ٞالشجس ج٥قالحدس ذحّٔٚالحء ٝالشجس ئدجسٌ ٩الرين        
 ل(1) (س ٩ُٞذز ىبىص عكرهح يف اٌ وٝص٦ًّ ع٦ي

)َؾال ه ٥قالكس جٖعالطرحد ئذل     0ل وٝذ ؾحء ُٙه0/5/0158ق٢٪هح ج٥قحدس يف  -
زبقالال٬ ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس ٥ٚالالىجش ٩ىجُّالالذ ى٦الالد ئ٥ٖحتهالالح ا٫ ض٢الالى٫ ج٥ٞالالشجسجش       
فحدسز يف قذود ج٥غ٦يس ج٥طٞذَشَس جؾبخى٥س ٦٥ؿهحش جٔدجسَس دبٞطنً ج٥ٞح٭ى٫ 

شز ٩ُٞالالذز َرْالالذ٧ ُٙهالالح عالال٦يحصبح   ٩الالضيرُٞالالحن ٥ٞىجّالالذ   ا٩الالح ئرج ١ح٭الالص ٥ُغالالص ئٖ  
ج٥طٞذَشَالالس ٩الال٬ قُالالع جؾبالالرف وجؼبش٩الالح٫ل ٙا٭الاله ىبالالىص ٦٥غالال٦يس جٔدجسَالالس عالالكد        

 .(2)ٝشجسجصبح ج٥يت ٬٩  زج ج٥ٞر٤ُ يف اٌ وٝص جعطرح٫ ؿبح قبح٥ٚطهح ٥ٞح٭ى٫(

)ئ٫ ج٩ْش يف ٩رف ج٥ خُـ ٩ط٦ْٜ ذغ٦يس ٩ُٞذز ذؾشوه ٩ُْرس  0وٝىؿبح اَنحن -
٥طك٤٦ ٩رهحل و٬٩ غ٨ ىبىص ٦٥٪ق٦كس عالكد  الز  ج٥ىجْٝالس ٩طالً ضالرني      ٖ ٌب٬٢ ج
 .(3)خيإ ح(

 0و٥ٞذ ر رص جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش  زج جؾبز د يف اق٢ح٧ ّذز ٩رالهح  -
 .(4) ٦غ٦يس ج٥طٞذَشَس(٥ ّ٪حٖنئ)ئ٫ جْف٤ ا٫ ج٥غكد ٖ َط٨ 

ل وٝذ اؾحصش ُٙه عالكد ج٥ خالُـ ذٚالطف    04/6/00126وق٢٪هح ج٥قحدس يف  -
ج٥قُذ٥ُس ٫ْ ج٩ْش َط٦ْٜ ذغ٦يس ٩ُٞذز ذؾشوه ٩ُْرس يف ٩الرف ج٥الشخـ ٖ   

 .(5) ٌب٬٢ ج٥طك٤٦ ٩رهح

                                           
 .938ل ؿ5ط (1)
 .132ؿ  ل13و 12ط (2)
 .188ؿ ل 13و12ط (3)
 .23/5/1959 ؾ٦غس0 13119ل ؿ4ط (4)
 .327ل ؿ 7ط (5)
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و٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ا٫ ج٥طربَش ج٥غح٥٘ ج٥ز١ش  ى ج٥ٖح٥الد يف اق٢الح٧ ـب٦الظ ج٥ذو٥الس      -
ا٫ ذْالالل جْق٢الالح٧ اٝالالح٧ ر٥الال٠ ٦ّالالً اعالالحط  خالالش  الالى ج٥ط٪ُُالالض ذالالني  ٙالال لجؾبقالالشٌ

 ٢حؽٚس.ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس جؾبرؾثسل وج٥ٞشجسجش ج٥

 01540٭الالىٙ٪رب  61ويف ر٥الال٠ ضٞالالى٣ فب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ حب٢٪هالالح ج٥قالالحدس يف   -
ض٢طغالرهح ج٥ٞالشجسجش جٔدجسَالس ذٚالىجش     ج٥اليت   جْعالرحخ )َؾ ه ٥قكس جٖعالطرحد ئذل  

٩ىجُّالالذ ى٦الالد ئ٥ٖحتهالالح ا٫ ض٢الالى٫ ض٦الال٠ ج٥ٞالالشجسجش ٩رؾالالثس ؾبشج١الالض ٝح٭ى٭ُالالس ْفالالكحخ 
س ػبهالالحش جٔدجسز دبٞطنالالً ج٥ؾالالأ٫ وفالالحدسز يف قالالذود ج٥غالال٦يس ج٥طٞذَشَالالس جؾبخى٥الال

٥ُغالالص ئذل ضيرُٞالالحن ٥ٞىجّالالذ  ٩الالشز ٩ُٞالالذز    جشج٥ٞالالح٭ى٫ل ا٩الالح ئرج ١ح٭الالص ض٦الال٠ ج٥ٞالالشجس  
ضرْالذ٧ ُٙهالح عالال٦يطهح ج٥طٞذَشَالس ٩ال٬ قُالالع جؾبالرف او جؼبش٩الح٫ل ٙا٭الاله ٖ ٢َالى٫ ضبالالس        

٩رؾة ؾبش١ض ٝح٭ى٭ٍل وئهبالح ٢َالى٫ ج٥ٞالشجس ـبالشد ضرُٚالز وضٞشَالش ٦٥كاٜل         ئدجسٌٝشجس 
٩رحؽالالشزل و٩الال٬ غالال٨ ىبالالىص ٦٥غالال٦يس جٔدجسَالالس عالالكد      ج٥الالزٌ َغالالط٪ذ ٩الال٬ ج٥ٞالالح٭ى٫    

ؿبالح قبح٥ٚطالهح ٦٥ٞالح٭ى٫ل ئر     ضالرني ٝشجسجصبح ج٥يت ٩ال٬  الزج ج٥ٞرُال٤ يف اٌ وٝالصل ٩طالً      
 دجسز جؾبغحط ذه.ج٥ُٔظ  رح٠٥ قٜ ٢٩طغد ٌبطرِ ٦ًّ ؾهس 

٭ه ىبد ج٥طٚشٝس ذالني ج٥ٞالشجسجش جؾبرؾالثس ؾبشج١الض ٝح٭ى٭ُالس      و٬٩ قُع َغطخ٦ـ كبح ضٞذ٧ ئ
ج٥طٞذَشَس ٦٥ؿهس جٔدجسَسل وذني ج٥ٞشجسجش ج٥طرُٚزَس جؾبررُس ٦ًّ عال٦يس   ذرحء ٦ًّ ج٥غ٦يس

٩ُٞذزل ئر ٬٩ جؾبغ٨٦ ذه يف جؼبح٣ جْوذل ا٫ ٬٩ خقحتـ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ا٫ َقذس ّال٬  
ع٦يس ّ٪ى٩ُس شب٠٦ ئفذجس ل ور٥ال٠ ذٞقالذ ئقالذجظ اغالش ٩ْالني ٩ال٬ ؽالأ٭ه ئ٭ؾالحء ٩ش١الض          

ا ٥ي٦الد ج٥ٖٔالحء       ٝح٭ى٭ٍ ذح٥رغرس ئذل اقذ جْٙشجدل وٝشجس  زج  ؽالأ٭ه َقالف ا٫ ٢َالى٫ فباٗل
٬٩ فحقد جؾبق٦كسل وَغالكد ٩ال٬ ج٥غال٦يس ج٥اليت افالذسضهل ور٥ال٠ يف جؾبُْالحد ج٥ٞالح٭ى٭ٍل         

حن ؼبالٜ اقالذ جْٙالشجد جؾبغالط٪     ا٩ح يف جؼبح٣ ج٥ػح٭ُسل ٙالارج ١الح٫ ج٥ٞالش    ذ ٩ال٬ ج٥ٞالح٭ى٫ل   جس ١حؽاٚل
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٩الح  ا٫ ضقكف حن ٦٥قىجخل ٙا٭ه ىبىص ٦٥غ٦يس ج٥ْ٪ى٩ُس ١ؾٚه ؿبزج جؾبش١ض ـبح٭روؾحء يف 
 .(1)وسد ُٙه ٬٩ خيأل و٥ى ؾحء ج٥طقكُف ذْذ جؾبُْحد ج٥ٞح٭ى٭ٍ

 62/3/0185و٩الال٬ ر٥الال٠ اَنالالحن ق٢الال٨ فب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ ج٥قالالحدس يف   
٩الال٬ ٝالالح٭ى٫   48ا٫ قالالٜ جّٔٚالالحء جؾبرقالالىؿ ٦ُّالاله يف    0ج٥الالزٌ لبطالالضب ذْالالل ٙٞشجضالاله  

٫ل ل ئهبالالح  الالى قالالٜ ٩قالالذس  ج٥ٞالالح٭ى 0116٭الالىٙ٪رب عالالرس  63ج٥ٞشّالالس ج٥ٞالالذ٨َ ج٥قالالحدس 
ٜ يف جّٔٚحءل وئهبح َٞشس ل ٖ َرؾة جؼبج٥طؿرُذ ج٥ٞشجس ج٥قحدس ذحّٔٚحء ٬ّ ئدجسز و

 .(2) ني ٦ًّ جػبهس جؾبخطقس ا٫ ضقذس  ٩طً ضىجٙشش يف فحقد ج٥ؾأ٫ ج٥ؾشوهوَطْ

و ٍ ذز٠٥  لجػبهس جٔدجسَس ضيرٜ يف  ز  جؼبح٣ ٭قىفحن ٩ُْرس ٦ًّ قحٖش خحفس
ل و٩إدي ر٠٥ ا٭اله ئرج ١الح٫ جؾبش١الض ج٥ٞالح٭ى٭ٍ     ضطقشٗ ٬ّ ئسجدز ٩ُٞذز ذط٠٦ ج٥رقىؿ

ج٥زجضٍ ئهبح َرؾأ ٬٩ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥ْح٩س ٩رحؽشزل وَٞطقالش ّ٪ال٤ جٔدجسز ٦ّالً    
ضيرُٜ  ز  ج٥ٞحّذز جؾبحعس ٦ًّ ج٥ىٝالحتِ جؾبحدَالس جؾبيشوقالسل ٙالا٫ ج٥ْ٪ال٤ َأخالز ق٢ال٨        

زج جؾبش١الض  ج٥ْ٪٤ جؾبحدٌ ج٥الزٌ َالرؿ٨ ّراله ٭ؾالىء جؾبش١الض ج٥ٞالح٭ى٭ٍل و٩الح ر٥ال٠ ئٖ ٫ْ  ال         
ئهبح َرؾأ ٩رحؽشز ٬٩ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس رجصبحل و٤ْٙ جٔدجسز يف  ز  جؼبح٣ ٖ َْالذو  

 .(3) ا٫ ٢َى٫ ١حؽٚحن ٦٥٪ش١ض ج٥ٞح٭ى٭ٍ

و ٢الالزج َرالالذو ٩الال٬ جؼب٢الال٨ جْخالال  جؽب٦الالو ذالالني جّْ٪الالح٣ جؾبحدَالالس و١الال٤ ٩الال٬ ج٥ٞالالشجسجش         
 ج٢٥حؽٚس واّ٪ح٣ جٔدجسز ج٥قحدسز ضيرُٞحن ٥رقىؿ ٩ُٞذز.

 

                                           
 .ل ـب٪ىّس  ز  جد٢٪س131ل 8ط  (1)
 .ل ـب٪ىّس  ز  جد٢٪س197ل و13و 12ط (2)
 .ٝنحتُس ٥6غرس  1737ج٥ٞنُس س٨ٝ  (3)
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 هٍى نهًغأنخانٌػغ انغ
 »ًظشيـينبلشخ آساء جمهظ انذًنخ ان«

٥ٞالالذ ذالالذاش ضيرُٞالالحش ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس جؾبقالالشٌ ؿبالالز  ج٢ٚ٥الالشز يف فالالىسز ٝالالشجس     
ذحّٔٚالحء ٩الال٬ جؽبذ٩الالس ج٥ْغالال٢شَس ج٥الالزٌ فالالذس ذغالالرد دٙالالِ ج٥رالالذ٣ ج٥رٞالالذٌ ٝرالال٤ عالال٬  

 ج٥ٔضج٧.

ٍ دبّٚالحء ج٥رحى٦الس   جٔو٥ٞذ ضغحء٣  زج ججمل٦ظ ٬ّ ٩ذي جعالطٞشجس ٝالشجسجش    جؾبالذز   نال
  زبقرهح ٬٩ ج٥ٖٔحء.ج٥يت

و٥ٞذ اؾحذص ٦ًّ ر٠٥ ١حٙس جْق٢ح٧ ذح٥شٙلل وئ٫ جخط٦ٚص يف فُحٕس جْعرحخل غ٨ 
دل ٦َرع ججمل٦ظ ا٫ وجؾه جؾبىمىُ ٬٩ ؾىج٭ره جؾبطْذدزل ٙارج ذه َقىٓ ٭َشَالس ّح٩الس   

ج٥رَشَالالالس ج٥ط٦ُٞذَالالالس ٖعالالالطٞشجس ج٥ٞالالالشجسجش جٔدجسَالالالس ٕالالال  جؾبؾالالالشوّس ٩َْالالال٨        ٞالالالذضٚ
 ضيرُٞحصبح.

ل ٙا٭رح ٦ًّ عر٤ُ جؾبػح٣ ٭ىسد ذْالل جْق٢الح٧ ج٥قالحدسز ّال٬  الزج ججمل٦الظ       وجعطيشجدجن
 ذبزج جؽبقىؿل ويف جؼبحٖش جِضُس0

 .810ل ؿ4/3/0150ئّٚحء ٬٩ جؽبذ٩س ج٥ْغ٢شَس0 ج٥غرس جؽبح٩غسل ؾ٦غس  -

 .35ؿ ل3ل ط01/4/0151م٨ جؽبذ٩س وزبذَذ جْٝذ٩ُحش0 ؾ٦غس  -

 ؽحسز ئ٥ُهح.جٔج٥طغىَحشل وٝذ عرٜ  -

 .510ؿ ل8ل ط٦0153غس َرحَش ج٥ْٗوجش0 ؾ -

  .8ل ط0153َرحَش  60ئٝح٩س جْؾح٭د0 ؾ٦غس -

 .24ل ؿ00ل ط3/01/015ج٥ُٞذ يف جػبح٩ْس ؾ٦غس0  -
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 .044ل 04و 06ل ط٩0158رف ٥ٞد ٩هرذط0 َى٥ُى  -

 .455ل ؿ1ج٥ خُـ دبضجو٥س جؾبهرس0 ط -

 .433ل ؿ8ج٥طؿرظ0 ط -

ٔ      ئ - ّذجدَالس0 ؾ٦غالس   سٕح٧ ىح٥د ٦ّالً ج٩طكالح٫ يف ج٥الذوس ج٥ػح٥الع ٥ؾالهحدز ج٥ذسجعالس ج
 .430ل 00ل ط00/5/0115

 .433ل ؿ03ل ط63/5/0121ج٥ُٞذ يف ؾذو٣ جؽبربجء0  -

١٪ح ٦ٝرح عحذٞحنل ٙ٪ؿ٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ جّط٪ذ يف ئٝح٩س  ز  ج٥رَشَس ٦ًّ و
٦ٞشجسجش ٥ج٥ط٪ُُض ذني ج٥ٞشجسجش ج٢٥حؽٚس  –غٗغس ٩ربسجش ٩طرحٝنس0 ج٥غ٦يس جؾبُٞذز 

 جّْ٪ح٣ جؾبحدَس. –جؾبرؾثس 

٫ ج٥ذوجِٙ ج٥رر٦ُس ج٥يت قش١ص ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ ٥طكُٜٞ ج٥ْذج٥الس  ئ٬٢ ج٥ٞى٣ وٌب
ٖن ٩ال٬ ا٫          ٝذ جفيذ٩ص ذح٣ْٕٗ ج٥ٞح٭ى٭ُالس ج٥اليت زبالذ ٩ال٬ جخطقحفالهل و ٢الزج وذالذ
َٞالالشس ّالالذ٧ جخطقحفالالهل ئرج ذالاله َطكحَالال٤ و٦َطالال٘ قالالى٣ جؾبىمالالىُ ٦ْ٩رالالحن جخطقحفالاله         

 .(1) ٩غطرذجن يف ر٠٥ ئذل ج٥رَشَس ٩ىمىُ جؾبرحٝؾس

ٙ  و٩الالِ ِ ج٥الاليت قالالذش ججمل٦الالظ ٦٥ركالالع ّالال٬ ج٥نالال٪ح٭حش ج٢٥حُٙالالس     ضٞالالذَش٭ح ٥ررالال٤ ج٥الالذوج
٥ٓٙالالشجدل ئٖ ا٭رالالح ٭ْطٞالالذ ا٫  الالزج ججمل٦الالظ دل َٞالال٨ ٭َشَطالاله ٦ّالالً اعالالحط ٙالالين عالال٨ُ٦      

 ى ج٩ْش ج٥زٌ ٭٦كَه يف ضْذد جؾبربسجش ج٥يت ّى٥ص ٦ُّهح  ز  ج٥رَشَسل وو٩ط٢ح٤٩ل 
 رىمكه.ذحٔمحٙس ئذل جٖعطػرحءجش ج٥يت ٙشّص ٦ُّهح ١٪ح ع

                                           
ل دجس جؾبْالالحسٗ يف 1979ل 4د. ٩قاليًٚ اذالالى صَالالذ ٙه٪الال0ٍ ج٥ٞنالحء جٔدجسٌ وـب٦الالظ ج٥ذو٥الالسل ه   (1)

 .241 جٔع٢رذسَسل ؿ
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وضأعُغحن ٦ًّ ر٠٥ل ٙغرٞى٧ ذطرُٚز  سجء ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبز١ىسل غال٨ ٭رطالهٍ ذطأفال٤ُ    
  ز  ج٥رَشَسل وومِ ج٥ذّحت٨ ج٥ٚرُس وجؾبريُٞس ٥ز٠٥.

 .وضٚرُذ حوُٙ٪ح ٦ٍَ ٩رحٝؾس جِسجء جؾبْط٪ذز ١أعحط ؿبز  ج٥رَشَسل غ٨ ٩رحٝؾطهح 

 0ًمٍذحـَمذ فكشح انغهطخ ان

 ٭ى٭ٍ َٞى٧ ٦ًّ ج٥ْرقش٬َ جِضُني٬٩0 جؾب٦ْى٧ ا٫ ج٥رَح٧ ج٥ٞح

وَؾالال٪٤ ١الال٤ ٝحّالالذز   la légalité0او ج٥ؾالالشُّس  le droit oljectifج٥ٞالالح٭ى٫  -
 ٝح٭ى٭ُس ّح٩س وـبشدز.

  ج٥الالزٌ ا٭ؾالالأصبح اّ٪الالح٣ ٝح٭ى٭ُالالس خحفالالسles droits subjectifs0   0جؼبٞالالىٛ  -

acte particuliers  ٥قححل اؽخحؿ ٩ُْرني ذزوجصب٨ يف ٩ىجؾهس اؽخحؿ  خش٬َ
 اَنحن ذزوجصب٩.٨ُْرني 

وج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس ٥ُغالص ؽالُثحن ٦٩٪ىعالحن و٩ؾخقالحن يف ّالحدل ج٥ىجٝالِل وئهبالح  الٍ          -
ربشَالالالالذ ر الالالالينل او ذ٦٢٪الالالالس افالالالالف  الالالالٍ ج٥شجذيالالالالس ج٦ْٞ٥ُالالالالس ذالالالالني ٙالالالالشك ج٥ٞحّالالالالذز0     

l'hypothèse  ئرج قذظ ١زج ٭طؽ ١زج«وق٦هح«. 

جؼبش١س ئذل ّحدل   ٥ُسٖ َرط٤ٞ ذقىسز  ٦٥ٞىجّذ »ج٥غطحض٢ٍُ« ج٥غ٢ى٭ٍو زج ج٥ىؾه 

juridiques و الالز   ليف  الالزج ج٥ْالالحدل  ربغالالذج٥ىجٝالالِ جؾبؾالالخـ ئٖ ٩الال٬ خالال٣ٗ ادجز  و
 جٔدجسَالس ٖ عالُ٪ح ٦ّالً فالُْذ جؼبُالحز      «ووجُّالس  قشز  ئسجدزجْدجز ذح٥يرِ ضٞى٧ ٦ًّ 

ل مالالالرو قالالالذود ح و٩شجؾْهالالالحل وٕ٪ىمالالالهح  وضٚغالالال ل»زضٚهالالال٨ ق٢الالال٨ ج٥ٞحّالالالذْٙالالالذ٧ 
و ٢الالزج  ٢ح٭ُالالس ًبالال٤ ذالالحؾبْرًل ْرحفالالش  ج٥ؾخقالالُس وج٥ض٩رُالالس وجؾب ٩نالال٪ىوبح ذ ذَالالذوزب

غالال٨  ج٥ٞالالح٭ى٭ٍج٥طؿشَالالذ ٩الال٬ ضرالالذو ج٥قالالْىذس يف ئٙالالشجٓ ج٥ٞحّالالذز ٩الال٬ فبطىج الالح ج٥ْالالح٧ و  
د جْدوجش ج٥ٞح٭ى٭ُالس ج٥ٚشدَالس   ذٙطْال و٬٩ ؾهس اخالشي   لقش١س ج٥ىجِٝ ٩ىج١رسيف  امهُطه
ج٥اليت َٞالى٧ ذبالح    رُالح٫ ضرْالحن ٦٥ىٍُٚالس    طش وج٥جؼبقال ًبيثه  ضْذدجن ز  ج٥ر٦ٞس ز ٬ّ جؾبْرب

 ى٭حن ٦٥ؾشوه ج٥ٗص٩س ٥طيرُٜ ج٥رـ.ضٚغ جن وضرُٚزجن و٩ن٪ ٔدجسٌج٥ْ٪٤ ج
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و١ز٠٥ ج٥ؾأ٫ ُٙ٪ح ٥ى فذس ٝشجس ذطكذَذ جسضٚحُ جؾبرحص٣ يف ؽحسُ ٩ْالني او يف  
 ؾضء ٩رهل ٙهى ٝشجس ضرَُ٪ٍ.

ا٫ َٞطقالالش ضيرُٞالاله ٦ّالالً ٙالال ز ٩ُْرالالسل قطالالً و٥الالى  ٖ ٢َٚالالٍ يف ج٥ٞالالشجس ج٥طرَُ٪الالٍ -0
جس ٬ّ ع٦يس ج٥ؾشىس دبرالِ ج٥غال  ذح٥ْشذالحش    ١ح٭ص ٝق زل و٩ػح٣ ر٠٥ ا٫ َقذس ٝش

         0»ٖتكالالس ٩إٝطالالس «يف ؽالالىجسُ فبالالذدز اغرالالحء ُّالالذ ٝالالى٩ٍل ٙهالالزج ج٩ْالالش  الالى دبػحذالالس         

un règlement non permanent. 

و٩ػالالح٣ ر٥الال٠ ا٫ ضقالالذس جٔدجسز  شجسجش ٖتكُالالس ذيشَٞالالس ٕالال  ٩رحؽالالشز0و رح٥الال٠ ٝالال -6
ل ٙهالالزج ج٩ْالالش ٙالالشدٌ  جؾبخطقالالس ٝالالشجسجن ئذل فالالحقد ٦٩الالهً ٩ْالالني ٌبرالالِ دخالالى٣ ج٥ٞقالالش  

 .ذح٥رغرس ٥قحقد جؾب٦هًل و٢٥ره ٖتكٍ ذح٥رغرس ئذل جْٙشجد ج٥ٞقش

٩ىمالِ ؽال٠ يف    actes – conditions رح٥ال٠ ذْالل ج٥ٞالشجسجش ج٥ؾالشىُس0      -4
ل 0d'arrête d'alignement ىرُْطالالهحل وجؾبػالالح٣ ٦ّالالً ر٥الال٠ يف ٝالالشجس جؽبيالالس ج٥طرَُ٪ُالالس   
 .(1) ط ٥قذوس ّذز ٝشجسجش ٙشدَسٙهزج ج٥ٞشجس  ى ٝشجس ٙشدٌل ٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ا٭ه اعح

ئ٫ ج٥طقالالذَٜ ٦ّالالً ج٥ٗتكالالس ٢َالالى٫ ٝالالشجسجن ٖتكُالالحن ئرج فالالذس ّالال٬ عالال٦يس ستحعالالُس     -3
٦٥ٞحّذز ٖ َرط٤ٞ ذقىسز  ٥ُس ئذل ّحدل جؼبش١س  »ج٥غطحض٢ٍُ«و زج ج٥ىؾه ج٥غ٢ى٭ٍ 

 وج٥ىجِٝ جؾبؾخـ ئٖ ٬٩ خ٣ٗ ادجز ربغذ  يف  زج ج٥ْحدل.

ٖعالالُ٪ح ٦ّالالً فالالُْذ جؼبُالالحز  «دز قالالشز ووجُّالالس ز ذالالح٥يرِ ضٞالالى٧ ٦ّالالً ئسج و الالز  جٔسجد
ذالالطٚه٨ ق٢الال٨ ج٥ٞحّالالذز وضٚغالالش ٕ٪ىمالالهح  –ضرْالالحن ٥َالالشوٗ ج٥الالرـ  –ل ضٞالالى٧ »جٔدجسَالالس

                                           
 وج٭َش0 452د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿ (1)

 Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op,cit, p 66. 
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ج٥ؾخقُس وج٥ض٩رُس   وضنرو قذود ح و٩شج٩ُهح وزبذد ّرحفش ٩ن٪ىوبح ذْرحفش
 .(1) وجؾب٢ح٭ُس

و ٢الالزج ضرالالذو ج٥قالالْىذس يف ئٙالالشجٓ فبطالالىي ج٥ٞحّالالذز ٩الال٬ فبطىج الالح ج٥ْالالح٧ وج٥ؾالالالح٤٩          
٩طٖ جش ج٥ىجٝالِل و٩ال٬ ؾهالس اخالشي     ول غ٨ فره يف ٝىج٥د قش١س »ج٥طؿشَذ ج٥ٞح٭ى٭ٍ«

ضْالالذد جْدوجش ج٥ٞح٭ى٭ُالالس ج٥ٚشدَالالس جؾبْالالربز ّالال٬  الالز  ج٥ر٦ٞالالس ضْالالذدجن ًبيثالاله جؼبقالالش         
وج٥طرُالالالح٫ل ضرْالالالحن ٦٥ىٍُٚالالالس ج٥الالاليت َٞالالالى٧ ذبالالالح ج٥ْ٪الالال٤ جٔدجسٌ ضٚغالالال جن وضرُٚالالالزجن وومالالالْحن  

 .(2)٦٥ؾشوه ج٥ٗص٩س ٥طيرُٜ ج٥رـ

 0ري اننظٌصتفغ َفً
١ػ جن ٩ح ٭ىجؾه ا٥ٚحٍالحن ضطرالح٬َ يف دسؾالس ٕ٪ىمالهح وومالىقهح وضْر  الح ّال٬ قش١الس          

ج٥ىجِٝل و ى ج٩ْش ج٥زٌ ٌب٬٢ ا٫ ٭شج  ٦ًّ فُْذ ج٥رقىؿ جؾبُٞذز ؾررالحن ئذل ؾرالد   
 ج٥رقىؿ ج٥يت سبى٣ جٔدجسز ع٦يس ضٞذَشَس.

س ٝغال٪ىج ج٥ْٚالحً   ٫ ٙٞهحء ج٥ؾالشَْس جٔعال٩ُٗ  اوٌب٢ررح ا٫ ٭ذ٤٥ ذبز  جؾبه٪س ج٥ؾحٝس 
٬٩ قُع د٥ٖطهح ٦ًّ جؾبْرالً وومالىقه ئذل ضبالح٭ٍ ىرٞالحش ضرطالذب ذالحد٨٢ و الى يف        

 .(3) ٝ٪س ج٥ىمىـل غ٨ ضرطهٍ ذحؾبٚغش

٨٢ٙ  ٍ ج٥قْىذس ج٥يت َىجؾههالح ج٥رحقالع يف زبذَالذ ٩ْالح٭ٍ ا٥ٚالحً ج٥الرـل و الٍ         جنئر
 فْىذس َىجؾههح سؾ٤ جٔدجسز ٭ٚغه ّرذ ئفذجس ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس.

                                           
وج٭َالالش0 فب٪الالذ قح٩الال٤   ل723د. عالال٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪الالحو0ٌ ج٥رَشَالالس ج٥ْح٩الالس ٦٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالسل ؿ     (1)

 .1969ز دجس ج٥رهنس ج٥ْشذُسل عرس ل ج٥ٞح ش2جػب٪0٤ جؾبىٍ٘ ج٥ْح٧ل ه
 ١طحذرح جؾبىعى٧ ذْرىج٫ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ْشٗ جٔدجسٌ يف جْحبحظ جِضُس0 ج٥ْشٗ جؾبرٚز. (2)
 ّرذ ج٥شظب٬ ج٥قحذى٭0ٍ ٩ز١شجش يف ٩قحدس ج٥طؾشَِ جٔع٩ٍٗ وىشٛ جعطررحه جْق٢ح٧.د.  (3)
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ج٥غالردل ٙح٥ْ٪ال٤ جٔدجسٌ جؾبٚغالش ٥الُظ ض٢الشجسجن ٢ُ٩ح٭٢ُُالحن  ٥ُالحن ٦٥الرـ ٩ىمالىُ           وؿبزج
و الالى ٩الالح َغالال٪ى٭ه   ج٥طٚغالال ل وئهبالالح َٞالالى٧ ذٞالالذس ٩طالال٬ُٞ ٩الال٬ جٖعالالطكذجظ وجٖذطالالذجُل      

 ذح٥طٚغ  جٔ٭ؾحتٍ.

٩ال٬ ج٥ٞالح٭ى٫    05وٌب٢ررح ا٫ ٭نشخ ٩ػٗا قُحن ٦ًّ ر٠٥ ُٙ٪ح ضنال٪رطه جؾبالحدز   
٩هرس ج٥قُذ٥س يف ٩قالشل ٙٞالذ وسدش يف  الزج    جؽبحؿ دبضجو٥س  ٥0130غرس  5س٨ٝ 

ؾبضجو٥الس  الز  جؾبهرالسل و رالح غالحس      ١ؾالشه   »١ال٤ ٝغال٨ ٩ال٬ اٝغالح٧ جؾبذَرالس     «ج٥رـ ّرحسز 
ل  ٤ َٞقذ ٩ال٬ ر٥ال٠ ٩الذ٫ جدحَٙالحش ا٧     »٩ذَرس«ج٥طغحؤ٣ ٬ّ جؾبٞقىد ٬٩ ٦١٪س 

و٬٩ غ٨ ٙٞذ ٝح٧ ج٥ْالشٗ جٔدجسٌ ذطكذَالذ  الزج جؾبٞقالىد وضرُالح٫ ىرُْطاله        لحشَشَجؾبذ
 .(1) و٩شج٩ُه

و٬٩ جؾب٦ْى٧ ا٫ ج٥ْشٗ جٔدجسٌ ٩قذس ٩ال٬ ٩قالحدس ج٥ٞالح٭ى٫ جٔدجسٌل و الزج ج٥ىفال٘      
 .(2) ٬٩ ٝىضه وُٝ٪طه يف جعطكذجظ جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ –وٖ ؽ٠  –ذ ٪وجّٖطرحس ٥ه ٩غط

و٦ًّ  الزج جْعالحطل ٙالحجمل٪ِ ٦ُّاله ٙٞهالحن ا٫ جؾبٞقالىد ٩ال٬ وفال٘ جٔ٭ؾالحء ١ىفال٘           
  ْ غالش ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ ذالذجءزل وئهبالالح ئ٢٩الح٫ ئّالالحدز ذرالالحء    َٞال ٫ ذالالح٥ٞشجس جٔدجسٌل ٥الُظ ئ٭ؾالالحء ج

 .(1) جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍل ج٥غحذٜل ١٪ح يف ج٥ٞشجسجش ج٢٥حؽٚس وجؾبإ١ذز وجؾبٚغشز

                                           
ل 1791ٛل ؿ 4ل ٥غرس 3197س٨ٝ ـب٪ىّس ـب٦ظ ج٥ذو٥س ْق٢ح٧ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ج٥ٞنُس  (1)

 .5ل ط27/3/1951ؾ٦غس 
ل ؾ٦غالالالالالالالس0 ٥1951غالالالالالالالرس  268فب٢٪الالالالالالالس ج٥ٞنالالالالالالالحء جٔدجسٌ يف ٩قالالالالالالالشل ج٥ٞنالالالالالالالُس سٝالالالالالالال٨    (2)

)ج٥ْشٗ ٩ه٪ح ض٢شس ٖ ٌب٬٢  0ٛل وٝذ ؾحء يف  زج جؼب9٨٢ل 674ل ج٥ذّىي س٨ٝ 28/5/19519
٢ى٫ ٩قالذسجن ٥طٚغال  ج٥الرـ    ا٫ ٢َى٫ ٩قذسجن ٥طْذ٤َ ج٥ٞح٭ى٫ و٥طْي٤ُ ٭ٚحر ل ٙهى ٖ ٌب٬٢ ئٖ ا٫ َ

 و٥ط٢٪٦س ٩ح ٢َى٫ ُٙه ٬٩ ٭ٞـ(.
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وذحٔمالالحٙس ئذل ج٥طٚغالال ل ٙٞالالذ َىجؾالاله سؾالال٤ جٔدجسز ٩ٚهى٩الالحن ٝح٭ى٭ُالالحن فبالالذد       

يف ٩ْرالح  جٖؾط٪الحٍّ    les notions juridique au sens Etroitsج٥ذ٥ٖالس  
٬٢٥ ج٥قْىذس ضرذو ّرذ٩ح َٞى٧ جؾبؾشُ ذاّيحء  زج ج٦٥ٌٚ ٩ْرً ٝح٭ى٭ُالحن  جؾبطذجو٣ل و

 .strictosensuومُْحن جفيٗقُحن وفبذدجن 

ل ٙهالز  ج٥ْرالحسز ٖ   »فبالحسخ ٝالذ٨َ  «وٌب٢ررح ا٫ ٭نشخ ٩ػُٗ ٦ًّ  ز  جؼبح٣ ذْرالحسز  
ضالالػ  اَالالس فالالْىذس يف زبذَالالذ ٩ْرح الالح ٦ّالالً فالالُْذ جؼبُالالحز ج٥ُى٩ُالالس جؾبطذجو٥الالسل و٢٥الال٬     

 ضرذو ؾ٦ُس ّرذ٩ح ضط٦ٞ٘  ز  ج٦٢٥٪س َذ ج٥طؾشَِ. ج٥قْىذس

ل ئر ٝذ ٭ىجؾه قحٖش ٩طْذدزل وذح٥طحرل edificeو٭ٚظ ج٥ؾٍء ذح٥رغرس ٦٢٥٪س ٩ررً 
ضط٦ْٜ ذز٠٥ل و٦ُّرح ٩ْشٙس ٩ح ئرج ١ح٭ص  ز  جؼبحٖش ضذخ٤ يف ٩ٚهى٧  الز  ج٦٢٥٪الس   

خؾالالد جؾبررالالً ٩الال٬   maisonnetteا٧ ٖل ١٪الالح  الالى ج٩ْالالش يف قالالح٣ ج٥رُالالص ج٥قالالٖ      

 .Barraqué (2)َْطرب ٩ررً ا٧ ذشج١س0  ٤وج٥ٞحت٨ ٦ًّ اعحط ٬٩ قؿشل و 

و الالى ٖ َشٝالالً ئذل ٩غالالطىي   -la constatationرالالحش جؼبالالح٣ ٙاغواذْالالذ ٩الال٬ ر٥الال٠  
َريالالىٌ ٦ّالالً ٝالالذس ٩الال٬ جؼبشَالالس وجٖذطالالذجُل و الالٍ قشَالالس يف جْعالال٦ىخ  جٔدجسٌلج٥ٞالالشجس 

liberté de méthode (3). 

٫  الز  جؾبشجقال٤   ئ٥اليت ٌبالش ذبالح ج٥ٞالشجس جٔدجسٌل و٦ٝرالح      و٥ٞذ ضْشمرح عحذٞحن ٦٥٪شجق٤ ج
0ٍ  

                                                                                                   
 .739د. ع٦ُ٪ح٫ فب٪ذ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿ  (1)

(2) Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op,cit, p148. 
  .155جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (3)
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  ٗج٥طْشconception جؾبحدَسل اٌ ٦ًّ جؼبح٣ ج٥ٚشدَس ج٥ىجُْٝس حت٦ًّٝ ج٥ى ِ
 ج٥يت ضىؾد ضيرُٜ ج٥ٞحّذز جدذدز ؾبن٪ى٫ ج٥ٞحّذز ججملشدز.

  ج٥ط٢ُُالال٘ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ ٦٥ىٝالالحتِل اٌ ج٥ركالالع ّ٪الالح ئرج ١ح٭الالص ج٥ىٝالالحتِ جؾبحدَالالس جؾبػرطالالس
 ىؾه ج٥غحذٜل ضِٞ يف ٩ُذج٫ ضيرُٜ ج٥ٞحّذز ججملشدز.٦ًّ ج٥

  ومِ ج٥ٞحّذز جدذدز ؾبن٪ى٫ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس ججملشدزل اٌ ومِ ج٥ٞحّذز
 ج٥يت َط٨ ج٥ط٢ُُ٘ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٦٥ىٝحتِ ذحؾبيحذٞس ؿبح.

       وَشي اقذ ج٥ٚٞهحء ا٫ جّْ٪ح٣ جٔدجسَس ج٥ٞحت٪الس ٦ّالً عال٦يس ٩ُٞالذز ضركقالش
ذل وج٥ػح٭ُسل ا٩ح ج٥غ٦يس ج٥طٞذَشَس ٙطؾ٪٤ جؾبشجقال٤  ع٦يطهح يف جؾبشق٦طني جْو

 .(1)ج٥ػٗظ

  َط٪الالح٫ ذقالالىسز  ٥ُالالسل وئهبالالح يبطحؾالالح٫ ئذل   جْو٥ُالالطنيوٖ ؽالال٠ ا٫ جؾبالالشق٦طني ٖ
 ؾهذ ووٍّ وئسجدز.

  ٝشجس ئدجسٌ فالحدس ّال٬ عال٦يس    «غ٨ ئ٫ ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ اى٦ٜ جفيٗـ
وجقالالذز دو٫  ل اى٦الالٜ ر٥الال٠ دْٙالالس»٩ُٞالالذزل وٝالالشجس فالالحدس ّالال٬ عالال٦يس ضٞذَشَالالس 

 ج٥ط٪ُُض ذني ج٥طُُٞذ وج٥طٞذَش ذح٥رغرس ؾبخط٦٘ ّرحفش ج٥ٞشجس جٔدجسٌ.

        ٩ال٬ و٬٩ جؾب٦ْالى٧ ا٫ ٙثالس ج٥ٞالشجسجش ج٥طٞذَشَالس ٝالذ جخطٚالص  ٌ ل (2)ج٥ٞالح٭ى٫ جٔدجس
وفٚح٫ ٝح٭ى٭ُح٫ قبط٦ٚح٫ ٬٩ ّرقش ئذل  خش ٬٩  قشَس جٔدجسز وضُٞذ حوا٫ 

دجسز ضٞذَشَس ذح٥رغرس ئذل ١ال٤  ّرحفش ج٥ٞشجس جٔدجسٌ جخطٗٙحن ض٢ى٫ ع٦يس جٔ
ل ذحعالالالالط٪شجسل ٩ػالالالال٤ ّرقالالالالش ٩ُٞالالالالذز ض٦الالالال٠ ج٥ْرحفالالالالشل ئر ا٫  رح٥الالالال٠ ّرحفالالالالش

                                           
 .٦٥171ٞشجس جٔدجسٌل ؿ  د. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس (1)
وج٭َش ٢ّظ ر٠٥ جْعطحر فب٪ذ ّرالذ جػبالىجد قغالني0 ٩ٞالح٣ ذْرالىج٫ عال٦يس جٔدجسز ج٥طٞذَشَالس         (2)

 .112ل ؿ 4ط جؾبقشٌلوجخطقحفهح جؾبُٞذل ـب٦س ـب٦ظ ج٥ذو٥س 
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جٖخطقحؿ وج٥ؾ٤٢ وج٥ٖحَسل ١٪ح ا٫  رح٠٥ ّرقش جدال٤ وج٥غالرد ٌب٢ال٬ ا٫    
 .(1) َشد ٦ُّه٪ح ج٥طُُٞذ او ج٥طٞذَش قغد جْقىج٣

       َ ُ٪ُالس  واذْذ ٬٩ ر٠٥ ٙح٥ٞالح٭ى٫ ج٥ىمالٍْ ٖ َْالذ٧ وؾالىد ذْالل ج٥ٞىجّالذ ج٥طر
ج٥يت شبرف جٔدجسز ع٦يس ٩ُٞذزل و٩ِ ر٠٥ ٙهالٍ زبُال٤ ئذل ج٥ٞالشجسجش جٔدجسَالس     

 ج٥ٚشدَس ٥طكذَذ ؽشوه جٖ٭طٚحُ ذبح.

 0زجل وٌب٢ررح ا٫ ٭٦خـ ساَرح يف  زج جؾبىمىُ ذح٥رٞيطني جِضُطني  

   ٍَطكالذد يف ٩الذج  و٭يحٝاله ذىجعاليس ج٥ْ٪ال٤ ج٥ٚالشدٌل       ئ٫ جؾبش١ض ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥الزجض
ٍ  ٙهزج ج٥ْ٪٤ ج٥ٚشدٌ   situation de fait  ى ج٥ٞح٭ى٫ جْخـ ٦٥٪ش١الض ج٥الىجْٝ

 ج٥زٌ َط٪طِ ذه ٙشد ٬٩ جْٙشجد او قح٣ ٬٩ جْقىج٣.

  ٍ٤٢١ ٩ط٢ح٤٩ل ر٥ال٠ ا٫  الش٧ ج٥ؾالشُّس    ئٖ ٖ َقف ج٥رَش ئذل ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭
ذُرالهح يف ٭غالٜ ٩ال٬ ج٥طغ٦غالال٤     َطالأ٥٘ ٩ال٬ قض٩الس ٩ال٬ ج٥ٞىجّالذ جؾب جذيالس ُٙ٪الح       

٢ال٨ ضالذسؼ  الز  ج٥ٞىجّالذ وضرغالُٞهح  الى دسؾالس        ٫ ج٥زٌ يبئحخل حبُع وجٖ٭غُ
٩شو٭طهحل ئر ا٫ ٤١ ٝحّذز ٝح٭ى٭ُس ئهبح  ٍ اعحط ٦٥ٞحّالذز ج٥اليت ض٦ُهالحل و الٍ     

 يف ٭ٚظ ج٥ىٝص سبقُـ ٦٥ٞحّذز ج٥يت ضغ٪ى ٦ُّهح.

ٙح٥ٞحّذز ضر٦ٔ ٕحَالس ج٥طْ٪ال٨ُ يف ج٥ذعالطىسل غال٨ ضطنالحء٣ ض٦ال٠ ج٥ْ٪ى٩ُالس ذح٥طالذسَؽ يف         
ل غال٨ يف ج٥ْالالشٗ  حن يف ج٥ٞالح٭ى٫ل غال٨ يف ج٥ٗتكالس   ج٥ٞىجّالذ ج٥طح٥ُالسل ٙط٢الى٫ ا١ػالش سبققالال    

ج٥ٞشجس ج٥ٚشدٌل وذْذ  الز  جؾبشق٦الس جْخال ز َرالذا ج٥طرُٚالز جؾبالحدٌل       جٔدجسٌل واخ جن يف 
 قُع نبشؼ ٬٩ ٭يحٛ ج٥ٞىجّذ ج٥ٞح٭ى٭ُس.
٥قال وسز ج٥الزٌ َْالين جٖعالط٪شجس وجٖ٭غالُحخ      جوساَرح  الزج َطٚالٜ ٩الِ ٝالح٭ى٫ جؼبُالحز او      

ج٥ٞالالالح٭ى٭ٍ ١الالالحت٬ قالالالٍ ضطالالالذٜٙ يف اوفالالالح٥ه ٩الالالحء جؼبُالالالحز  دو٫ ج٥طٞيالالالِل و١الالالأ٫ ج٥رَالالالح٧
 وج٥ؾشُّس ٬٩ ساعه قطً اعبـ ٝذ٩ُه.

                                           
 .731د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿ  (1)
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ذْنالهح   -ػبهالس ج٥قالُحٕس  -ٖ سبط٦ال٘   سو٦ًّ  الزج جْعالحطل ٙح٥ٞىجّالذ ج٥ٞح٭ى٭ُال    
ّالال٬ ذْالالل جخطٗٙالالحن يف ج٥يرُْالالس وجػبالالى شل وئهبالالح جخالالطٗٗ يف ج٥ذسؾالالس دسؾالالس ج٥طْ٪الال٨ُ    

 وجؾبشو٭س.
يف ج٥رَالالح٧ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ ٩ريٞالالس وعالاليحن ضٚقالال٤    ٦ّالالً ر٥الال٠ ا٭الاله ٥الالُظ ٥الالذَرح   اد٣و٥الالُظ 

 .(1) ج٥رقىؿ جؾبُٞذز ٬ّ ج٥رقىؿ ج٥يت شبرف جٔدجسز ج٥غ٦يس ج٥طٞذَشَس

و٥ٞالالالذ ضأ١الالالذ  الالالزج جؾبْرالالالً يف ٝالالالشجس فب٢٪الالالس ج٥ٞنالالالحء جٔدجسٌ يف ٩قالالالش ج٥قالالالحدس يف  
 سئ٫ ج٥ٞالشجس ج٥طرَُ٪الٍ ج٥ْالح٧ َى٥الذ ٩شج١الض ٝح٭ى٭ُال      )) 0وج٥زٌ ؾحء ُٙاله  02/5/0152

فحن ٥ٚشد ٩ْنيل ٢ظ ج٥ٞشجس ج٥ٚشدٌ ج٥زٌ َرؾة ٩ش١ضجن ٝح٭ى٭ُحن خحّح٩س او ـبشدز ذْ
ٗتكالس ٩الػٗال ٙا٭اله يف ٭ٚالظ     ٫٥ ج٥ٞالشجس ج٥ٚالشدٌ ضيرُالٜ او ضرُٚالز     وئرج ١ح٫ فكُكحن ا

ج٥ىٝص ٩قذس ؾبش١ض ٝح٭ى٭ٍ ٙشدٌ او خحؿ ٩ط٪ُض ٬ّ جؾبش١الض جؾبطى٥الذ ّال٬ ج٥ٗتكالسل     
٫ ٩الالػٗال و الالٍ يف ٭ٚالالظ ٫ ج٥ٗتكالالس ٭ٚغالالهح ضيرُالالٜ ٥ٞحّالالذز ا٦ّالالًل و الالٍ ج٥ٞالالح٭ى١٪الالح ا

ج٥ىٝالالص ٩قالالذس ٥ٞىجّالالذ ٝح٭ى٭ُالالس ؾذَالالذز ّح٩الالسل و٢٥رالالهح اٝالال٤ ّ٪ى٩ُالالس ٩الال٬ ج٥ٞىجّالالذ     
ج٥رحربالالس ّالال٬ ج٥ٞىجّالالذ ج٦ّْالالًل و٩الال٬ غالال٨ ٙالالٗ ٌب٢الال٬ ج٥ٞالالى٣ ذالالأ٫ ج٥ْ٪الال٤ جٔدجسٌ ج٥الالزٌ  

٥رـ ّح٧ ٩ُٞذ ٖ َرؾة او َْذ٣ ٩ش١الضجن ٝح٭ى٭ُالحنل ٫ْ ١ال٤ ٝالشجس ئدجسٌ     ُٞحن ٢َى٫ ضير
ا٦ّالًل ١٪الح    سيف ٭ٚظ ج٥ىٝص ضيرُٜ ضرُٚزٌ ٥ٞحّذز ٝح٭ى٭ُال  ٩رؾة ؾبش١ض ٝح٭ى٭ٍ  ى
٥ٞحّالذز ٝح٭ى٭ُالس ؾذَالذزل     ٌب٬٢ ا٫ ٢َى٫ يف ٭ٚظ ج٥ىٝص ٩رؾثحنا٫ ٤١ ٭ـ ضيرٍُٞ 

٭ؾالالحء ٖ ٌبرالالِ ١الال٤ ٩رالاله٪ح جِخالالشل و١الال٤ ٩الالح  رح٥الال٠  الالى ا٫ ٩ىمالالىُ ١الال٤ جٔٙالالح٥طيرُٜ و
ص رجضاله ضيرُالٜ   ٩ره٪ح قبط٦٘ل ٙح٥ٞشجس َرؾالة ٩ش١الضجن ٝح٭ى٭ُالحن ٙشدَالحنل و٢٥راله يف ج٥ىٝال      

٥ٞحّذز ّح٩س ٩رؾثس ؾبشج١ض ٝح٭ى٭ُس ّح٩س ـبشدزل ١٪الح ا٭اله ّرالذ٩ح ٢َالى٫ جخطقالحؿ      
ؾهس جٔدجسز ٩ُٞذجن ىبالد ج٥طٚشٝالس ذالني قح٥الس ٩الح ئرج ١الح٫ ج٥الرـ جؾبُٞالذ َنالِ ٝحّالذز           
ّح٩الس ٩رؾالثس ؾبشج١الالض ٝح٭ى٭ُالس ّح٩الس ـبالالشدزل ١٪الح ا٭اله ّرالالذ٩ح ٢َالى٫ جخطقالحؿ ؾهالالس         

قح٥س ٩ح ئرج ١ح٫ ج٥رـ جؾبُٞذ َنِ ٝحّالذز ّح٩الس او   جٔدجسز ٩ُٞذجن ىبد ج٥طٚشٝس ذني 

                                           
(1)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif, p 177 ets. 
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٦ّالالً  جٔدجسزـبالالشدز سبالالـ ؽخقالالحن ٩ُْرالالحنل ٙٚالالٍ جؼبح٥الالس جْوذل َٞطقالالش دوس ؾهالالس    
ج٥طرُٚالالز جؾبالالحدٌل ٫ْ جخطقحفالالهح ٩ُٞالالذل ذالال٤ ْوبالالح ذقالالذد ٭الالـ خالالحؿ ذٚالالشد ٩ْالالني     

٥طرُٚالالزل ا٩الالح يف جؼبح٥الالس جٝالالِ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍل ٦ٙالال٨ َرالالٜ ذْالالذ ر٥الال٠ ؽالالٍء ئٖ  ججعالالطٞش ُٙالاله ج٥ى
٥ٞحّالذز زبذَالذ ـبالح٣ ج٭يرحٝهالح ذطْالُني      ٭ه ٖذذ ا٫ َغالرٜ ج٥طرُٚالز جؾبالحدٌ    ػح٭ُسل ٙاج٥

جْٙالالشجد ج٥الالز٬َ ضغالالشٌ ٦ّالالُه٨ل و٢َالالى٫ ر٥الال٠ ذٞالالشجسجش ٙشدَالالس ضْالالني  الالإٖء جْٙالالشجد         
 .(1) ((ذأؽخحفه٨ ٖ ذقٚحصب٨

 ادلطهت انثبنث

 ًنشئخ ًانمشاساد انكبشفخـذ انتًٍٍض ثني انمشاساد انَم

جس ج٢٥حؽال٘ ٥الذي ج٥ٚٞاله جٔدجسٌ جؼبالذَع ذأوبالح ضؾال٪٤       ٢شز ج٥ٞش٥ٙٞذ ضر٦ىسش 
 ج٥ٞشجسجش جؾبٚغشز وج٥ٞشجسجش جؾبإ١ذز ٥ٞشجسجش عحذٞس.

 lato sensuو٬٢٥ ٝنحء ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ اّيً  ز  ج٢ٚ٥شز ٩ْرً ٩ىعْحن0 
َؾ٪٤ ٤١ ٝشجس َغطهذٗ ئَقح٣ قٜ ٩ٞشس دبٞطنً ج٥ٞالىج٭ني وج٦٥الىجتفل ذال٤ ئ٫  الزج     

ج٥ٞالشجسجش   –س ج٥ػٗغسل ج٥ٞشجسجش ج٥رحؽثس ٬ّ عال٦يس ٩ُٞالذز   ذني ج٢ْٙح خ٦وججمل٦ظ 
 اّ٪ح٣ جٔدجسز جؾبحدَس. –ج٢٥حؽٚس 

ل وٝالذ  01/01/0155و زج ٩ح َطنف يف ٝشجس فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ج٥قحدس يف 
يف  الز  جؼبالح٣ ٭قىفالحن ٝح٭ى٭ُالس ٩ُْرالس ٦ّالً       ضيرالٜ  ئ٫ جػبهالس جٔدجسَالس   )) 0ؾحء ُٙه

 .((ئسجدز ٩ُٞذز ذط٠٦ ج٥رقىؿقحٖش خحفسل و ٍ ذز٠٥ ضطقشٗ ٬ّ 

                                           
 .341ج٥غرس ج٥ْحؽشزل ـب٪ىّس  ز  جد٢٪سل ؿ  (1)
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َرؾأ ٬ّ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس ٩رحؽشزل  ١ح٫ جؾبش١ض ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥زجضٍو٩إدي ر٠٥ ا٭ه ئرج 
وَٞطقش ّ٪٤ جٔدجسز ٦ًّ ضيرُٜ  ز  ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥ْح٩س ٦ًّ ج٥ىٝحتِ جؾبحدَس 

١الض  جؾبْشومسل ٙا٫  زج ج٥ْ٪٤ َأخز ق٨٢ ج٥ْ٪٤ جؾبحدٌ ج٥زٌ ٖ َرؿ٨ ّره ٭ؾالىء جؾبش 
ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥ٚشدٌل و٩ح ر٠٥ ٫ْ  زج جؾبش١ض ئهبح َرؾأ ٩رحؽشز ٬ّ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس 

 .(1)رجصبحل و٤ْٙ جٔدجسز يف  ز  جؼبح٥س ٖ َْذو ا٫ ٢َى٫ ١حؽٚحن ٦٥٪ش١ض ج٥ٞح٭ى٭ٍ

ج٥شذو ذني ج٥غال٦يس   –ويف قذود ٩ُْرس  –ويف جؼبُٞٞس ا٭ه ئرج ١ح٫ ذح٢٩ٔح٫ 
وذحؾبٞحذال٤ سذالو ج٥ٞالشجسجش ج٢٥حؽالٚس ذح٥غال٦يس جؾبُٞالذزل       ج٥طٞذَشَس وج٥ٞشجسجش جؾبرؾالثسل  

  الحضني ج٢ٚ٥الشضنيل   ٙا٫  زج ج٥شذو ٥الُظ ٩ي٦ٞالحنل ذال٤ ىبالد ج٥ط٪ُُالض دو٫ ج٥ٚقال٤ ذالني       
 .(2) ح َقذس ٬ّ ع٦يس ئدجسَس ٩ُٞذزئهبج٥ٞشجسجش جؾبرؾثس  ٖعُ٪ح ا٫ ذْل

 0غح٭ُحن0 ضُُٞ٪رح ؿبزج جؾبىمىُ
ٗ ذحعطٞشجء ّرحفش جؾبىمىُ ذح٥قىسز ج٥يت عرٜ  ه سغبهحل َطنف ؾ٦ُحن ٩ذي جٖخالط

وذحٔمالالحٙس ئذل ر٥الال٠ ٙهرح٥الال٠ ا٩الالىس اخالالشي ضضَالالذ وجٖؽالالطرح  يف خُىىهالالح و٩ٞى٩حصبالالحل 
 و ز  ج٩ْىس  0ٍطرح١حن وضػشَهح ضذجخٗا وضُْٞذجنل ج٥قىسز ٕ٪ىمحن وجؽ

ئ٫ ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس جؾبقالالشٌ خالالشؼ ٦ّالالً ج٥ٞحّالالذز ج٥غالالح٥ٚس ج٥الالز١ش )ج٥ط٪ُُالالض ذالالني      -0
٠٥ ٦ًّ ج٥ٞشجس( يف ا١ػش ٩ال٬ ق٢ال٨ل وئ٭رالح ٦ّالً عالر٤ُ جؾبػالح٣       ج٥طُُٞذ وج٥طٞذَش واغش ر

 ٭ىسد ذْل  ز  جْق٢ح٧(.

     0ل وج٥الزٌ  3/6/0121ق٨٢ فب٢٪س ج٥ٞنالحء جٔدجسٌ يف ٩قالش ج٥قالحدس يف
ج٥َشوٗ  ا)ئ٫ ٝشجس ضُْني جؾبىٍ٘ ذٗ ١ؾ٘ ىيب  ى ٦ًّ اعى) 0ضٞى٣ ُٙه

ّالالح٧ ّ٪الال٤ قبالالح٥٘ ٦٥ٞالالح٭ى٫ل ئٖ ا٭الالهل وٝالالذ ذحؽالالش ّ٪٦الاله ذبالالز  ج٥قالالٚس ٩رالالز     
دو٫ ا٫ َطخز حبٞه اٌ ئؾشجء خبقىؿ ج٢٥ؾال٘   0155قطً ّح٧  0151

                                           
 ٛ. ٥6غرس  1747ج٥ٞنُس س٨ٝ  (1)
 .726د. ع٦ُ٪ح٫ فب٪ذ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿ  (2)
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ج٥ييبل ٙا٫ ٝشجس ضُُْره ذبز  ج٥قىسز ٢َى٫ ٝذ ج١طغد ققح٭س ضْق٪ه ٬٩ 
 .(1) (ج٥ٖٔحء(

 0ل وٝالالذ ؾالالحء ُٙهالالح02/3/0152 سز ج٥ ذُالالس وج٥ط٦ْالال٨ُ ج٥قالالحدسز يفٙطالالىي ئدج 
س ٝرال٤ ٩نالٍ   ئ٫ ج٥ٞشجس ج٥قحدس ذطُْني ٩طؿرظ يف ئقذي ج٥ىٍحت٘ ج٥ْح٩))

عبظ عرىجش ٬٩ ضالحسَخ ربرغالهل  الى ٝالشجس قبالح٥٘ ٦٥ٞالح٭ى٫ل و٩الِ ر٥ال٠ ٖ         
 .(2)((ىبىص عكره ذْذ ٩نٍ عطني َى٩حن ٖعطٞشجس 

و ى ٬٩ ذرالحز ـب٦الظ ج٥ذو٥الس جؾبقالشٌ وو١ُال٤      « "جْعطحر ّرذ  فبش٧"٥ٞذ جٝ ـ  -6
ج٥غالالح٥٘ ج٥الالز١ش ّالال٬ ج٥غالالكدل جٝالال ـ ٦ّالالً جؾبخطقالالني ذافالالذجس  ح٥الالهيف ٩ٞ »عالالحذٜ ٥الاله
ذ ج٥طرَُ٪ُس ا٫ ٦َْٞىج  غحس ح ٦ًّ ئفذجس ٝشجسجش ئدجسَسل ٖ ٙشٛ يف ر٠٥ ذني ج٥ٞىجّ

 ج٥رقىؿ جؾبُٞذزل وٕ  ح.

ٙه٤ جّطرب  زج ج٥ُٚٞه ج٥ٞشجسجش ج٥قحدسز ذحٖعطرحد ئذل ٭قىؿ ٩ُٞذز ضريىٌ ٦ًّ 
 .ٖخطُحس؟ٝذس ٬٩ جؼبشَس وج

4-      ْ ُالىخل و الزج   شبُض ج٥رؾالحه جٔدجسٌ حبحؾطاله ئذل جٖعالطٞشجس وج٥غالشّس يف ضٖيُالس ج٥
 جٖعطٞشجس مشوسٌ ذح٥رغرس ٥ٓومحُ جؾبحدَس مشوسضه ذح٥رغرس ٦٥طقشٙحش ج٥ٞح٭ى٭ُس.

ئذل ضىؾُه ٭َش جؾبخطقني  »٬ّ ج٥غكد ٩ٞح٥ه«٩ح قذج جْعطحر ّرذ  فبش٧  و زج
ذطرَال٨ُ جعالطٞشجس جْومالحُ جؾبحدَالس وج٥الرـ       جٖ ط٪الح٧ ذافذجس ج٥ٞىجّالذ ج٥ٞح٭ى٭ُالس ئذل   

 ح٣ ج٥ٞح٭ى٭ُس.٦ُّهح ؾررحن ئذل ؾح٭د جّْ٪
٥ٞالالذ دسط اقالالذ ٙٞالالحء ج٥ٞالالح٭ى٫ جٔدجسٌ ٩غالال٠٦ ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس جؾبقالالشٌ دسجعالالس     -3

 ـبطضاز يف ئىحس ٭َشَس ج٥طغىَحش.

                                           
 ل ججمل٪ىّس.215ل ؿ 14 (1)
 .59ل ؿ 11ط (2)
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)ئ٫ ٩رذا ج٥طغىَحش َٞى٧ اعحعحن ٦ًّ جؾبرحدب ج٥ْح٩س جؾبغط٪ذز ٬٩ ) 0ويف ساَه
ل واق٢الح٧ ٝالح٭ى٫ ـب٦الظ ج٥ذو٥السل وٖ َْالذو ا٫      ج٩ِشزا٭َ٪س ج٥ىٍُٚس ج٥ْح٩س وفٚطهح 

٬ ض٠٦ جؾبرالحدب  ج ج٥ؾأ٫ عىي ج٢٥ؾ٘ ١ؾٚحن فكُكحن ّى٫ ٩ح ٝشس  ججمل٦ظ يف  ز٢َ
ج٥ْح٩سل وضيرُٞحن ؿبح ُٙ٪الح َقالذس ٩ال٬ اق٢الح٧ ٩ط٦ْٞالس دبرحصّالحش ج٥ىٍُٚالس ج٥ْح٩الس...         

دجسز ٦٥ٞالح٭ى٫ يف  الزج ججملالح٣  الٍ قبح٥ٚالس ٥ٞحّالذز ٝح٭ى٭ُالس  ٩الشز ٩الال٬         جٔوئ٫ قبح٥ٚالس  
هالالحل وضْالالذ  الالز  جؾبخح٥ٚالالس قبح٥ٚالالس ٝح٭ى٭ُالالس ج٥رَالالح٧ ج٥ْالالح٧ ٖ شب٦الال٠ جٔدجسز جؽبالالشوؼ ٦ُّ

ؾغُ٪س ضْذ٧ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ورب٦ْه ذذو٫ اغشل ئر ا٫ جٔدجسز ض٢ى٫ دبح م٪رطه فب٤ 
ج٥ٞشجس ج٥قحدس ذح٥طغىَس ٝذ ٝالشسش ٩الح ٖ َالذخ٤ ئىٗٝالحن يف جخطقحفالهحل ووَٖطالهحل       

 .(1) (كبح َْذ ٦ًّ ج٥ركى ج٥زٌ عحس ٦ُّه ج٥ٞنحء جٔدجسٌ جٕطقحذحن ٦٥غ٦يس(

  زج وئ٭رح ٭غؿ٤ ٦ًّ  زج ج٥شاٌ جؾبٗقَطني جِضُطني0
٬٩ جؾبغ٨٦ ذه ا٫ ٨َْ٩ ٝىجّذ ج٥ٞالح٭ى٫ جٔدجسٌ ٩ال٬ ج٥رَالح٧ ج٥ْالح٧ل ٭ٞالى٣ ٩َْال٨        (0

 ٝىجّذ  زج ج٥ٞح٭ى٫ل ٫ْ  رح٠٥ ٝىجّذ ٝح٭ى٭ُس ئدجسَس ٕ   ٩شز.

٦ٙ٪الالحرج ج٥ ١ُالالض ٦ّالالً ج٥ٞىجّالالذ    جنوئرج ١ح٭الالص ٩َْالال٨ ٝىجّالالذ ج٥ٞالالح٭ى٫ جٔدجسٌ  ٩الالشزل ئر  
 ؾبرَ٪س ٦٥٪ضجَح جؾبح٥ُس ٦٥٪ىٍٚنيل وئٙشجد ح خبقحتـ شبُض ح ٬٩ ٕ  ح.ج

ئذل جّطرالالحس ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ ٩ْالالذو٩حن ئرج ١الالح٫ خالالشوؼ    َالالز د ج٥ٚٞالاله يف ـب٪ىّالاله  (6

 .manifestجٔدجسز ٦ًّ ج٥ٞح٭ى٫ فحسخحن 

و٥ْالال٤ ٩َْالال٨ ج٥طيرُٞالالحش ج٥ٞنالالحتُس ؿبالالز  جؼبالالح٣ ٩شؾْهالالح جّٖطالالذجء ٦ّالالً جؼبشَالالحش    
 ٗ ٙكالالحٖش ج٭ْالالذج٧ ذغالالرد ج٥ُْالالد يف س١الال٬ جدالال٤      جنٟ جؽبحفالالسل ئرج٥ٚشدَالالسل او ج٩ْالال

  ُس ٦٥٪ىٍٚنيل قغد ج٥شاٌ ج٥غحذٜ.٥ُغص ٬٩ جٖضغحُ ج٥زٌ َغطىؾد جؾبضجَح جؾبح٥

                                           
 .1554ل ؿ 2ل هفب٪ذ قح٩ذ جػب٪0٤ جؾبىٍ٘ ج٥ْح٧ (1)
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ٖ يبٜ ٥رح ج٥طغحؤ٣ ٬ّ جؾبُْحس ج٥رذ٤َ ج٥زٌ او٬٢٥ ذْذ  ز  جػبى٥س ج٥يى٦َسل 
 ٨ ذرحء ؟جؾبىمىُ وَُٞيب٨٢  زج 

هبالالح ىبالالد ج٥شؾالالىُ ئذل جْفالالى٣ وجؾبرالالحدب ج٥ٞح٭ى٭ُالالس  ٭ْطٞالالذ ا٭الاله ٥ٕؾحذالالس ٦ّالالً ر٥الال٠ ئ 
 ج٥ْح٩س.

ضنالِ ٥رالح قؿحذالحن عالحضشجن ذالني ج٥ٞنالحء جؾبىمالىٍّل         –١٪ح  الى ٦ْ٩الى٧    –ٙهز  جؾبرحدب 
و٩حدضالالاله جؾبشج١الالالض جؾبىمالالالىُّس وج٥ْح٩الالالسل وذالالالني ج٥ٞنالالالحء ج٥الالالزجضٍل و٩ىمالالالىّه جؼبٞالالالىٛ 

 ج٥زجضُس.

ٙشجد ٩ُْرني ذزوجصب٨ يف ٩ْنيل او اج٥زجضٍ او ج٥ؾخقٍل ٙهى ٩ش١ض خحؿ  ا٩ح جؾبش١ض
و٦ًّ خٗٗ ر٠٥ل ٙحؾبش١ض جؾبىمىٍّل د  خش٬َ ٩ُْرني اَنحن ذزوجصب٨ل ٩ىجؾهس اٙشج

  ى ج٥ٞحّذز ج٥ْح٩س ججملشدز ج٥يت ضىجؾه جْٙشجد ذقٚحصب٨ ٖ ذزوجصب٨.
وادجز ج٥ٞنحء جؾبىمىٍّ  ٍ دّىي ج٥ٖٔحءل وا٩ح ٩ىمىُ  الز  ج٥الذّىي ٙهالى زبالشٌ     

قالالىؿ ج٥ٞح٭ى٭ُالالس ٩الال٬ ٝرالال٤ ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ ج٥ٚالالشدٌ او   ٩الالح ئرج ١الالح٫  رح٥الال٠ خالالشٛ ٦٥ر 
 ج٥ٗتكٍل دو٫ ا٫ َذخ٤ يف جخطقحفهح ج٥طْشك ٦٥كٞىٛ ج٥زجضُس.

و٬٩ ؾهس اخشيل ٙأدجز جؼبٞىٛ ج٥زجضُس  ى ج٥ٞنحء ج٢٥ح٤٩ل و زج ج٥ٞنحء ٖ ٢َطٚالٍ  
 ٦٥ٞالح٭ى٫ ٦١ُالحن او ؾضتُالحنل ذال٤ َط٦ٖٖال٤ ئذل      طاله ؾبخح٥ٚئ٥ٖحء ٝشجس ح ذطكي٨ُ ساٌ جٔدجسز و

اّ٪الالحٛ ج٥رالالضجُ ذحقػالالحن ّالال٬ ٩الالذي جؼبٞالالىٛ ج٥ؾخقالالُسل ٩الالِ ج٥طرىَالاله ذأ٭الاله ٩الال٬ جؾب٪٢الال٬       
ذْالالل جْقُالالح٫   ا٫ ضطغالالِ يف »١٪الالح َالالذ٣ ٦ُّهالالح جغبهالالح   «٥الالذّىي ج٥ٞنالالحء ج٢٥ح٩الال٤   

 .(1) ٦زجضُس ٦ًّ ج٥غىجء٦٥٪شج١ض جؾبىمىُّس و٥
وٖ ؽالال٠ ا٫ عالال٦ىٟ ىشَالالٜ ج٥ٞنالالحء جؾبىمالالىٍّ او ج٢٥ح٩الال٤ل ئهبالالح َطىٝالال٘ ٦ّالالً خُالالحس   

سل وىرْحن ٙهزج جؽبُحس ٖ ٌب٬٢ ا٫ ٢َى٫ ئٖ ذح٥رغرس ْفكحخ جؾبشج١ض فحقد ؾبق٦ك

                                           
 .231ل 4د. ٩قيًٚ اذى صَذ ٙه٪ٍ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ه (1)
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فكحخ جؾبشج١ض ج٥زجضُسل ٙٗ َغطيُْى٫ ج٥الذٙحُ  ْج٥ٞح٭ى٭ُس جؾبىمىُّسل ا٩ح ذح٥رغرس 
 ٬ّ قٞىٝه٨ ئٖ ذىجعيس دّىي ج٥ٞنحء ج٢٥ح٤٩.

٦َؿأ افكحخ جؾبشج١ض جؾبىمىُّس ئذل ٝنالحء  ا٫ و٦ًّ  زج جْعحطل ٙحْف٤ 
و٬٢٥ ىبىص ٥رْل  إٖء ا٫ ٦َؿأوج ئذل دّالىي ج٥ٞنالحء ج٢٥ح٩ال٤ يف جؼبالحٖش      ج٥ٖٔحءل

 .ج٥يت شبركه٨ ذبح ٩ضجَح ٕ  ٩طىٙشز يف دّىي ج٥ٖٔحء
و الالزج ج٥ٞالالى٣ ٩ٞقالالىس ٦ّالالً ج٥يْالالى٫ جؽبحفالالس ذح٭طخالالحخ جٔدجسز جد٦ُالالس وجؾبرحصّالالحش     
    ّ ٬ جؽبحفس ذحؾبشضرحش وجؾب٢حٙ ش وجؾبْحؽحشل و٩رحصّالحش ج٥نالشجتد وج٥شعالى٧ل ٙح٥يالح

يف ٤١  ز  جؾبرحصّحش يف ٩ش١ض ٝح٭ى٭ٍ ٩ىمىٍّل وىبد ا٫ ضٚطف ٥ه دّىي ج٥ٖٔالحءل  
 .(1) ودّىي ج٥ٞنحء ج٢٥ح٤٩

شَالالٜ يو٦ّالالً  الالذٌ ٩الالح ضٞالالذ٧ل ٙٞالالذ ١الالح٫ ٦ّالالً ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس جؾبقالالشٌ ا٫ َغالال٠٦ ج٥    
ج٦ْ٥٪ٍ ج٥زٌ َطٜٚ ٩ِ ٩رحدب ج٥قُحٕس ج٥ٞح٭ى٭ُسل و٬٩ غ٨ ٙرذٖن ٬٩ جؾبغ٠٦ جؾبرطغالش  

شَالالالٜ ذالالالني ج٥طُُٞالالالذ وج٥طٞالالالذَش يف ج٥رقالالالىؿل ذالالالذٖن ٩الالال٬ ر٥الالال٠ ١الالالح٫      جؾبط٪ػالالال٤ يف ج٥طٚ
ج٥ٖٔالالحءل او دّالالىي   دّالالىيذحعالالطيحّطه ا٫ َٚالالطف ا٩الالح٧ افالالكحخ جؾبشج١الالض جؾبىمالالىُّس     

 ج٥ٞنحء ج٢٥ح٤٩ل قغر٪ح ضٞطنُه ٩ق٦كطه٨...

وٖ قحؾس ٦٥طذ٤ُ٥ ذأ٫ دّىي ج٥ٞنحء ج٢٥ح٤٩ ٖ سبنِ ؾبُْحد ج٥غطني َى٩حن ج٥زٌ  ى 
 خحؿ ذذّىي ج٥ٖٔحء.

وج٦٢٥٪س ج٥ٚق٤ يف  زج جؾبىمىُل  ٍ ا٭ه ١ح٫ ذحعطيحّس ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقالشٌ ا٫  
َغطْني ذحْعظ ج٥يت ضٞى٧ ٦ُّهالح دّالىي ج٥ٖٔالحءل او دّالىي ج٥ٞنالحء ج٢٥ح٩ال٤ دو٫ ا٫       
يب٪٦رح ٩غإو٥ُس ج٥غ  يف  الزج ج٥يشَالٜ ج٥يىَال٤ جؾبط٪ػال٤ يف ج٥طٚشَالٜ ذالني ج٥رقالىؿ        

 شَس.جؾبُٞذزل او ج٥يت شبرف جٔدجسز ع٦يس ضٞذَ

                                           
 .233ؿ  ل4د. ٩قيًٚ اذى صَذ ٙه٪0ٍ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ه  (1)
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دل ضْرالذ او ضغال٠٦ ٩غالح٢٥هل و الى ٩ٚطالىـ ٢٥ال٤ ساٌ        و٦ًّ ٤١ ٙ٪ىمْرح ٖ َضج٣ ذ٢الشجن 
 قش وذرحء.

 0ًطهت انشاثغـان

 هنبئٍخ انمشاس اإلداسي

ض٢الشس  الزج ج٥ىفالال٘ ج٥ٞالح٭ى٭ٍ يف ج٥رقالالىؿ جؾبطْحٝرالس ٥ٞالالىج٭ني ـب٦الظ ج٥ذو٥الالس      
(ل جؾبيرالالٜ قح٥ُالالحن يف عالالىسَح ٥0151غالالرس  015جؾبقالالشٌ )دبالالح يف ر٥الال٠ ج٥ٞالالح٭ى٫ سٝالال٨ 

قُع جّطرب  زج ج٥ىف٘ ؽشىحن ٥ٞرى٣ دّىي ج٥ٖٔحءل ٦ًّ خٗٗ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ٚش٭غٍ 

 .decision exécutoireج٥زٌ جعطْ٪٤ جفيٗـ0 ج٥ٞشجس ج٥طرُٚزٌ 

ذَالذ جؾبٞقالىد ٩رالهل كبالح     و٥ٞذ اغحس  الزج ج٦٥ٚالٌ ١الػ جن ٩ال٬ جػبالذ٣ وج٥رٞالحػ قالى٣ زب       
 ٩نال٪ى٭ه  عالرب ئذل ذز٣ ؾهىد ؾحدز ٥نالرو قالذود  و  جميش ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ 

 و٩ْرح .

و٬٩ ذالحخ ج٥طالهشخ ٩ال٬ ٩ىجؾهالس      –ل ٙا٫ ذْل اق٢ح٧  زج ججمل٦ظ ٠وجْٕشخ ٬٩ ر٥
ل ور٠٥ ذرْطهح ٝشجس ٭ٞحذس جؾبهال٬  »ج٥رهحتُس ذىف٘ ج٥طرُٚزٌ«ٝش٭ص فٚس  –جؾبؾ٦٢س 

ٌ  شجسٝ«ج٥يرُس ذحٔقح٥س ئذل ـب٦ظ ج٥طأدَد ذأ٭ه  ل يف قالني  (1) »ئدجسٌ وبحتٍ ضرُٚالز
 .(2) »وبحتٍ«دو٫ ا٫ ضطْشك ئذل ٥َٚس  »ٝشجس ضرُٚزٌ«ف٘ اوبح ج١طٚص ذاىٗٛ و

 وٙنٗا ٬ّ ر٠٥ل ٙح٥ٚٞه جؾبٞحس٫ َيح٥ْرح ذحفيٗقحش ٩طْذدز0

                                           
 .012/4/1958ق٢٪ه ج٥قحدس يف (1)
 .26ل ؿ5ل ط7/11/1959ـب٪ىّس  زج ججمل٦ظ0 ؾ٦غس  (2)
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1- Acte administratif définitif. 

2- Acte administratif final. 

3- D'après une compétence exclusive. 

  ٚ َالالس و ٢الزج ضَهالالش جؼبحؾالالس ٦٩كالالس ٥طكذَالذ  الالز  جؾبقالالي٦كحشل ٖ عالالُ٪ح ا٫ ٥
ؽٞص ىشَٞهح يف ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ىمالٍْل ومبال٬ قُالح٣ ٩ىجؾهالس َى٩ُالس وّ٪٦ُالس        »وبحتٍ«

 ٦٥طْح٤٩ ٩ِ  ز  ج٦٥َٚسل و٩ح ضغطىؾره ٬٩ ؽشوه وُٝىد.

وج٥غالالإج٣  Acte administstratif définitif0زبذَالالذ جؾبٞقالالىد ٩الال٬ جؾبقالالي٦ف  
 الز   ٤١ ٩شق٦س ٬٩  –يف زبذَذ٭ح ٦٥رهحتُس  –جؾبيشوـ  ى0  ٤ ٭أخز ذْني جّٖطرحس 

 ٭رَش ئذل  ز  جؾبشجق٤ يف ـب٪ىّهح؟جؾبشجق٤ل ا٫ 

كذَالالذ ٩غالالأ٥س او٥ُالالس ضط٦ْالالٜ ذط – ٖ ؽالال٠و –رهحتُالالس ج٥ٞالالشجس َالالػ  ذ الالزج ج٩ْالالش جؾبط٦ْالالٜ 
 .٩قذس ج٥ٞشجسل ٢ُٙ٘ مبذد ر٠٥؟

ٌب٤ُ ذْل ج٥ٚٞهحء ئذل جؼب٤ جؾبىعِل ويف ساٌ  الزج ج٥ٚشَالٜ ا٫ ج٥ٞالشجس َْطالرب فالحدسجن ّال٬       
٪حن ١ح٫ دوس ل وعىجء جٝطقش ج٩ْش ٦ًّ ـبشد جؾبؾالحس١س  ٤١ ؽخـ َغح ٨ يف ئّذجد  ٩ه

 جؾبحدَس يف فُحٕس ج٥ٞشجسل ا٧ ١ح٫ ٥ه دوس ئىبحذٍ يف زبذَذ ٩ن٪ى٭ه ج٥ٞح٭ى٭ٍ.

ج٥ٞح٭ى٫ اخز ساٌ ؾهس ٩ُْرس ذؾالأ٫ جسبالحر ٝالشجس ٩ْالنيل     ٙارج ٭ـ  جؾبُْحسٙٞحن ؿبزج وو
  ٦٩الض٧ ٦٥ؿهالس   ٙا٫  ز  جػبهس ضْذ ٩ؾحس١س يف فرِ ج٥ٞشجس قطً و٥الى ١الح٫ ساَهالح ٕال    

 ج٥يت ضطخز ج٥ٞشجس ج٥رهحتٍ.

و٦ّالالً ج٢ْ٥الالظ ٩الال٬ ر٥الال٠ل َٞالالى٧ جؼبالال٤ جؾبنالالُٜ ٦ّالالً ئعالالرحد ج٥ٞالالشجس ئذل ج٥ؾالالخـ او     
جْؽخحؿ ج٥ز٬َ ٢َى٫ فذوس ج٥ٞشجس ٩طىٝٚحن ٦ًّ ٩ىجٙٞطه٨ وقذ ٨ل و٬٩ غ٨ ٢َالى٫  
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ج٥ؾالخـ او جْؽالالخحؿ ج٥الالز٬َ َغالالط٦ض٧ ج٥ٞالالح٭ى٫ ٩ؾالالحس١طه٨ل دو٫ ا٫ َطىٝالال٘ فالالذوس  
 حته٨ل ٢َى٭ى٫ خحسؼ ٭يحٛ ج٥غ٦يس ٩قذسز ج٥ٞشجس.ج٥ٞشجس ٦ًّ سم

ػبهحش جٖعطؾحسَس ج٥يت َغط٦ض٧ ج٥ٞح٭ى٫ اخز ساَهح ٝر٤ جسبحر ٝشجس ٩ْالنيل  ٙح
دو٫ ا٫ ىب٤ْ  زج ج٥الشاٌ ٦٩ض٩الحنل ٖ ضْالذ يف قغالحخ ج٥غال٦يس ج٥اليت افالذسش ج٥ٞالشجسل         
و٩الال٬ ذالالحخ اوذل ٢َالالى٫ ١الال٤ ؽالالخـ ؽالالحسٟ يف فالالُحٕس ج٥ٞالالشجس ٩غالالطرْذجن ٩الال٬ زبذَالالذ   

 ٩قذسز ج٥ٞشجس.ج٥غ٦يس 

و١ز٠٥ ًبشؼ ٬٩ ٭يحٛ ج٥غال٦يس ٩قالذسز ج٥ٞالشجسل جْؽالخحؿ ج٥الز٬َ ٢َالى٫ ؿبال٨ قالٜ         
٩ُٞالالذز ذبالالز  ٕالال  جٝالال جـ ج٥ٞالالشجسجشل ٩الالح دج٩الالص ج٥غالال٦يس ج٥الاليت ضطخالالز ج٥ٞالالشجس ج٥رالالهحتٍ    

 .(1)جٖٝ جقحش

و٤ْ٥  زج جؼب٤ جؾبنُٜ  ى جْع٨٦ل ئر ٥ُظ ٬٩ جؾبْٞى٣ ا٫ ٭رغد ئفذجس ج٥ٞشجس ئذل 
٦ض٧ ج٥ٞالالح٭ى٫ اخالالز ساَهالالح ٝرالال٤ جسبالالحر ج٥ٞالالشجسل ٩الالح دج٩الالص جػبهالالس ج٥الاليت  ؾهالالس ئدجسَالالس جعالالط

ضقذس ج٥ٞشجس شب٠٦ قبح٥ٚس ج٥شاٌ ج٥يت ج٭طهص ئ٥ُه ض٠٦ جػبهس جٖعطؾحسَسل وٖ ؽال٠  
ا٫ جؾبريٜ َٚشك ّذ٧ ٭غرس ج٥ٞشجس ئذل ٕ  ج٥غال٦يس ج٥اليت ض٢الى٫ ٩ىجٙٞطالهح مالشوسَس      

 ٖسبحر ج٥ٞحس جؾبز١ىس.

٬٩ زبذَذ ٩قذس ج٥ٞشجس ؿبح ج٭٢ْحعهح ٦ًّ ٩غأ٥س  و٭ْطٞذ ا٫  ز  ج٥رَشز وجؾبىٝ٘
 زبذَذ وبحتُس ج٥ٞشجس.

                                           
 لل دجس ج٥رهنالالس٥1969ٞالالح شزل د. غالالشوش ذالالذو0ٌ ضالالذسؼ ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالسل و٩رالالذا ج٥ؾالالشُّسل ج     (1)

 .33ؿ
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َْى٥ى٫ ٦ًّ جؼبال٤ جؾبىعالِ ج٥الزٌ     ج٥ٚٞهحءو٦ًّ  زج جْعحط ٙٞذ ساَرح ذْل 
٦ًّ اعحط جؾبشجق٤ ج٥يت ٌبش ذبح ج٥ٞشجسل  »ج٥رهحتُس«عرٜ جٔؽحسز ئ٥ُهل اٌ يبذدو٫ 

 او جػبهحش ج٥يت ضطذخ٤ يف ئفذجس .

ج٥الاليت سدد الالح جؾبؾالالشُ  »ج٥رالالهحتٍ«ي٪الالحوٌ ا٫ ّرالالحسز ج٥شي ج٥الالذ١طىس ويف  الالزج ج٥قالالذد َالال
ئر ا٫ ج٥ٞالالشجس ٝالالذ ٢َالالى٫ وبحتُالالحن ذح٥رغالالرس ٥غالال٦يس ٩ُْرالالسل وٕالال    لجؾبقالالشٌ ٕالال  ٩ىٙٞالالس

وبحتٍ ذح٥رغرس ٥ٖ  الحل ٙالح٥ٞشجسجش ج٥قالحدسز ّال٬ ـب٦الظ ج٥طأدَالد جٖذطالذجتٍل او ّال٬         
ش وبحتُالس ذح٥رغالرس   ػبرس ج٥ؾُحخحش وج٥يت زبطحؼ ئذل ضقذَٜ ع٦يس ا٦ًّ  الٍ ٝالشجسج  

 .(1) ٦٥ؿهس ج٥يت افذسصبحل و٢٥رهح ٕ  وبحتُس يف دّىي ج٥ٖٔحء

ج٥الاليت وفالال٘ ذبالالح ج٥ٞالالشجس ج٥ٞحذالال٤      »وبالالحتٍ«ويف ساٌ ج٥الالذ١طىس ج٥ي٪الالحوٌل ٙالالا٫ ٦١٪الالس    
 ٍ ٦١٪س ؾح٩ْس ٕ  ٩ح٭ْسل و٥ز٠٥ ٙهى َٞ ـ جعطرذجؿبح ذ٦٢٪س ضرُٚالز0ٌ   -٥ٕ٥ٖحءل 

exécutoire(2) ج٥ٚش٭غٍ ل ج٥يت َشدد ح ـب٦ظ ج٥ذو٥س. 

ذش ذْالالل اق٢الالح٧ ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ يف ٩قالالش  الالزج ج٥الالشاٌل و٩الال٬ ر٥الال٠ ق٢الال٨    و٥ٞالالذ اَالال
جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح ج٥زٌ جّطرب ٝشجس جٔدجسز ذاقح٥س جؾبىٍ٘ ئذل ـب٦ظ ج٥طأدَالدل  

ئر ا٫ ج٥غال٦يس جٔدجسَالس ضغالطرٚذ     »ٝشجسجن ضأدَرُالحن وبحتُالحن  «جّطرب ل ٝشجسجن وبحتُحنل و٥ُظ 
 جس ج٥ٞشجسلال ٙٗ شب٠٦ ج٥شؾىُ ُٙهل او ج٥ْذو٣ ّره.ع٦يطهح يف ئفذ

و٥ٞالالالذ ضأ١الالالذ  الالالزج ج٥الالالشاٌ حب٢الالال٨ فب٢٪الالالس ج٥ٞنالالالحء جٔدجسٌ يف ٩قالالالش ج٥قالالالحدس يف        
)٩طً ١ح٫ ج٥ػحذص ا٫ جؾبذٍّ َي٬ْ ٦ًّ ج٥ٞشجس ) 0ل وج٥زٌ ٝح٥ص ُٙه01/01/0155

                                           
دجس ج٢ٚ٥ش  ج٥ٞح شزلٝنحء ج٥طْىَل  –د. ع٦ُ٪ح٫ فب٪ذ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ىؾُض يف ج٥ٞنحء جٔدجسٌ  (1)

 .361ل ؿ 1971ج٥ْشذٍل 
 .1114ل ؿ3ل س٨ٝ 3ـب٪ىّس اق٢ح٧  ز  جد٢٪سل ط (2)



123 
 

ل ذىمالْه زبالص ج٥ي٦الد    0154 إغاليظ ٩ال٬   4ج٥قحدس ٬ّ وصجسز ئدجسز ج٥طؿرُذ يف 
ل ٙا٫  زج ج٥ٞشجسل وئ٫ ١الح٫ َْطالرب ٝالشجسجن ئدجسَالحن     0153طؿرُذ يف ؽهش َى٭ُه وى٦ره ٦٥

وبحتُحن يف ٩شق٦سل ئٖ ا٭اله ٝالذ َْالذ٣ ّراله ُٙ٪الح ذْالذ ٌْ عالرد ٩ال٬ جْعالرحخ ّرالذ٩ح           
ٖ ٢َالالى٫ ٝالالشجسجن ئدجسَالالحن  –ؿبالالز  ج٥ٖحَالالس  –٥طؿرُالالذ ل ٙهالالى  سَي٦الالد جؾبالالذٍّ ٦٥ٚالالشص ضىىثالال

٦طؿرُذل وذح٥طحرل ٙهى ٝشجس ٕ  وبالحتٍ ٩ال٬   َ ضد ٦ُّه ٩ش١ض ٝح٭ى٭ٍ وبحتٍ ذح٥رغرس ٥
 .(1)( ز  ج٥رحقُسل ٖ ىبىص جؾبيح٥رس ذا٥ٖحته(

ج٥ىجسدز يف ٝح٭ى٫ ـب٦ظ  »وبحتٍ«٫ ّرحسز و٦ًّ  ذٌ ٩ح ضٞذ٧ ٌب٬٢ ج٥ٞى٣ ئ
 رو ٩ْرح الحل ور٥ال٠ ٦ّالً اعالحط جعالطرٚحد     ج٥ذو٥س فكُكس ئرج ٩ح مت زبذَالذ حل ومال  
٬ ج٥غ٦يس ج٥يت شب٠٦ ج٥رص ذاله وبحتُالحن دو٫   ج٥ٞشجس ؾبشجق٤ ج٥طذسؼ جٔدجسَسل وفذوس  ّ

 ا٫ َغط٦ض٧ ر٠٥ ّشمه ٦ًّ ع٦يس ا٦ًّ ّٖط٪حد ل او ج٥طقذَٜ ٦ُّه.

ٍ «و زج ج٥طكذَالذ ٦٢٥٪الس    ىب٦ْالهح سبالط٦و ذ٦٢٪الس ضرُٚالزٌل ٖعالُ٪ح يف ج٥ٞالشجس        »وبالحت
٩ح ج٥ٞشجس جؾبش١دل ٙٗ ٢َى٫ ٝحذٗا ٦٥رٚحر ٝرال٤  ا (2)ج٥رغُو ج٥زٌ  ى وبحتٍ حبذ رجضهل

 .(3) ٫ وبحتُحنل ١٪ح ٖ ٢َى٫ وبحتُحن ٝر٤ ا٫ ٢َطغد ج٥قٚس ج٥طرُٚزَسا٫ ٢َى

٩ال٬ صجوَالس افالكحخ جؾبقال٦كس يف     ئ٥ُهح و٦ًّ  زج جْعحطل ٙح٥رهحتُس ىبد ا٫ َرَش 
ج٥ٞشجسل و٥ُظ ٬٩ صجوَس ج٥غ٦يس جٔدجسَالسل ودبْرالً اومالف ٩ال٬ صجوَالس جْغالش ج٥ٞالح٭ى٭ٍ        

 .(1) وج١ط٪ح٣ وٖدضه

                                           
 .11/19/1955ـب٪ىّس  ز  جد٢٪سل ؾ٦غسل  (1)
 .151ؿ ل191ؿل ج٥ٖٔحء د. ّرذ ج٥ٚطحـ قغ0٬ ٝنحء (2)
ّالالحد٣ عالالُذ   د. ل74ؿ لٝنالالحء ج٥ٖٔالالحء - سٝحذالالس ج٥ٞنالالحء ّْ٪الالح٣ جٖدجسز د. ىُْ٪الاله جػبالالش0ٗ  (3)

 .318ؿٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل 
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حتُالس وفالال٘ َط٦ْالٜ ذ ١ُرالاله وىرُْطاله ج٥ذجخ٦ُالالسل    وج١طغالحخ ج٥ٞالشجس ٦٥قالالٚس ج٥ره  
ح٧ جؾبؾشُ ذىف٘ ٝشجس ذأ٭ه وبحتٍل او ا٭ه ٖ َٞر٤ ج٥ي٬ْل  الزج ج٥ىفال٘   ُو٬٩ غ٨ ٙٞ

 َْطرب ّرقشجن خحسؾُحن وؽ٦٢ُحنل ٖ َإغش ٦ًّ ذرُس ج٥ٞشجس وىرُْطه ج٥ذجخ٦ُس.

ر٠٥ ٫ْ ج٥طْشَ٘ ٬٩ ّ٪ال٤ ج٥ٚٞالهل وَري٦الٜ ٩ال٬ جؽبقالحتـ جِضُالس ٦٥ؾالٍء جؾبْالشٗل         
ا٩الالح ج٥طؾالالالشَِ ٙهالالالى ق٢الال٨ل و١الالالػ جن ٩الالالح َٞالالالى٧ جؾبؾالالشُ ذحذطغالالالحس ج٥َالالالح شزل او جخطالالالضج٣    

 ّرحفش حل او ٩غخ ٩ٞى٩حصبح.

وبالحتٍ او ٖ َٞرال٤   «و ٢زج ٙٞذ جىشد ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش ٦ّالً ضٚغال  وفال٘    
ج٥يت َي٦ٞهح جؾبؾشُ ٦ّالً ج٥ٞالشجسل جىالشد ٦ّالً ضٚغال  ر٥ال٠ ا٫ جؾبٞقالىد  الى          »ج٥ي٬ْ

 .(2) ي٬ْ ج٥ٞنحتٍج٥ي٬ْ جٔدجسٌ ٖ ج٥

ٌ «وىرْحن ٙحخطٗه وف٘  ل ٖ َْالين ا٫ جؾبٞقالىد ٩ال٬ ر٥ال٠     »وبحتٍ ذح٥ىف٘ ضرُٚالز
ا٫ ج٥ٞالالالشجس جٔدجسٌ ٝحذالالال٤ ٦٥طرُٚالالالز جؾبرحؽالالالشل ٙٞالالالذ ٢َالالالى٫ ج٥ٞالالالشجس جٔدجسٌ وبحتُالالالحنل او     
ضرُٚزَحنل و٩ِ ر٠٥ل ٙهى ٕ  ٝحذ٤ ٦٥طرُٚالز جؾبرحؽالشل ٫ْ  الزج ج٥طرُٚالز وفال٘ خالحؿ       

 ٥رْل ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ج٥رهحتُس. َؾ ىه ج٥ٞح٭ى٫ ذح٥رغرس

وسٕرالالس يف ج٥طُغالال  ٦ّالالً جْٙالالشجدل ويف ضالالىٙ  ٩ضَالالذ ٩الال٬ ج٥نالال٪ح٭حش ؿبالال٨ل ٙٞالالذ ؾالالشي  
ؾبيْالى٫ ُٙاله ٥الُظ    ئرج ١الح٫ ج٥ٞالشجس ج   ج٥ٞالشجس ٝنحء ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ ٦ّالً ٝرالى٣   

 ل و٢٥ره ج١طغد فٚس ج٥رهحتُس اغرحء ع  ج٥ذّىي.وبحتُحن ّرذ سْٙه

                                                                                                   
د. ٩قاليًٚ اذالى صَالذ     ل79ٝنحء ئ٥ٖالحء ؿ   - سٝحذس ج٥ٞنحء ّْ٪ح٣ جٖدجسزد. ىُْ٪ه جػبش0ٗ  (1)

 .322ؿ ل4ه لٙه٪0ٍ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ
د. ىُْ٪ه جػبش0ٗ ٝنحء ج٥ٖٔحءل  ل121ؿ جٔدجسٌلد. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ىؾُض يف ج٥ٞنحء  (2)

 .85ؿ 
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)ٙارج قذظ ا٫ ى٬ْ اقذ افالكحخ  ) ٥0ٞنحء جٔدجسٌويف ر٠٥ ضٞى٣ فب٢٪س ج
ج٥ؾأ٫ يف ج٥ٞشجس ج٥زٌ عُقذس ّال٬ وصَالش ج٥ذجخ٦ُالس ذحّط٪الحد  الزج ج٥طْالُنيل غال٨ ؾالحء         
 زج جّٖط٪حد ذْذ سِٙ ج٥ذّىيل وٝر٤ ج٥ٚق٤ ُٙهحل ٙح٥ٞشجس ٢َى٫ ٝذ ج٭٦ٞد وبحتُالحنل  

رالالالس جؾبإعغالالالس ٦ّالالالً ّالالالذ٧ وبحتُالالالس ٝالالالشجسجش ػب ج٥الالالذّىيوَقالالالرف ج٥الالالذِٙ ذْالالالذ٧ ٝرالالالى٣ 
 .(1)((ني سٙنهج٥ؾُحخحش يف ٕ  فب٦ه وَطْ

ل »ج٥رهحتُس«ذح٥رغرس ٥طىُٝص ج٥ٞشجسل ٙح٥ٞشجس جؾبإٝص َطىٙش ذه وف٘  ه٭ٚغوج٥ؾٍء 
و٩الالح ج٥طىُٝالالص ئٖ وفالال٘ َط٦ْالالٜ ذالالأغش ج٥ٞالالشجس ٖ ذط٢ىَرالالهل و٩الال٬ جؾب٪٢الال٬ ضرُٚالالز  يف اَالالس  

يح٬ّ ٣ ٬٩ ج٥ىؾىدل وج٥ع٦يس ا٦ًّل وىحؾبح ا٭ه دل َض ضقذَٜؼبَس دو٫ قحؾس ئذل 
 .(2) َٖذو فحقد ٩ق٦كس يف ٩هحطبطه وج٥ٞنحء ٦ُّه

ا٩ح ئرج ٭٨َ ج٥ٞح٭ى٫ ىشَٞحن ٦٥ي٬ْ يف ج٥ٞشجس جٔدجسٌ عىء ذحؾبْحسمس ا٧ ذحٖعطثرحٗ 
ىجش ٩ُْالحد  ٣ ٖ َْطالرب ج٥ٞالشجس وبحتُالحنل ٝرال٤ ٙال     ا٩ح٧  ُثس ئدجسَس اخشيل ٍٙٚ  الز  جؼبالح  

 .(3) ج٥ي٬ْ ذه
)ئ٫ ج٥ٞالالالالح٭ى٫  ) ٩0قالالالالش ذٞىؿبالالالالح   وٝالالالالذ ا١الالالالذش ر٥الالالال٠ فب٢٪الالالالس ج٥ٞنالالالالحء جٔدجسٌ يف    

جؽبالالحؿ ذا٭ؾالالحء ٭ٞحذالالس جؾبهالال٬ جؿبرذعالالُس ٭الالـ ٦ّالالً ا٫ ٝالالشجس    ٥0132ْالالح٧ /81/سٝالال٨
ـب٦ظ  ز  ج٥رٞحذس ذشٙل ى٦رحش ج٥ُٞذ يف عؿٗصبح ٝحذ٤ ٦٥ي٬ْ ذيشَٜ جؾبْحسمس 

٩ال٬  الزج ج٥ٞالح٭ى٫    /425/ا٩ح٧ ج٦٥ؿرس جؾبخطقس ذرَالش جؾبْحسمالحشل وٝالذ ٭قالص جؾبالحدز     
وبالالحتٍل كبالالح َالالذ٣ ٦ّالالً ا٫ ٝالالشجس ـب٦الالظ ج٥رٞحذالالس ٕالال         ٦ّالالً ا٫ ٝالالشجس  الالز  ج٦٥ؿرالالس    

 .(4)(وبحتٍ(

                                           
 .217ل ذرذ 341ـب٪ىّس ج٥غرس ج٥طحعْسل  (1)
ل 97ل ؿ9وط 195ل 11ل 2/2/1956ـب٪ىّس فب٢٪س ج٥ٞنالحء جٔدجسٌ يف ٩قالش0 ؾ٦غالس     (2)

 .273ذرذ 
 .86ٝنحء ج٥ٖٔحءل ؿ - ٪ح٣ جٖدجسزسٝحذس ج٥ٞنحء ّْد. ىُْ٪ه جػبش0ٗ  (3)
 .26/19/1951ل ؾ٦غس 321ل ؿ5ـب٪ىّس  ز  جد٢٪س0 ط (4)
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و١٪الالح ٦ٝرالالح عالالحذٞحنل ٙالالح٥ٞشجس جٔدجسٌ ٌبالالش خبيالالىجش ٩طْالالذدز ١الال٤ وجقالالذز ٩رالالهح   
وجٖٝ جـ وجؾبرحٝؾس  ج٥طىفُسضغح ٨ يف ذرحتهل وضْطرب ٩شق٦س ٬٩ ٩شجق٤ قُحضه ٩ػ0٤ 

 وجّٔذجدل غ٨ جّٖط٪حد وج٥طقذَٜ.

س ج٥ىٍُٚالس جٔدجسَالس ضٞنالٍ ا٫ ض٢الى٫ ج٥ٞالشجسجش جٔدجسَالس       و٥ٞذ ر١ش٭ح عالحذٞحن ا٫ ىرُْال  
٩ش٭سل اٌ ٝحذ٦الس ٥ٕ٥ٖالحء او ج٥غالكدل وىرْالحن دبالح ٖ َطْالحسك ٩الِ جؼبٞالىٛ جؾبؾالشوّس          
ج٥يت ٢َطغرهح جْٙالشجدل ٙٚالٍ  الز  جؼبالح٣ َطغال٦ف جْٙالشجد ذٞالىز ؾبٞحو٩الس جٔدجسز قُالح٣          

ٕال    »ّالذز ج٥ْح٩الس  جعطػرحء ٩ال٬ ج٥ٞح «ضْذ٤َ ج٥ٞشجس او عكرهل وضقرف  ز  ج٥ٞشجسجش 
 ٝحذ٦س ٦٥شؾىُ ُٙهح.

 0(1)ُٙ٪ح ٦ٍَ –ذحؾبْرً جؾبٞقىد ٬٩  زج ج٥ررذ  –و ٢زج ضطكذد ؽشوه ج٥رهحتُس 

 .Acte individualا٫ ٢َى٫ ج٥ٞشجس ٙشدَحن  -0

 .Acte générateur de droit ا٫ َى٥ذ قٞحن ٦٥ٖ  -6

 une laps de temps plausible  ا٫ شبالش ٙال ز ٩ْٞى٥الس ٦ّالً ئفالذجس       -4
 .»ُْحد ج٥ي٬ْ ج٥ٞنحتٍ٭ٚظ ٩«

 .Benifieiare bonne foiا٫ ٢َى٫ فحقد جؾبق٦كس يف ج٥ٞشجس قغ٬ ج٥رُس0  -3

 0ثبدلؼنى ادلمظٌد يف االختظبص اإلداسي ادلبَغ خاننيبئٍ
٦ُّهالح   شئرج اّيً ج٥ٞح٭ى٫ ٥غ٦يس ٩ُْرالس جٖخطقالحؿ يف ئفالذجس ٝالشجس ٩ْالني وٝقال      

ا٫ زب٤ فب٤ ع٦يس وفحَس  اخشي ستحعُس ١ح٭ص ا٧ زج ج٩ْشل ٙٗ ىبىص َْس ع٦يس 

                                           
د. ّحد عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞالشجس جٔدجسٌل ج٥ٞالح شزل ج٥الذجس ج٥ٞى٩ُالس ٦٥يرحّالس وج٥رؾالشل        (1)

 .218ؿ
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ى ٩الالح ا١ذضالاله فب٢٪الالس ج٥ٞالالشجس   ج٥غالال٦يس جْفالال٦ُس يف جخطقحفالالهحل وا٫ ضقالالذس ج٥ٞالالشجسل و الال   
٢َالالالى٫  )ا٫)ج٥الالزٌ ؾالالالحء ُٙالاله0    ٩08/00/0132قالالش ذٞشجس الالح ج٥قالالالحدس يف    جٔدجسٌ يف

قبطقالالالس ذافالالالذجس  دو٫ قحؾالالالس ئذل ضقالالالذَٜ عالالال٦يس    -َالالالسفالالالحدسجن ّالالال٬ ج٥غالالال٦يس جٔدجس 
 .(((1)ا٦ًّ

ً ضْالالين ا٭الاله َطْالزس ٦ّالالً ج٥غالال٦يس ج٥شتحعالُس جعالالطخذج٧ عالال٦يطهح يف   ٙح٥رهحَالس ذبالالح جؾبْرال  
 ج٥طُْٞد ٦ًّ  ز  ج٥ٞشجسجش.

 la structure interne0 اننيبئٍخ ػهى ػٌء انتكٌٌٍ انذاخهً نهمشاس
ئذل ٝالالشجسجش  –ػبهالالس ض٢ىَرالالهح ج٥الالذجخ٦ٍ  –٩الال٬ جؾب٦ْالالى٧ ا٫ ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس ضرٞغالال٨  

ضٞالالى٧  complexذل ٝالالشجسجش ٩ش١رالالس0 ل ؿبالالح ١ُحوبالالح جؾبغالالط٤ٞل غالال٨ ئ simpleذغالالُيس0 
٦ًّ ّ٪٦ُس ٝح٭ى٭ُس ٩ش١رالس ٩إ٥ٚالس ٩ال٬ ٩شجقال٤ ٩طْالذدز و٩طْحٝرالسل وَطخ٦٦الهح فالذوس         

ذحّط٪الالحد  الز  ج٥ٞالالشجسجش ٩ال٬ ٝرالال٤ ج٥الالشتُظ    ضرطالالهٍّالذز ٝالالشجسجش جذطذجتُالس سبنالالِ غال٨    
جٔدجسٌل او ذطقالالذَٞهح ٩الال٬ ٝرالال٤ عالال٦يس ج٥ىفالالحَسل اٌ ذقالالذوس ج٥ٞالالشجس ج٥رالالهحتٍ ؿبالالحل    

ل  الالى ج٥الالزٌ َقالالرف ضرُٚالالزَحنل دو٫ طبُالالِ ج٥ٞالالشجسجش   »ْرً ج٥غالالحذٜذالالحؾب«و الالزج ج٥ٞالالشجس 
 جٖذطذجتُس ج٥يت دخ٦ص يف ض٢ىَره.

 ا٫ٙح٥ٞشجسجش جٖذطذجتُس او ج٥طكن َس ٖ سبشؼ ٬ّ ١ىوبح ـبشد جٝ جقالحش ٖ ٌب٢ال٬   
ضرٚز او زبذظ اٌ ضُٖ  يف جؾبشج١ض ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥رهحتُس ٥ٓٙشجد ئٖ ذْذ ا٫ ضط٨ ج٥ْ٪٦ُس 

يف ـب٪ىّهالالحل وَقالالذس ج٥ٞالالشجس ج٥رالالهحتٍ ٩الال٬ ج٥غالال٦يس ج٥شتحعالالُس جؾبخطقالالس     ج٥ٞح٭ى٭ُالالس 
 ذحّٖط٪حد.

                                           
 .83ل ؿ 2ط ٢٪سلجدـب٪ىّس  ز   (1)
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ا٫ ج٥ٞشجس ٝذ فذس ّ٪ال٬ ٌب٢٦الهل و   ا٫ ٢َى٫ »ج٥رهحتٍ«ٚحء  زج ج٥ىف٘ و٢ٍَٚ ٔم
َٞقالالذ فالالحقره زبُٞالالٜ اغالالش  ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ دبؿالالشد فالالذوس ل ويف ر٥الال٠ ضٞالالى٣ جد٢٪الالس      

ٞالالشجس جؽبقالال٨ ٩الال٬ ٩شضالالد  ٭الاله ُٙ٪الالح َط٦ْالالٜ ذئ)و٩الال٬ قُالالع ) 0جٔدجسَالالس ج٦ْ٥ُالالح يف ٩قالالش
٢ُس ذطالحسَخ  ؿبُثس جؾبىجفٗش ج٥غال٢٦ُس وج٥ٗعال٦   جؾبذٍّ ج٥قحدس ٬ّ و٤ُ١ جؾبذَش ج٥ْح٧

 0154ل ٙح٥ػحذص ا٭ه ٝذ فذس يف ٤ٍ ٝشجس وصَالش جؾبىجفالٗش سٝال٨    0121َى٭ُه  64
ل وج٥الزٌ ٝنالً دبىؾالد ّالشك ٭طُؿالس ضقالشٗ جؿبُثالس يف اوسجٛ زبُٞالٜ         ٥0151ْح٧ 

مِ ج٥زٌ فالذس يف ٦ٍاله ٝالشجس    ش.. ٙحؾبغطٚحد ٬٩  زج ج٥ىجؾبخح٥ٚحش جؾبح٥ُس ٦ًّ ج٥ىصَ
و٤ُ١ جؾبذَش ج٥ْح٧ دل َٞقذ قني ئفذجس ٝشجس جؽبق٨ ا٫ َطكٜٞ ٥ه اغالش    جؽبق٨ ا٫

ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٝر٤ ج٥ْشك ٦ّالً ج٥الىصَشل و٩ال٬ غال٨ دل ض٦كٞاله ج٥رهحتُالس دبؿالشد فالذوس ل ئر         
  ّ ٪ال٬ ٌب٢٦الهل   ٥ُظ ٢ٍَٚ ٥طىجٙش ج٥رهحتُس يف ج٥ٞشجس دبؿشد فذوس  ا٫ ٢َالى٫ فالحدسجن 

ذ٤ َررٍٖ ا٫ َٞقذ ٩قذس  زبُٜٞ اغش  ج٥ٞح٭ى٭ٍ دبؿالشد فالذوس ل وئٖ ١الح٫ دبػحذالس     
 .(1) جٝ جـ ٖ َ ضد ٦ُّه جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٦٥ٞشجس ج٥رهحتٍ((

    ٌ              وٖ ٌبرالالالالالالالِ ج٥ٞالالالالالالالشجس ٩الالالالالالال٬ ا٫ ٢َالالالالالالالى٫ وبحتُالالالالالالالحن ٝحذ٦ُطالالالالالالاله ٦٥الالالالالالالط٨٦َ جٔدجس

recour adiministstratif ذل جػبهس ج٥اليت افالذسضهل ا٧  ج٥ط٪حط ئ زفىس يفل عىجء 

 .recour hiesarchiqueيف فىسز ى٬ْ ستحعٍ 

وسٕرس يف ج٥طُغ  ٦ًّ جْٙشجدل ويف ضىٙ  ج٥ن٪ح٭حش ؿب٨ل ٙٞذ ؾشي ٝنحء ـب٦الظ  
ئرج ١الح٫ ج٥ٞالشجس جؾبيْالى٫ ُٙاله ٥الُظ وبحتُالحن ّرالذ         ج٥الذّىي ج٥ذو٥س يف ٩قش ٦ًّ ٝرالى٣  

 ي.سْٙهحل و٢٥ره ج١طغد فٚس ج٥رهحتُس اغرحء ع  ج٥ذّى

ا٫ ى٬ْ اقذ افكحخ ج٥ؾأ٫ ٙارج قذظ ))0 ويف ر٠٥ ٝح٥ص فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ
يف ٝالالشجسجش ػبرالالس ج٥ؾالالُحخحش ذطْالالُني ّ٪الالذ ل ١٪الالح ٝالالشس ا٭الاله َيْالال٬ يف ج٥ٞالالشجس ج٥الالزٌ     

                                           
 .84ل ؿ ٨ٝ9ل س8٭ىٙ٪ربل ط 17ـب٪ىّس  ز  جد٢٪س0  (1)
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عُقذس ٬ّ وصَش ج٥ذجخ٦ُس ذحّط٪حد  زج ج٥طْالُنيل غال٨ ؾالحء  الزج جّٖط٪الحد ذْالذ سٙالِ        
 .((٦ٞد وبحتُحنٙح٥ٞشجس ٢َى٫ ٝذ ج٭ ج٥ذّىيل وٝر٤ ج٥ٚق٤ ُٙهحل

 زج و٭رى  ذأ٫ ؽشه ج٥رهحتُسل  ى ؽشه جخطقحؿ ذح٥رغرس ٦٥ٞنحء ج٥غالىسٌل  
 يف قني ا٭ه ؽشه ٝرى٣ ذح٥رغرس ٦٥ٞنحء ج٥ٚش٭غٍ وجؾبقشٌ.

وذُح٫ ر٥ال٠ ا٫ ج٥ٞنالحء جؾبقالشٌ وج٥ٚش٭غالٍ ؿب٪الح ج٥ىَٖالس ج٥ْح٩الس ٦ّالً ١حٙالس جؾبغالحت٤           
فبالالالذد ٦ّالالالً عالالالر٤ُ  جٔدجسَالالالسل يف قالالالني ا٫ جخطقالالالحؿ ج٥ٞنالالالحء جٔدجسٌ يف عالالالىسَح  

 .»ج٥رهحتُسج٥ٞشجسجش جٔدجسَس «جؼبقش دبغحت٤ ٩ُْرس ٩رهح 

 زج وئ٭رح ٭ْشك ٥رْل جْق٢ح٧ ج٥يت فذسش ّال٬ ج٥ٞنالحء جٔدجسٌ يف عالىسَح قالى٣     
 »ج٥رهحتُالس «حء٭ح اّيالً ٥ىفال٘    زج جؾبىمىُل قُع َطنف ٬٩  ز  جْق٢ح٧ ا٫ ٝن

 ق٢ح٧.ج٥ٚين وج٦ْ٥٪ٍ ج٥غ٦ُ٪نيل وُٙ٪ح ٦ٍَ ذْل  ز  جْ ٩ذ٥ى٥ه

   ّرهح  ج٥ْشك ٦ًّ ج٦٥ؿرس جؽبحفس جؾبرقىؿئ٫ ٝشجس جٔدجسز ذبذ٧ ج٥ْٞحس ٝر٤
٥غالرس   6801جؾبْالذ٣ ذح٥ٞالح٭ى٫ سٝال٨     ٥0153غرس  ٬٩215 ج٥ٞح٭ى٫ س٨ٝ  2يف جؾبحدز 

يف ؽالالأ٫ جؾبرؾالال ش ج٦َِالالس ٦٥غالالٞىهل دل ض٢ط٪الال٤ ٥الاله ٩ٞى٩الالحش ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ       0152
 .(1) ج٥رهحتٍ ج٥ىجؾد ج٥طُٞذ ذه

   جؾبذَش ج٥ْح٧ ؾبق٦كس ج٥نشجتد ر١الش ُٙاله ا٫ ج٥الشاٌ ٝالذ جعالطٞش ٦ّالً       ئ٫ خيحخ
٦نالالشَرس ٦ّالالً جْسذالالحـ ج٥طؿحسَالالس وج٥قالالرحُّسل ٖ َطنالال٪٬ ٝالالشجسجن   ٥ئخنالالحُ ج٥قالالُحد٥س 

ل ور٥ال٠ حبغالد ٩ريالىٛ ّرحسضاله وٍالشوٗ      ؾبْرً جؾبطْحسٗ ٦ُّه ٙٞهحن وٝنالحء ئدجسَحن ذح
 .(2) رهئفذجس  ٙنٗا ٬ّ ا٭ه ٕ  وبحتٍل كبح ىبىص ؾبقذس  ج٥ْذو٣ ّ

                                           
 .467ٛ ـب٪ىّس جؽب٪ظ عرىجشل  ٥8غرس  72ل ٝنُس س٨ٝ 5/1/1965ؾ٦غس0  (1)
 .614ل 8ٛ ط ٥6غرس  243ل ج٥ٞنُس س٨ٝ 7/19/1954ؾ٦غس0  (2)
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    ئ٫ جٔقح٥الالالالس ئذل ججمل٦الالالالظ ج٥طالالالالأدَيب ّ٪الالالال٤ زبنالالالال ٌ ٖ ٌب٢الالالال٬ ج٥يْالالالال٬ ُٙالالالاله
 .(1)جعطٖٞٗن

        ئرج جعالطرح٫ ٩ال٬ جْوسجٛ ا٫ ج٥ٞالالشجس ٝالذ فالالذس ذقالٚس ٩إٝطالالس ئذل ا٫ ضالط٨ ضغالالىَس
 الالز  جؼبالالح٣ ٦ٍالالص ٦ْ٩ٞالالس َطرحدؿبالالح جْخالالز وج٥الالشد ذالالني ض٦الال٠   وا٫قح٥الالس جؾبالالذٍّ وبحتُالالحنل 

ْذ فذوس ٝح٭ى٫ ـب٦الظ ج٥ذو٥السل ٙهالزج ج٥ٞالشجس     جػبهحش ئذل ا٫ فذس ٝشجس ذحؼبٌٚ ذ
 .(2) جْخ   ى ج٥ٞشجس ج٥رهحتٍ ج٥زٌ َرغكد ٦ُّه اغش ج٥ٞح٭ى٫ ٬٩ ضحسَخ ئّٗ٭ه

وئرج ١الالح٫ جْعالالحط ا٫ َرَالالش ئذل ج٥ْ٪٦ُالالس ج٥ٞح٭ى٭ُالالس جؾبش١رالالس يف ـب٪ىّهالالح ج٥الاليت ضطالالىؼ    
٤ ُٙالهل  ١حٙس ٩شجق٤ ج٥ٞشجس وئّيحء ج٦٢٥٪س ج٥ٚق دذح٥طقذَٜ وجّٖط٪حدل اٌ ذحعطرٚح

ئرج ١الح٫ ج٩ْالالش ١الز٠٥ل ٙالالا٫  رح٥ال٠ ذْالالل جّْ٪الح٣ جٔدجسَالالس ج٥اليت ضؾالال ٟ ٩الِ ج٥ٞالالشجس       
جٔدجسٌ ج٥رهحتٍل وضْطرب ٩شق٦س يف ج٥ْ٪٦ُس جؾبش١رالسل و الز  جّْ٪الح٣ ١الػ جن ٩الح ض٢ؾال٘       
٬ّ جؼب٤ ج٥رهحتٍل او ضٚق٤ ؾضتُحن يف جؾبىمىُل وٝذ اى٦ٜ ج٥ٚٞه ٦ًّ  ز  جّْ٪ح٣ 

 و ٍ ٩ىمىُ حبػرح جؾبٞر٤. ل٤ يف جؾبىمىُج٥ٞشجسجش ج٥يت ضغطرٜ ج٥ٚق

                                           
 .٥3ٛغرس  634ج٥ذّىي س٨ٝ  (1)
 .27/1/1948ل ؾ٦غس 277ل ؿ 3ـب٪ىّس جؽب٪ظ ّؾشز عرسل ؼ (2)
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 اخلبيظانـًطهت 

 ًغتًشحـَمذ فكشح انمشاساد اإلداسٌخ ان

دجسَس ذٞشجسجش ئدجسَس رجش  غالحس ٩غالط٪شزل اٌ ضٞالى٧    ج١ٔػ جن ٩ح ضيح٥ْرح جؼبُحز 
 ٦ًّ ّرقش ج٥ض٬٩.

وٌب٢ررالالح ا٫ ٭نالالشخ ٩الالػٗا ٦ّالالً ر٥الال٠ يف ج٥ٞالالشجس ج٥قالالحدس ذحّطٞالالح٣ اقالالذ جْؽالالخحؿل   
ل ٙشيف وٍُٚالالس ّح٩الالسل وج٥ٞالالشجس ج٥قالالحدس ذالالج٥قالالحدس َالالشٙل ضْالالُني ؽالالخـ  وج٥ٞالالشجس
 جخل....ج٥ ُٝس

و الال٤ ضرٚالالشد خبقالالحتـ ٩ُْرالالسل او   لو٢٥الال٬ ٩الالح ق٢الال٨ ج٥يْالال٬ يف ٩ػالال٤  الالز  ج٥ٞالالشجسجش  
 ال٤ َرطالهٍ ج٥يْال٬ ذبالح ذْالذ ٙالىجش ٩الذز ج٥غالطني َى٩الحنل ا٧ َرٞالً ج٩ْالش             لدبْرً اومف

 .؟٩ٚطىقحن ذْذ ر٠٥

شي غال ٥ٖالحء ٖ َ حٔج٥ٚش٭غٍ ٦ًّ ا٫ ٩ُْالحد ج٥يْال٬ ذ  ٥ٞذ جعطٞش ٝنحء ـب٦ظ ج٥ذو٥س 
ر٠٥ ٩رحؽشزل ذ٤ ٤ََ ٩ٚطىقالحن ئذل اؾال٤ ٕال  ٩غال٪ًل ور٥ال٠ ئرج دل ضٞال٨ جٔدجسز        ذْذ

 ذرؾش ج٥ٞشجس او ج٫ّٗٔ ّره ئذل فحقد ج٥ؾأ٫.

ش ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس ج٥ٚش٭غالالٍ ٦ّالالً ر٥الال٠ ئذل ا٫ ضالالذخ٤ جؾبؾالالشُ فالالشجقس       ٞو٥ٞالالذ جعالالط 
 .(1) ٙىس ج٭طهحء جؾبذز ج٥غحذٞس ٥ٖحءحٔوٝنً ذغشَح٫ ٩ُْحد ج٥ي٬ْ ذ

و٥ٞذ ىشقص ذْل ج٥الذّحوي يف  الزج جؽبقالىؿ ٦ّالً فب٢٪الس ج٥ٞنالحء جٔدجسٌ يف       
٩قش ٢ُٙٚطهح ٦ًّ اعحط وؾىد ٝشجس ئدجسٌ ٩غط٪شل و٩ال٬ ؾهالس اخالشي ٙٞالذ اذٞالص      

 ٩ُْحد ج٥ي٬ْ ٩ٚطىقحن ئذل اؾ٤ ٕ  ٩غ٪ً.

                                           
 .493ل ؿ 8ل ه126ل ؿ 6ه 0 ٩يى٥ه يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل٩حسع٤ُ ٙح٥ني (1)



132 
 

ذّىي )ئرج ١ح٭الالص جؼب٢ى٩الالس ٝالالذ دْٙالالص ذْالالذ٧ ٝرالالى٣ ج٥الال  ) 0ٝح٥الالص  الالز  جد٢٪الالس 
٥شْٙهح ذْذ جؾبُْحد ٦ًّ اعحط ا٫ جؾبذٍّ ٨٦ّ ذح٥ٞشجس ج٥قحدس ذشٙل ج٥ خُـ ٥اله  

ل ودل َشِٙ دّىج  ئٖ يف ا١طىذش 0158ذح٥قْىد ئذل ج٥رىجخشل و٤ٍ َط٨٦َ قطً ٩حَى 
0158     ٍ َيْال٬   دل ل اٌ ذْذ ٙىجش ٩ُْحد ج٥ي٬ْل ٙا٫  الزج ج٥الذِٙ ٩الشدود ذالأ٫ جؾبالذّ

خالُـ ٥اله ذح٥قالْىد ئذل ج٥رالىجخشل و الزج ج٩ٖطرالحُ       ٦ًّ ج٩طرحُ جػبهس جٔدجسَس ٬ّ ج٥ 
 الى ٝالشجس ئدجسٌ ٩غالط٪شل وَطؿالذد ّرالذ ضٞالالذ٨َ ١ال٤ ى٦الد ذالح٥ خُـل و٩ال٬ غال٨ ََالال٤           

 .(1) ((يف ٕ  فب٦ه وَطْني سٙنه ج٥ذ٩ُِْٙحد ى٦د ئ٥ٖحته ٩ٚطىقحنل و٬٩ غ٨ ٢َى٫ 
 )ئ٫ ج٥ٞالشجسجش ) 0و٥ٞذ ا١ذش  ز  جد٢٪س ساَهح ج٥غحذٜ يف ق٨٢  خشل وٝذ ؾحء ُٙاله 

١٪الح  الٍ    –جؾبغط٪شز ١ح٥ٞشجسجش ج٥غ٦رُس ج٥قحدسز ذح٩ٖطرحُ ّال٬ ئفالذجس ٝالشجس ٩ْالني     
ىبالىص ج٥يْال٬ ُٙهالح     –جؼبح٣ يف ج٩ٖطرحُ ٬ّ ج٥طأؽ  ٦ًّ جؼب٨٢ ذقٗقُطه ٦٥ؾهش 

يف اٌ وٝص دو٫ ج٥طُٞذ دبُْحد ٩ْنيل ور٠٥ ٫ْ ج٥ٞشجس َطؿذد ٬٩ وٝالص ِخالش ٦ّالً    
 .(2) (نِ ٦٥٪ُْحد(ج٥ذوج٧ خبٗٗ ج٥ٞشجسجش ج٥ىجُْٝس ج٥يت سب

وج٥ىجٝالالِ ا٭رالالح ٭إَالالذ ج٥ٞنالالحء ج٥غالالحذٜ ٩الال٬ قُالالع ج٥رطُؿالالس ٙٞالالو دو٫ ض٢ُُالال٘ اعحعالالهح    
ل اٌ ٦ًّ اعحط ا٫ ؿبزج ج٥ٞشجس ىرُْالس رجضُالس   »جّٖط٪حد ٦ًّ ٢ٙشز ج٥ٞشجس جؾبغط٪ش«

 .»ُس٭جِ«سبط٦٘ ٬ّ ذُٞس ج٥ٞشجسجش 
      ّ ٦الالً ئسجدز وذُالالح٫ ر٥الال٠ ا٭الاله ىبالالد ج٥طٚشَالالٜ ذالالني ض٢الالى٬َ ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ ج٥الالزٌ َٞالالى٧ 

و الز  جؾبشق٦الس ضط٦ْالٜ ذغالشَح٫ ج٥ٞالشجسل و٥الُظ       «جٔدجسزل وذني عشَح٭ه يف قٜ جْٙالشجد  
 .»ذىٖدضهل او ض٢ىَره

اؾالال٤ ١رالالح ٝالالذ ر١ش٭الالح ا٫ عالالشَح٫ ج٥ٞالالشجس يف قالالٜ ٩قالالذس ل او ٩الالح اغبُطالاله ٭ٚالالحر ج٥ٞالالشجس  
جٔدجسٌل  زج ج٥غشَح٫ َرطذب جّطرحسجن ٬٩ فذوس ج٥ٞشجس ّال٬ جٔدجسزل ا٩الح عالشَح٭ه يف    

 ؾهس جْٙشجدل ُٙرطذب ٬٩ ضحسَخ ئّٗ٭ه ئذل روٌ ج٥ؾأ٫ ذح٥يشٛ جؾبْطربز ٝح٭ى٭حن.٩ىج

                                           
 .213ذرذ  219جد٢٪سل ؿ ؿبز  13و 12ـب٪ىّس ج٥غرطني  (1)
 ٬٩ ٭ٚظ ججمل٪ىّس. 189ل وذرذ 88ـب٪ىّس ج٥غرس ج٥شجذْس ّؾشزل ذرذ  (2)
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و٦ّالالً  الالزج جْعالالحطل ٙالالح٥ٞشجسجش جٔدجسَالالس ج٥غالال٦رُس ج٥الاليت ضٞالالى٧ ٦ّالالً ّرقالالش     
ج٥الالض٬٩ل ٖ سبط٦الال٘ يف ض٢ىَرالالهح او  غحس الالح او ق٢٪هالالح ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ ّالال٬ ذُٞالالس ج٥ٞالالشجسجش        

ضغىد وضر٨َ ض٢ى٬َ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ  رح٠٥ اق٢ح٩حن ّح٩س  ئ٫جٔدجسَسل ذ٤ ٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 
ذح٥رغالرس ٦٥ٞالشجسجش ج٥ض٩رُالسل     حنوعشَح٭هل ٤١ ٩ح  رح٠٥ ا٫ ذٞحء ٩ُْالحد ج٥يْال٬ ٩ٚطىقال   

ئهبح ٩شد  ا٫  الز  ج٥ٞالشجسجش دل ضر٦الٔل و٥الُظ ٦ّالً اعالحط ٢ٙالشز ج٥ٞالشجسجش جؾبغالط٪شز          
 ج٥يت ؿبح ىرُْطهح جؾب٪ُضز.

ج٦ْ٥ُالح يف ٩قالش ج٥اليت جّطالربش     وجعطرحدجن ئذل ٩ح ضٞذ٧ ٙا٭رح نبالح٥٘ جد٢٪الس جٔدجسَالس    
ج٥ٞشجس ج٥قحدس ذىمالِ جعال٨ ؽالخـ يف ٝحت٪الس جؾب٪رالىّني ٩ال٬ ج٥غالٚش جّطربضاله )ٝالشجس          

٦١٪ح جعطؿذش ٩رحعرحش ج٥غٚشل و٬٩ غ٨ ٙا٫ ج٥ٞشجس  –حب٨٢ ىرُْطه  –َطؿذد اغش  
٩ُْالالحد  ةج٥قالالحدس دبرالالِ ج٥ؾالالخـ ٩الال٬ ج٥غالالٚش ٖ َْالالذ ضرُٚالالزج ٦٥ٞالالشجس ج٥غالالحذٜل وَرؾالال   

 .(1) ٌبرِ ُٙهح ج٥ؾخـ ٬٩ ج٥غٚش(ؾذَذ ٦٥ي٬ْ يف ٤١ ٩شز 
ىرُْالس سبط٦ال٘    »جؾبغالط٪ش «نبح٥٘  زج ج٥شاٌ ج٥الزٌ َْيالٍ ٦٥ٞالشجس جٔدجسٌ ج٥غال٦يب     

 . ّ٪٬ عىج
و٬٩ ؾهس اخشيل ٙا٭رح ٭ٚشٛ ذني ُٝح٧ جٔدجسز ذاخيحس ج٥ؾالخـ ذٞالشجس ومالِ جغباله     

ل ٙٚالالٍ جؼبالالح٣ جْوذلل ٙا٭رالالح ٖ ٭طقالالىس ربالالذد ٩ُْالالحد    يف ٝالالىجت٨ جؾب٪رالالىّنيل وج٢ْ٥الالظ 
ْالال٬ ذح٥ٖٔالالحء ٦١٪الالح جعالالطؿذش ٩رحعالالرحش ج٥غالالٚش ٫ْ اّ٪الالح٣ جٔدجسز  رالالح ٩الال٬ ٝرُالال٤ ج٥ي

 جّْ٪ح٣ ج٥طرُٚزَس ٥ٞشجس وجقذ.

يف جؼبح٣ ج٥ػح٭ُسل ٙهٍ وقذ ح ج٥يت َرؾأ ٩رالهح ٩ُْالحد ؾذَالذ ٦٥يْال٬ل ٫ْ ج٩ْالش       حا٩
ّال٬ ٢ٙالشز ٩ُْرالس سبُٚهالح جٔدجسز يف ٭ٚغالهحل       ضقالذس   زج َط٦ْٜ ذْذز ٝالشجسجش ئدجسَالس  

 .(2) فشجقس ٥قحقد ج٥ؾأ٫ وٖ ضرذَهح

                                           
 .159ل 16ـب٪ىّس اق٢ح٧  ز  جد٢٪سل ج٥غرس ج٥ػح٩رسل ذرذ  (1)
 .391غحذٜل ل جؾبشؾِ ج4٥د. ٩قيًٚ اذى صَذ ٙه٪0ٍ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ه (2)
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جّط٪ذ ٢ٙشز ج٥ٞشجس  دجسٌ يف ٩قش ئذل  ز  جؼبُٞٞسل ئرو٥ٞذ ضرره ج٥ٞنحء جٔ
جٔدجسٌ ج٥غالال٦يب دو٫ ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ جؾبغالالط٪شل و الالزج ٩الالح ٭٦٪غالاله يف ٝالالشجس جد٢٪الالس       

٭ه ذح٥رغرس ٥ْذ٧ ٝرالى٣ ج٥الذّىي ٥شْٙهالح    ئ)٬٩ قُع ) 0جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح وج٥زٌ ؾحء ُٙه
٫ ٩شجد جؾبالذٍّ  الى جؾبيح٥رالس ذا٥ٖالحء     اٙا٭ه ٩شدود ذأ٫ ج٥ػحذص ٬٩ جْوسجٛ ذْذ جؾبُْحدل 

ج٥ٞشجس ج٥غ٦يب ذح٩ٖطرحُ ٬ّ حبع ج٥طرحص٣ جؾبٞذ٧ ٩رالهل وضٞشَالش ضْالىَل ٥الهل وٖ ؽال٠      
دبُْحد ٩ْني ىحؾبح ا٫ ج٩ٖطرالحُ   ذه ا٫  زج ج٥ٞشجس ٝشجس ئدجسٌ ع٦يب ٖ ضطُٞذ جؾبيح٥رس

 .(1)٩غط٪ش((

ج٥ٞشجس جٔدجسٌ يف ٩قشل َٗقٌ اوبح ٝش٭ص ٢ٙشز ج٥ٞشجس  وجؾبطٚكـ ٥ٞشجسٌ فب٢٪س
جٔدجسٌ جؾبغط٪ش ذىف٘  خش  ى ج٥ٞشجس جؾبطؿذدل ٙه٤ ئ٫ ج٥ٞالشجس جؾبغالط٪ش  الى ٭ٚغاله     
ج٥ٞشجس جؾبطؿذدل ا٧ ا٫ ج٥ٞشجس جؾبطؿذد ٥ه غبحضاله وىرُْطاله جؾب٪ُالضزل  الزج ٩الح عالركحو٣       

 ضىمُكه وذ٦ىسضه يف ج٥ركع جِضٍ.

 

                                           
 .1149ل ؿ 143ـب٪ىّس  ز  جد٢٪سل ج٥غرس ج٥غحدعسل ذرذ  (1)
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 0انـًـطهت انغبدط

 ًتدذدـشاس اإلداسي انانم

ج٥رالحخ ا٩الح٧ جْٙالشجد     ٝٚال٤ ٩ه٦س ج٥غالطني َى٩الحن ضالإدٌ ئذل     ج٭ٞنحء٬٩ جؾب٦ْى٧ ا٫ 
وبالح ٝالذ ض٢الى٫ ٕال      اٝشجسجش ئدجسَس وزبقرهح ٩الِ   ؤ ح٦٥ي٬ْ ذح٥ٖٔحءل و زج َْين ذٞح

 ٩ؾشوّس وٍحؾبس ومحسز دبقححل جْٙشجد.

ٙشفالس ؾذَالذز ١الٍ      ز  جؾبٚحسٝس قذش ذح٥ٚٞهحء ٦٥ركالع ّال٬ وعال٦ُس ضْيالٍ جْٙالشجد     
 َٞشّىج اذىجخ ج٥ْذج٥س.

و٤ْ٥ اوذل جدحوٖش ٩ح ٝشس  ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غاٍل ٩ال٬ ئضحقالس ج٥ٚشفالس ٦٥٪طنالشس ا٫      
ال      َطٞالالذ٧ ذالالط٨٦َ َي٦الالد ُٙالاله ئؾالالشجء زبُٞالالٜ ؾذَالالذل ٙالالارج ٩الالح اؾالالشش  الالزج ج٥طكُٞالالٜ ْٙالاٗل

و الالى َيالالحذٜ –وج٭طالالهص ئذل سٙالالل ج٥ْالالذو٣ ّالال٬ ج٥ٞالالشجس جْو٣ل ٙالالا٫ ٝشجس الالح جْخالال   الالزج     
ٌب٬٢ ا٫ َي٬ْ ُٙه ذح٥ٖٔالحءل ا٩الح ئرج ١الح٫ ج٥ٞالشجس ج٥ػالح٭ٍ ٝالذ فالذس دو٫ زبُٞاٜل          –٥ٞشجسج

ؾذَالالذل واَالالذ ج٥ٞالالشجس جْو٣ل ٙهالالى ٖ َْالالذ ٝالالشجسجن ؾذَالالذجنل و٩الال٬ غالال٨ ٖ ٌب٢الال٬ ج٥يْالال٬ ُٙالاله        
 .(1) ذح٥ٖٔحء

ا٫  الالزج جؾبىٝالال٘ل وا٫ قغالال٨ ج٩ْالالش ٥قالالححل ج٥ْذج٥الالسل ئٖ ا٭الاله َطْالالحسك ٩الالِ ٩رالالذا    ٖ ؽالال٠و
 دجسَسل وقغ٨ جْومحُ جٔدجسَس وزبقُرهحل وئىٚحء جٖعطٞشجس ٦ُّهح.ضٖيُس ج٥ُْىخ جٔ

و٤ْ٥ جٖعطػرحء ج٥ىقُذ ٦ًّ ر٠٥  ٍ قح٣ ١ى٫ ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ ٝالذ فالذس ٩رالز ج٥رذجَالس      
٩ؾالالشوىحن ذىؾالالىد ٍالالشوٗ ٩ُْرالالسل ٙالالا٫ ٩ريىٝالالس ئرج ض٢الالشس ذْالالذ ر٥الال٠ دو٫ ٩شجّالالحز  الالز     

 .(2) َذجنج٥َشوٗ جػبذَذزل ا٬٢٩ ج٥ي٬ْ ُٙهل وجّطرب ٝشجسجن ؾذ

                                           
 .418ل ؿ 4د. ٩قيًٚ اذى صَذ ٙه٪0ٍ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ه (1)
 .419ؿ  ج٥غحذٜلجؾبشؾِ  (2)
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وجؾبػح٣ ٦ًّ ر٠٥ سٙل جٔدجسز ضرُٚز ق٨٢ ذح٥ٞىز جػبربَس ذغرد ٍشوٗ ٩ُْرالس  
٦ّالالً فالالحقد ج٥ؾالالأ٫ ٩ُْالالحد ج٥يْالال٬ل ٙهرالالح َغالالطيُِ جؾبالالز١ىس ا٫ ٦َؿالالأ ئذل      ٙهالالى َٚالالىش 

ج٥غالال٦يس جٔدجسَالالس ٩رُرالالحن ؿبالالح ضٖالال  ج٥َالالشوٗل و٩الال٬ غالال٨ ٙالالارج ٩الالح افالالشش ٦ّالالً ٩ىٝٚهالالح         
 ج٥ػح٭ٍ َْطرب ؾذَذجن َٚطف ججملح٣ ٦٥ي٬ْ. ٩شز غح٭ُسل ٙح٥ٞشجس ه٭ٚغج٥ٞشجس وافذسش 

٫ ٩ىٝالال٘ ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس ج٥ٚش٭غالالٍ جْخالال  َٞالالى٧ ٦ّالالً اعالالظ ٦ّ٪ُالالس        ئوٌب٢الال٬ ج٥ٞالالى٣  
و٩ريُٞالالسل ٦ّالالً جّطرالالحس ا٫ ج٥طؿذَالالذ ىبالالد ا٫ َٞالالى٧ ٦ّالالً ّرحفالالش ٝح٭ى٭ُالالس او وجُْٝالالس      

 ٩غط٦ٞس وقبط٦ٚس ٬ّ ّرحفش ج٥ٞشجس جْو٣.

٩الػٗال غال٨ فالذوس ٝالح٭ى٫ او ٖتكالس زبالط٨        ٙحّطٞح٣ ؽالخـ ئدجسَالحن يف ٍال٤ جْق٢الح٧ ج٥ْشُٙالس     
جٔٙشجؼ ٬ّ ٩ػ٦هل  زج ج٥طؿذَذ يف ج٥غرد ج٥ٞح٭ى٭ٍ َشضد جٔٙشجؼ ّرالهل و٩ال٬ غال٨ َغال٪ف ٥اله      

 ج٥ي٬ْ يف ئ٥ٖحء ٝشجس  جٔدجسز ج٥زٌ َشٙل جٔٙشجؼ.

وَرالالذو ا٫ ٝنالالحء ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس جؾبقالالشٌ جؼبالالذَع جربالاله ئذل جْخالالز ذالالز٠٥ل ٙٞالالذ قالالذظ ا٫   
ضشخُـ ذُِ جؽب٪ىس ٬٩ جعال٨ اخُاله جؾبطالىًٙ ئذل جغبالهل ئٖ ا٫ ى٦راله      ى٦د اقذ جْٙشجد ٭٤ٞ 

 زج ٝذ سٙلل وٝذ ٙىش ٦ُّه ٩ُْحد ج٥يْال٬ ذح٥ٖٔالحءل ٙٞح٥الص فب٢٪الس ج٥ٞنالحء جٔدجسٌ يف      
 )ئ٭الاله ٖ ىبالالذٌ يف  الالزج ج٥ؾالالأ٫ ٩الالح ٝذ٩الاله ٩الال٬ ى٦رالالحش ٩ططحذْالالسل ئر ٖ ضْالالذو ا٫) 0فالذد ر٥الال٠ 

٦ّالالً  ج٥يح٥رالالحش ٖ ضٞالالى٧  ج٩الالص  الالز  ض٢الالى٫ ض٢الالشجسجن ٦٥ي٦الالد جْو٣ل او ٥ط٦َ٪الاله ٩رالاله ٩الالح د   
 .(1)((٩س ٔفذجس ٝشجس ؾذَذز ٝذ ضذّى ئذل ئّحدز ضٞذَش جؾبٗءؾذَذ اعرحخ

 

                                           
ل وق٢٪هالالحل ٥غالالرس 19 جد٢٪الالسل ج٥غالالرسـب٪ىّالالس  الالز   ل919جؼب٢الال٨ ج٥قالالحدس يف ج٥ٞنالالُس سٝالال٨   (1)

 .286ـب٪ىّس ج٥غرس ج٥طحعْسل ؿ  ل1985
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 0انـًطهت انغبثغ

 ًٌػٌعـَظشٌخ انمشاساد اإلداسٌخ انيت تغتجك انفظم يف ان
LA THEORIE DU PREGUGE 

 جضنف ٥رح ٬٩ جعطْشجك جّْ٪ح٣ جٔدجسَس ا٫ ذْل  ز  جّْ٪ح٣ ضرالطؽ ضالأغ جن  
 .(1)يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍل و ز   ٍ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ذحؾبْرً ج٦ْ٥٪ٍ وج٥ٚين جن٩رحؽش

   ٜ دخىؿبالح   و٬٢٥ ذْل  ز  جّْ٪ح٣ ضإغش يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ذقىسز ٕ  ٩رحؽالشز ّال٬ ىشَال

 .avec rapport avec Acte exécutoire ذْ٪٦ُس ٩ش١رس ٩ِ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥رهحتٍ

ٍ  ٫  الالز  جّْ٪الالح ئو٥ٞالالذ ٦ٝرالالح   ذالالحؾبْرً  ٣ ٖ ضشٝالالً ئذل ٩غالالطىي ج٥ٞالالشجس جٔدجسٌ ج٥رالالهحت
ذُذ ا٫  رح٠٥ اّ٪الحٖن ئدجسَالس ضالذخ٤ ٩الِ ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ      ج٥ذُٜٝ ج٥زٌ عرٜ زبذَذ ل 

ج٥رالالهحتٍ يف ّ٪٦ُالالس ٩ش١رالالسل و٩الالِ  الالزج ٙهالالٍ ضط٪طالالِ ذ٢حٙالالس اس١الالح٫ و٩ٞى٩الالحش ج٥ٞالالشجس        
ٙ٪ح  ٍ  ز   ٠لوٕ  ر٥ جٔدجسٌ ج٥ٚشدٌل ور٠٥ ذغرد ضأغ  ح يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍل

ٌب٢الالال٬ ج٥طْشَالالال٘ ذبالالالز  جّْ٪الالالح٣ ذأوبالالالح جّْ٪الالالح٣ جٔدجسَالالالس ج٥الالاليت ضغالالالطرٜ    ل ؟جّْ٪الالالح٣
preguge  َٜؾضتُالحن   ٙق٦هحجؼب٤ ج٥رهحتٍل و٢٥رهح ض٢ؾ٘ ّره ذؾ٤٢ ٩إ١ذ ٬ّ ىش

 يف جؾبىمىُ.

و٭َشجن ؿبز  جؽبقحتـ جؾبز١ىسزل ٙٞذ اضحـ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غالٍ ٥ٓٙالشجد ج٥يْال٬    
 ذبح ذح٥ٖٔحء.

 ُٞحن ٥ز٠٥ل ٙٞذ ق٨٢  زج ججمل٦ظ ذٞرى٣ ج٥ي٬ْ يف ج٥ٞشجسجش جِضُس0وضير
ج٥ٞالالشجسجش ج٥قالالحدسز ذُٞالالذ ذْالالل جؾبالالىٍٚني يف ١ؾالال٘ ج٥ ُٝالالس يف جؼبالالحٖش ج٥الاليت     -

 .(1) ٢َى٫ ُٙهح  زج ج٥ُٞذ ؽشىحن ٔؾشجء ج٥ ُٝس ذْذ ر٠٥

                                           
(1) Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif, p 70 ets. 
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ذْالالل ج٥ْغالال٢شَني يف ج٥ٞحت٪الالس جؽبحفالالس ذح٥ىٍالالحت٘      ذُٞالالذج٥ٞالالشجسجش ج٥قالالحدسز   -
َْطالرب ضُُْرالحن يف  الز  ج٥ىٍالحت٘ل وئهبالح ـبالشد       ٖ ِ ا٫  زج ج٥ُٞالذ  جدؿىصزل ٩

 .(2) ضشؽُفل وٖ ٢َى٫ ج٥طُْني ئٖ ّرذ خ٦ى ئقذي ج٥ىٍحت٘

وَالالشي اقالالذ ج٥ٚٞهالالحء ا٭الاله ٌب٢الال٬ ضيرُالالٜ  الالز  ج٥رَشَالالس ٦ّالالً ج٥ٞالالشجسجش ج٥قالالحدسز      -
ذطٞذَش دسؾس ١ٚحَس جؾبىٍ٘ ٦ًّ جّطرحس ا٫ ؿبز  ج٥ٞشجسجش  غالحسجن قط٪ُالس ٦ّالً    

 .(3) ٔدجسٌ ج٥رهحتٍج٥ٞشجس ج

                                                                                                   
(1) C.E:De la taste: 15 decل105 ل rec 940. 
(2) C.E: 20 Maiل11965 ل s. 1906105 ل3 ل. 

 .327ل ؿ 4د. ٩قيًٚ اذى صَذ ٙه٪0ٍ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ه (3)
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 منػرد كركن يف الؼرار اإلداريـالًصرف ال

يف ج٥طْشَ٘ ذح٥ٞشجس جٔدجسٌ ئذل ّرحفش  زج ج٥ٞشجسل و٦ٝرح ئوبح ضطك٤٦  عسض ا
 فحدس ٬ّ ع٦يس ئدجسَس. –٬٩ ؾح٭د وجقذ  –ئذل ٩ح 0ٍ٦َ ضقشٗ ٝح٭ى٭ٍ 

     ٍ ل و٥ٞالالالذ ّشمالالالرح ذح٥طٚقالالال٤ُ ٥ذسجعالالالس ج٥الالالش٬١ جْو٣ ج٥الالالزٌ  الالالى ج٥طقالالالشٗ ج٥ٞالالالح٭ى٭
 وعرْشك يف جْحبحظ جؾبٞر٦س ٦٥ش٬١ ج٥ػح٭ٍل و ى ج٥قُٖس جٖ٭ٚشجدَس ُٙه.

 ٖن٫ جٖربح الالالحش وجؾبالالالزج د ج٥ٞح٭ى٭ُالالالس ربحرذالالالص  الالالزج جؾبىمالالالىُ ؾالالالذ   ئويف جؼبُٞٞالالالس 
 ٭رح ٭٦خـ  زج جػبذ٣ يف وؾهيت ج٥رَش جِضُطني0ئو٭ٞحؽحنل و

عالالس "ل ٙهالالز  جؾبذس٥ُالالى٫ دىبالالٍوؾهالالس ٭َالالش جؾبذسعالالس جؾبىمالالىُّس ج٥الاليت َطضّ٪هالالح "  -
ضغالالٞو ٩الال٬ قغالالحذبحل وضغالالطرْذ ٩الال٬ ـبالالح٣ ّ٪٦الالهح جْعالالح٥ُد وج٥قالالُحٕحش         
ج٥ٞح٭ى٭ُالالسل وٖ َه٪هالالح ا٫ ٢َالالى٫ ج٥ْ٪الال٤ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ فالالحدسجن ّالال٬ ئسجدز وجقالالذز او      
ا١ػالالالشل وذحؾبٞحذالالال٤ ٙهالالالٍ ضالالالشي ا٫ جؾبْالالالى٣ ٦ُّالالاله يف زبذَالالالذ ج٥ْ٪الالال٤ ج٥ٞالالالح٭ى٭ٍ او 

ج٥ْ٪٤ ج٥ٞح٭ى٭ٍل رهح ٩ض٢ُُٚهل ئهبح  ى جؾبربسجش او ج٥ٖحَحشل وجؾبحدز ج٥يت َط٢ى٫ 
 ح٣.ٖ ؽ٢و٥ُظ ج٥قُٔ وج

" ٩الىسَظ  ىسَالى  وؾهس ٭َش جؾبذسعس ج٥ؾ٦٢ُسل وذح٥الزجش ج٥ذسجعالس ج٥اليت ٝالح٧ ذبالح "      -
قالالى٣ ج٥ٞالالشجس ج٥طرُٚالالزٌل ٙهالالز  جؾبذسعالالس ضرَالالش ئذل ج٥ْ٪الال٤ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ ٩الال٬ صجوَالالس 
ّرحفالالالش  جٔؾشجتُالالالس او ج٥ؾالالال٦٢ُس )ج٥ْنالالالى ج٥الالالزٌ َقالالالذس (ل ٩طؿالالالحوصز ذالالالز٠٥ 

 ج٥رَالالح٧جؾبحدَالالس ٦٥طقالالشٗل اٌ جِغالالحس ج٥الاليت َرطؿهالالح يف  ج٥يرُْالالس جؾبىمالالىُّسل او
 ج٥ٞح٭ى٭ٍ.
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يف ٭َالالالش  الالالز  «ٙالالالٗ ٙالالالشٛ  جنح٣ وج٥قالالالُٔل ئرٖ ؽالالال٢و٩الالالح دج٧ جؾبْالالالى٣ ٦ُّالالاله  الالالى ج
 .(1) ذني ج٥ٞشجس جٔدجسٌل وذني ج٥طقشٗ جؾبرٚشد يف ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ  »جؾبذسعس

٥ٞشجس جٔدجسٌ ٙحّطربصبالح  س جْقحدَس يف ج٪وجؽبٗفس ا٫ جؾبذسعس جْوذل ٕح٥ص يف امهُس ج٥غ
 الالز  ج٥غالال٪س شبح٩الالحنل وس١الالضش    امه٦الالصج٥غالال٪س جْعحعالالُسل يف قالالني ا٫ جؾبذسعالالس جؾبىمالالىُّس    

 جّط٪حد ح ٦ًّ ٩ن٪ى٫ ج٥ٞشجس.

ٜ   ويف جؼبُٞٞالالس ئ ؽالال٦٢ُس و٩ىمالالىُّس ٖ ٌب٢الال٬   ٫ اٌ ّ٪الال٤ ٝالالح٭ى٭ٍل ئهبالالح َٞالالى٧ ٦ّالالً قٞالالحت
 ٔدجسٌ ج٥ٚشدٌ.حل و ز  جؼبٞحتٜ ضٚشك ٭ٚغهح ّرذ ض٢ُُ٘ وزب٤ُ٦ ج٥ٞشجس جئٕٚحؿب

ل و الى ٩الح ٌبُالض     »جْع٦ىخ ج٥ٚالين ٦٥طقالشٗ جؾبرٚالشد   «ٙهزج ج٥ٞشجس َٞى٧ ٦ًّ قٞحتٜ ؽ٦٢ُس 
٬ّ ذْل جّْ٪ح٣ جٔدجسَسل ٩ػ٤ ج٥ْٞذ جٔدجسٌل ١٪ح َٞى٧ ٦ًّ ٭َح٧ ٝح٭ى٭ٍ خحؿ ذهل  الى  

 ذىعحت٤ واعح٥ُد ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س. جفيرحٕه

ْعالالرحخ و٩الالربسجش ٩ىمالالىُّسل ل وئهبالالح ٤ دل شبالالرف ٥الالٕدجسز ّرػالالحنوٕالال  خالالحٗ ا٫  الالز  ج٥ىعالالحت
ٙهالالٍ ـبالالشد وعالالحت٤ يف خذ٩الالس او زبُٞالالٜ ٕحَالالحش ّح٩الالسل او دبْرالالً اومالالف  رح٥الال٠ ّٗٝالالس      

 ؾذ٥ُس ٩طرحد٥س جْغش وج٥طأغ  ذني ج٥ىعحت٤ وجْ ذجٗ.

وعالالرْشك يف جْحبالالحظ ج٥ٞحد٩الالس ئذل جػبح٭الالد ج٥ؾالال٦٢ٍ يف ج٥طقالالشٗ جؾبرٚالالشد زبالالص ّرالالىج٫       
٦٥رَالالح٧ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ ؿبالالز  ج٥قالالُٖسل ٦ّالالً ا٫ ٭رطالالهٍ    ل غالال٨ ٭ْالالشك  »فالالُٖس ج٥طقالالشٗ جؾبرٚالالشد «

 ذذسجعس ج٥ٖحَحش ج٥يت زبشٟ  زج ج٥رَح٧ وضغطذٍّ وؾىد .

ا٩الالح ج٥ركالالع جؾبط٦ْالالٜ ذقالالُٖس ج٥طقالالشٗ جؾبرٚالالشدل ٙغالالرركػه زبالالص جؾبىجمالالُِ جِضُالالس0 جؾبٞقالالىد   
ج٥طقالالشٗ جؾبرٚالالشد   –فالال٦س ج٥طقالالشٗ جؾبرٚالالشد ذح٥ٞالالح٭ى٫ ج٥ْالالح٧     –ذقالالُٖس ج٥طقالالشٗ جؾبرٚالالشد   

٭ْٞحد يف ج٥طقالشٗ جؾبرٚالشد يف ١ال٤ ٩ال٬ ج٥ٞالح٭ى٫      جٖس٬١  –٥ْٗٝحش جػب٪حُّس ١ طبح٫ ٬ّ ج
 ج٥ْح٧ وجؽبحؿ.

                                           
 .12جٔدجسٌل ؿ  د. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس (1)
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 اخلامس البحث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منػرد كركن يف الؼرار اإلداريـالًصرف ال

L'acte Unilateral 
 رح ذذسجعس  ز  ج٥قُٖس ١أع٦ىخل او فالُحٕس ٝح٭ى٭ُالس ٦٥طْالر  ّال٬      وس قوم

جٔسجدزل اٌ دسجعحصبح يف ٩ح ُطهح وىرُْطهح ج٥زجضُس ذٖل ج٥رَش ٬ّ ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ 
ٝذ ٢َى٫  زج ج٥رَح٧ ًبنِ ْق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل او ْق٢الح٧   ئرج٥زٌ ضر٤ْٚ ذهل 
 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ.

ا٫ ١ى٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ٌبػ٤ ٝ٪س ج٥غ٪ى يف ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل  الزج  و١٪ح ر١ش٭ح عحذٞحنل ٙ
ج٩ْش ١ح٫ ٩ذّحز ٦٥خ٦و ذُرهل وذالني اعال٦ىخ ج٥طقالشٗ جؾبرٚالشد يف ج٥ٞالح٭ى٫ جؽبالحؿل       

 ٩ِ ج٨٦ْ٥ ا٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ٭ىُ ٬٩ ؾرظ ج٥طقشٗ جؾبرٚشد.

   ج٥قُٖسل و٩ح  ٍ ّرحفش ح ج٥ٚرُس؟٩ح جؾبٞقىد ٬٩  ز جنئر

ْذ ١الال٤ ٩َرالالس ضٞالال٨ُ جْقحدَالالس ٦ّالالً ٩ُْالالحس ١٪الالٍ َأخالالز ذْالالني       ىرْالالحن ىبالالد ا٫ ٭غالالطر  
 جّٖطرحس ّذد جْٙشجد ج٥ز٬َ َغحمهى٫ يف ئ٭طحؼ ج٥طقشٗ.

س َري٦الالٜ ٩الال٬ ٩ُْالالحس ١ُٚالالٍ َطكالالذد يف ٪٫ جؾبُْالالحس جؼبُٞٞالالٍ ؿبالالز  ج٥غالالئويف جؼبُٞٞالالس 
١ى٭ه ج٥يشَٜ ج٥زٌ ضغ٢٦ه جٔسجدز يف ج٥طْر  ٬ّ ٭ٚغالهحل ٙٞالذ َطْالذد جْٙالشجد ج٥الز٬َ      

٥طقشٗل و٢٥ره٨ َٞٚالى٫ يف ؾح٭الد وجقالذ او ؾهالس وجقالذز ٩ال٬ اؾال٤ ج٥طْالر          َرطؿى٫ ج
 ٬ّ جٔسجدز.
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ئ٫ غبالالس جْقحدَالالسل و الالٍ ّرقالالش ؽالال٦٢ٍ ُٙ٪الالح َط٦ْالالٜ ذحؾبَالالح ش جؽبحسؾُالالس         
 ذز جٔسجدز ج٥يت َطن٪رهح ج٥طقش٥0ٕٗسجدزل ئهبح ضْرب ٬ّ وق

"L'acte unilateral émane de la manifestation d'une volonté"  
٪ح ١ح٫ ّذد جؾبطقشٙنيل ٙح٥طقشٗ َْطرب ٩رٚشدجن ئرج جقطىي ٦ًّ ئسجدز وجقذز ئر ٩ه 

 فحدسز ٬ّ ؾح٭د وجقذ.

ٜ «ودبْرً اومفل ٙهز  ج٥غال٪سل ئهبالح ضْالين     ج٥طقالشٗ ج٥ٞالح٭ى٭ٍل و الٍ     ئ٭طالحؼ  »ىشَال
ج٥يشَٜ ج٥يت ٖ ضطي٦د ٦٥ىفى٣ ئذل جؿبذٗ عالىي ضالذخ٤ ئسجدز وجقالذزل ٙٞالذ َؾال ٟ      

ش ٬٩ ٙشد َْ٪٤ ٤١ ٩ره٨ يف ٩شق٦س ٬٩ ٩شجق٤ ض٢ىَرهل يف ض٢ى٬َ ج٥ْ٪٤ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ا١ػ
 .(1)و٩ِ ر٠٥ َْطرب ٝشجسجن ئدجسَحن ىحؾبح اوب٨ َْ٪٦ى٫ طبُْحن ؼبغحخ ؾهس ئدجسَس وجقذز

و٩الال٬ ا٩ػ٦الالس ر٥الال٠ل ج٥ٞالالشجسجش ج٥الاليت َىؾالالد ج٥ٞالالح٭ى٫ ٥ط٪ح٩هالالح ضىُٝالالِ جغالالرني او ا١ػالالش ٩الال٬   
ح٥ظ جٔدجسَالالس  اّنالالحء ج٥غالال٦يس جٔدجسَالالسل و١الالز٠٥ ج٥ٞالالشجسجش ج٥الاليت ضقالالذس ّالال٬ ججملالال        

 جخل....١٪ؿح٥ظ جؾبذَشَسل او ـبح٥ظ جػبح٩ْحش

                                           
 .117د. ّحد٣ عُذ ٙه٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل ؿ  (1)
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 الفسع األول

 منفشد تشمجان سواتط انقاوون انعاوـانتصشف ان

 جن ّال٬ سوجذالو   ج٥الز١شل  الى ج٥غال٪س ج١ْػالش ضْالر      ج٥غح٥٘ ذحؾبْرًجؾبرٚشد  التصسف
 0(1)ٝ٪س ج٥غ٪ى يف ج٩طُحصجش  زج ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل ٙهى

"l' acte unilatéral occupe endroit administratif une place 
beaucoup plus considérable". 

ا٩ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ل وٖ ٌب٬٢  l'état civileر٠٥ ا٫ جْٙشجد ٩طغحوو٫ ٬٩ ج٥رحقُس جؾبذ٭ُس 
٥ٚشد ا٫ َٚشك ئسجدضه ٦ًّ ٙشد  خشل و٬٩  رح ٙا٫ ٩رذا ع٦يح٫ جٔسجدز  ى ج٥طْالر   

 ٬ّ ؾى ش سوجذو ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ.
ل و٢٥ال٬  (2)دبْرً اومفل ٙحٔسجدز ٦ًّ ٭يحٛ ج٥ٞح٭ى٫ جؾبز١ىسل ٝذ ضى٥الذ اغالشجن ٝح٭ى٭ُالحن   و

شٗ ٥ي٦ًّ ٝرى٣ ج –ُٙ٪ح قحٖش جعطػرحتُس  –٭ؾىء ج٥طقشٗ جؾبرٚشد َطىٝ٘ دجت٪حن 
ؾبق٦كس ج٥ٖ  او ج٥ىفُسل ٖذذ ٩ال٬ ٝرالى٣ ج٥ٖال     ش جؾبغطُٚذل ٙ٪ػٗا يف جٖؽ جه جِخ

 ني ذأ٭ه ٬٩ جؾب٪٬٢ ٥ٕسجدز جؾبرٚشدز يف ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ جؾبغطُٚذ او جؾبىفً ٥هل ٩رى
ا٫ ضرطؽ جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ دو٫ ٩ىجٙٞس ؽخـ  خشل ١٪الح   –جعطػرحتُس  –ويف قحٖش  –

                                           
(1)Jean Reviro: Droit administratif , 4 éditionل Dalloz ,1970, p. 88. 

د. ّرذ ج٥شصجٛ ج٥غرهىس0ٌ ج٥ىؾُض يف ؽشـ ج٥ٞح٭ى٫ جؾبذ٭ٍل ٭َشَس ج٥ٖطضج٧ ذىؾه ّح٧ل ج٥ٞح شزل  (2)

ل وٝالالذ اؽالالحس ئذل ا٫ ج٥ٞالالح٭ى٫ جؾبالالذ٭ٍ دل ىبْالال٤ ٩الال٬ جٔسجدز جؾبرٚالالشدز    532ؿل دجس ج٥رهنالالسل 1966
 ٩قذسجن ّح٩حن ٥ٗ٥طضج٧ ئٖ يف قحٖش خحفس فبذدز وسدش يف ٭قىؿ خحفس.
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 ٍ جؼبح٣ يف جّٖ جٗ ذح٥ى٥ذ ج٥يرٍُْل وقحٖش ٙغخ ج٥ْٞىد ٬٩ ؾح٭د وجقذ ٩طً 
 .(1) ١ح٭ص ٕ  فبذدز جؾبذز

                                           
 .218د. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ج٥ٞشجس جٔدجسٌل ؿ  (1)
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 الفسع الثاًي
 شـشد يف انتعثَمنفـدوس انتصشف ان

 خاصـجماعَح يف انقاوون انـان عه انعالقاخ 

ئ٫ ج٥طقشٗ جؾبرٚشد وغُٜ ج٥ق٦س ذْٗٝحش ج٥ٞالح٭ى٫ ج٥ْالح٧ل و٦ٝرالح اَنالحن ئ٫      قل ا
 زج ج٥طقشٗ ٦َْد دوسجن مُْٚحن وغح٭ىَالحن يف ج٥ٞالح٭ى٫ جؽبالحؿل ج٩ْالش ج٥الزٌ دل َْطالرب       

جؼبالالحٖش ج٥الاليت ضطنالال٪رهح  ٩قالالذسجن  ح٩الالحن ٥ٗ٥طالالضج٧ل وئهبالالح ٩قالالذسجن مالالُٞحن وفبالالذدجن يف 
 ج٥رقىؿ ج٥ٞح٭ى٭ُس.

يف ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل ٙهزج ٖ َْين ئ٢٩ح٫  حنمُْٚ جنو٬٢٥ ئر ١ح٫  زج ج٥طقشٗ ٩قذس
 ذس  وئمهح٥ه وبحتُحنل ٖعالُ٪ح يف جِو٭الس جْخال زل قُالع اخالز دوس  ذطضجَالذ امهُالس يف        

جؾبهرُالسل   ج٥رٞحذالحش وج٥طرَُ٪الحش  وج٥طْر  ٬ّ ج٥ْٗٝحش جػب٪حُّس يف ٭يحٛ ج٥ؾالش١حش  
ٙٞذ خى٥ص جؿبُثحش جٔدجسَس ج٥ٞىج٩س ٦ًّ ض٠٦ جْؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٭ُس ع٦يحش ئفالذجس  

 ذحػبضجءجش ج٥طأدَرُس. –يف ذْل جْقُح٫  –ج٥ٞشجسجش جؾبرٚشدز جؾب٦ض٩سل وجؾبإَذز 

و٢٥الال٬ ٦ّالالً ج٥الالش٨ٕ ٩الال٬ جٝالال جخ ج٥ٞالالشجسجش ج٥قالالحدسز ّالال٬ ض٦الال٠ جؿبُثالالحش ٩الال٬ ج٥ٞالالشجسجش   
ل »ج٥ٞشجسجش ٝشجسجش جٔدجسزل و٥ُظ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَساى٦ٞرح ٦ًّ ٩ػ٤ ض٠٦ «جٔدجسَس 

ٙهالالزج جٖٝالال جخ َٞطقالالش ٦ّالالً ج٥ىعالالحت٤ ج٥ٚرُالالس ٥الالُظ ئٖل ٩الالِ ذٞالالحء ج٥رَالالح٧ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ     
 ٩ط٪ُضجن يف ٤١ ٬٩ ج٥طقشٗ جؾبرٚشد يف ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ وج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧.

ل -د  و ٍ جدشٟ ٦٥رَالح٧ ج٥ٞالح٭ى٭ٍ وجؾبالربس ٥ىؾالى     –وج٥غرد يف ر٠٥ ا٫ س٬١ ج٥ٖحَس 
ٍ «ٌبػ٤ يف ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ج٥قححل ج٥ْالح٧   َالس يف ج٥ٞالح٭ى٫   ىل يف قالني ا٫ جْو٥ »جػب٪الحّ
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ٖ ضرط٪الٍ يف   –٦ّالً ج٥الش٨ٕ ٩ال٬ ١ىوبالح طبحُّالس       –جؽبحؿ ٦٥كشَالحش وجؾبقالححل ج٥اليت    
 .(1) اف٦هح ٦٥قححل ج٥ْح٧

                                           
 .124د. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل ؿ  (1)
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 الفسع الثالج

 منفشد ـسكه اوعقاد انتصشف ان
 خاصـانقاوون انعاو وان يف كم مه

 
ذه ا٫  رح٠٥ ّٗٝس ؾذ٥ُس ضطرحد٣ جْغش وج٥طأغ  ذني ج٥ىع٦ُس  نسل هي ادل

وج٥ٖحَس ذحسضرحه جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ ذبز  جٔسجدز ٥ُظ ئٖل وذح٢ْ٥ظ ٙارج ١رح ا٩ح٧ ئسجدضني 
َْ٪٫ٗ ٬٩ اؾ٤ ٩ق٦كطني ٩طْحسمطنيل ٙحْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ ًبنِ ٥طأغ   حضني 

١ىسضنيل  زج زضىجص٫ جؾبق٦كطني0 جؾب ٦٥ركع ٬ّ ٭ٞيس جٔسجدضنيل ومب٬ ٩ذّىو٫  ٭ثز 
  ى ؾى ش ج٥قُٖس ج٥ْٞذَس.

وىرْحن ٙح٥رطُؿس جؾبريُٞس ٥ىؾىد ئسجدز وجقذز  ٍ خنىُ وجسضرحه جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٙٞو 
ٖ ٙشٛ يف ر٠٥ ذني ج٥طقشٗ  ذبز  جٔسجدزل غ٨ جّطرحس ٬٩ َىؾه ئ٥ُه٨ جْغش ٬٩ ج٥ٖ 0

٬٩ ج٥طقشٗ جؾبرٚشدل  »ج٥ٖ «ح  ى ٩ىِٝ و٬٢٥ ٩ جؾبرٚشد يف ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ او ج٥ْح٧.
 و ٤ ٦َْد دوسجن يف ئ٭ؾحتهل ا٧ َٞطقش  زج ج٥ذوس ٦ًّ ج٥طأغش وج٥ط٪طِ ذحْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ.

ئ٫ دوس جْٙشجد ذح٥رغرس ٦٥طقشٗ  –ج٭يٗٝحن ٬٩ ٩ريٜ جْؽُحء  –٬٩ جؾبطٜٚ ٦ُّه 
٨ ٙح٥طقشٗ ضىُُٝٚحنل و٬٩ غ –ى٫ جؽبحؿل ٖ َْذو ا٫ ٢َى٫ ؽشىحنجؾبرٚشد يف ج٥ٞح٭

  ٦ًّ ٝرى٣ ٬٩ َىؾه ئ٥ُه٨ ؤجؾبرٚشد َرًٞ ٩رغىذحن ئذل ٩قذس ل ئهبح َطىٝ٘ ٭ؾى
 . (1)ج٥طقشٗ

                                           
 .541د. ّرذ ج٥شصجٛ ج٥غرهىس0ٌ ج٥ىؾُض يف ؽشـ ج٥ٞح٭ى٫ جؾبذ٭ٍل ؿ  (1)
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و٬٢٥ ٩قذسجن ّح٩حن ٥ٗ٥طضج٧ل  –١٪ح  ى ٦ْ٩ى٧  –ٙحٔسجدز جؾبرٚشدز ٥ُغص 
ا٫ ضى٥ذ ج٥ٖطضج٧ يف جؼبحٖش ج٥يت َرـ ٦ُّهح ج٥ٞح٭ى٫ل و٬٩ غ٨ ٍٙٚ  ز   ذا٢٩حوبح

 طىٝ٘ ر٠٥ ٦ًّ ٝرى٣ جْٙشجد.َدز ا٫ ضى٥ذ ر٠٥ ٩رٚشدزل ئهبح جؼبح٣ ضغطيُِ جٔسج

ا٩ح يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل وج٭ْٚحٖن ٩ِ دوجٍّ ج٥قححل ج٥ْح٧ل ٙحٔسجدز جؾبرٚشدز شبػ٤ 
ئسجدز ضرْٞذ دو٫ ٩ىجٙٞس جْٙشجدل ١٪ح  ٍ جٔدجسز ج٥ٞح٭ى٭ٍل  ج٥طْر  جؾبػحرل ٥رؾحه

ضرْٞذ يف فىسز اوج٩ش ٦٩ض٩س ٩ىؾهس  ذ٤ ل»ج٦٥ىجتف«جؼبح٣ يف ج٥ٞشجسجش ج٥طرَُ٪ُس 
 ئ١شج حن ٥ٓٙشجد0

و٬٩ ؾهس اخشيل ٙارج ٩ح جعط٦ض٧ ج٥ٞح٭ى٫ ٩ىجٙٞس جْٙشجد ٥قذوس ج٥ٞشجس جٔدجسٌل 
١٪ح يف ٝشجسجش ج٥طؿرظل وج٥ خُـ وج٥طُْني يف ج٥ىٍُٚس ج٥ْح٩سل ٙا٫ دوس  ز  

شجس ٩رغىذحن ئذل جؾبىجٙٞس ٖ َطْذي ض٢ى٬َ عرد ج٥ٞشجس جٔدجسٌل وذح٥طحرل َرًٞ ج٥ٞ
 جٔدجسزل وضْر جن ٬ّ ئسجدصبح جؾبرٚشدز.

 وَ ضد ٦ًّ ١ى٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ فحدسجن ٬ّ ئسجدز جٔدجسز ج٥رطحتؽ جِضُس0

َْطرب ج٥ٞشجس جٔدجسٌ فحدسجن ٩رز ضْر  جٔدجسز ٬ّ ئسجدصبحل و زج ج٥طْر   ى  -
وف٘ ٭ٚحر ج٥ٞشجس  جٔدجسٌ ٦ًّ ر٠٥ج٥ٚٞه س٬١ ج٭ْٞحد ج٥ٞشجس جٔدجسٌل وٝذ اى٦ٜ 

جٔدجسٌ شبُُضجن ٥ه ٬ّ عشَح٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ٦ًّ جّطرحس ا٫  زج ج٥ىف٘ جْخ  
ٌبػ٤ ج٭غكحخ اغش ج٥ٞشجس ٦ًّ ٬٩ َىؾه ئ٥ُه٨ل ا٩ح ج٥رٚحر ُْٙين ذذء فذوس ج٥ٞشجس 

 وج٥طضج٧ جٔدجسز ذز٠٥.

ل »جٔٙقحـ ٬ّ جٔسجدز« émissionوىرْحن ٙح٥ٞشجس َرٚز ٩رز ضحسَخ فذوس 0 
َغشٌ ج٥ٞشجس ٦ُّه٨ ئٖ ذْذ ج٥طر٦ُٔل ٖ وج٩ْش ٦ًّ خٗٙه ذح٥رغرس ٥ٓٙشجدل ئر 

 و زج  ى جْغش جؾبطرحد٣ ٦٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥زٌ عرٜ ج٥طرىَه ذه.

)ئ٫ جدّحء جؼب٢ى٩س ذأ٫ ) 0وٝذ ّرب ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ ٬ّ  ز  جؼبُٞٞس ذٞى٥ه
وؾه ٥ه ٫ْ ح٭ى٭ٍ ئٖ ذح٥طغ٨ُ٦ ٖ ذظ اغش  ج٥ٞج٥ خُـ ٖ َْطرب ٝشجسجن ئدجسَحنل وٖ يب
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ج٥طغ٨ُ٦ ّ٪٤ ٩حدٌ ضرُٚزٌل وج٥ٞشجس جٔدجسٌ َط٨ دبؿشد ئٙقحـ جٔدجسز اغرحء 
 .(1)(ُٝح٩هح ذىٍحتٚهح ٬ّ ئسجدصبح جؾب٦ض٩س ذٞقذ ئقذجظ اغش ٝح٭ى٭ٍ(

 ٬٩ جؾب٪٬٢ ئ٥ٖحء ٩ىجٙٞس جْٙشجد ٝر٤ فذوس ج٥ٞشجس ٬ّ جٔدجسز. -

 حد٣ ج٥شمح.َْ acception ultérieureئ٫ ٝرى٣ جْٙشجد ج٥ٗق0ٜ  -

ج٥ٞشجس  nulَإدٌ ئذل ذي٫ٗ  consentementئ٫ ج٭ْذج٧ سمح جْٙشجد 
جٔدجسٌل و زج ٩ح ا١ذ  ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ُى٭ح٭ٍل دبرحعرس فذوس ٝشجس ٌبرف ضشخُـ 

 .intéresséذاٝح٩س ٩قرِ دو٫ ا٫ َغطرذ ر٠٥ ئذل سمح فحقد جؾبق٦كس0 

رط٤ٞ ئذل ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ٬٩ خ٣ٗ عررهل ئ٫ ج٥ُْىخ ج٥يت ضرطحخ سمح ج٥ٚشد ض

  .٫dol ٌبحسط ج٥ٚشد ضذ٥ُغحن ذحّطرحس ج٥شمح َؾ٤٢ س٬١ ج٥غردل ١أو

٬٢٥ ٩ح ىبد ضأ١ُذ   ى ا٫ ج٥ُْد ج٥زٌ افحخ ج٥ٞشجس  رح ٥ُظ ذغرد ج٥ٖؼ او 
ج٥طذ٥ُظل وئهبح ذغرد ّذ٧ زبٜٞ ج٥ؾشوه جؾبىمىُّس ج٥ٗص٩س ٥قذوس  

l'illégalité objective٩ح عرٜ ضغ٪ُطهح ذح٥ؾشوه ج٥ٗص٩س و ٍ  ل    

condition nécessaire. 

                ٫ دوس سمح جْٙشجد َٞطقش ٦ًّ زبش٠َ ئسجدز جٔدجسز0 وٌب٬٢ ج٥ٞى٣ ئ

la acte provoque ل وٖ ٌب٬٢ ا٫ َشًٝ ئذل ج٥ذوس ج٥زٌ ٦َْره جٔىبحخ يف

                                           
(1) Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif, p 61 ets. 
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قني ا٫ ٝرى٣  ل يفélément interneج٥ْٞذل ور٠٥ ٫ْ جٔىبحخ ّرقش دجخ٦ٍ 

 . élément nécessaire(1)ل  ى ّرقش خحسؾٍ »ج٥غحذٜ او ج٥ٗقٜ«جْٙشجد 

                                           
(1)Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif,p 61. 
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 السابعالفسع 

 انقاوون اإلداسً منفشد يفـاننظاو انقاوووٌ نهتصشف ان

ل ئ٭رح عرغ٠٦ يف دسجعس  زج جؾبىمىُ عر٤ُ ٦ّ٪حء ج٥يرُْس ويف احلقيق 
يف قح٣ ج٥غ٢ى٫ ل و ى »ض٢ىَره«ج٥ز٬َ ٌبُضو٫ دسجعس ج٥ؾٍء يف رجضه 

 ل ٌبُضو٫ ر٠٥ ٬٩ دسجعطه يف قح٣ جؼبش١سل اٌ دسجعطه ١ىٍُٚس.»ج٥غطحض٢ُُس«

و١ْرقش دجخ٦ٍ ٦ًّ ٝىز ٝح٭ى٭ُسل ودبىؾد  ل(1)ر٠٥ ا٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ َريىٌ يف رجضه
 .(2) ز  ج٥ٞىز ضغطيُِ جٔدجسز دو٫ ٩ىجٙٞس جْٙشجد ا٫ ربشٌ ج٥طُٖ  يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ

 ح٭ى٭ُس سبط٦٘ ٬ّ ج٥طرُٚز جؾبحدٌ ج٥زٌ  ى وف٘ خحسؾ0ٍو ز  ج٥ٞىز ج٥ٞ

ج٥ٞشجسجش ج٥طرُٚزَس   ض٢ىَرهل وٖ اد٣ ٦ًّ ر٠٥ ا٫ ذْلدو٫ ا٫ ٢َى٫ ٥ه دوس يف
 .(3)ـبشد  ٬٩ ٝىز ج٥طرُٚز جؾبحدٌ 

وٕحَس ج٥طرُٚز جؾبحدٌ ٦٥ٞشجس  ى خ٦ٜ ج٥طرحعٜ ذني جؼبُٞٞس جؾبحدَسل وذني ج٥رَح٧ 
 . (4)سج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥زٌ يبذغه ج٥ٞشج

                                           
(1) Georges Vedel: Les Cours de droi, paris, 1961, p 199. 
(2) Jean Reviro: Droit administratif , 4 éditionل Dalloz ,1970, p 91- 93. 

 جؾبشؾِ ج٥غحذٜ. (3)
 .123ؿ  ج٥غحذٜلد. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس ج٥طرُٚزٌل جؾبشؾِ  (4)
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 اخلاهسالفسع 
 منفشدـانقوج انقاوووَح نهتصشف اإلداسً ان

ط٪طِ ذبح جٔدجسزل ضج٥ٞىز ج٥ٞح٭ى٭ُس ٬٩ ا ٨ ج٩ٖطُحصجش جٖعطػرحتُس ج٥يت  وهره
ودبىؾد ر٠٥ ٌب٬٢ ٦٥ٞشجس جٔدجسٌ ا٫ يبذظ اغش  ٩رز فذوس ل ١٪ح ا٫  زج جْغش 

 ج٥غ٦يس ج٥ٞنحتُس.َرذ٩ؽ ٩رزتز يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍل دو٫ ج٦٥ؿىء ئذل 

 رقىؿ ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥يت ضٚىك جٔدجسزذز ٬٩ ج٥٪٩غط ج٥ٞىزلو١٪ح ٦ٝرحل ٙا٫  ز  
 ضيرُٜ ج٥ٞىجّذ ج٥ْح٩س ججملشدز ٦ًّ جؼبحٖش ج٥ٚشدَس وجؽبحفس.

و ز  ج٩ٖطُحصجش ٬٩ ا ٨ ٩ح ٌبُض ج٥رَح٧ جٔدجسٌ ج٥ٚش٭غٍ ٬٩ ج٥رَح٧ 
 يف جؼبحٖش جٖعطػرحتُس ا٫ جٖلب٦ىعح١غى٭ٍل ٙهزج ج٥رَح٧ ٖ َغ٪ف ٥ٕدجسز ئٖ
 ضقذس ٬٩ ؾح٭رهح ٝشجسجش ئدجسَس ٭حٙزز يف قٜ جْٙشجد.

ل conformité présomption de (1)وج٥ٞشجس جٔدجسٌ ٦َذ ٩ط٪طْحن ذٞشَرس جؾبؾشوُّس
وىرْحن ٩ِ ئّيحء جْٙشجد قٜ ٩ٞحو٩س ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ٬ّ ىشَٜ ج٥ذِٙ ذْذ 

 .٩exception d'illégalitéؾشوُّطهح0 

وٙنٗا ٬ّ ر٠٥ل ٙح٥ٞشجس جٔدجسٌ َط٪طِ ذٞشَرس اخشي  ٍ فكطه وع٩ٗطهل حبُع 
 ٖ ٌب٬٢ ج٥ي٬ْ ذه ئٖ ذح٥طضوَش0

                                           
(1) Jean Reviro: Droit administratif , 4 éditionل Dalloz ,1970,P 93. 
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و زج ٩ح ّربش ّره جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش ذٞشجس ح ج٥قحدس يف0 
 0ل وج٥زٌ ؾحء ُٙه03/1/0152

ج٥ذ٤ُ٥ ٦ًّ  ٨َٞ))ئ٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ َٚ ك ا٫ ٢َى٫ فب٪ىٖن ٦ًّ ج٥قكس ٩ح دل 
٢ّظ ر٠٥ل ور٠٥ ذغرد ٩ح يبحه ذه ٬٩ م٪ح٭حش ضْني ٦ًّ ر٠٥ ١كغ٬ جخطُحس 
جؾبىٍٚني ج٥ز٬َ َغحمهى٫ يف ئّذجد ل ويف ئفذجس ل وضغ٦ُو ج٥شٝحذس ج٥شتحعُس 
٦ُّه٨ يف ر٠٥ل وا٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ٝذ ىبطحص ٩شجق٤ شبهُذَس ٝر٤ ا٫ َقرف 

 .(1)((وبحتُحن
دجسٌ ذٞشَرس جؾبؾشوُّس ّذز ٭طحتؽ امههح ١ى٫ جٔدجسز وَطٚشُ ٦ًّ شبطِ ج٥ٞشجس جٔ

 ٍ جؾبذًّ ٦ُّهح يف ا٦ٕد جْقُح٫ل ١٪ح ا٫  ز  ج٥ٞشَرس ضغ٪ف ٥ٕدجسز جٖعط٪شجس 
 يف ضرُٚز ٝشجسجصبح ٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ج٥ي٬ْ ذبح ا٩ح٧ ج٥ٞنحء.

٫ ٝىز ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ضِٞ يف ٩رض٥ه ذني جؾبرض٥طني0 ٙهٍ ضٚىٛ ٝىز ئوٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 
ؾبرٚشد يف ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل وئ٫ ١ح٭ص ٖ ضشًٝ ئذل ٝىز ج٥ؾٍء جد٢ى٧ ذه ج٥طقشٗ ج

 .١vérité légaleْرىج٫ ٦٥كُٞٞس ج٥ٞح٭ى٭ُس0 
وَشي اقذ ٙٞهحء ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ا٫ ج٥ٞىز ج٥ٞح٭ى٭ُس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌ ضطكق٤ يف ٝىز 

 جس ٦٥ٞح٭ى٫.ئغرحش ٭غرُس ٩ررُس ٦ًّ ـبشد ٝشَرس ذحؾبؾشوُّسل اٌ ٦ًّ ٩يحذٞس ج٥ٞش
ٙهز  ج٥ٞشَرس ضى٥ذ ٝىز ٝح٭ى٭ُس ٩إٝطسل ٙهٍ ضٞحذ٤ ٝىز ج٥ؾٍء جد٢ى٧ ذهل وضٞى٧ 
ذذوس جؼبحؾض جٔؾشجتٍ يف ٩ىجؾهس جْٙشجدل وىرْحن ٙهزج جؼبحؾض ٥ُظ ذحؼبحؾض 

 (2)جؾبح٭ِ ٩ح دج٧ ج٥ذِٙ ذْذ٧ جؾبؾشوُّس َغ٪ف ذٚطف غٖشز يف ؾذجس .

     ىز ضغ٪ُس ٝىز ج٥ؾٍء جؾبٞشس0و٥ٞذ اى٦ٜ ج٥ْ٪ُذ "ُٙذ٣" ٦ًّ  ز  ج٥ٞ

l'autorité de chose décidée (1)  و٭ْطٞذ ا٫  ز  ج٥طغ٪ُس ٥ُغص ؾح٩ْس

                                           
 .361ىّس  ز  جد٢٪سل ؿ ج٥غرس ج٥ػح٥ػسل ـب٪ (1)
 .126جٔدجسٌل ؿ  ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجسد. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز  (2)
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ٙحْوج٩ش ضريىٌ ٦ًّ ٢ٙشز ج٥ط٦٢ُ٘  ٩ح٭ْسل ٙهٍ ٖ ضق٦ف ئٖ ٦ًّ جْوج٩ش جٔدجسَس0

٬٩ غ٨ ٖذذ ؿبح ٬٩ جعطخذج٧ ج٥ٞىز جؾبحدَس و لdécision impérativeذح٥يحّس0 
 ح يف ّحدل ج٥ىجِٝ. و ى ج٩ْش ج٥زٌ ٖ َقذٛ ذح٥رغرس ٥رُٞس ٬٩ اؾ٤ ربغُذ

 جْٙشجد. ٩ىجٙٞسج٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ٖعُ٪ح ج٥يت َطىٝ٘ فذوس ح ٦ًّ 

و٭رى  ذأ٫ ج٥ٚٞه جؾبٞحس٫ َغطخذ٧ يف  زج ججملح٣ ّذز ٩قي٦كحش ٝح٭ى٭ُس 
 امههح0

 Privilège du préalable. 

 Exécution d'office. 

 Exécution forcée. 

 .و ٤ ضريىٌ ٦ًّ ٩ذ٥ى٣ ٝح٭ى٭ٍ وجقذ؟ح جؾبٞقىد ٬٩  ز  جؾبقي٦كحشل ٙ٪
جْو٣ َٞقذ ذه قٜ جٔدجسزل وذذو٫ ج٦٥ؿىء ئذل  جٖفيٗـ٬٩ ججمل٪ِ ٦ُّه ا٫ 

ج٥ٞنحء يف جسبحر ٝشجسجش ئدجسَس ذاسجدصبح جؾبرٚشدزل وا٫ ض٢ى٫  ز  ج٥ٞشجسجش ٭حٙزز 
 ٝح٭ى٭حنل و٦٩ض٩س ٥ٓٙشجد.

 0 (2)َرحػ"ويف ر٠٥ َٞى٣ ج٥ُٚٞه "د

 .((َْين ع٦يس جٔدجسز ا٫ ضٖ  دبرحداصبح ج٥زجضُس ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ جؾبرحداز ئ٫ ج٩طُحص))

                                                                                                   
(1)Georges Vedel: Les Cours de droi, paris, 1963, 1963, p 1195, ets. 
(2)Charles Debbasch: Droit administratif, paris, 1969, p321 et 328. 
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٩غرٞحن او « préalableو٭ْطٞذ ا٫  زج جْف٤ ج٦٥ٖىٌ ؿبزج جؾبقي٦ف0 
جٔدجسز يف ضُٖ  ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ع٦ٚحن  سقىس قُٞٞطه ج٥ٞح٭ى٭ُسل اٌ ٢٩رَ »ع٦ٚحن

 .ودو٫ ج٥شؾىُ ئذل ج٥ٞنحء

ل ُٙٞقذ ذه »ج٥طرُٚز جػبربٌ« 0exécution forcée ٖفيٗـا٩ح ذح٥رغرس 
ـب٪ىُ جْومحُ ج٥ٞح٭ى٭ُس وجؾبحدَس ج٥يت ضْط٪ذ ح جٔدجسز ٬٩ اؾ٤ ضرُٚز ج٥ٞشجسل 

  0"ج٭ذسَه دٌ ٥ىذحدَ ويف ر٠٥ َٞى٣ ج٥ُٚٞه " وذحعطخذج٧ ج٥ٞىز ّرذ ج٦٥ضو٧.

٦٩ض٩س ضربس ح مشوسز م٪ح٫ ىحّس  ٫ ج٥طرُٚز جػبربٌ ذح٥يشَٜ جٔدجسٌل  ى وع٦ُسئ
 ج٥ٞح٭ى٫ل وذغرد ّذ٧ وؾىد وع٦ُس اخشي.

وئرج ١ح٫ ٥ُظ  رح٠٥ خٗٗ قى٣ زبذَذ جؾبٞقىد ٬٩ جؾبقي٦كني ج٥غحذٞنيل 

اٌ قى٣ ٩ح  exécution d'officeٙحؽبٗٗ ؽؿش قى٣ جؾبٞقىد ٬٩ جؾبقي٦ف0 
 ئرج ١ح٫ جؾبٞقىد ٬٩ ر٠٥ ج٥طرُٚز جػبربٌل ا٧ ج٩طحص جؾبرحداز0

 ٭غؿ٤ قى٣ جؾبقي٦كني جؾبٗقَحش جِضُس0ج و ز

ئ٫ طبهشز ج٥ٚٞهحء ضْطرب جؾبقي٦كني ٩ جدٙني وَْربج٫ ٬ّ قُٞٞس ٝح٭ى٭ُس  -0
 .(1)وجقذز 

                                           
د. عالال٦٪ح٫ فب٪الالذ    ل682ل ؿ 1954جٔدجسٌل ج٥ٞالالح شزل  د. ضىُٙالالٜ ؽالالكحضس0 ٩رالالحدب ج٥ٞالالح٭ى٫      (1)

 لد. ىُْ٪الالاله جػبالالالش0ٗ ج٥ٞالالالح٭ى٫ جٔدجسٌ ل445ى٪الالالحو0ٌ ج٥رَشَالالالس ج٥ْح٩الالالس ٦٥ٞالالالشجسجش جٔدجسَالالالسل ؿ 

 .575ؿ ل1971
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ٗـ0 يفٌبُضو٫ ذني جؾبقي٦كني ئر َي٦ٞى٫ ج٫ ٭ٚشجن ٬٩ ج٥ٚٞهحء ئ -6

exécution d'office forcée  ٦ًّ ج٩طُحص جؾبرحدازpréalable ل يف قني
 ٦ًّ ج٥طرُٚز جػبربٌ. ج٥ػح٭ٍ جٖفيٗـَٞقشو٫ جعطْ٪ح٣ 

ئ٭رح هب٤ُ ٥ٓخز ذشاٌ ج٥ٚشَٜ ج٥ػح٭ٍل ٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ٦ٝس ٩إَذَهل ور٠٥  -4
 ٥ٓعرحخ ج٥طح٥ُس0

 ٥ٞذ ٦ٝرح عحذٞحن ئ٫ جؾبٞقىد ٬٩ ٩قي٦ف0 ج٥ٞشجس ج٥طرُٚزٌ جؾبغطْ٪٤ يف –ا 
ٔدجسٌ ح٭د جؿبح٧ يف ج٥ٞشجس جج٥ٚٞه ج٥ٚش٭غٍ  ى ج٥ٞشجس ج٥رحٙز اٌ ضقىَش  زج جػب

 ح٩طُحص جؾبرحداز.جٖعطْح٭س ذح٥ٞنحءل و ى ٩ح َغ٪ً ذج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ دو٫  ٝىز و ى

ٝىز «ج٥ٚٞهحء  ذرـرجضُسل او ١٪ح اى٦ٜ ٦ُّهح  ذٞىزِ ١٪ح ٦ٝرح ئ٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ َط٪ط
٬٩  جٔدجسز وج٥ٞى٣ ذٖ  ر٠٥ ٩ْرح  ضْي٤ُ  ز  ج٥ٞىز وربشَذ ل»ج٥ٔضج٧ جؾبرحؽش

 وع٦ُطهح.

ذ ٩قذجٛ ر٠٥ يف ج٥طْشَ٘ ج٥زٌ ٝذ٩ه ٥رح ج٥ُٚٞه دَرحػل وجؾبٗقٌ ٦ًّ و٦ْ٥رح لب

ح غ٨ ٝشوب ل-même Bon foi par Elle زج ج٥طْشَ٘ ا٭ه ّشك ٦٥ٞىز ج٥زجضُس 
 ذىف٘ ج٥طرُٚز جؾبرحؽش.

ل (1)٥ُظ فكُكحن ا٫ اذشص ٩ح ٌبُض ج٥ٞشجس جٔدجسٌ  ى ج٩طُحص ج٥طرُٚز جػبربٌ -خ
جسجش جٔدجسَسل وذح٢ْ٥ظ ٙٞذ ٭شي ذْذ جّْ٪ح٣ ٙهزج ج٥ىف٘ ٖ َطىٙش ذرْل ج٥ٞش

 .جؽبحفُسجؾبحدَس ضطغ٦ف ذبز  

وذحؾبٞحذ٤ ٙا٫ ١حٙس ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ضط٪طِ ذح٥ٞىز ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥زجضُسل و٬٩ غ٨ 
ل ىبد ا٫ َق٘  ز  ج٥غ٪س »او ١٪ح اى٦ٞرح ٦ُّه0 ج٥رٚحر جؾبرحؽش«ٙح٥طرُٚز جؾبرحؽش 

                                           
ل وٝالالذ ّالالشك ٥الالشاٌ ج٥الالذ١طىس   42د. عالال٨ُ٦ ّالالحد٣ ٙهالال0٨ُ ج٥ٞالالىز ج٥طرُٚزَالالس ٦٥ٞالالشجس جٔدجسٌل ؿ     (1)

 فب٪ذ ١ح٤٩ ٦ُ٥ه.
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ٞشجس جٔدجسٌل و٥ُظ ض٠٦ ج٥غ٪س ج٥ْشمُس ج٥يت جْعحعُس ج٥يت  ٍ ج٥ٞىز ج٥زجضُس ٦٥
  ٍ ج٥طرُٚز جؾبحدٌ ٥ه.
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السادسالبحث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 حركةـالؼرار اإلداري يف حال ال

 »مسألة تنفيذ القزار اإلداري« 

حن ٙهرح٠٥ ٙحسٛ ذني جْغش ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥زٌ َرؾأ ٬٩ ج٥ٞشجس ٦ٝرح عحذٞ وكوا
 جٔدجسٌل يف ّحدل ج٥ٞح٭ى٫ل وذني ربغذ  زج جْغش يف قش١س ج٥ىجِٝ وجؼبُحز.

ر٠٥ ا٫ ٭٤ٞ ج٥ٞشجس ئذل ّحدل ج٥ىجِٝ َغططرِ ّحدز ج٥ُٞح٧ دبؿ٪ىّس ٬٩ ج٥ْ٪٦ُحش 
 ج٥ىجِٝ.ج٥ٞح٭ى٭ُس او جؾبحدَس ٥طكُٜٞ ج٥طرحعٜ ذني ّحدل ج٥ٞح٭ى٫ وّحدل 

س ج٥طُُٞذ ج٥ػرحتٍ ٤٢٥ ٬٩ جٔدجسز وجْٙشجد ٬٩ ُفحوذُح٫ ر٠٥ ا٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ خب
٥ز٠٥ ربذ جٔدجسز ٭ٚغهح ٦٩طض٩س ذح٥ٞشجس ٩رز  و٭طُؿسل ض ج٥ٞشجس جٔدجس٩ٌح ٌبُ ا ٨

 ذه و٦٩ض٩حن ذأق٢ح٩ه. فذوس  ١٪ح ا٫ ج٥ٚشد ىبذ ٭ٚغه ٩شضريحن

 –حش جؾبطرحد٥س ذني جٔدجسز وجْٙشجدل ٙهىٙح٥ٞشجس جٔدجسٌ يبذد جؼبٞىٛ وج٥ٖطضج٩
 –يف جْدجز ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥ٔضج٧ج٥يت ضْى٣ ٦ًّ  ج٥ٚٞهُس غ٦ّ٬ً قذ ساٌ ٩ذسعس ٦١

 ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ ؿبز  جؼبح٥س ج٥ٚشدَس.

و ٢زج شبطذ اٝرُس ج٥ؾشُّس ٬٩ ساط جؿبش٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ قطً ٝحّذضهل غ٨ ضرغو 
 ج٥ىٝحتِ جؾبحدَس. ٦ًّ ق٢٪هح

 ٥سيف قذود ق٨٢ ج٥ٞشجس ج٥ٚشدٌ وذحّطرحس  ٝح٭ى٫ جؼبح –سَس ٙح٥ؾشُّس جٔدج
 ذا٫ّٗض٦ؿأ ئذل ّ٪٦ُحش ضرُٚز جؾبحدٌ ٝر٤ ا٫ ضػرص  اٖض٦ض٧ جٔدجسز  »جؽبحفس
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٩غرٜ ٔسجدصبح ا٫ جؼبح٣ ج٥ٚشدَس ٝذ حبػص ٬٩ ٝر٦هحل ووؾذش اوبح ضِٞ زبص ىحت٦س 
 ج٥رـ ج٥طؾشٍَْ.

٭ٚغه وجْٝحن زبص وىأز اّ٪ح٣  ودبٞطنً  زج جٖسضرحه جؾبضدوؼل ىبذ ج٥ٚشد
فبذدز صبذٗ ئذل زبُٜٞ ٩ن٪ى٫ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُسل ١٪ح ا٫ جٔدجسز ربذ ٭ٚغهح 

ِ ٬ّ ٤١ ّ٪٤ ٩ِ ج٫ّٗٔ ٬ّ جٔسجدزل وا٫ شبطر ٦٩ض٩س ذأ٫ ض٢ُ٘ ع٦ى١هح جؾبحدٌ
 ٩حدٌ َطْحسك ٩ِ ر٠٥.

رح٠٥ و٬٩ ر٠٥ َطنف ا٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ  ى ؽشه ج٥طقشٗ جؾبحدٌ واعحعهل وا٫  
ّ٪٦ُس ٝح٭ى٭ُس ضطىعو جؾبغحٙس ذني جؾبش١ض جؾبحدٌ وج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُسل و زج ج٥ْ٪٦ُس 

 جؼبح٣ج٥ٞح٭ى٭ُس  ٍ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥زٌ يبذد ق٨٢ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس يف 
 ج٥ىجُْٝس.

ٙهى ٕ   و٬٩ غ٥٨ُظ ٦٩ض٩حن حبغحخ ٩ٞذجس ج٥نشَرس جؾب٦٢٘ ذبحل  –٩ػٗا–ٙح٥ٚشد 
ذىجعيس ٝشجس ئدجسٌ  ج٥نشَرس ز ٝر٤ قغحخ وزبذَذ ٩ٞذجس٦٩ض٧ ٦ًّ ج٥ذِٙ ذح٥ٞى

 فحدس ٬ّ ج٥ْنى جٔدجسٌ جؾبخطـ..

 ٬٢ ض٦خُـ  زج ج٥طذجٍّ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ١٪ح 0ٍ٦ٌَبوجؽبٗفس 

 ج٥ْ٪٤ جؾبحدٌ ًبنِ ٦٥ٞشجس جٔدجسٌ. -

 .»ْرً جؾبىعِ ؿبز  ج٦٢٥٪سذحؾب«ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ًبنِ ٦٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس  -

رٚز ضّرذ٩ح ضٞنٍ ج٥ٞحّذز ج٥ٞح٭ى٭ُس ذأ٫  غحس ح و زج ج٥طذجٍّ مشوسٌ قطً  -
ذقىسز ٩رحؽشزل ٙهزج ج٥رـ ٖ َْيٍ جٔدجسز قٜ ج٥ذخى٣ ٩رحؽشز يف ئؾشجءجش 

 حدٌل ذ٤ ٦ُّهح ا٫ ضطرِ جؽبيىجش جِضُس0جؾبطرُٚز ج٥

 ئغرحش جؾبش١ض جؾبحدٌ. -0
 .ئفذجس ج٥ٞشجس جٔدجسٌ -6

 ٩رحؽشز ّ٪٦ُس ج٥طرُٚز جؾبحدَس. -4
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 ج٭طخحذه٬٩ جؽبذ٩س دبؿشد  ٩ٚقىٖنؾبىٍ٘ َْطرب ٭ـ ٦٥ٞح٭ى٫ ذأ٫ ج ٙارج
ّنىجن يف ج٥ربؾبح٫ل ٦ُٙظ َْين ر٠٥ ا٭ه ٌب٬٢ ىشد  زج جؾبىٍ٘ ٬٩ ّ٪٦ه ذىجعيس 
ج٥ؾشىسل وئهبح ىبد ٦ًّ ستُغه جٔدجسٌ ا٫ َقذس ٝشجسجن َػرص ويبذد وجْٝس 

 ج٭طخحذهل غ٨ ذْذ ر٠٥ ٌب٬٢ ج٦٥ؿىء ئذل ىشد  ذقىسز ٩حدَس. 

٩ْرً ٩ىعْحنل  »ج٥طرُٚز جؾبرحؽش«ا٫ ذْل ج٥ٚٞهحء اّيً ٩ذ٥ى٣  و٥ٞذ ر١ش٭ح عحذٞحن
َؾ٪٤ ٝذس  جٔدجسز ٦ًّ ضٞشَش قٞىٝهحل ١٪ح َؾ٪٤ ٝذسصبح ٦ًّ ضرُٚز ٝشجسجصبح 

 .(1) ذح٥ٞىز ودو٫ ج٥شؾىُ ئذل ج٥ٞنحء

" ٬ّ ٩ىسَظ  ىسَىوَرذو ا٫  زج ج٥شاٌ ٝذ ضأغش ذح٥ذسجعس ج٥يت ٝح٧ ذبح ج٥ُٚٞه "
 .(2)ٚشد ج٥طقشٗ جٔدجسٌ جؾبر

وذح٥شؾىُ ئذل ض٠٦ ج٥ذسجعس جؾبغطُٚنس ٦٥ُٚٞه جؾبز١ىس َطنف ا٭ه جّطرب ج٥طرُٚز 
جؾبحدٌ ٭ٞيس جؾبش١ض ذح٥رغرس ٦٥طقشٗ جؾبرٚشدل قُع ٝح٧ ذا٥قحٛ  ز  ج٥غ٪س ذ٢حٙس 

 .(3)ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس 

جّطٞحد  ا٫ جٔدجسز ضغطيُِ ا٫ ضٞنٍ  "٩ىسَظ  ىسَى" ّرذو٤ْ٥ ٩رؾأ جؽبيأ 
 .((٫  ز  ج٥غ٦يس شبطذ قطً ج٥طرُٚز جؾبحدٌ ٦٥ٞشجساو)) 0(4)ً ج٥رهحَسذرٚغهح قط

" جعطررو وؾهس ٭َش   ز  ٬٩ دسجعس ج٩ْش ٩ىسَظ  ىسَىوٌب٬٢ جػبض٧ ا٫ ج٥ْ٪ُذ "
جٔدجسٌ ج٥زٌ َريىٌ ٦ًّ ج٥ٔضج٧ وج٥ط٦٢ُ٘ ذح٥يحّسل و٬٩  رح ذذش ٢ٙشز ج٥ٞىز 

جسٌل ٩ِ ج٨٦ْ٥ ا٫  رح٠٥ ٝشجسجش جؾبحدَس ٢ٚ١شز ضِٞ يف ٭ٞيس جؾبش١ض ٬٩ ج٥ٞشجس جٔد

                                           
 .816ل ٩يرْس ٭قشل ؿ 1ل ؼ1958ح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ وجؾبٞحس٫ل د. فب٪ذ ٙإجد ٩هر (1)
 .111د. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل ؿ  (2)
 .112جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (3)
 و٩ح ذْذ حل وٝذ ّشك ٥ىؾهس ٭َش ج٥ُٚٞه " ىسَى" جؾبز١ىسز. 131ؿ  لجؾبشؾِ ج٥غحذٜ (4)
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ئدجسَس ـبشدز ٬٩ ّرقش ج٥ٔضج٧ل ذ٤ ض ٟ ٦٥ٚشد خُحس  يف ٝرى٣  ز  ج٥ٞشجسجش 
 .»ٝشجسجش ج٥طُْني وج٥طؿرظ وج٥ خُـ«

ذبح جٔدجسز يف ضرُٚز ٝشجسجصبح ؾربجن  ضط٪طِ و٬٢٥ ٩ح  ٍ ٩ربسجش  ز  ج٥غ٦يس ج٥يت
 ؟٦ًّ جْٙشجد

 .»٩ربسجش ج٥طرُٚز جػبربٌ«رىج٫  زج  ى ٩ىمىُ حبػرح جؾبٞر٤ زبص ّ
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 األول الفسع

 شًـجثـمربساخ انتنفَز ان

٩ربسجش ض٠٦ ج٥غ٦يس جؾب٪رىقس ٥ٕدجسز يف ضرُٚز ٝشجسجصبحل و ٤  ٍ  ها هي
ع٦يس ىرُُْس ضركذس ٬٩ اّ٪حٛ ج٥طحسَخل غ٨ زبى٥ص ٩ِ جَْح٧ ئذل جخطقحؿ 

 ذرْل سوجعد ٭ؾأصبح جْوذل. فبطَٚسٝح٭ى٭ٍ ٩ِ ذٞحتهح 

ح ا١ذ  ٙشَٜ ٬٩ ج٥ٚٞهحءل وئ٫ ١رح ٭شي ٙشَٞحن  خش َشد ر٠٥ ئذل ٢ٙشز ٝشَرس  زج ٩
 .(1)و ٍ ٢ٙشز ج٥ذٙحُ ج٥ؾشٍّ ل٬٩ ٢ٙشز جؾبرذا ج٥يرٍُْ

ّ٪ح٣ ئو٥ٞذ ساَرح ٙشَٞحن غح٥ػحن َٚغش  ز  ج٥غ٦يس ضٚغ جن ومُْحنل ور٠٥ ٬٩ خ٣ٗ 
 ٝىجّذ ج٥طٚغ  ٦ًّ ج٥رقىؿ جٔدجسَس ج٩ِشز.

٫ ٩ربسجش جعطخذج٧ جػبرب وج١ٔشج ل ئهبح ض٢٪٬ يف ٩ٞطنُحش اٜ ٍٙٚ ٭َش  زج ج٥ٚشَ
جؾبريٜ ج٥ذجخ٦ٍ ٦٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٦ًّ جّطرحس ا٫ وٍُٚس جٔدجسز  ٍ ضرُٚز ج٥ٞحّذز 
ج٥ٞح٭ى٭ُس ججملشدز ٦ًّ جؼبحٖش ج٥ٚشدَس جؾبحدَسل و رح٠٥ ٝشَرس دبؾشوُّس  ز  

٬٩ غ٨ ٙٗ َٞر٤ ٬٩ اقذ ج٥ٞشجسجشل اٌ دبيحذٞطهح ؼب٨٢ ض٠٦ ج٥ٞحّذز ججملشدزل و
ذٞس ٦٥ٞح٭ى٫ل وىحّس ج٥ٞح٭ى٫ ئر جؾبٚشوك ئوبح ٩يح لج٩ٖطرحُ ٬ّ ضرُٚز  ز  ج٥ٞشجسجش

ل ٙارج زبذي اقذ ج٥ٞشجس جٔدجسٌل ودل ربذ جٔدجسز وع٦ُس زب٪٦ه ذبح ٦ًّ وجؾرس

                                           
ٌ   ج٭َش يف ّشك  زج جٖربح  (1) جؾبشؾالِ   لحش0 د. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞالىز ج٥طرُٚزَالس ٦٥ٞالشجس جٔدجس

 و٩ح ذْذ ح. 145ج٥غحذٜل ؿ 
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ٕ  جؾبريٍٞ ا٫ مبش٩هح ٬٩  ٢َ٬٩ى٫  ٗ ؽ٠ج٥يحّس عىي جعطخذج٧ ج٥ٞىزل ٙ
 .(1)ر٠٥

سد ع٦يس ج٥طرُٚز جػبربٌ ئذل ٩رذا ىرٍُْل ئهبح ٩رؾإ  ض٠٦  و٭ْطٞذ ا٫
ج٥رَشز ج٥طحسًبُس ٬ّ ج٥غ٦يسل و ٍ ٭َشز ادخ٤ يف ٨٦ّ ج٥ذو٥سل واٝشخ ٩ح ض٢ى٫ 

جؾبشضريس ذ٢ٚشز ج٥غُحدزل ودبح ٦٥ذو٥س ٬٩ ئسجدز ج٥رَشز جَْذَى٥ىؾُس وج٥غُحعُس  ئذل
 سجدجش ج٥ٚشدَس.عح٩ُس ٝح شز وـبربزل وسبط٦٘ يف ىرُْطهح وؾى ش ح ٬ّ جٔ

حخ وقزس ٬٩ ج٥ٚٞه ج٥ذٌبٞشجىٍل ئر ١ح٫ َشي ٩ىمِ جسضُ و٥ٞذ ١ح٭ص  ز  ج٥رَشز
 .(2)ُٙهح ّٞره ١أدجء ٦ًّ ىشَٜ جؼبشَس 

وؿبزج ٙٞذ ؾهذ  زج ج٥ٚٞه ئذل ضرُٞس ٢ٙشز ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س كبح ٦ّٜ ذبح ٬٩ سوجعد 
 ّرحفش ٙرُس ٢ٙشز ضطك٤٦ ئذل ل ٙارجن  ٍ ذرَش وجَٔذَى٥ىؾُسجؾبحمٍ ج٥غُحعُس 

 وٝح٭ى٭ُس.

٪ُْحس ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س يف فىسضه جػبذَذزل ٖ َٞى٧ ٦ًّ ض٠٦ ج٢ٚ٥شز ج٥رَشَس ٙ
ج٥ىمُْس وج٥طحسًبُس ج٥يت عحدش ص٩رحن ىىسَحنل وج٥يت ١ح٭ص ضرَش ئذل ئسجدز جؼب٢ح٧ 
١اسجدز ضغ٪ى ٦ًّ ئسجدز جْٙشجدل وسبط٦٘ ّرهح ٩ح ُس وؾى شجنل وئهبح ضٞى٧ ٦ًّ 

 ّس ٬٩ جٖخطقحفحش شبحسط ذحع٨ ججمل٪ىُ و٥قححل ججمل٪ىُ.اعحط اوبح ـب٪ى

َشي ا٫  »و ى ٬٩ ٩إعغٍ ٩ذسعس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧«" ٩ػٗا ٥ُى٫ دىبٍح٥ُٚٞه "ٙ
ٗ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥ذو٥س ـب٪ىّس ٬٩ جؾبشجٜٙل و ى ًبشؼ ٦ًّ ر٠٥ ذأ٫ اعحط ج٥طقش

                                           
 .147د. ّحد٣ عُذ ٙه0٨ُ ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥ٞشجس جٔدجسٌل  (1)

(2) André Mât Hiot: préface l'idée des panture publique en droit 
administratif , Parisل Dalloz, 1960, p 2. 
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ز  طكذد ٦ًّ مىء  زج ج٥رؾحه جؾبشٍٙٞل و٬٩ اؾ٤ زبُٜٞ  و٩ربس  وضٚغ   ئهبح َ
 ج٥ٖحَس.

ا٫  رح٠٥ ٙحسٝحن ذني جّطرحس ع٦يس جػبرب ع٦يس ىرُُْسل وذني جّطرحس ح  ٖ ؽ٠و
 ٢ٙشز ٙرُس وٝح٭ى٭ُس.

ٙح٢ٚ٥شز جْوذل ضْيٍ ٝىجّذ ج٥طٚغ  ٩ضَذجن ٬٩ جؼبشَس يف ضى٥ُذ جؾبْح٭ٍل وذح٢ْ٥ظ 
ىب٤ْ ٝىجّذ ج٥طٚغ   ٙا٫ جّطرحس٭ح ع٦يس جػبرب ع٦يس ٙرُس وٝح٭ى٭ُسل  زج جّٖطرحس
 فبقىسز يف ئىحس مُٜ  ى قذود وٕحَحش ج٥طقشٗ ج٥ٞح٭ى٭ٍ.
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السابعالبحث   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 أداس الؼرار اإلداري

ٞشجس جٔدجسٌ عحذٞحن ٥طْشَ٘ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش وعىسَح ذح٥ عسض ا
ض٩س جذطٖحء زبُٜٞ جؾبق٦كس ٦)ئٙقحـ ج٥غ٦يس جٔدجسَس جؾبخطقس ٬ّ ئسجدصبح جؾب 0ذأ٭ه

 ج٥ْح٩س(.

ل »ج٥غ٦يس« ٫ ٩ُْحس ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ اخز َطأسؾف ذني ٩ُْحس ج٥ىع٦ُسئويف جؼبُٞٞس 
ل و٬٢٥ ج٥شاٌ ج٥ٖح٥د َشي جػب٪ِ ذني »جؾبشٜٙ ج٥ْح٧«وذني ٩ُْحس جْ ذجٗ 

٬٩ يس وجؾبشٜٙ ج٥ْح٧ يف وقذز ٩ط٢ح٦٩س ضأخز ذْني جّٖطرحس ج٥ْرقش0٬َ ج٥غ٦
 ج٥غ٦يس وع٦ُسل و٬٩ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٕحَس و ذٙحن.

و٦ًّ  زج جْعحطل ٙارج ١ح٫ دوس ج٥غ٦يس ذحسصجن يف ذرحء ٭َشَحش ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ 
 ٙا٫  زج ج٥ذوس ٖ ٌب٬٢ ا٫ ٦ٍَٖ ج٥ذوس ج٥زٌ ٥ْره و٦َْره جؾبشٜٙ ج٥ْح٧.

إَذ ج٥طْشَ٘ ذح٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥زٌ ٝذ٩طه فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌل وجؽبٗفس ئ٭رح ٭
ل و٬٩ ؾهس اخشي ٙا٭رح ٭شٙل جّطرحس ج٥غ٦يس وجؿبذٗوج٥زٌ ىب٪ِ ذني ج٥ىع٦ُس 

٭ٚظ ج٥ىٝص ج٥ْح٩س ٩ُْحسجن ٩رٚشدجن يبذد ـبحٖش ج٭يرحٛ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ويف 
 َإعظ  زج ج٥ٞح٭ى٫.

ج٥ْرقش٬َ ج٥رحسص٬َ يف ١ُح٫ ج٥ٞشجس  و٦ًّ مىء ٩ح ضٞذ٧ ٙغرٞى٧ ذذسجعس  ز٬َ
 جٔدجس0ٌ س٬١ ج٥غ٦يس جٔدجسَسل غ٨ س٬١ ج٥ٖحَس يف ج٥ٞشجس جٔدجسٌ.
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 الفسع األول

 انسهطح اإلداسٍح كأساط نهقشاس اإلداسً

جؾب٪٬٢ ج٥رَش ئذل ٢ٙشز ج٥غ٦يس جٔدجسَس ٬٩ ج٥ضجوَطني جِضُطني0 صجوَس  هي
جٔدجسٌ و٩ربسجن ٥ٓخز ذأق٢ح٩هل و زج جؾبٚهى٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ  جّطرحس ح اعحعحن ٦٥ٞح٭ى٫

 جؾبٚح ٨ُ وج٢ْٙحس جَْذَى٥ىؾُس او ج٥غُحعُس. ذرْلٌبطضؼ ئذل قذ ٩ح 

 ١٪ح ا٭ه ٬٩ جؾب٪٬٢ ا٫ ضٚه٨  ز  ج٢ٚ٥شز وضْح  ٦ًّ اعحط ٝح٭ى٭ٍ وٙين فشٗ.

 ٦ًّ ويف  زج ج٥ركع عرْ٪ذ ئذل دسجعس ج٥غ٦يس جٔدجسَس ٬٩ خ٣ٗ ج٥ضجوَس جْوذل
 ا٫ ٭ْح  جؾبٚهى٧ ج٥ػح٭ٍ يف حبع ٩ٞر٤.
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 الفسع الثاًي

 مختهفح ألساط انقاوون اإلداسًـاننظشٍاخ ان

ؽؿش خٗٗ قحد ذني ج٥ٚٞهحء قى٣ زبذَذ اعحط ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ  لقد
 .(1)وجؾبغىٓ ج٥زٌ َشؾِ ئ٥ُه يف ذرحء ٩رحدته واق٢ح٩ه

 –٩ُْحس جؿبذٗ – قبط٦ٚس0 جؾبُْحس ج٥ْنىٌ و٥ٞذ ٍهشش قى٣ ر٠٥ ٭َشَحش و٩ْحَ 
٩ُْحس جٔدجسز ج٥ْح٩س  –٩ُْحس ج٥ط٪ُُض ذني اّ٪ح٣ ج٥غ٦يس واّ٪ح٣ جٔدجسز ج٥ْحدَس 

 ٩ُْحس جؾبرْٚس ج٥ْح٩سل وٕ  ر٠٥. –وجٔدجسز جؽبحفس 

٫ ٩ُْحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ وج٥غ٦يس ج٥ْح٩س مهح ج٦٥زج٫ جعطكىرج ٣ ئذُذ ا٭ه ٌب٬٢ ج٥ٞى
ؾهىد وج ط٪ح٧ ٙٞهحء  وجعطٞيرحيف ضؾُُذ اق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ج٥ذوس جْعحعٍ 

وؿبزج ٙٞذ وؾذش ٬٩ جؾبرحعد ٝقش ج٥ذسجعس ٦ًّ  ز٬َ جؾبُْحس٬َ  ل زج ج٥ٞح٭ى٫
 دو٫ ذُٞس جؾبْحَ  رجش ج٥ذوس ج٥طحسًبٍ او ج٥رَشٌ..

 0ًشفك انؼبوـَظشٌخ ان -اوٖن

ء َْط٪ذ ح يف ٝنحته رؾأزل و٩ح صج٣ ج٥ٞنح٥ ز  ج٥رَشَس ٝنحتُس جدطذ او ج
ل و٤ْ٥ ا ٨ جْق٢ح٧ ج٥يت ومْص قؿش ج٥ضجوَس يف فشـ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل (1)واق٢ح٩ه

                                           
ج٭َالالش يف ّالالشك  الالز  ج٥رَشَالالحش وزب٦ُ٦الالهحل د. غالالشوش ذالالذو0ٌ ٩رالالحدب ج٥ٞالالح٭ى٫ جٔدجسٌل وج٭َالالش     (1)

  .2/4/1956 لBertinـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍل ٝنُس 
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ل غ٨ ق٨٢ فب٢٪س 0885ق٨٢ ججمل٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ يف ٝنُس سوضؾ٦ُذ عرس 
 .0826ضرحصُ جخطقحؿ يف ٝنُس ذح٭٢ى عرس 

٥رَشَس ئٖ و٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ر٠٥ ج٥ذوس ج٥رحسص ٦٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ئ٭ؾحء  ز  ج
ا٫ ج٥ٚٞه ٥ْد دوسجن  ح٩حن يف ذ٦ىسز  ز  ج٥رَشَس وئّٗء فشقهح وئق٢ح٧ ٭غُؿهحل 

 وضأف٤ُ ٝىجّذ ح.

 ٥ُى٫ دىبٍ"َشَس غٗغس ٙٞهحء ئ٧ّٗ  0٨ و١ح٫ ٬٩ اذشص ج٥ز٬َ جّطرٞىج  ز  ج٥ر
ص٨ُّ  ز  جؾبذسعس يف ج٥ٚٞه  "ج٭ذسَه دٌ ٥ىذحدَ دٌ "ويف ساٌ  ل"ذى٭حسو ؾُضو

)ئ٫ ٤١ ج٥طيىسجش ج٥ٞح٭ى٭ُس رجش ج٥يحذِ جؾب٪ُض وجؽبحؿ جؾبْشوٗ )ذَع ج٥ٚش٭غٍ جؼب
يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ٥ُظ ؿبح ٩ىمىُ عىي ضغؿ٤ُ ج٥ْ٪٤ جؾبؾشوُ وجؾبغط٪ش 
٦٥٪شجٜٙ ج٥ْح٩سل وعىي شب٢رهح ٬٩ ج٥ىٙحء ذغشّس وعهى٥س ذحؼبحؾحش جؾبشضريس 

 .(2)(ذبح(

ٜ ج٥ؾخقٍل و٬٩ ؾهس اخشي ٙهى َر٢ش جؼب –" ص٨ُّ  ز  جؾبذسعس ٥ُى٫ دىبٍا٩ح "
 .(3) ٙهى َرذٌ قبحوٙه ٬٩ ضقىس وؾىد ئسجدز ض٦ْى ٦ًّ ئسجدز اخشي

و زج ج٥ُٚٞه َر٢ش ٢ٙشز ج٥غُحدزل  ز  ج٢ٚ٥شز ج٦ْ٥ىَس ج٩ِشز ج٥يت شبػ٤ ج٥ٞهش 
وجػبربل وذحؾبٞحذ٤ ٙهى َر٤ٞ ٥رح ضقىسجن ٬ّ ج٥ذو٥س َٞى٧ ٦ًّ ٢ٙشز ج٥طنح٬٩ 

 .جٖؾط٪حٍّ ذني جْٙشجد وجؼب٢ح٧

                                                                                                   
ل ٝنالالالالُس 28/3/1955ل غالالالال٨ فب٢٪الالالالس ج٥طرالالالالحصُ ج٥ٚش٭غالالالالُسل  ج٭ذسَالالالاله دٌ ٥ىذالالالالحدَ ض٦ُْالالالالٜ دٌ  (1)

effimientل ـب٦س ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧لRevل adm 258ل ؿ. 

(2)André de Laubadère: Traité de droit administratif, p 692. 
 .61ل ؿ 1938ل 2ؼ ل3دىب0ٍ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ذعطىسٌل هج٥ْ٪ُذ ٥ُى٫  (3)
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وادجز ج٥ذو٥س جؼب٢ح٧ يف زبُٜٞ  زج ج٥طنح٬٩  ى جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ئر جؼب٢ح٧ 
٥ُغىج ئٖ ـبشد ٩ذَش٬َ ٢٥ط٦س جؾبشجٜٙ ج٥يت ضطأ٥٘ ٩رهح ج٥ذو٥سل وٝذ ا٭ُو ذبإٖء 

 جؾبذَش٬َ  ز  جؾبه٪س ٥غرد ذغُو  ى اوب٨ ٌب٢٦ى٫ ج٥ٞىز جؾبحدَس ٥ُظ ئٖ.

٩ربس وؾىد حل ١٪ح ا٫ جؾبشجٜٙ ٙح٥طنح٬٩ جٖؾط٪حٍّ  ى ٕحَس ج٥ذو٥س واعحعهح و
ج٥ْح٩س ٥ُغص ئٖ وع٦ُس زبُٜٞ  ز  جْ ذجٗل و٬٩ غ٨ ٙ٪ؾشوُّس ضقشٙحش 
      جؼب٢ح٧ ضٚه٨ وضٚغش يف ئىحس ج٥ْح٧ل ئهبح ىبد ا٫ َري٦ٜ ٬٩  ز  جْ ذج0ٗ 

les Buts 0ل و٥ُظ ٬٩ ج٥ىعحت٤les moyens. 

ُػ٪ح َىؾذ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ )ق) 0وٝشَد ٬٩ ر٠٥ ٩ح ا١ذ  اقذ ج٥ٚٞهحء جؾبقشَني ذٞى٥ه
٢َى٫ ج٥رؾحه ئدجسَحنل ٙح٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ  ى ٝح٭ى٫ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩سل وجؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٥ُظ 

 .(1) ((يف وجِٝ ج٩ْش عىي وع٦ُس ٙرُس ٩شجدٙه ٦٥رَح٧ جٔدجسٌ

ٙهز  ج٢ٚ٥شز  ٍ ج٥يت ضربس وؾىد ٝىجّذ خحفس زب٨٢ جؾبغإو٥ُس جٔدجسَسل و ٍ ج٥يت 
ج٥ْٞىد جٔدجسَس دبح ضطن٪ره ٬٩ ج٩طُحصجش وع٦يحش ٕ  ادش ئذل ٍهىس ٭َشَس 

٩ىؾىدز يف اق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ جؾبذ٭ٍل و ٍ ج٥يت زبذد ٥رح فٚس جؾبىٍ٘ ج٥ْح٧ل واخ جن 
ٙهٍ ج٥يت ضٚغش ٥رح ضُُٞذ ج٥غ٦يس جٔدجسَس ٭ٚغهح ذُٞىد ٖ ٌب٬٢ ٙه٪هح ئٖ ٦ًّ 

س رجصبح ج٥يت اعحط دوجٍّ ئؽرحُ جؼبحؾحش ج٥ْح٩سل ٖ ٦ًّ اعحط دوجٍّ ج٥غ٦ي
 ضطأذً ٦ًّ ٤١ ضُُٞذ.

ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ج٥زٌ  َشضرو –يف ٭َش  ز  ج٥رَشَس-ح٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٙوجؽبٗفس 
َإعظ وؾىد ٝح٭ى٫ ٩غط٤ٞ يب٨٢ ج٥رؾحه جٔدجسٌل ١٪ح ا٭ه يبذد ج٭يرحٛ ر٠٥ 

 .(1) ج٥ٞح٭ى٫

                                           
 .72ل ج٥ٞح شزل ٩يرْس ؾح٩ْس ج٥ٞح شزل ؿ 1978د. ىُْ٪ه جػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل  (1)
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ئذل ّحدل اٙن٤ل ٙهٍ ق٨٦ جٔ٭غح٭ُس يف  ى٭وٌب٬٢ ج٥ٞى٣ ئ٫  ز  ج٥رَشَس ضش
ذطؿشد ذه جؼب٢ح٧ ٬٩ دوجٍّ ج٥ٞىز وجٖعطرذجد وًب٦ْىج ّره٨ ٩ْحدل  »ضىذُحَى«

جػبرب وج٥ٞهشل و٬٩ ؾهس اخشي ٙهز  ج٥رَشَس ض٨ُٞ فشـ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ٦ًّ ٢ٙشز 
زبشسَه ٩ربا  ٬٩ ٭ضّحش جؿبىي وج٥ٞىز و٩ربسجش جٖعطرذجد حبٞىٛ جؾبىجى٬ل ورب٤ْ 

ظ ج٥ذو٥س وئٝح٩س ج٥ٞح٭ى٫ل وض٨ُُٞ ٬٩ ئؽرحُ قحؾحش جػب٪حّس جؾبربس ج٥ىقُذ ٥طأعُ
 اّ٪ح٣ ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س.

وٙنٗا ٬ّ ر٠٥ل ٙهز  ج٥رَشَس ١ح٭ص فذي ٦٥٪ز د جؼبشل قُع ١ح٭ص ج٥ذو٥س 
ضٞى٧ ٦ًّ اعحط جؼبشَس ج٥ٚشدَس وجٖٝطقحدَسل وضٞطقش ٩ه٪طهح ٦ًّ ج٥ذٙحُ ٬ّ 

ٞنحء ع٩ٗس ججملط٪ِ خحسؾُحن ودجخ٦ُحنل ور٠٥ ذا٭ؾحء وضغُ  ٩شجٜٙ ج٥ذٙحُ وج٥
 وج٥ؾشىس.

ذُذ ا٫ ج٥طيىس يف ٕحَحش ج٥ذو٥س و٭ؾحىهح اخش َض٥ض٣ اعظ  زج جؾبز دل وٝذ 
قغد جؾبز د -ذجٗ ج٥ذو٥سل و٬٩ غ٨ دل ضْذ ج٥ذو٥س ج٭٢ْظ ر٠٥ ذْ٪ٜ ٦ًّ ا 

ل وئهبح ضْذي ر٠٥ ئذل ؾىج٭د ١ح٭ص l’etat providence دو٥س قحسعه »جؼبش

 l’etat gendarméؼبح٭ُس ضذخ٤ يف وٍحت٘ جْٙشجدل و ٢زج ٍهشش ج٥ذو٥س ج
 وجؾبطذخ٦س ج٥يت شبحسط ٭ؾحىحن وضني٦ِ دبؾحسَِ ٖ سبط٦٘ ٬ّ جؾبؾحسَِ ج٥ٚشدَس.

و٦ًّ مىء  ز  ج٥طيىسجش ٍهش ج٥طٚشَٜ وج٥ط٪ُُض ذني جؾبشجٜٙ جٔدجسَس او ج٥ط٦ُٞذَسل 
ل وجؾبشجٜٙ جٖؾط٪حُّس »ج٥طؿحسَس وج٥قرحُّس«وذني جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س جٖٝطقحدَس 

                                                                                                   
 .165د. غشوش ذذو0ٌ ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ؿ (1)
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sérvices public sociaux(1) ل و ٢زج ٙٞذ قذغص ضيىسجش ّ٪ُٞس يف ٢ٙشز
ذْل ج٥ٚٞهحء ٦٥طؾ٠ُ٢ يف  ز  ج٢ٚ٥شزل ١٪ح ٍهشش  جذقجؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل ج٩ْش ج٥زٌ 

ل واص٩س ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ١٪ح (2)٩إ٥ٚحش وحبىظ ضطكذظ ٬ّ اص٩س جؾبشٜٙ ج٥ْح٧
حط ٦٥ٞح٭ى٫ ٖقَرح ٬٩ َط٦٢٪ى٫ ٬ّ جوبُحس  ز  ج٥رَشَس وصوج٣ امهُطهح ١أع

 .(3) جٔدجسٌ

اص٩س ٩ىؾس ج٥طأ٨ُ٩ ئر ا٫ ج٥ذو٥س دل ضٞ٘ و٥ٞذ محّ٘ ٬٩  ز  جْص٩س ذشوص 
ّرذ ج٥ُٞح٧ ذحؾبؾشوّحش جٖٝطقحدَس ج٥يت ١ح٭ص فبؿىصز ٦٥رؾحه جؽبحؿل او 
ضٞطقش ٦ًّ ئ٭ؾحء جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س جٖٝطقحدَس ج٥يت سبنِ ٦٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل ذ٤ ئوبح 

ٚشدٌل وعحسش يف ىشَٜ جٖؽ ج١ُسل وٝح٩ص ذطأ٨ُ٩ خشؾص ٦ًّ افى٣ جؾبز د ج٥
 .(4) ١ػ  ٬٩ جؾبؾشوّحش جٖٝطقحدَس جؽبحفس

٫  ز  ج٥ؾشوه ذذاش ضطٚشٛ وَرٚشه ّٞذ حل ٢ٙػ جن ٩ح َىؾذ ٭ؾحه رو ٭ِٚ اذُذ 
ّح٧ ضطىٖ  ٩رَ٪س خحفسل وًبنِ اق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل ١٪ح ضىؾذ ٩رَ٪س ّح٩س 

ِ ر٠٥ شبحسط ٭ؾحىهح كبحغٗا ٦٥رؾحه جؽبحؿل ل و٩»٩شٜٙ ّح٧ ذحؾبْرً ج٥ْنىٌ«
 وسبنِ ٦٥ٞح٭ى٫ جؾبذ٭ٍ.

                                           
ل 1955عالرس   لـب٦س ج٥ٞالح٭ى٫ ج٥ْالح٧   لnaltitoل ٝنُس 23/6/1955ش٭غ0ٍ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚ (1)

 ."٩حسع٤ُ ٙح٥ني٩ِ ض٦ُْٜ " 716ؿ 

 .1954ل دو١ىس0٤َ اص٩س جؾبٚهى٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٦٥٪شٜٙ ج٥ْح٧ يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ج٥ٚش٭غٍ (2)
ل 1ل ٩يرْالس ٭قالشل ؼ  1958وجؾبٞالحس٫ل  جؾبْحفالش  د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرالح0 ج٥ٞالح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقالشٌ     (3)

 .819ج٥ٞح شزل ؿ
 .195د. ّرذ جؼب٪ُذ ١ح٤٩ قؾُؼ0 ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ؿ  (4)
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و رح افرف ٬٩ ج٥قْد ج٥ط٪ُُض ذني ٩ح َْطرب ٩شٙٞحن ّح٩حنل و ٤ ج٥ْربز يف 
 .(1)ر٠٥ ذحؾبرؾأز ا٧ ذح٥ْنىل ا٧ ذح٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ 

جػبح٭د «قُح٣  زج ج٥طيىس ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ّ٪ٞحن و٩غيكحنل ٩ن٪ى٭حن و ٢ُٗا 
ل ٙٞذ جوبح٥ص ج٥طؿشيبحش ٦ًّ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل وج٥ر٤ُ ٩ره ١أعحط ٦٥ٞح٭ى٫ »ج٥ْنىٌ
 جٔدجسٌ.

ئ٫ ١ح٫ َق٦ف ٥رْل ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫  »يف ٭َش ذْل ج٥ٚٞهحء«ٜ ج٥ْح٧ ٙٙحؾبش
ر٠٥ ا٫ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٥ُظ ئٖ  جٔدجسٌل ٙهى ٖ َق٦ف ٩ُْحسجن ٝحىْحن ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل

ذ٥ى٣ ٝح٭ى٭ٍل و٬٩ ج٥قْد زبذَذ ٦١٪س ؾىٙحء خح٥ُس ٬٩ اٌ ٩ن٪ى٫ل او ٩
 . (2)٬٩ ج٥رحقُس جؾبحدَس حصبح عىجء ٬٩ ج٥رحقُس ج٥ْنىَس ا٩٧ٞى٩

ل ئ٭ه critère purement ٩ن٪ى٫ ٥ه ٖ ٙ٪ُْحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧  ى ٩ُْحس ٥ٍَٚ
ـبشد ٦١٪س دل َغطيِ اقذ ا٫ يبذد ٩ْرح حل وئ٫ ج٥ٞنحء ٝذ جعطْ٪٦هح ّؾشجش ٬٩ 

ٌب٬٢ ا٫ َغطخذ٧ زبذَذ ٩ذ٥ىؿبحل وئ٫ جٔفٗـ  ج٥غرني دو٫ ا٫ ٦٢َ٘ ٭ٚغه ّرحء

ل organe ٩طْحسمسل ٙهى َغطخذ٧ ٦٥ذ٥ٖس ٦ًّ ٩رَ٪س ٩ُْرس ٦٥ذ٥ٖس ٦ًّ ٩ْح٫ٍ

 .une fonction (3)او ٦ًّ ٭ؾحه فبذد 

 ٫critère trop  زج جؾبُْحس اوعِ ٬٩ ج٥ٗص0٧ اٙح٥ني" ٩حسع٤ُ وَشي ج٥ُٚٞه "
large ٩شٜٙل و٩ِ ر٠٥ ٙهزج ج٥رؾحه ٖ ًبنِ ل ٍٙٚ ١ػ  ٬٩ جؼبحٖش ٭٢ى٫ ا٩ح٧

                                           
 .257ؿ  لد. ّرذ جؼب٪ُذ ١ح٤٩ قؾُؼ0 ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ (1)
 .187د. غشوش ذذو0ٌ ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ؿ  (2)
 .48ٝنحء ج٥ٖٔحءل ؿ  –د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ  (3)
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ل ئر ٦٥critère trop étroitٞح٭ى٫ جٔدجسٌل و٬٩ ؾهس اخشي ٙهى امُٜ ٬٩ ج٥ٗص٧ 
ا٫  رح٠٥ قحٖش ٖ ضطق٤ ٩رحؽشز ذحؾبشٜٙ وضرذسؼ يف جخطقحؿ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل 

 .(1)ور٠٥ ُٙ٪ح َطق٤ ذحؾبح٣ ج٥ْح٧ وجعط٥ٖٗه

 خش اوبح  ٙشَٜل ١٪ح َشي (2)وَشي ذْل ج٥ٚٞهحء ا٫  ز  ج٢ٚ٥شز خيشز
جؾبرحدب ج٥ذعطىسَس ٥غرد ذغُو  ى ا٫ ج٥ذعطىس ٖ ٌبُض ذني ج٥رؾحه  ٩ِضطؿحًٙ 

وجمكحن وئهبح ٌبُض ذني ع٦يحش ج٥ذو٥س ج٥ػٗظل اٌ ا٭ه  وج٢ْ٥ظج٥زٌ ٢َى٫ ٩شٙٞحنل 
َأخز ذحؾبُْحس ج٥ْنىٌ او ج٥ؾ٦٢ٍ يف ئؾشجء  زج ج٥طٞغ٨ُل كبح َغططرِ جْخز ذبزج 

 .(3) ٥ْنىٌ ٥ذي اٌ زبذَذ ٦٥٪شٜٙ ج٥ْح٧جؾبُْحس ج

غ٨ ئ٫ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٖ َغطىّد ١حٙس ا٭ؾيس ج٥ذو٥سل ٙهح٠٥ ٩ػٗا ج٥رؾحه ج٥نحذو 
 ج٥زٌ ٖ َْطرب ٩شٙٞحن ّح٩حن.

ذُذ ا٫ ا٭قحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ دل َٞٚىج ٢٩طىيف جَْذٌ ا٩ح٧  ز  ج٥غهح٧ ج٥يت فىذص 
 َطٜٚ ٩ِ ج٥طيىسجش جؼبذَػس ٥ه. ٥رحعه غىذحن ٝؾُرحن٦٥رضجُ ؤ وج٦ُّهل ذ٤ ضقذ

" ذنشوسز جدحَٙس ٦ًّ  ز  ج٢ٚ٥شز ج٭ذسَه دٌ ٥ىذحدَ ٤ ج٥ُٚٞه "٦ٙ٥ٞذ د
ؽشَيس ضذُّ٪هح ذأ٢ٙحس اخشيل وذح٥طحرل ٙهزج ج٥ُٚٞه َشي ا٫ ج٢ٚ٥شز جؾبز١ىسز 

 .٥suffisiante (4)ُغص ١حُٙس0  و٢٥رهح لneessaireمشوسَس0 

                                           
 .47ؿ لٝنحء ج٥ٖٔحء -٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ٞنحء جٔدجسٌد. ع٦ُ٪ح (1)
٩رؾالىس يف ـب٪ىّالس    défence de quelques vieux principeذش٦٦َال0ٍ ٩ٞالح٣ ذْرالىج0٫     (2)

 .929ؿ لmélange Hauriouجْحبحظ ذْرىج0٫ 
 .216ؿ د. غشوش ذذو0ٌ ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل (3)

(4)André de Laubadère: Traité de droit administratif, P 47. 



178 
 

جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٖ صج٥ص ضط٪طِ ذرْل وَشي اقذ ج٥ٚٞهحء ج٥ْشخ ا٫ ٢ٙشز 
جْمهُسل وئ٫ ١ح٭ص ٝذ ٙٞذش ومىقهح جْو٣ل ١٪ح َشي ُٙٞه  خش ا٫  ز  ج٢ٚ٥شز دل 
صبذ٧ل ذ٤ ضيىسش وٍهشش ٩شجٜٙ ّح٩س ؾذَذزل وذح٥طحرل دل ضْذ جؾبشجٜٙ سبنِ ٥رىُ 
٩ىقذ ٬٩ ج٥ٞىجّذل وئهبح ضرىّص ج٥ٞىجّذ ىرٞحن ٦٥يرُْس ج٥زجضُس ٤٢٥ ٩شٜٙل وئ٫ 

 طبُِ جؾبشجٜٙ سبنِ ١٪ش١ض ٙين ٤٢٥ ٝىجّذ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ. ١ح٭ص

ويف ساٌ  زج ج٥ُٚٞه ا٫ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ؽشه اعحعٍ يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل و٬٩ ا ٨ 
ا٫ ٦َْد دوسجن ١ر جن يف ئ٭ؾحء  »ٖ ج٥ىجؾد«اؽ٢ح٣ ا٭ؾيس ج٥ذو٥سل و٬٩ جؾب٪٬٢ 

 .(1)ظ ئدجسز خحفسج٥ٞىجّذ ج٥ٞح٭ى٭ُسل وئ٫ ١ح٫ ىبد ا٫ َذجس ئدجسز ّح٩س0 و٥ُ

٫  ز  ج٢ٚ٥شز دل صبذ٧ل ذ٤ ضيىسش وٍهشش ٩شجٜٙ ّح٩س ؾذَذزل ئويف ساَرح 
وذح٥طحرل دل ضْذ جؾبشجٜٙ سبنِ ٥رىُ ٩ىقذز ٬٩ ج٥ٞىجّذل وئهبح ضرىّص ج٥ٞىجّذ 
ىرٞحن ٦٥يرُْس ج٥زجضُس ٤٢٥ ٩شٜٙل وئ٫ ١ح٭ص جؾبشجٜٙ سبنِ ٥ٞذس ٩ؾ ٟ  ى ج٥رَح٧ 

ح٩سل و٭ْين ذبح ٝىجّذ ع  جؾبشجٜٙ ذح٭طَح٧ وجعط٪شجسل ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥ْح٧ ٦٥٪شجٜٙ ج٥ْ
 وٝحذ٦ُطهح ٦٥طٖ  وٙٞحن ؾبٞطنُحش ج٥قححل ج٥ْح٧ل واخ جن ٩غحوجز جؾبرطْٚني ا٩ح٩هح.

 ز  جْعرحخ جؾبز١ىسز اّٗ  قذش ٭ٚشجن ١ر جن ٬٩ ج٥ٚٞهحء ٦٥ركع ٬ّ جؾبُْحسل و ٢زج 
 عح٥ُد ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س.ٙٞذ ىشقص ّذز ٩ْحَ  ذذ٦َسل ١ح٫ امههح  ى ٩ُْحس ا

 0)انغهطخ انؼبيخ( ًعبئم انمبٌٌَ انؼبوًيؼٍبس أعبنٍت  -غح٭ُحن
ل ودل لبش ٩ِ ذْل »وعحت٤ او اعح٥ُد«رح  زج ج٥ركع ذْرىج٫ و٭رى  ذأ٭رح وغب
ئر يف وجِٝ ج٩ْش ٥غرح  رح ا٩ح٧ ج٩طُحصجش ذحؾبْرً  ل»ج٩طُحصجش«ج٥ٚٞهحءل و٭ٞى٣ 

 ذغ٦يح٫ـبهضز  ٔدجسز ج٥ْح٩س ٦ًّ اوبح ع٦يسج٥غُحعٍ وج٦ٚ٥غٍٚ ج٥زٌ َرَش ئذل ج

                                           
 .217ل ؿ 4د. ٩قيًٚ اذى صَذ ٙه٪0ٍ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ه (1)
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٦ًّ اوبح ع٦يس ٩ضودز  –٩ِ ذْل ج٥ٚٞهحء–ج٥ٞهش وجٖعطْٗءل وئهبح ٭رَش ئ٥ُهح 
 ذىعحت٤ واعح٥ُد ٝح٭ى٭ُس ٬٩ اؾ٤ زبُٜٞ ٕحَس ٩ُْرس  ٍ خ  جػب٪حّس وفحؼبهح.

ل en lessل ومُٞحن eu plusو٬٩  رح ٙهز  ج٥ىعحت٤ ضط٪ذد وضط٦ٞـ ضىعْه0 
ذبحٍحن واغٞحٖن اجٔدجسز اقُح٭حن ذْل ج٩ٖطُحصجشل و٢٥رهح ٝذ ضٚشك ٦ُّهح ٙط٪رف 

 ٦ًّ جْٙشجد ج٥ْحدَني. جؾبىمىّسوُٝىدجن اؽذ ٬٩ ج٥ُٞىد 
و٦ًّ  زج جْعحطل ٙح٩طُحصجش ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ٥ُغص ج٩طُحصجش ذحؾبْرً 

 ٙرُس ٥ُظ ئٖ. ٍ وعحت٤ج٥قكُفل وئهبح  
 غىذه جػبذَذ و١أعحط ٙين ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٫ ٩ُْحس ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س يفئوجؽبٗفس 

ٖ َْين ج٥شؾىُ ئذل ٭َشَس اّ٪ح٣ ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل واّ٪ح٣ جٔدجسَس ج٥ْحدَسل 
ٙح٥غ٦يس ج٥ْح٩س ٌب٬٢ ا٫ ضطرذي يف ج٥ْٞىدل ١٪ح ٌب٬٢ ا٫ ضطرذي يف جْوج٩ش 

ىٙس وج٥رىج ٍل ٙح٥غ٦يس جٔدجسَس ضطك٤٦ ٙرُحن ئذل ج٩طُحصجش وقٞىٛ جعطػرحتُس ٕ  ٩أ٥

 .cause exorbitante de droit communيف دجتشز ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ 
وخٗفس  ز  ج٥رَشَس يف فىسصبح جػبذَذز ا٫ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٖ َيرٜ ئٖ قُع 

 ضغطخذ٧ جٔدجسز ذْل ج٩طُحصجش ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧.

ودبْرً اومفل ٙيرُْس ج٥ْ٪٤ وىرُْس ج٥ىعحت٤ ج٥يت َغطخذ٩هح ٬٩ ٝح٧ ذبزج 
يت َشؾِ ئ٥ُهح يف زبذَذ ٭يحٛ ضيرُٜ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ وجخطقحؿ ج٥ْ٪٤ل  ٍ ج٥

 ج٥ٞنحء جٔدجسٌ.

و زج ج٥طٚغ  وقذ  َربس ج٥ٞنحء ج٥زٌ َْ ٗ ؿبُثحش خحفس حبٜ ئدجسز ٩شجٜٙ 
هز  جؿبُثحش جؽبحفس ضط٪طِ ذرْل ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس ٙ لّح٩س يف ؾح٭د ٬٩ ٭ؾحىهح

 ى ج٥زٌ َربس ضيرُٜ اق٢ح٧ صجش ؾحىهحل ووؾىد  ز  ج٩ٖطُحيف كبحسعس ٭ ج٥ْح٩س
 .(1)ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ 

                                           
 .255د. غشوش ذذو0ٌ ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ؿ  (1)
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وٌب٬٢ ئؾشجء جؾبٞحس٭س ذني جؾبذسعطني0 ٩ذسعس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل و٩ذسعس ج٥غ٦يس 
ج٥ْح٩سل ٙحْوذل ض٦ٖد جْ ذجٗ ٦ًّ ج٥ىعحت٤ل يف قني ا٫ ج٥ػح٭ُس رب٤ْ جْعحط 

 ج٥ٚين ٥ررحء ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٢َ٪٬ يف ج٥ىعحت٤ل ٖ جْ ذجٗ.

 ٤ ٭ٞذ٧ ج٥ىعحت٤ ا٧ جْ ذجٗل ٢ٙح٫ ))" ٝحتٗا0 ٩ىسَظ  ىسَىحء٣ ج٥ُٚٞه "و٥ٞذ ضغ
ؾىجذه ذنشوسز ضٞذ٨َ ج٥ىعحت٤ل ور٠٥ ٥غرد ذغُو  ى ا٫ ١حٙس ج٥ٚٞهحء َنْى٫ 

 .(1)((ج٥ٞح٭ى٫ يف ٩ريٞس جؼبٞىٛ وج٥غ٦يحشل و٥ُظ يف ٩ريٞس جْ ذجٗ
خحفُطه  – سَى٩ىسَظ  ىوج٥ٞى٣ ٖ َضج٣ ٦٥ُٚٞه  جٔدجسٌلٙح٥زٌ ٌبرف ج٥ٞح٭ى٫ 

جْعحعُس ١ٚشُ ٬٩ ٙشوُ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل ٥ُظ ج٥ىٍُٚس جٔدجسَسل ذ٤ جٖضقح٣ 
ٖ ٭رَش ئٖ ئذل ؾح٭د ج٥ىٍُٚس جٔدجسَسل ٙ٪٬ جؾب٪٬٢ ا٫  وئرج ١رحذح٥غ٦يس جٔدجسَسل 

٢َى٫ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٙشّحن ٬٩ ٙشوُ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل و زج ٩ح َطْحسك ٩ِ ج٥ىجِٝ 
دجسز ضطؿ٪ِ يف ضرَُ٪هح قى٣ ج٥غ٦يس ج٥ذو٥س ٬٩ ٭حقُس جؾب٦٪ىطل و ى ا٫ جٔ

 وج٥غ٦يحش جد٦ُس ٬٩ ٭حقُس اخشي.

" ج٥ٞحت٤ ذأ٫ ٥ُى٫ دىبٍوجعطرحدجن ئذل ٩ح ضٞذ٧ل ٙهزج ج٥ُٚٞه َشد ذْر٘ ٦ًّ ساٌ "
ج٥ذو٥س ـب٪ىّس ٩شجٜٙل ئر قُٞٞس ج٩ْش ا٫ ج٥ذو٥س ـب٪ىّس ع٦يحشل وا٫ ضر٨َُ 

ج٥غ٦يحشل و٬٩ غ٨ ٙٗ ٢َْظ ج٥رَش ئذل ٢ٙشز ج٥ذو٥س َٚ ك اوٖن ضر٨َُ  ز  
جؾبشٜٙ دو٫ ج٥غ٦يسل وئٖ ٙاوبح ضٚٞذ فٚطهح ١ادجسز ّح٩س ٥ططكى٣ ئذل ـبشد ٩ؾشوُ 

 خحؿ.

ئرج ل ؟وبح وع٦ُسل ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل  ٤ ٭شٙنهح ٦ًّ اغ٨ ٥رح ا٫ ٭طغحء0٣ ؾبحرج ٭شٙ
ضه وع٦ُس ج٥رؾحه ١ح٫ ج٩ْش ١ز٠٥ل ٦ٙ٪حرج ٖ ٭شٙل جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ذحّطرحس  يف قذ رج

 .(1)جٔدجسٌ ووّحته ٬٩ اؾ٤ زبُٜٞ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ 

                                           
(1) Maurice Hauriou: Précis de droit administratif et de droit public, 12 
ed, 1900-1901, p 76. 



181 
 

٫ ٢ٙشز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ١ح٭ص ضطن٪٬ ّرقش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ّرذ٩ح ئويف ساَرح 
جسبز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٩ُْحسجن ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل و٬٢٥  زج ج٥ْرقش ١ح٫ ٩غط جن دل َقشـ 

ْح٩س ١ح٭ص ئدجسَس وضريىٌ ج٥ٞنحء ذحؽ جىه ٥غرد ذغُو  ى ا٫ ا٦ٕرُس جؾبشجٜٙ ج٥
٦ًّ جعطخذج٧ اعح٥ُد ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل و زج ج٩ْش َريرٜ اَنحن ٦ًّ جؾبشجٜٙ 
جٖٝطقحدَس ج٦ُ٦ٞ٥س ج٥يت ١ح٭ص ضذجس ٬٩ ٝر٤ ج٥ذو٥سل ٙٞذ ١ح٫ ىحذِ ج٥غ٦يس  ى 

 ج٥ٖح٥د يف  ز  جؾبشجٜٙ.

ش ىشا ّٞد جؼبشخ ج٥ْحؾبُس جْوذلل ٙٞذ ٍهش ج٥زٌ ا٩ح ذْذ ج٥طيىس جٖٝطقحدٌ
ذ٢ػشز جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س جٖٝطقحدَس ج٥يت ٦َٖد ٦ُّهح ىحذِ جؾبؾحسَِ جؽبحفس وضذجس 

ل َنحٗ ئذل جؾبُْحس ج٥ٞذ٨َ ٫ذأعح٥ُد  ز  جؾبؾحسَِل و ٢زج ١ح٫ ٬٩ ج٥يرٍُْ ا
 ؽشه جعطخذج٧ اعح٥ُد ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧.

ويف ج٥ىجِٝل ئ٭رح ٥غرح ا٩ح٧ ئمحٙس ّرقش ؾذَذ ٦٥َح شز ذٞذس ٩ح مب٬ ا٩ح٧ ئذشجص 
ّرقش ١ح٫ ١ح٩رحنل وج٢٥ؾ٘ ٬ّ ىحذِ ١ح٫ ٩غط جنل غ٨ ج٥طقشَف ٬ّ ٭ؾحه ١ح٫ 

 ٩ط٪٪حن.

                                                                                                   
دجس ج٥رهنالالالس ج٥ْشذُالالالسل  ل1ؼ  ج٢٥طالالالحخ جْو٣لفب٪الالالذ ١ح٩الالال٤ ٦ُ٥الالاله0 ٩رالالالحدب ج٥ٞالالالح٭ى٫ جٔدجسٌل   د.   (1)

  .86ؿ لج٥ٞح شز
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 الفسع الثالج

 انقاوون اإلداسً وأساسو مسأنح معَاسـانوضع انصحَح ن

 جسز وعحت٤ واعح٥ُد ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧؟ضغطخذ٧ جٔد دلاذا

جسٌل اٌ ٬ّ جْعرحخ ج٥يت جٖعطٚهح٧ َٞىد٭ح ئذل ج٥ركع ٬ّ اعحط ج٥ٞح٭ى٫ جٔد  زج
 ضذِٙ ئذل جؽبشوؼ ٦ًّ اق٢ح٧ ج٥ٞىجّذ ج٥ْح٩س.

ا٫ ٩ْشٙس جْعحط يف اَس ٍح شز ًبط٦٘ ٬ّ ٩ْشٙطرح ؾبُْحس حل اٌ ٩طً  ٖ ؽ٠
وا٬َ وؾذشل ا٩ح ذح٥رغرس ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٙحؾبُْحس َْين جؼبحٖش او ججملحٖش ج٥يت 

 َيرٜ ذبح ج٥ٞح٭ى٫ جؾبز١ىس.

جعس ج٥طقشٗ جٔدجسٌل ئهبح ضٞنٍ شبكُـ اعرحخ  زج ٫ دسئوٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 
ىرْحن جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٌبػ٤ جؾبش١ض ج٥ْقيب « هج٥طقشٗل وجؿبذٗ ج٥زٌ َغًْ ٥طكُٞٞ

 .»يف  زج ج٥رؾحه

 زج و٥ٞذ جضنف ٥رح خيىسز ج٩ٖطُحصجش ج٥يت َط٪طِ ذبح ج٥طقشٗ جؾبرٚشد ٥ٕدجسز ٩ػ٤ 
 ٠٥. ر٭ى٭ٍل غ٨ ج٥طرُٚز جػبربٌل وٕ ضُٖ  ج٥رَح٧ ج٥ٞح

غ٪ىوبح َا٭ه ٖ ٌب٢ررح ضٞشَش  ز  ج٩ٖطُحصجش ج٥غ٦يح٭ُس ٥ٕدجسزل او ٩ح  ٖ ؽ٠و

ل و ٍ جّْ٪ح٣ ج٥يت ضقذس ٬ّ ئسجدز actes de puissanceاّ٪ح٣ ج٥غ٦يس0 
 .»ئفذجس ا٩ش او ج٥رهٍ«جٔدجسز ج٩ِشز 

رْحن ٖ ى و٬٢٥ ٩ح  ى جؾبربس ّٔيحء ر٠٥ ٥رُٞس اّ٪ح٣ جٔدجسزل ٩ػ٤ ج٥ْٞىد جٔدجسَسل
ٌب٬٢ ج٥ٞى٣ ذأ٫ جٔدجسز ؿبح جؼبٜ يف ضُُٞذ قٞىٛ جْٙشجدل ىحؾبح اوبح ضغطهذٗ 

 زبُٜٞ ج٥قححل ج٥ْح٧.



184 
 

ٖ ٌب٬٢ ج٥ٞى٣ ذز٠٥ ٥غرد ذغُو  ى ا٫ ج٥قححل ج٥ْح٧ ٩ُْحس ٩ش٫ و٩يحهل 
وعىء ج٥غ٦ىٟل  زج ٙنٗا ٬ّ  ذجدروٝذ ضطزسُ ذه جٔدجسز ٥طخٍٚ زبص ىُحضه جٖعط

ضغطهذٗ  »دبح يف ر٠٥ ج٥رؾحه جؽبحمِ ٦٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ«دجسز ا٫ ١حٙس ا٭ؾيس جٔ
ج٥قححل ج٥ْح٧ل وجؾبي٦ىخ ج٥ركع ٬ّ ٩ُْحس ٙين َربس جعطخذج٧ ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس 

 ج٥ْح٩س.

وذحؾبٞحذ٤ ئرج ٩ح جّطربش جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س اعحعحن ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ٙا٭ه َ ضد ٦ًّ 
ٞشسز يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ئٖ ئرج ٢َى٫ ٥ٕدجسز قٜ جعطخذج٧ ج٩طُحصجصبح جؾب اٖر٠٥ 

 ١ح٫ ج٥ْ٪٤ ج٥زٌ ضٞى٧ ذه ٩ط٦ْٞحن دبشٜٙ ّح٧ و٩طٚٞحن ٩ِ قحؾحضه.

و٥ٞذ ا٭ؾثص ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبْشوٙس ٦ًّ اعحط ٢ٙشز جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩سل و١ح٫ 
ؾبذسعس جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ج٥ٚن٤ ج٢٥ر  يف ٩ٞحو٩س ٭َشَس ج٥غُحدز جؾبي٦ٞس وضُُٞذ 

 ٩س.ج٥غ٦يحش ج٥ْح

و٬٢٥  ز  ج٢ٚ٥شز خنْص ١٪ح اع٦ٚرح ئذل ضيىسجش ّ٪ُٞس وؾزسَس ١ح٫ امههح 
وذحضٚحٛ  –ٍهىس جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س جٖٝطقحدَس وجٖؾط٪حُّس ج٥يت افركص سبنِ 

 ٦٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ وجؽبحؿ. –ج٥ٚٞهحء 

١حُٙحن ٔ٭ؾحء ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫  حنو ٢زجل ٙهز  ج٢ٚ٥شز دل ضْذ ضق٦ف وقذ ح اعحع
ذ ٭يحٛ ضيرُٞهل ئر ا٫ ضيرُٜ ٝىجّذ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ ٝذ ٢َى٫ ا١ػش جٔدجسٌ وزبذَ

 ٩ٗء٩س وْٙح٥ُس ٥طكُٜٞ ا ذجٗ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧.

دبٞطنً ٝشجسجش ئدجسَس ٦ًْٙ عر٤ُ جؾبػح٣ ٖ ٌب٬٢ ضىصَِ ج٥غ٦ِ ؾربجن ٦ًّ جْٙشجد 
ىزل اٌ ا٫ دوس ج٥ذو٥س جؼبح١٪س َط٦ٞـ يف  ز  جؾبشجٜٙل وَرضوٌ وسجء ٭حٙزز ذح٥ٞ

س جؽبحد٩سل وٖ ضَهش ئٖ يف جؼبحٖش ج٥يت َغط٦ض٩هح ٭ؾحه ج٥ذو٥س جؽبحد٩سل ج٥ذو٥
 ويبطحؼ ئذل ج٥غ٦يس يف زبُٞٞهح.
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و٦ًّ  زج جْعحط ٙىؾىد ٩شٜٙ ّح٧ فرحٍّ او ربحسٌ ٖ َغططرِ قط٪حن 
ضيرُٜ ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ذ٤ ىبد ج٥ركع ٬ّ ٩ُْحس ض٢٪٦ٍُ َشؾِ ئ٥ُه يف 

ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ وج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ يف دجتشز ٭ؾحه  ز  زبذَذ ٭يحٛ ضيرُٜ ٤١ ٬٩ 
 جؾبشجٜٙ.

و١٪ح ر١ش٭ح عحذٞحنل ٙهزج ج٥ؾشه ١ح٫ ١ح٩رحن ٩غط جنل وٝذ ادش ج٥طيىسجش جػبذَذز 
 ئذل ذشوص ج٥ؾشه جؾبز١ىس ذقىسز ؾ٦ُس.

اخشيل  و٭طُؿس ٥ز٠٥ل ٙٞذ وؾذش ٩َح ش قبط٦ٚس ٦٥طْحو٫ ذني جؾبُْحس٬َل و٬٩ ؾهس
٬٩ ج٥رحقُس ج٥رَشَس ٩ُْحسجن ٦ًّ  خشل ٙهزج ج٥ ؾُف  ُهحن َشؾفٙارج ٩ح وؾذ٭ح ٙٞ

 ٥ُظ ٥ه  حض٠ُ ج٥ُٞ٪س ج٥ْ٪٦ُس.

"  ى ٬٩ ا٭قحس ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل و٬٢٥  زج ج٥ُٚٞه دل َي٦ٜ َذ ٩ىسَظ  ىسَىٙح٥ُٚٞه "
ج٥غ٦يس يف جعطخذج٧ ج٩طُحصجصبحل ذ٤ ا٭ه َشي ا٫ ج٥ُٞىد جؾبٚشومس ٥قححل ج٥غ٦يس دل 

دل خُحس ح وئسجدصبحل ذ٤  ٍ ُٝىد ٩ىمىُّس و٩رَ٪س0  ضْذ ُٝىدجن خحمْس

institue(1) ل و٩ٚشومس ٦ًّ ج٥غ٦يسل و زج ج٥رَح٧ جؾبٚشوك  ى ٭َح٧ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧. 

َشي مشوسز جّطرحس ج٥غ٦يس دبػحذس  –" و ى ٬٩ دّحز ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ٦ُ٥هج٥ذ١طىس "و
ى٣ ٦ُّهحل ْز ج٥يت ىبد ا٫ ٭٭ٞيس جٖسض٢حص يف  زج جؾبُْحسل و٢٥رهح ٥ُغص ج٢ٚ٥شز ج٥ىقُذ

 او وئهبح ىبد ا٫ لب٪ِ ٦ًّ فُْذ وجقذ ٩ِ ٢ٙشز ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ٢ٙشز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧
جؾبرْٚس ج٥ْح٩س ٥ُط٢ى٫ ٬٩ سذو  ز  ج٢ْٙحس ج٥ػٗظ ٩ُْحسجن ؾذَذجن ضربص ُٙه ٢ٙشز 

 .(2)ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س يف جؾبٞذ٩س ذحّطرحس ح ج٢ٚ٥شز ج٥شتُغُس ضغح٭ذ ح ج٢ٚ٥شضح٫ جْخشَح٫

                                           
(1) Maurice Hauriou: Précis de droit administratif et de droit public, 
1943, p 7. 

 .91ؿ  ل1968 ج٥رهنسلل دجس 1د. فب٪ذ ١ح٤٩ ٦ُ٥س0 ٩رحدب ج٥ٞح٭ى0٫ ـ (2)
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ُٙذ٣"ل و ى ٬٩ ا٭قحس ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل َشي ا٫ ٭ؾحه ؾىسؼ ١ز٠٥ ٙح٥ُٚٞه "
ق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل و زج ْج٥غ٦يس ج٥طرُٚزَس  ى وقذ  ج٥زٌ ٌب٬٢ ا٫ ًبنِ 

٬٩ ج٥ذعطىس ج٥ٚش٭غٍ فُح٭س ج٥رَح٧ ج٥ْح٧  32ج٥رؾحه َؾ٪٤ وٙٞحن ٥رـ جؾبحدز 
 وعذ جؼبحؾحش ج٥ْح٩س ٬ّ ىشَٜ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س.

ؾحه ج٥غ٦يس ج٥طرُٚزَس ج٥زٌ ًبنِ ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ  ى ج٥رؾحه ج٥زٌ ضغطخذ٧ و٭
 ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧. ج٩طُحصجشُٙه  ز  ج٥غ٦يس 

ج٥غ٦يس ف ذىعحت٤ نذقُح٭س ج٥رَح٧ ج٥ْح٧ ٙهى ذيرُْطه َر جؾبط٦ْٜا٩ح ج٥رؾحه 
ذح٥رغرسل ٦٥رؾحه جؾبشٍٙٞل ٙهى ٖ ٢َى٫ ١ز٠٥ ئٖ م٪٬  ج٥ْح٩سل وج٥ُٞحط ٩ِ ج٥ٚحسٛ

 .(1) وه فبذدز و٩ُْرسؽش

ئ٫ فُح٭س ج٥رَح٧ ج٥ْح٧  ٍ يف قُٞٞس  –وج٥شاٌ ٖ َضج٣ ٦٥ُٚٞه ُٙذ٣  –وئرج ٦ّ٪رح 
ج٩ْش ٩شٜٙ ّح٧ل ٙا٭ه ٌب٢ررح ا٫ ٭ٚغش ؾبحرج جؽ ه ج٥ُٚٞه جؾبز١ىس ج٥ؾشىني 

 جِضُني ّٖطرحس ج٥رؾحه ئدجسَحن0

 .ا٫ َط٦ْٜ ج٥رؾحه ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ 

 ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧. جعطخذج٧ وعحت٤ 

و٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ اوب٨ ىبهذو٫ ذح٥ط٪غ٠ ذه  –وذحؾبٞحذ٤ ٙأ٭قحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ 
 َشو٫ ضذُّ٪ه ذأ٢ٙحس اخشي. –وذح٥ْل ٦ُّه ذح٥رىجؾض 

 و٥ٞذ رب٦ً  زج ج٥طْقد ٢ٚ٥شز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ يف ٩َح ش ٩طْذدز0

 ٦ٙٞذ ساَرح ٩غرٞحن ٬٩ َشي ا٫ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ؽشه مشوسٌل و٢٥ره ٕ  ١حٗ.

                                           
(1) Georges Videl: bases constitutionnelles du droit administratif, 
1945, p 212ets. 



187 
 

و٬٩ ؾهس اخشيل ٙا٭رح ٭شي ذْل ج٥ٚٞهحء َْط٪ذو٫ ج٥ْٗٝس ذني ج٥ىع٦ُس 
ى٫  ز  جؾبٞى٥س ٦ًّ فُْذ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ٩ِ ٞوجؿبذٗ ١٪ٞى٥س ٦ٙغُٚهل غ٨ َير

 وؾىد ج٥ٚحسٛ ج٢٥ر  ذني ٩ْيُحش ٨٦ّ ج٥ٞح٭ى٫ و٩ْيُحش ج٥ز ٬ ججملشدز.

جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل ٙح٥ٖحَس  ))ٍٙٚ ٭َش اقذ ج٥ٚٞهحء ئ٫ ج٥غ٦يس ـبشد وع٦ُس ٥ٖحَسل و ٍ
وا٦ًّ يف ٩ُضج٫ ج٨ُٞ٥ ٬٩ ج٥ىع٦ُس ٫ْ ج٥ىع٦ُس ضغخش دجت٪حن ؽبذ٩س ج٥ٖحَسل  اغبً

 ((.(1)وؿبزج ٙا٫ ١ح٫ ٥رح ا٫ ٭شؾف اقذ ج٩ْش٬َل ٙٗذذ ٬٩ ضشؾُف ج٥ٖحَس

ش ٖ و ٢زج َرذو ا٫ ج٥ٚشٛ ذني ج٥ىع٦ُطني ٭َشٌ ٖ ُٝ٪س ّ٪٦ُس ٥هل ئر يف ٭طُؿس ج٩ْ
 ذ اقذجن ٬٩ جؾبُْحس0٬َ ٩ُْحس ج٥غ٦يسل او ٩ُْحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧.غطرٌْب٬٢ ا٫ ٭

ٙهإٖء َٞى٥ى٫ ا٫ ج٥ُٞىد ضغط٪ذ ٝىصبح ج٥ٔضج٩ُس ٬٩ ىرُْس ج٥ٞىجّذ ج٥ٞح٭ى٭ُس رجصبح 
ج٥يت ضغط٪ذ ذذوس ح ٬٩ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩سل واو٥ث٠ َشو٫ ا٫ جٔدجسز ج٥ْح٩س  ٍ ج٥يت 

ذاسجدصبح ٬٩ ُٝذ جخطُحسٌ ئذل ُٝذ  ٝر٦ص ذاسجدصبح ضُُٞذ ع٦يحصبحل وئ٫ ج٥ُٞذ زبى٣
 ٩ىمىٍّ ٦٩ض٧.

ا٫ ج٥رقىؿ او ج٥ٞشجت٬ ض٦ْد دوسجن ١ر جن يف شبكُـ قُٞٞس و١ره  ز   ٖ ؽ٠و
٫ ئسجدز جؾبؾشُ ٝذ اج٥ىعحت٤ل و٬٩ غ٨ ٙارج اذح٭ص ٥رح ج٥رقىؿ ج٥يت ا٭ؾأش جؾبشٜٙ 

جدز ج٭قشٙص ئذل ئخنحُ ؾضء فبذد ٬٩ ٭ؾحىه ئذل ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ٙهز  جٔس
ىبد ا٫ زب ٧ عىجء ا١ح٭ص فشيبس ا٧ يف ٭ـ ٩ْني ا٧ ا٬٢٩ جعطخٗفهح ٬٩ 

 ـب٪ىّس ٬٩ ج٥رقىؿ.

٘ ئذل ج٥ٞشجت٬ ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥يت ض٢طر ١٪ح وٌب٬٢ جٖعطذ٣ٖ ٦ًّ  ز  جٔسجدز ذح٥شؾىُ
 ئسجدز ج٥ؾحسُ ا٧ ئسجدز جؿبُثس ج٥يت َْهذ ئ٥ُهح ذادجسز جؾبشٜٙ.

                                           
 .252ل دجس ج٥رهنس ج٥ْشذُسل ؿ 1967ل 1د. فب٪ىد فب٪ذ قح0ٌٙ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ج٥ٞح شزل ه (1)
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٢٥ٍ  شح٧ يف ٩ذ٥ىؿبح ج٥ط٦ُٞذٌ ٝذ ضيىس٭ٞى٣ ٝشَرهل ٫ْ ٭َشَس جؾبشٜٙ ج٥ْ
 .(1)قرف يف ج٥رهحَس ـبشد ٝشَرس ٕ  ٝحىْس ٦ًّ وؾىخ ج٥ْ٪٤ ذح٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ض

ط٦٘ ٩ذ٥ى٣ ج٥ٞشجت٬ ذح٥رغرس ٦٥٪شجٜٙ جٔدجسَس ّره ذح٥رغرس ٦٥٪شجٜٙ ج٥قرحُّس وًب
 وج٥طؿحسَس.

ا٭ؾثص ٥طذجس  ٙحْوذل َٚ ك ذبح اوبح ضريىٌ ذيرُْطهح ٦ًّ ّرقش ج٥غ٦يسل واوبح
ذىعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل وَْط٪ذ يف ئدجسصبح ٦ًّ قٞىٛ ج٥غ٦يس جؾبٞشسز ٥ٕدجسزل 
وىبىص جعطػرحء ا٫ ضرحؽش جٔدجسز ّ٪ٗا ٬٩ جّْ٪ح٣ ٩ط٦ْٞحن ذبز  جؾبشجٜٙ ذرٚظ 
ج٥ىعحت٤ جؾبغطخذ٩س ٬٩ ٝر٤ جْٙشجدل ئٖ ا٭ه يف  ز  جؼبح٣ جٖعطػرحتُس ٖ ٌب٬٢ 

ٖ ئرج ٍهشش ٭ُس جٔدجسز يف وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ فشيبس جّطرحس ج٥ْ٪٤ ٩ذ٭ُحن ئ
 وجمكس يف جعطخذج٧ وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ.

ٙحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ جٔدجسٌ ٝشَرسل و٢٥رهح ٥ُغص ٝحىْسل ٫ْ جٔدجسزل وئ٫ ١ح٭ص ض٦ؿأ 
حبغد جْف٤ ئذل جعطْ٪ح٣ ج٥شخـ جٖعطػرحتُس ج٥يت َىٙش ح ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ يف 

٩سل ٙهٍ ٥ُغص ٦٩ض٩س ذحعطْ٪ح٣  ز  ج٥شخـل ٙٞذ ضشي ا٭ه ئدجسز جؾبؾشوّحش ج٥ْح
ا٫ ضذَش ٩شجٙٞهح وٙٞحن ٦٥ٞح٭ى٫  –وؿبح يف ر٠٥ ٩ي٦ٜ ج٥طٞذَش  –٬٩ جْٙن٤ 

 .(2)جؽبحؿ

                                           
د. فب٪الالذ ٙالالإجد ٩هرالالح0 ج٥ٞالالح٭ى٫    ل87ؿ  4د. ٩قالاليًٚ اذالالى صَالالذ ٙه٪الال0ٍ ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌل ه   (1)

 وج٭َش0 ل115ؿ  لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش  جٔدجسٌ

André de Laubadère: Traité de droit administrative, p649. 
و٩الح   74ل ؿ ٩1978يرْالس ؾح٩ْالس ج٥ٞالح شزل     لد. ىُْ٪ه جػبالش0ٗ ج٥ٞالح٭ى٫ جٔدجسٌل ج٥ٞالح شز    (2)

 ذْذ ح.
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ا٩ح ذح٥رغرس ٦٥٪شجٜٙ ج٥قرحُّس او ج٥طؿحسَسل ٙحؾبٚشوك اوبح ا٭ؾثص ٥طذجس يف 
ؾبؾشُل ٙ٪٬ جؾبٚ ك طرني ٭ُس جارج دل ضؾضء ٬٩ ٭ؾحىهح ذىعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل ٙ

ا٫ جؾبؾشُ اسجد ئىٗٛ جؼبشَس ٦٥غ٦يس جٔدجسَسل و٬٩ غ٨ ٙارج ٩ح ضرني ا٫ ج٥غ٦يس 
جٔدجسَس جّط٪ذش ٦ًّ قٞىٛ ج٥غ٦يس ١ح٫ ج٥ْ٪٤ ئدجسَحنل ا٩ح ئرج دل ضطرني ئسجدز 

 ئسجدز جٔدجسزل ٙحؾبٚشوك ذبز  جؾبشجٜٙ ا٫ ضذجس ذىعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ. وٖجؾبؾشُ 

قذد ضٞى٣ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش ذٞشجس ح ج٥قحدس يف0 ويف  زج ج٥
)ج٥ٞحّذز ج٥ْح٩س ذح٥رغرس ٦٥٪شجٜٙ  0وج٥زٌ لبطضب ذْل ٙٞشجضه 62/6/00156

جٖٝطقحدَس اوبح وئ٫ ١ح٭ص سبنِ ٦٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ ٕ  ا٫ ر٠٥ ٖ ٌب٬٢ ا٫ َإدٌ 
٥ٞىجّذ ج٥شجذيس نِ ٢٥حٙس جسبئذل  ذس ج٥رطحتؽ ج٥يرُُْس جؾبشضريس ذبح ١٪شجٜٙ ّح٩س 

٥غ  جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل وا٭ه ١ز٠٥ ٖٙح٥رحن ٩ح ًبى٣ ج٥ٞح٭ى٫ جؿبُثحش 
٩غط٪ذز اعحعحن ٬٩ ج٥ٞح٭ى٫  حنج٥ٞحت٪س ٦ُّهح وػبىج٭رهح جؾبخط٦ٚس ع٦يحش وقٞىٝ
و٬٩ غ٨ ض٢ى٫ ٝشجسجصبح يف ؽأ٫  لج٥ْح٧ ٬٩ ٭ىُ ٩ح سبطـ ذه جؿبُثحش جٔدجسَس ج٥ْح٩س

 .(1) ُه ٝشجسجش ئدجسَس(٩ح سبققص ٙ
 ز   ٍ فىسز ـب٪٦س ٬ّ ٩ىٝ٘ ج٥ٚٞه ٬٩ ٤١ ٬٩ ٩ُْحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ 

ذ ا٭ه قطً ض٢ط٪٤ ج٥قىسز ٖذذ ٬٩ ئ٥ٞحء ٭َشز عشَْس ٦ًّ ٞو٭ْط وج٥غ٦يس ج٥ْح٩س.
 .ٙ٪ح  ى  زج جؾبىٝ٘؟ ل٩ىٝ٘ ج٥طؾشَِ وج٥ٞنحء ٬٩ ر٠٥

 0يٌلف انتششٌغ -0

ػبص ر٠٥ل وىرْحن ٩ح َه٪رح يف ج٩ْش وعرْشك  رح ٥رْل ج٥ر٨َ ج٥ىمُْس ج٥يت ّح
ّرهح ض٠٦  ج٭رػٞصاع٦ىخ ٩ْحػبس  ز  ج٥ر٨َ جؾبىمىُّسل وج٥رَشز ج٦ْ٥٪ُس ج٥يت 

١ح٭ص  ز  ج٥ر٨َ ٝذ عحسش ٦ًّ  ذٌ جْعظ ج٥ٚرُس  ئرج جؾبْحػبسل اٌ ٩ْشٙس ٩ح
 ج٥يت َٞش ح ٨٦ّ ج٥ٞح٭ى٫.

                                           
 ججمل٪ىّالسل  ٛل ٥4غالرس   848ل ج٥ذّىي سٝال٨  26/2/1952فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ جؾبقشَس0  (1)

 .534ؿ 
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جدز وق٨٢ل ٙٞذ و٭رى  ذحؾبٗقَس ج٥يت عرٜ جٔؽحسز ئ٥ُهحل و ٍ ا٫ ج٥ٞح٭ى٫ ئس
َأ٩ش حب٨٢ ٩ْنيل و٢َى٫ ر٠٥ قبح٥ٚحن ٥يرحتِ جْؽُحء و٥ٓعظ ج٦ْ٥٪ُس وج٥ٚرُس 

 .»ج٥ٞىج٭ني ج٥ٚحعذز«ج٥يت َٞش ح ٨٦ّ ج٥ٞح٭ى٫ 

 ربج٥يرُْس ج٥زجضُس ٦٥َح شزل وَغ ٬ّل ٙهى ج٥زٌ ٢َؾ٘ »ج٥ٚٞه«ا٩ح ٨٦ّ ج٥ٞح٭ى٫ 
 طضج٣ او ئمحٙس.إىجس حل ويب٤٦ ّرحفش ح زب٦ُٗا دُٝٞحن دو٫ جذطغحس او جخ

٫ ج٥رقالىؿ ج٥طؾالشَُْس ضرٞغال٨ ئذل ـب٪الىّطني0 ـب٪ىّالس ضؾالشَْحش       ئوٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 
 .ج٥ْح٩س جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩سل غ٨ ـب٪ىّس ضؾشَْحش ج٥غ٦يس

َشد ٢ٙشز ّٞذ ج٥ٖطضج٧ ذىمىـ ئذل ـب٪ىّس جؾبرحدب ل (1)جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ٙٞح٭ى٫ ج٥طضج٧
 ذالحىشجد ٪رذا دوج٧ ع  جؾبشٜٙ ج٥ْالح٧  ج٥يت ضغطرذ يف ٭ؾأصبح ئذل ٭َشَس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ١

 وج٭طَح٧ل وزبش٨َ جؼبؿض ٦ًّ جؾبرؾ ش وجْدوجش جؾبخققس ٔدجسضه.

وٝح٭ى٫ جؾبإعغحش ج٥ْح٩س ٌبرف  ز  جْؽخحؿ قٞىٛ ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ذحّطرحس ح 
 .(2) ضذَش ٩شجٜٙ ّح٩س

و٥ٞذ ضن٪رص جؾبز١شز جَٔنحقُس ٥ٞح٭ى٫ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥غىسٌ ٩ح َُٚذ جربح  
)ئ٫ ج٥ٞنحء  0جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل قُع وسد يف  ز  جؾبز١شز ٩ُْحسؾشُ ئذل ض٦ُٖد جؾب

جٔدجسٌ  ى يف ج٦ْٕد ٝنحء ئ٭ؾحتٍ َرطذُ جؼب٦ى٣ جؾبرحعرس ٦٥شوجذو ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥يت 
جٔدجسز يف ضغُ  ح ٦٥٪شجٜٙ ج٥ْح٩سل وذني جْٙشجدل و ٍ ذيرُْطهح سبط٦٘ ذني ضرؾأ 

 ٬ّ سوجذو ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ(.

                                           
 .1955ل ٥غرس 538ل وس٨ٝ ٥497غرس  129 س٨ٝ لٝح٭ى٫ ج٥طضج٧ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س يف ٩قش (1)
 .٥1957غرس  32س٨ٝ ل ٝح٭ى٫ جؾبإعغحش ج٥ْح٩س يف ٩قش (2)
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ح٠٥ ـب٪ىّس ٬٩ ج٥رقىؿ ج٥ٞح٭ى٭ُسل شب٤ُ ئذل ضشؾُف ٩ُْحس و٬٢٥  ر
ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ٩ِ ضْضَض  دبُْحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ وجؾبرْٚس ج٥ْح٩سل وٌب٢ررح ا٫ ٭نشخ 
ذْل ج٩ْػ٦س ٦ًّ ر٠٥ ٩ػ٤ ٭قىؿ0 جؼبؿض جٔدجسٌل وٝح٭ى٫ ٭ضُ جؾب٢٦ُس ٦٥٪رْٚس 

ذقىسز ٩إٝطسل وج٥رقىؿ ج٥ْح٩سل وج٥ٞىج٭ني جؾبرَ٪س ٥ٗعطُٗء ٦ًّ ا٩ىج٣ جْٙشجد 
 .» ز  ج٥رقىؿ يف ج٥رَح٧ ج٥ىمٍْ يف ٩قش«جؾبرَ٪س ٥غ٦يحش ج٥نرو جٔدجسٌ 

 0يف انمؼبء -6

٭ه جسبز ئذاؾشجء جعطْشجك عشَِ ٦ًّ اق٢ح٧ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش ٌب٢ررح ج٥ٞى٣ 
 جٔدجسٌلج٥ٞشجس  –جؾبىجٝ٘ جِضُس ذح٥رغرس جمل٪ىّس ٬٩ جؾبىجمُِ ٩ػ0٤ جؾبىٍ٘ ج٥ْح٧ 

 وُٙ٪ح ٦ٍَ ضٚق٤ُ  ز  جؾبىجٝ٘. لج٥ْٞذ جٔدجسٌل وٕ  ر٠٥ –عغس ج٥ْح٩س جؾبإ

و٥ٞذ ّشمرح ٩غرٞحن ٦٥طْشَ٘ ذح٥ٞشجس جٔدجسٌ ٦ًّ ٥غح٫  انمشاس اإلداسي0 -
)ئٙقحـ ج٥غ٦يس جٔدجسَس  0فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٤١ ٬٩ ٩قش وعىسَح

 .. جذطٖحء جؾبق٦كس ج٥ْح٩س(..جؾبخطقس ٬ّ ئسجدصبح

زج ج٥طْشَ٘ َْى٣ ذقىسز ستُغُس ٦ًّ ٩ُْحس ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل و٢٥ره ٖ و٭ْطٞذ ا٫  
٬٢ َرًٞ ل و٥»جؾبق٦كس ج٥ْح٩س«ٍ  ى ٩ُْحس َ ١ه ٩رٚشدجنل ذ٤ َْضص  دبُْحس ض٢٪٦ُ

ل اٌ ا٭ه ٭غد ()ئٙقحـ ج٥غ٦يس جٔدجسَس() ٩0ُْحس ج٥غ٦يس  ى جْعحطل ذذ٤ُ٥ ٝى٥ه
 ج٥ٞشجس ئذل  ز  ج٥غ٦يس.

 0ًٌظف انؼبوـان -

رْٞذ ئطبحُ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ جؾبقشٌل ٦ًّ ج٥ٖطضج٧ دبُْحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل ٢َحد َ
 ور٠٥ يف ج٥طْشَ٘ ذحؾبىٍ٘ ج٥ْح٧ل او زبذَذ  زج ج٥ىف٘ ج٥ٞح٭ى٭ٍ.
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ل (1)ٙٞذ جعطٞشش جْق٢ح٧ جؾبطْذدز ج٥قحدسز ٬ّ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ
٥ُه ذْ٪٤ دجت٨ ج٦ْ٥ُح ٦ًّ ا٫ جؾبىٍ٘ ج٥ْح٧  ى )٤١ ٬٩ َْهذ ئ (2)وجد٢٪س جٔدجسَس

يف خذ٩س ٩شٜٙ ّح٧ ضذَش  ج٥ذو٥سل او اقذ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ جْخشي ٬ّ 
 ىشَٜ ؽ٦ٖه ٩رقرحن َذخ٤ يف ج٥طر٨َُ جٔدجسٌ ؿبزج جؾبشٜٙ(.

 ًؤعغخ انؼبيخ0ـان -

فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ا٫ جؾبُْحس ٬ّ َطرني ٬٩ جْق٢ح٧ جؾبغطٞشز ج٥قحدسز 
غحش رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل َشض٢ض ٦ًّ ٢ٙشز جؾبشٜٙ ج٥ٚحف٤ ذني جؾبإعغحش ج٥ْح٩س وجؾبإع

 ج٥ْح٧.

٩ق٦كس ٩غط٦ٞس رجش  ل(3)ٙحؾبإعغس جؽبحفس ٦ًّ قذ ضْر   ز  جد٢٪س
ؽخقُس ٩ْرىَس ٩غط٦ٞس ٬ّ ؽخقُس ج٥ذو٥سل ضٞى٧ ٦ًّ ئدجسز ٩شٜٙ او ٩شجٜٙ 
ّح٩س ٩ُْرسل ٩ِ ٩شجّحز ا٫ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س دل ضْذ فبقىسز يف ٭يحٝهح ج٥ط٦ُٞذٌل 

ج٥ريحٛ جٔدجسٌ ج٥نُٜ ج٥زٌ ١ح٫ ٩ْشوٙحن يف ج٥ٞش٫ ج٥طحعِ ّؾشل ر٠٥ ا٫ و ى 
قحؾحش جْٙشجد اخزش ضر٪ى وضطؿذد ٦١٪ح ضٞذ٩ص جػب٪حّس يف ىشَٜ جؼبنحسزل 
وٝذ جٝطنً ر٠٥ ئ٭ؾحء ٩شجٜٙ قبط٦ٚس ج٥ر٨َ وجْٕشجك ٥ه  ز  جؼبحؾحش 

ل ٙشمص جؾبخط٦ٚسل و٩رهح قحؾحش جٝطقحدَسل واخشي غٞحُٙس وفكُس وجؾط٪حُّس
٦ًّ ج٥ذو٥س ا٫ ربحوص ٩ُذج٫ ٭ؾحىهح جٔدجسٌ يف ج٥ركع ٬ّ ٩ُحد٬َ اخشي ١ح٭ص 
وٝٚحن ٦ًّ ج٥رؾحه ج٥ٚشدٌل وٝذ ػبأش ج٥ذو٥س ئذل ئ٭ؾحء  ز  جؾبشجٜٙ جػبذَذز يف 

                                           
 – 2718ؿ  ل118ل ؿ 3ل ؼ/1961 – 1946/عالالرس 15ـب٪ىّالالس  الالز  جد٢٪الالس خالال٣ٗ    (1)

2711. 
 ٛ.5ج٥غرس  465ج٥ي٬ْ س٨ٝ  ل119/12/1959ق٢٪هح ج٥قحدس يف  (2)
 .2521ل ؿ /1961 – ٬٩/1946 عرس/عرس0 15/ـب٪ىّس  ز  جد٢٪س خ٣ٗ (3)
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فىسز ٩إعغحش ّح٩سل ور٠٥ ٩ِ جٖقطٚحً حبٜ جٔؽشجٗ ٦ُّهحل و٩ركهح ٬٩ 
 ح ٦ًّ ضأدَس سعح٥طهح.هُرجؼبٞىٛ وج٩ٖطُحصجش و٩َح ش ج٥غ٦يس ٩ح َْ

وَطنف ٬٩ ر٠٥ ا٫  ز  جد٢٪س رب٤ْ ٬٩ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ جؾبشض٢ض جْعحعٍ يف 
زبذَذ جؾبإعغس ج٥ْح٩سل ٢٥رهح دل ض٢ط٘ ذز٠٥ ذ٤ سٙذش  ز  ج٢ٚ٥شز جْعحعُس 

ل قغد ج٥طْر  »ج٩طُحصجش و٩َح ش ج٥غ٦يس «ذ٢ٚشز اخشي ٢٩٪٦س ؿبحل و ٍ ٢ٙشز 
 جؼبشيف ؿبز  جد٢٪س.

٢ْظ ٬٩ ر٠٥ل ٙحد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قشل مبص ٩ركً  خش و٦ًّ ج٥
َٖحَش ٩ركً فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌل و زج جؾبركً َطخز ٬٩ ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس 
ج٥ْح٩س ٩شض٢ضجن ٥طكذَذ جؾبإعغس ج٥ْح٩سل وض٢ُُ٘ ىرُْطهحل و ى ج٩ْش ج٥زٌ ٭٦٪غه 

 0ذْل ٙٞشجضه ل وج٥زٌ لبطضب8/06/0126ؾ٦ُحن يف ق٢٪هح جؾبيى٣ ج٥قحدس يف 
)و٬٩ غ٨ ٙٗ ٩رذوقس ٬٩ ا٫ َى٤١ ا٩ش ج٥ط٢ُُ٘ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٦٥٪إعغحشل و ٤  ٍ 
ّح٩س ا٧ ٖ ئذل ضٞذَش ج٥ٞنحء يف ٤١ قح٥ه ٦ًّ قذ ل وج٥ٞنحء يف ضٞذَش  ٤٢٥ قح٥ه 

ىفٚهح ٩ّٗحش صبذٌ ئذل قُٞٞس ذَغطْني ذحؾبٞحَُظ جؾبؾحس ئ٥ُهح يف ـب٪ىّس 
قىؿ ج٥طؾشَُْس ئ٫ وؾذش ٥ُطْشٗ ٩ح ئرج ١ح٫ ىرُْس جؾبإعغسل ٙهى َشؾِ ئذل ج٥ر

جؾبؾشُ ٝذ ا٬٦ّ ذىمىـ ئسجدضه ُٙ٪ح َط٦ْٜ ذيرُْس جؾبإعغس ا٧ ٖل وٖ ىبطضب ذز٠٥ 
ذ٤ َغطهذٌ ذأف٤ ٭ؾأز جؾبإعغسل و ٤  ٍ ٬٩ خ٦ٜ جٔدجسز ا٧ خ٦ٜ جْٙشجدل ١٪ح 
٤ َغطأ٭ظ دبذي جخطقحفحش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ج٥يت ضط٪طِ ذبح جؾبإعغسل و ٤ ؿبح ٩ػ

قٜ ٙشك ج٥نشجتد وج٥شعى٧ ا٧ ٖل وَغطر  ١ز٠٥ ذشٝحذس جٔدجسز ٦ًّ جؾبإعغس ٬٩ 
 .(1) ج٥رحقُطني جٔدجسَس وجؾبح٥ُسل وَغطررو ٬٩ ٤١ او٥ث٠ ضٞذَش  ٥يرُْس جؾبإعغس(

 جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ اٌ ج ط٪ح٧ل او ٩ركه و ٢زج َطنف ا٫ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح دل ضْش
 س ج٥ْح٩س.اٌ دوس يف ذرحء ٭َشَس جؾبإعغ

                                           
 .81ؿ  ل8ج٥غرس  جد٢٪سلـب٪ىّس ٩رحدب  ز   ٛل 5ل ج٥غرس 244ج٥ٞنُس س٨ٝ  (1)
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 انؼمٌد اإلداسٌخ0 -

ذحعطٞشجء جْق٢ح٧ ج٥قحدسز ذبزج جؽبقىؿ ٬ّ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف 
 ٩قش ٭شي ا٫  ز  جد٢٪س ضطْحوس ج٥رَشز ذني جربح ني قبط٦ٚني0

ٙٞذ ر رص يف اقذ اق٢ح٩هح ئذل ا٫ ج٥ْٞذ جٔدجسٌ ٌب٬٢ زبذَذ  ٦ًّ اعحط 
ئدجسَس ضِٞ  جنح٩سل ئر ا٫  رح٠٥ ّٞىد٩ُْحسٌ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل وج٩طُحصجش ج٥غ٦يس ج٥ْ
 ٦ًّ اعحط  ز  ج٢ٚ٥شز. دجن ضطكذدخحسؼ ٢ٙشز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ يف قني ا٫  رح٠٥ ّٞى

و٦ًّ  زج جْعحط ٙٞذ ٝشسش ا٫ ج٥ْٞذ جٔدجسٌ  ى ج٥ْٞذ ج٥زٌ َرب٩ه ؽخـ 
 ٩ْرىٌ ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح0٧

 ٞقذ ئدجسز ٩شٜٙ ّح٧ل او دبرحعرس ضغُ  .ذ -0

وذني ج٥ٖ  ذحْخز ذأع٦ىخ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل  ليف ج٥ْٞذ جؾبرب٧ ذُره ٫ ضَهش ٭ُطها -6
 واق٢ح٩ه ور٠٥ ذأ٫ َطن٪٬ ج٥ْٞذ ؽشوىحن جعطػرحتُس ٕ  ٩أ٥ىٙس يف ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ.

٬٩ ج٥ْٞىد )و ٍ جؽبحفس ذحؾبشجٜٙ  –ج٧ٗ٢٥ ٖ َضج٣ ٦٥٪ك٢٪س–ٙح٥يحتٚس جْوذل 
يحتٚس ج٥ػح٭ُسل ُٙؿد ج٥طٚشٝس ج٥ْح٩س( طبُْهح ٬٩ جخطقحؿ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ا٩ح ج٥

ُٙهح ذني ج٥ْٞىد ج٥يت ضرب٩هح جٔدجسزل وضن٪رهح ؽشوىحن جعطػرحتُس سبشؼ ٬ّ جؾبأ٥ىٗ 
يف ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل و ز  ضذخ٤ يف جخطقحؿ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ا٩ح ض٠٦ ج٥ْٞىد 

 .(ج٥ْحدٌطقحؿ ج٥ٞنحء خج٥يت ضْٞذ ح يف ٤١ ٩ح ّذج ر٠٥ ٬٩ ج

٢٪س ضركحص ئذل ٢ٙشز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل ذحّطرحس ح ووجمف ٬٩ ر٠٥ ١ُ٘ ا٫  ز  جد
ّٞىد «اعحعحن فحؼبحن و١حُٙحن وقذ  ٥طأعُظ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل قُع ٝشسش ا٫ 

ئدجسَس ٬٩ جخطقحؿ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ا٩ح ج٥ْٞىد  جن ٍ دجت٪حن ّٞىد »جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س
عطػرحتُس جْخشيل ٙٗ ض٢ى٫ ١ز٠٥ ضأعُغحن ٦ًّ ٢ٙشز ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل وج٥ؾشوه جٖ

 ٕ  جؾبأ٥ىٙس يف ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧.
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و٬٢٥  ز  جد٢٪س دل ضػرص ٦ًّ  زج جٖربح ل ذ٤ مبص ٩ركً جػب٪ِ ذني 
 ذجٗ وج٥ىعحت٤ ٩ؾ ١ني و٦ًّ دسؾس ٩طغحوَس ٦ًّ قذ ضْر  جد٢٪س جؾبز١ىسزل جْ

)ج٥ْٞذ ) 0ل وج٥زٌ ٝح٥ص ُٙه61/06/0123و١٪ح ٭٦كٌ ٬٩ ق٢٪هح ج٥قحدس يف 
ْٞذ ج٥زٌ َرب٩ه ؽخـ ٩ْرىٌ ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ذٞقذ جٔدجسٌ  ى ج٥

طه يف  زج ج٥ْٞذ ذحْخز ذأع٦ىخ ُئدجسز ٩شٜٙ ّح٧ل او دبرحعرس ضغُ  ل وا٫ ضَهش ٭
ل َطن٪٬ ج٥ْٞذ ؽشوىحن جعطػرحتُس ٕ  ٩أ٥ىٙس يف ٫ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ واق٢ح٩هل ور٠٥ ذأ

ٌ ٥ُظ  ى فٚس جؾبطْحٝذل ذ٤ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل وؾبح ١ح٫ جؾبُْحس جؾب٪ُض ٦٥ْٞذ جٔدجس
٩ىمىُ ج٥ْٞذ ٭ٚغه ٩طً جضق٤ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٦ًّ اَس فىسز ٬٩ ج٥قىس عىجء 

  او جؾبْحو٭س وجؾبغحمهس يف ضغُ  ٧ا١ح٭ص ٬٩ قُع ضر٨َُ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل ا٧ جعط٥ٖٗه ا
جعطخذج٧ جؾبشٜٙ رجضه ٬ّ ىشَٜ ج٥ْٞذ ٩ؾ ١حن يف ر٠٥ل و٦ًّ دسؾس ا٧  ر٠٥

 .(1) ((ه جٖعطػرحتُس ٕ  جؾبأ٥ىٙس جؾبطن٪رس يف ج٥ْٞذ٩طغحوَس ٩ِ ج٥ؾشو
  زج وٌب٢ررح ا٫ ٭٦خـ ساَرح يف ٩ُْحس ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ُٙ٪ح  ى  ش0

ج٥غ٦يس ج٥طرُٚزَس  ٍ ئقذي ع٦يحش ج٥ذو٥س ج٥ػٗظ ج٥يت او٤١ ئ٥ُهح ج٥ذعطىس ضرُٚز 
 ج٥ٞىج٭نيل وئدجسز جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س وقٌٚ ج٥رَح٧.

اؾ٤ زبُٜٞ  ز  جؾبهح٧ ذىعحت٤ ٩ُْرس ضٖحَش ٩ح  ى ٩أ٥ىٗ و٥ٞذ صودش جٔدجسز ٬٩ 
 يف فبُو سوجذو ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ.

ذبحل  وفب٢ى٩سا٫  ز  ج٥ىعحت٤ ضرًٞ ضذوس ٩ِ جْ ذجٗ ج٥يت ضرؾذ حل  ٖ ؽ٠و
٫ ج٥ىعحت٤ ج٥يت ضغىد ٩شٜٙ ج٥نرو ٖ ئو ٢زج ضطرىُ ج٥ىعحت٤ ذطرىُ ٕحَحصبحل حبُع 

جؾبشجٜٙ جٔدجسَسل ١٪ح ا٫ وعحت٤  ز  جؾبشجٜٙ  دضغىٌب٬٢ ا٫ ضطيحذٜ ٩ِ ج٥ىعحت٤ ج٥يت 
 ٖ ٌب٬٢ ا٫ ضط٪حغ٤ ٩ِ ج٥ىعحت٤ ج٥ىجؾرس جٖعطخذج٧ يف جؾبشجٜٙ جٖٝطقحدَس.

                                           
 .456ججمل٪ىّس ؿ  ل٥12ٛغرس  ل564ل ج٥ٞنُس س٨ٝ 21/12/1964ق٨٢  ز  جد٢٪س0  (1)
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ٙكقى٣ جؾبىجى٬ ٩ػٗا ٦ًّ ع٦ْس ٩ُْرس ًبط٦٘ يف ىرُْطه وؾى ش  ووعحت٦ه 
ْحن ىحذ قُع ضأخز  ز  ج٥ىعحت٤ ج٥ْح٧جؾبط٦ْٞس حبٌٚ ج٥رَح٧  ج٥ٞح٭ى٭ُس ٬ّ ج٥ىعحت٤

ذسؼ ذبح وعحت٤ رع٦يح٭ُحن ٝح شجن  ٩شجنل وذح٢ْ٥ظ ذح٥رغرس ٦٥٪شجٜٙ ج٥ْح٩سل ئر ض
 س ٬٩  ز  ج٥ىعحت٤.س حبُع لبذ اهبحىحن وهبحرؼ قبط٦ٚج٥غ٦ي

٭ٚغهح ٦ًّ  كو٥ٞذ جضنف ٥رح ٬٩ ج٥ْشك ج٥غحذٜ ١ُ٘ ا٫ ىرُْس ج٥رؾحه ضٚش
جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ج٥ىعحت٤ل قُع د٦٥رح ذشاٌ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ج٥زٌ ٝغ٨ ّٞىد 
دجسَس ذحعط٪شجسل ئئذل ٝغ٪نيل وجّطرب ج٥ْٞىد جؾبشضريس ذادجسز جؾبشٜٙ وضغُ   ّٞىد 

 ووٙٞحن ٥يرُْطه ج٥زجضُس.

٫ ٩شٜٙ ج٥نرو جٔدجسٌ ٩ػٗا ٖ ئذح٥ٞى٣  –ضأ١ُذجن ٥ز٠٥  –وٌب٢ررح ا٫ ٭ذ٤٥ 
 ٌب٬٢ ا٫ يب٨٢ ذرَح٧ ج٥ْٞىد ذغرد ج٥يرُْس جؾب٦ض٩س يف  زج جؾبشٜٙ.

ج٥ز٬َ  ج٥غ٦يسس اخشيل ٙٗ ٌب٬٢ جٖ٭ذٙحُ ئذل  خش جؼبذود ٩ِ ٕٗز ٩ز د و٬٩ ؾه
ٔ ج٥رؾحه ذح٥يحذِ رَشو٫ ا٫ وؾىد ّرقش ج٥غ٦يس يف اٌ ّ٪٤ ١حٗ وقذ  ٫ْ َق

ل ور٠٥ جٔدجسٌقشَس جٖعطٚحدز ٬٩ ج٩طُحصجش ج٥ٞح٭ى٫  ٔدجسٌل ٙهزج َْين ئّيحء جٔدجسزج
خز ئؾشجء ٩ُٞذجن ؼبٞىٛ جْٙشجد او قشَحصب٨ل غ٨ ّ٪ح٣ ئسجدصبحل اٌ اوبح ئرج اسجدش ا٫ ضطذا

جعطخذ٩ص ٦٥ُٞح٧ ذه وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل ٙهزج جٔؾشجء َْطرب ّ٪ٗا ئدجسَحن دو٫ ا٫ ض٢ى٫ 
 ٩ُٞذز ذأٌ ُٝذ عىي ٩ح ضٚشمه ٦ًّ ٭ٚغهح ٬٩ ُٝىد.

ضىعْس ؿبح ٥طكُٜٞ ج٥قححل ج٥ْح٧ل  جٔدجسزر٠٥ ا٫ ج٥شخـ جٔدجسَس ٩ٚطىقس ا٩ح٧ 
جٖميُٗ ذادجسز قغرس وْٙح٥سل ٙهٍ ٕ  ٦٩ض٩س ذأ٫ ض٦ؿأ دجت٪حن ئذل و٬٩ اؾ٤ 

وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل ذ٤ ضغطيُِ ا٫ ض٢طٍٚ ذىعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل ئرج وؾذش 
 .(1) ر٠٥ ٩رحعرحن

                                           
 .87ل ؿ 4صَذ ٙه٪0ٍ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ه اذىد. ٩قيًٚ  (1)
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وئهبح َطكشٟ م٪٬ ئىحس ٝح٭ى٭ٍ وَرنرو  و٬٢٥  زج جؽبُحس ٥ُظ زب٢٪حنل
ج٥ٚٞهحء ٦٥طذ٤ُ٥ ذىؾىد  لِ ذْم٪٬ قذود وا ذجٗل ج٩ْش ج٥زٌ ىب٦ْرح ٭ري٦ٜ ٩

ذْل جؾبىجمُِ ج٥يت سبشؼ ذيرُْطهح ٬ّ ٭يحٛ خُحس جٔدجسز ٥طخنِ ٦٥ٞح٭ى٫ 
 .(1) جؽبحؿ

و ٢زج َقرف ٬٩ ج٥نشوسٌ ج٥طأ١ُذ ذأ٫ وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ٥ُغص ٩ُٞذز ٙٞو 
٫ يحٝحن وعْس و٩ن٪ى٭حن ذز٠٥ل حبُع ئاَنحن ٭ ٩ُٞذزعررحن ذأ ذجٗ ٩ُْرسل و٢٥رهح 

خ٤ جٔدجسز ووعحت٦هح ضط٪ذد وضط٦ٞـ ضرْحن ٦٥رؾحه ج٥زٌ ضش٭ى ئذل زبُٞٞهل ؾشّس ضذ
ٙٞذ َىعِ ٦ًّ جٔدجسز ذاّيحتهح ٩ضَذجن ٬٩ ج٥ىعحت٤ل وذحؾبٞحذ٤ ٙٞذ َنُٜ ٦ًّ 

 ئسجدصبح ٙطط٦ٞـ ئذل ٩ح دو٫ ج٥ُٞىد جؾبأ٥ىٙس يف دجتشز ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ وفبُيه.

٦ؿأ ٬٩ اؾ٤ ر٠٥ ئذل وعحت٤ حٔدجسز ضني٦ِ دبهح٧ ٩طْذدزل و ٍ ضٙوجؽبٗفس 
ل وذز٠٥ ٙحؾبُْحس »جٔدجسٌ ج٥نرو –ج٥رِٚ ج٥ْح٧  –جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ «ٙرُس قبط٦ٚس 

إَذ  ا١ػش ٕرحءل و ى َطرذي يف ٩َح ش ٩طْذدز شبضؼ ذني جْ ذجٗ وج٥ىعحت٤ ج٥زٌ ٭
ل واقُح٭حن ذني ج٥ىعحت٤ »جؾبىٍ٘ ج٥ْح٧ –ج٥ْٞىد جٔدجسَس  –جؾبإعغحش ج٥ْح٩س «

ضؼ ل ودبْرً ا١ػش ومىقحن هب»و جٔدجسٌئؾشجءجش ج٥نر جٔدجسٌل٥ٞشجس ج«وجْ ذجٗ 
ح ضحسز ج٥ش١ُضز وجْعحطل يف ٤ْ اقذمهٜٙ ج٥ْح٧ وج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ٦ًّ ا٫ لبذني جؾبش
٤ْ جِخش ـبشد ّرقش ض٢٪٦ٍُل و٬٢٥ ذب٪ح ٩ْحنل و٥ُظ ذأقذمهح َغط٨ُٞ قني لب

دجسٌل ذحّطرحسمهح جؾبَهش جؾب٪ُض جؾبُْحس ج٥زٌ ضررً ٦ُّه ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞح٭ى٫ جٔ
ؿبزج ج٥ٞح٭ى٫ل ٙهى دجت٪حن ٝح٭ى٫ جؾبق٦كس ج٥ْح٩س وج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل وا٫ جػب٪ِ ذُره٪ح 

 .(2)  ى ج٥زٌ َنٍٚ ٦ُّه ىحذِ ج٥طؾْد وجؾبشو٭س

                                           
 .74ل ؿ 1978جٔدجسٌل ىرْس ّح٧  د. ىُْ٪ه جػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ (1)
 .125ؿ  ل1955 – 1954ل 1د. ضىُٜٙ ؽكحضه0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ج٥ٞح شزل ؼ (2)
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ر٠٥ ا٫ قبط٦٘ ٙشوُ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ او جؽبحؿ ٖ ضيشـ ٩غأ٥س جؾبُْحسل ٙهٍ 
ٞحذ٤ ٙ٪غأ٥س جؾبُْحس افركص جؿبحؾظ ج٥زٌ ضرح٧ ٝشَشز ج٥ْني ٬٩ ّدء ر٠٥ل وذحؾب

ؾهىد ٙٞهحء ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل و٤ْ٥ ر٠٥  ى ج٥غش ج٢٥ح٬٩ وسجء  ذوعُغطرٚ ذجعطرٚ
ْؿضزل وجعط٪شجس وؾىد  وف٘ اقذ ج٥ٚٞهحء ؿبزج ج٥ٞح٭ى٫ ذأ٫ ))٭ؾىء  مشخ ٬٩ جؾب

 .(1)(اق٢ح٩ه ٬٩ جْعشجس(اّؿىذسل و

                                           
 .669د. فب٪ذ ١ح٤٩ ٦ُ٥ه0 ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ؿ  (1)
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 الفسع السابع
 انسهطح اإلداسٍح كعنصش فين

 انقشاس اإلداسً انفشدً وظشٍحيف تناء  

ذح٥ٞشجس جٔدجسٌ  ٩ىسَظ  ىسَىعحذٞحن ٦٥طْشَ٘ ج٥زٌ ٝذ٩ه ج٥ُٚٞه  عسض ا
 وجؾبطن٪0٬

 وَقذس ٬ّ ع٦يس ئدجسَس. ٝح٭ى٭ٍل٬ّ جٔسجدز ٬٩ اؾ٤ ئ٭ؾحء اغش ضْر  ٤١ 

 و ٢زج َطنف جبٗء دوس ج٥غ٦يس جٔدجسَس يف ض٢ى٬َ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ.

يف جْحبحظ ج٥غحذٞس ئذل ع٦يس جٔدجسز ١أعحط ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل قُع و٥ٞذ ضيشٝرح 
جْحبحظ ا٫ ج٥غ٦يس جٔدجسَس ذذش ٥رح ٢ٚ١شز عُحعُس او  ٬٩  ز  َطنف

 اَذَى٥ىؾُسل او ٩ٞى٥س ٦ٙغُٚس ضربس ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ.

ويف  زج ج٥ركع عرٞى٧ ذذسجعس ج٥غ٦يس جٔدجسَس ٢ٚ١شز ٝح٭ى٭ُس وٙرُس فشٗل 
ح٥غ٦يس جٔدجسَسل واخ جن ٭رهٍ  زج ج٥ركع ذ ضىمُف جؾبٞقىد ئذل عرْ٪ذ قُع

 ذذسجعس وفُٚس ّْنحء ج٥غ٦يس جٔدجسَس.
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 الـخاهسالفسع 

 مقصود مه انسهطح اإلداسٍحـان

 ؟»ج٥غ٦يس جٔدجسَس«٬٩ ّرحسز  ها ادلقصو 

قبط٦٘  ضط٦ٞٚهح ج٥رقىؿ ج٥ٞح٭ى٭ُس يف٩ح ٫  ز  ج٥ْرحسز ١ػ جن ئيف جؼبُٞٞس 
 ز   ذجؾبي٦ىخ زبذَو وٕ  ر٠٥ل جٔدجسٌل –ج٥ذعطىسٌ  –ٙشوُ ج٥ٞح٭ى٫ جػبضجتٍ 

 ج٢ٚ٥شز ج٥ٞح٭ى٭ُس.

وٖ قحؾس ٦٥طأ١ُذ ذأ٭رح عرؿهذ ٥طكذَذ  ز  ج٢ٚ٥شز ٦ًّ مىء ٩ْيُحش ج٥ٞح٭ى٫ 
جٔدجسٌل ا٩ح جؾبْح٭ٍ جْخشي ج٥يت ٝذ ضشد يف عُحٝحش ج٥ٚشوُ ج٥ٞح٭ى٭ُس جْخشيل ٙهٍ 

   ج٥ٚشوُ ٬٩ اؾ٤ مرو قذود ح وسع٨ ٩ْحؾبهح.٩ و١س ؿبز

٫ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ١ػ جن ٩ح َشدد ذْل جْوفحٗ ج٥ٞح٭ى٭ُس جْخشي ج٥يت ئويف ج٥ىجِٝ 
ؾهحش  –ّ٪ح٣ جٔدجسز  –ٝذ سبط٦و دبذ٥ى٣ ج٥غ٦يس جٔدجسَس ٩ػ0٤ اّنحء جٔدجسز 

 خل. ج ...(1)جٔدجسجش ج٥ْح٩س –جٔدجسجش  –جؿبُثحش جٔدجسَس  –جٔدجسز 

وجؾبذ٥ى٣  ه٭ٚغجؾبْرً وجؾبي٦ىخ  رح زبذَذ ٩ح ئرج ١ح٭ص  ز  جْوفحٗ ج٥غحذٞس ؿبح 
 .»ج٥غ٦يس جٔدجسَس«ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥زٌ َإدَه ٩ذ٥ى٣ 

" َر٢ش  ز  ٩ُؾ٤ُ عطحضُرىذى٥ىط يف ٩ْحػبس  زج جؾبىمىُ ٭شي ج٥ُٚٞه ج٥ُى٭ح٭ٍ "
٦ًّ اوبح ٤١ ّنى ٍ ٦ًّ ج٥طْشَ٘ ذح٥غ٦يس جٔدجسَس ْجؾب٪حغ٦سل و٬٩ ؾهس اخشي َر

                                           
 .69ؿ  ل٩إ٥ٚرح جؾبىعى٧ ذْرىج٫ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ْشٗ جٔدجسٌ ج٭َش (1)
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ل وذحؾبٞحذ٤ ٙهى يبذد unit organiqueوـب٪ىّس اّنحء ضؾ٤٢ وقذز ّنىَس0 
 اس١ح٫ ج٥غ٦يس جٔدجسَس يف جِض0ٍ

 وقذز ّنىَسل او ١ُح٫ ئدجسٌ.«ج٥ش٬١ جؾبحدٌ  -0

  .(1)»ُٝح٧ جخطقحؿ ٝح٭ى٭ٍ«ج٥ش٬١ ج٥ٞح٭ى٭ٍ -6

ل ٙأؾحخ ٦ًّ د ٩هرحج٥ُٚٞه جؾبقشٌ ج٥ذ١طىس فب٪ذ ٙإج و٥ٞذ ىشـ  زج ج٥غإج٣ رجضه
ر٠٥ ذأ٫ ج٥غ٦يس جٔدجسَس  ٍ ))ج٥يت ضط٪طِ يف ادجء وٍُٚطهح ذغ٦يس ضٞذَشَس وجعْس 

جصبح وضٞى٧ ذ٢ػ  ٬٩ اّ٪ح٣ وٍحتٚهح ٩رحدازل وؿبح يف عر٤ُ ج٥ُٞح٧ ذز٠٥ ا٫ ضْ٪٤ ئسجد
 اٖاو ج٥ربؾبح٫ل وئ٫ ١ح٫ وجؾرهح َٞطنُهح  جؼب٢ى٩س ٩طكشسز ئذل قذ ١ر  ٬٩ ع٦يحش

 .((ح ٬ّ قذود ج٥غُحدز ج٥ْح٩س ج٥يت ضشغبهح جؼب٢ى٩سسبشؼ يف اّ٪حؿب

ٖ ٙٗ َْطرب ّنىجن يف ج٥غ٦يس جٔدجسَس ٬٩  –وج٥ٞى٣ ٦٥ذ١طىس ٩هرح  –و٦ًّ  زج 
٢َى٫ ٥ه قٜ  ٖ ل او ذْرحسز اخشي ٥٬٩ه قٜ جعطْ٪ح٣ ج٥غ٦يس ج٥طٞذَشَس ٢َى٫

 ج٥طْر  ٬ّ ئسجدصبح.

يحش جٔدجسَسل او ادوجش ٥طرُٚز ا٩ح ُٙ٪ح ّذج ٨ل ُٙؿد جّطرحس ٨ ـبشد ّ٪ح٣ ٦٥غ٦
ئسجدصبحل وَذخ٤ يف  زج ج٥ٚشَٜ جْخ  جؾبىٍٚى٫ وجؾبغطخذ٩ى٫ ج٥ْ٪ى٩ُى٫ ج٥ز٬َ 

وٍُٚطه٨ ٦ًّ اّ٪ح٣ ج٥طرُٚز دو٫ ا٫ ٢َى٫ ؿب٨ اَس قشَس يف ج٥طقشٗ  يف َٞطقشو٫
ُٙ٪ح َْهذ ئ٥ُه٨ ذه ٬٩ اّ٪ح٣ ج٥طرُٚزل و٬٩ اٍهش ا٩ػ٦س  زج ج٥ٚشَٜ جؾبىٍٚى٫ 

 .(2) ى٫ ج٢٥طحذُى٫ يف ج٥ىصجسجش وجؾبقححل جؾبخط٦ٚسوجؾبغطخذ٩

٦٥غ٦يس جٔدجسَسل و زج  stricto sensuو٭ْطٞذ ا٫  زج ج٥شاٌ ضررً جؾبذ٥ى٣ ج٥نُٜ 
٩ح َطنف ٬٩ ئٝح٩طه  زج جؾبٚهى٧ ٦ًّ ٢ٙشز جٖخطقحؿ ج٥طٞذَشٌل ئر ا٫ ج٥ٞشجس 

                                           
(1) Michael Stasinopoulos: Traité des actes administratif op,cit, p. 42. 

 .159ؿ  لج٥غ٦يس جٔدجسَس لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرحل ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ  (2)
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دجسز  ى ٭طحؼ ج٥طْر  ٬ّ ج٥غ٦يس جؾبُٞذز ٥ٕ –١٪ح عرٜ ضىمُكه  جٔدجسٌل
 ذحٔمحٙس ئذل ع٦يطهح ج٥طٞذَشَس.

ل قُع ادخ٤ »ج٥غ٦يس جٔدجسَس«وئرج ١ح٫  زج ج٥شاٌل ٝذ جع ع٤ يف زبذَذ 
ٖ  كبحو ل»ّٗٝس جٔدجسز ذحؼب٢ى٩س وٕ  ر٠٥«يف ٩ذ٥ىؿبح ّرحفش ٕ  ٝح٭ى٭ُس 

 –ُٙه ا٫ ٬٩ ٙن٤  زج ج٥طْشَ٘ ا٭ه اعٞو ٬٩ ّذجد ٩ذ٥ى٣ ج٥غ٦يس جٔدجسَس  ؽ٠
ّذدجن طبحن وٕٚ جن ٬٩ ّ٪ح٣ جٔدجسز  –س و٦ًّ عر٤ُ جٖعطرْحد ذقىسز ع٦رُ

 يف ضنحُّ٘ واوفح٣ جػبغ٨ جٔدجسٌ. غنيجؾبرػى
"ل وئ٫ ١رح ٩ُؾ٤ُ عطحضُرىذى٥ىط و٦ًّ  زج جْعحطل ٙا٭رح ٭ٚن٤ ضْشَ٘ ج٥ُٚٞه "

٭أخز ٦ُّه ٝقش  ج٥غ٦يس جٔدجسَس ٦ًّ ّنى جٔدجسز ج٥زٌ َٞى٧ ذح٥ىٍُٚس جٔدجسَس 
 ج٥طر٨َُ ج٥ْنىٌ جٔدجسٌ ٦٥ذو٥س.يف ئىحس 

وٝشَد ٬٩ ر٠٥ ٩ح َشج  اعطحرٌ ج٥ذ١طىس ّرذ ج٥ٚطحـ قغ٬ل ٙٞذ جؽ ه يف ج٥ٞشجس 
جٔدجسٌ ٢٥ٍ ٢َى٫ ئدجسَحن ا٫ َقذس ٬ّ ئقذي جؿبُثحش ج٥ْح٩س ج٥يت ضذخ٤ يف ج٥طر٨َُ 
 جٔدجسٌ ٦٥ذو٥سل وضط٪طِ ٥زجش ج٥غرد ذقٚس ج٥ؾخـ ج٥ٞح٭ى٭ٍ جؾبْرىٌ ج٥ْح٧ ئ٦ُٝ٪ُحن

جؾبإعغحش ج٥ْح٩س وجؿبُثحش «ل ا٧ ٩شُٙٞحن »ج٥ذو٥س وجدحَٙس وجؾبذَرس وج٥ٞشَس«١ح٫ 
 .(1) »ج٥ْح٩س

يف ٩ٚهى٧  –جعطػرحء ٬٩ جْف٤ ج٥غحذٜ  –وئرج ١ح٫ اعطحرٌ جػب٤ُ٦ ٝذ ادخ٤ 
ج٥غ٦يس جٔدجسَس ذْل جػبهحش جٔدجسَس ج٥يت ٖ ضط٪طِ ذح٥ؾخقُس جؾبْرىَسل ٩ػ٤ ُٝح٧ 

 .(2)ّٞىذس ٦ًّ ٩ىٍ٘ يف جؼبحٖش ج٥يت َغ٪ف ذبح ج٥ٞح٭ى٫ستُظ جؾبق٦كس ذٚشك 

ل ٩ُؾ٤ُ عطحضُرىذى٥ىط ئرج ١ح٫ ج٩ْش ١ز٠٥ ٙحؾبُْحس ج٥زٌ ومْه ج٥ُٚٞه ج٥ُى٭ح٭ٍ 
واعطحر٭ح ج٥ذ١طىس ّرذ ج٥ٚطحـ قغ٬ل  ى ٩ُْحس ّنىٌ مُٜ َغٞو ٬٩ جؼبغحخ 

 جؾبٚهى٧ جؾبحدٌ ٦٥غ٦يس جٔدجسَس.

                                           
 .171ٝنحء ج٥ٖٔحءل ؿ  –د. ّرذ ج٥ٚطحـ قغ0٬ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ  (1)
 .171جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ  (2)
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 ؟٦يس جٔدجسَس٪حدٌ ٦٥غال٪ٚهى٧ ج٥الٙ٪ح  ى  زج ج٥

اننظشٌخ جعطيشجدجن ٭رى  ذأ٭رح ّحػبرح  زج جؾبىمىُ ٩ٚقٗا يف ١طحذرح جؾبىعى٧ ذْرىج٫ 
٩ذ٥ىٖن ٩ىعْحن و٩حدَحن َؾ٪٤  »ج٥غ٦يس جٔدجسَس«ل قُع اّيُرح انؼبيخ نهؼشف اإلداسي

 0»ج٥ىٍُٚس جٔدجسَس ذحؾبْرً جؾبحدٌ«٤١ ؾهس شب٠٦ ج٥ط٦٢ُ٘ل وضٞى٧ ذح٥ىٍُٚس جٔدجسَس 

"Une fonction administratif au point de vue matériel" 
١غ٦يس  –و٬٩ غ٨ل وجعطرحدجن ئذل  زج جؾبذ٥ى٣ جؾبحدٌ ٦٥غ٦يس جٔدجسَسل ٙٞذ جّطرب٭ح 

١ٗ ٬٩ جْؾهضز ج٥يت شبحسط ج٥رؾحه جٔدجسٌ يف ـب٦ظ ج٥ؾْدل غ٨  –ئدجسَس 
 ج٥رؾحه جٔدجسٌ ٦٥غ٦يحش ج٥ٞنحتُسل وٕ  ر٠٥.

)جؾبٞقىد ) 0ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش  زج جؾبْرً ذٞىؿبحو٥ٞذ ا١ذش فب٢٪س 
٬٩ /2و//5ٍٚني ج٥ْ٪ى٩ُني يف ٩ْرً ج٥ٚٞشضني/ذح٥غ٦يس جٔدجسَس ُٙ٪ح َط٦ْٜ ذحؾبى

ٝح٭ى٫ ـب٦ظ ج٥ذو٥س  ٍ جؿبُثس ج٥شتحعُس جؾبرىه ذبح ئفذجس ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس يف 
٥ربؾبح٫ ذح٥رغرس ؽإووب٨ ج٥ىٍُُٚسل وضؾ٪٤  ز  جؿبُثس ستُظ ٢٩طد ٤١ ٬٩ ـب٦ظ ج

 .(1) (ئذل ؽإو٫ ٩ىٍُٚه(

ل و زج »٥غ٦يس ئدجسَس«دجخ٤ ـب٦ظ ج٥ؾْد ؾهحص ئدجسٌ ٩ْحو٫  جنٙهرح٠٥ ئر
 .(2) ججمل٦ظ َْطرب ع٦يس ئدجسَس ّحدَس

ويف ئىحس ج٥غ٦يس ج٥ٞنحتُسل ٙٞذ ٩ُض ج٥ٚٞه وج٥ٞنحء ئدجسز ٩شٜٙ ج٥ٞنحء ٬٩ 
طرب جّْ٪ح٣ جؾبط٦ْٞس ذطر٨َُ  زج ع  ل ٙحّطرب جّْ٪ح٣ ج٥ػح٭ُس ٝنحتُسل يف قني جّ

 جؾبشٜٙل او جؾبط٦ْٞس ذؾإو٫ جؾبىٍٚنيل جّطرب ر٠٥ اّ٪حٖن ئدجسَس.

                                           
 .116ل ؿ1/12/1948ؾ٦غس0  26ل ق٨٢ س٨ٝ 3ـب٪ىّس ٩رحدب  ز  جد٢٪سل ط (1)
 ل1ل ٢٩طرس جػبٗء ذحؾبرقالىسزل ؼ 54ؿ  لٝنحء ج٥ٖٔحء -د. ّرذ ج٥ٚطحـ قغ0٬ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ (2)

1978. 
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ٙحػبهحش جؾبخطقس ذادجسز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ج٥ٞنحتٍ ضطقشٗ يف  زج جؾبشٜٙ 
 .(1)١غ٦يس ئدجسَسل وٙٞحن ٥َح شز جٖصدوجؼ ج٥ىٍٍُٚ

سؾح٣ ج٥ؾشىسل ٙه٨ َٞى٩ى٫ وضرذو ٢ٙشز جٖصدوجؼ ؾ٦ُس يف جّْ٪ح٣ ج٥يت َٞى٧ ذبح 
 ذرْل جّْ٪ح٣ ذقٚطه٨ ٬٩ سؾح٣ ج٥نرو جٔدجسٌل اٌ ١غ٦يس ئدجسَس.

)ج٩ْش ج٥قحدس )ويف  زج ج٥قذد ق٢٪ص جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش ذٞىؿبح0 
٬ّ سؾح٣ ج٥رى٥ُظ ذح٥ٞرل ٦ًّ ؽخـل او ضٚشَٜ ٩َح شز او ٙل جؾط٪حُ َْطرب 

 .(2) (ٝشجسجن ئدجسَحن(

٬٩ جْٙن٤ ئٝح٩س ج٥غ٦يس جٔدجسَس ٦ًّ ٢ٙشز جٖخطقحؿ ج٥ٞح٭ى٭ٍل  و٭ْطٞذ ا٭ه
ع٦يس ئدجسَس َؾ٪٤  »ئ٦ُٝ٪ُس ا٧ ٩شُٙٞس«وذز٠٥ ض٢ى٫ جْؽخحؿ جؾبْرىَس ج٥ْح٩س 

جخطقحفهح ١حٙس إشجك وؽإو٫ جؾبشٜٙل او جؾبشجٜٙ ج٥طحذْس ؿبزج ج٥ؾخـل ٩ِ 
ؿبح جْٕشجك  ج٥طرىَه ذأ٫ ج٥رقىؿ ١ػ جن ٩ح ض٨ُٞ ج٥غ٦يس جٔدجسَس فبذدز

وجْ ذجٗ دو٫ ج٥ىعحت٤ ج٥ٞح٭ى٭ُسل وّرذتز ض٢ى٫  ز  ج٥غ٦يس قبطقس ذ٢حٙس ٩ح 
َط٦ْٜ ذبز  جْٕشجكل وذح٢ْ٥ظ ٙا٫ ئفذجس ح ٝشجسجش ٕ  ٩طٚٞس ٩ِ  ز  

 جْٕشجك َْطرب جمبشجٙحن ذح٥غ٦يس ٬ّ ٝحّذز سبقـ جْ ذجٗ.

 ؟ج٥غ٦يسو٬٢٥ ٦ًّ اٌ اعحط ٭٨ُٞ  ز  
 ٝح٩س ر٠٥ ٦ًّ ج٢ٚ٥شضني جِضُطني0٭ْطٞذ ا٭ه ٬٩ جؾب٪٬٢ ئ

ُٙه ا٫  رح٠٥ ضىجص٭حن دُٝٞحن ذني ج٥غ٦يس  ٖ ؽ0٠ كبح فكشح ادلغؤًنٍخ -0
وجؾبغإو٥ُسل و زج ٩ح ّرب ّره جؾبرذا ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥ْح٧ ذٞى٥ه0 قُع ٩ح ض٢٪٬ جؾبغإو٥ُس 

 ض٢٪٬ ج٥غ٦يس.

                                           
 .428ؿ  ج٥ٖٔحءلٝنحء  –د. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ  (1)
 .93ل ج٥ٞنُس س٨ٝ 887ل ؿ2ل ط13/4/1957ـب٪ىّس  ز  جد٢٪س0 ؾ٦غس  (2)
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سل ٙحٔدجسز يف ٭َش ذْل ج٥ٚٞهحء شبحسط ٩ؾشوُ ج٥رَح٧ ج٥ْح٧ وجؾبرْٚس ج٥ْح٩
 وجؾبشٜٙ ج٥ْح٧ َطن٪٬ يف قذ رجضه ج٥ْرحفش جْعحعُس ٦٥٪ؾشوُ.

وَ ضد ٦ًّ ر٠٥ ئّيحء جؾبغإو٣ ٬ّ  زج جؾبؾشوُ ج٥غ٦يس وجؼبشَس ٥طر٨َُ جؾبشٜٙل 
 و٥طكُٜٞ إشجك جؾبؾشوُ وٕحَحضه.

ر٠٥ ٫ْ ستُظ جؾبؾشوُ  ى جؾبىؾه ٦٥٪غحت٤ ج٥ٚرُسل وض٦ُْ٪حضه  ٍ ٝىجّذ ج٥ٞح٭ى٫ 
 .(1) ذزج٥ذجخ٦ٍ ؿبز  ج٥ىق

ؿبح قُحصبح  ز٩ط٪ُض زو٦ًّ قذ ساٌ ٙشَٜ  خش ٬٩ ج٥ٚٞهحءل ٙح٥ىصجسز ))وقذ
وىرحتْهح وضي٦ْحصبحل و٬٩ ٕ  جؾبْٞى٣ ا٫ َطؿشد جؾبؾشٗ ٦ًّ  زج ج٢٥ُح٫ ٬٩ ٤١ 
وع٦ُس ضر٨َ ضش١ُره ج٥ذجخ٦ٍل وضن٪٬ ج٭طَح٧ ع  ل وٖ ًبط٦٘ جػبهحص جٔدجسٌ يف 

جٔدجسز  مشوسجشؽبحؿل ٙهٍ ع٦يس شب٦ُهح ر٠٥ ٬ّ اٌ ؾهحص َرط٪ٍ ئذل ج٥ٞح٭ى٫ ج
ّح٩س ١ح٭ص ا٧ خحفسل و٬٩ ؾهس اخشي ٙحؼب٢٪س ج٥يت ضْيٍ  ز  ج٥غ٦يس ٦٥ىصَش 
ضربس ئّيحء ح ٤٢٥ ستُظ ؾهحص ٥ه ١ُح٫ ٩ط٪ُض اَحن ١ح٭ص ضغ٪ُطه واَحن ١ح٫ ٭ىُ 

 .(2) ((٭ؾحىهل وعىجء شبطِ ذح٥ؾخقُس جؾبْرىَس ا٧ ٖ

ضر٨َُ جؾبشٜٙ وضغُ   ضذخ٤ يف ج٥ىٍُٚس و ٢زج َطنف ا٫ ع٦يس جٔدجسز يف 
 . (3)ج٥يرُُْس ٥ٕدجسزل ٙهٍ ع٦يس اف٦ُس و٩رطذا  وىرُُْس و٩غط٦ٞس ٬ّ ج٥طؾشَِ

                                           
ل ٩يرْالالس 1974ًٚ قغالال0٬ ج٥غالال٦يس ج٥طٞذَشَالالس يف ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالسل ج٥ٞالالح شزل فب٪الالذ ٩قالالي (1)

ّقالالالح٧ ّرالالالذ ج٥ى الالالحخ ج٥ربصلبالالال0ٍ ج٥غالالال٦يس ج٥طٞذَشَالالالس ٥الالالٕدجسز    د.ل /75/و/619ّالالالحى٘ل ؿ/

 .179 ؿ ج٥ٞح شزل دجس ج٥رهنس ج٥ْشذُسل ل1971وج٥شٝحذس ج٥ٞنحتُسل 
 .4191ؿ  لَسد. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٥ٕٝشجسجش جٔدجس (2)
 و٩ح ذْذ ح. 313د. فب٪ذ ١ح٤٩ ٦ُ٥ه0 ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ؿ  (3)
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0  ز  ج٢ٚ٥شز ضػ  يف ج٥ىجِٝ ج٥ْذَذ ٬٩ جؾبغحت٤ل وضنِ فكشح تنفٍز انمٌاَني -6
 ٦ًّ ج٥غ٦يس ج٥طرُٚزَس ج٢٥ػ  ٬٩ جّْرحء وج٥ىجؾرحش ج٥ٞح٭ى٭ُس.

٬٩ ر٠٥ جؾبٚهى٧ جؾبرغو ٢ٚ٦٥شزل و ٍ ضرُٚز جٔدجسز ٦٥رقىؿ ٦ًّ وىرْحن ٖ َٞقذ 
ٞقذ ٬٩ وئهبح َ لاوبح وقذجش وّرحفش ٩ْضو٣ ذْنهح ٬ّ ذْلل اٌ ضرُٚز ح ٩حدز

ٞقذ ٬٩ ر٠٥ قٌٚ ج٥رَح٧ ج٥ْح٧ل وئدجسز ٠٥ جؾبْرً ج٥ىجعِ ٦٥طرُٚزل حبُع َر
 جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س.

ج٥ْح٧ وع٦يحصبح جؾبٞشسز يف وضغطرذ جٔدجسز يف ُٝح٩هح ذز٠٥ ٦ًّ جخطقحفهح 
 .(1)و ز  ج٥غ٦يس ضطخز فىسز ج٦٥ىجتف وج٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَسل وئذشج٧ ج٥ْٞىدل ج٥ذعطىس

و٬٢٥  ٤ شبرف  ز  ج٥غ٦يحش ئذل ج٥ىقذجش جٔدجسَس ج٥يت ٖ ضط٪طِ ذح٢٥ُح٫ 
 .؟ج٥ٞح٭ى٭ٍ

٭ْطٞذ ا٫  ز  ج٥ىقذجش ٖ شب٠٦ ع٦يس ئفذجس ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ج٥طرُٚزَسل او 
ل ئٖ يف قذود ج٥رقىؿ »و زج  ى ٩ُْحس ج٥غ٦يس جٔدجسَس«ج٧ ج٥ْٞىد جٔدجسَس ئذش

ّذ٧ ج٥ ١ُض  وال déconcentrationوصجسَس  ّ٪حٖن ٢ٚ٥شز ج٥ٗئج٥ٞح٭ى٭ُسل او 
 .(2)جٔدجسٌ او ذرحء ٦ًّ ضٚىَل

                                           
ل وق٢٪الاله يف 1919إغالاليظ  la bonne 18 نالالُسٝج٥ٚش٭غالالٍ يف ق٢الال٨ ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس    (1)

 .Hey rieٝنُس0 

 .55د. غشوش ذذو0ٌ ضذسؼ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس و٩رذا ج٥ؾشُّسل ؿ  (2)
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وُٙ٪ح ّذج ر٠٥ل ٙهز  ج٥ىقذجش ٖ ضْطرب ع٦يس ئدجسَسل ئٖ يف جؼبذود 
ع٦يس ج٥طر٨َُ ج٥ذجخ٦ٍ ٦٥ىقذز جٔدجسَسل و زج ٩ح ا١ذ  ج٥نُٞسل اٌ يف قذود 

 .(1)ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ يف ٝنُس "ؾح٩حس" ج٥ؾه ز

و٥ٞذ ّضص ج٥ٚٞه جٔدجسٌ جؾبرذا ج٥زٌ يب٪٦ه ق٨٢ "ؾح٩حس" ج٥غح٥٘ ج٥ز١ش ا١ذ قٜ 
 لج٥ىقذز جٔدجسَس ذطر٨َُ ؽإووبح دو٫ ٭ـل ودو٫ ا٫ ضط٪طِ ذىف٘ ج٥ؾخـ ج٥ْح٧

ل "ج٥ذ١طىس ّرذ ج٥ٚطحـ قغ٬"ُ فُحٕس ؾبىٝ٘ ج٥ٚٞه يف ساٌ اعطحر٭ح و٦ْ٥رح لبذ اذش
٫ جؼب٢٪س ج٥يت ضربس ٩رف  ز  ج٥غ٦يس ٦٥ىصَش ئ)وجؼبٜ ) 0وج٥زٌ لبطضب ذْل ٙٞشجضه

ضربس ٩ركهح ٤٢٥ ستُظ ؾهحص ٥ه ١ُح٫ ٩ط٪ُضل اَحن ١ح٭ص ضغ٪ُطهل واَحن ١ح٫ ٭ىُ 
٪طِ ذبحل واَحن ١ح٫ ٩ٞش  دجخ٤ ٭ؾحىهل وعىجء شبطِ ذح٥ؾخقُس جؾبْرىَس ا٧ ١ح٫ ٕ  ٩ط

 "٩ىسَظ  ىسَى"ج٥رٗد ا٧ خحسؾهحل اٌ ٤٢٥ ستُظ ٩رَ٪س ذحؾبْرً ج٥زٌ ّرح  
و٩ذسعطه ذبزج ج٥طْر ل و زج ج٥ط٪ُُض ٝذ َغطٚحد ٬٩ ٩َح ش ٩طْذدزل ٩ػ٤ 

 سد رجضُسل وجؾبىِٝ جػبٖشجيفل وجضغح٧جٖعط٣ٗٞ جؾبحرل او جٔدجسٌل وج٥ط٪طِ دبىج
رسل ٥ز٠٥ ٭شي ا٫ ع٦يس ج٥طر٨َُ شبطذ قطً ضؾ٪٤ جبح٭د ج٥رؾحه خبقحتـ ٩ُْ

جؿبُثحش وجؾبإعغحش «ج٥ىصَش و٩ذسجء جْؽخحؿ جؾبْرىَس ج٥ْح٩س ج٦ُٝٔ٪ُس وجؾبشُٙٞس 
ل سؤعحء جٔدجسجش دجخ٤ ج٥ىصجسز ج٥ىجقذزل ذ٤ وّ٪ذجء ج٦٢٥ُحش وجؾبْح ذ »ج٥ْح٩س

حعُس ٝحت٪س دجت٪حن وٖ مشس ٬٩  ز  ج٥طىعْس ٩ح دج٩ص ج٥غ٦يس ج٥شت لو٭َحس جؾبذجسط
 .(2) ٥طقكُف جْخيحء((

و٦ًّ مىء ٩ح ضٞذ٧ عرٞى٧ حبقش اّنحء ج٥غ٦يس جٔدجسَسل ئٖ ا٭رح ٝر٤ ا٫ ٭ٞى٧ 
ذز٠٥ل عرؿ٦ٍ ٢ٙشز  ح٩س ١ػ جن ٩ح سبط٦و وضؾطره ذ٢ٚشز ج٥غ٦يس جٔدجسَسل و ز  

                                           
 يف ئقذي ٙٞشجضه0ل وٝذ ؾحء 2/12/11936ج٥قحدس يف0  (1)

 A Tout chef de service: les ministres appart. 
 .27ؿ  لج٥طٚىَل يف ج٥ىٍُٚس ج٥ْح٩س و٨٦ّ جٔدجسز ج٥ْح٩سد. ّرذ ج٥ٚطحـ قغ0٬  (2)
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دد ل ٙ٪ح جؾبٞقىد ٬٩  زج ج٥ىف٘ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥زٌ َ »ج٥ُٞحدز جٔدجسَس«ج٢ٚ٥شز  ٍ 
 يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ و٨٦ّ جٔدجسز ج٥ْح٩س.

 0ادلمظٌد ثبنمٍبدح اإلداسٌخ -غح٭ُحن
ذح٢٩ٔح٫ ضٞغ٨ُ وٍحت٘ ج٥ذو٥س ضرْحن ٦٥غ٦يس ج٥يت ضطىذل  (1)َشي اقذ ج٥ٚٞهحء ا٭ه

  ز  ج٥ىٍحت٘ل ضٞغُ٪هح ئذل ج٥ٞغ٪ني جِضُني0

 0اٝغح٩هح وَؾ٪٤ ج٥رؾحه ج٥زٌ َط٦ْٜ ذح٥ذو٥س ذ٢حٙس اؾهضصبح و انمغى األًل
 ووصجسجصبح.

 0ًَوَؾ٪٤ ج٥رؾحه جؾبط٦ْٜ ذ٤٢ وصجسز ٦ًّ قذصبح. انمغى انثب 

وَطنف ٬٩ ج٥طكذَذ ج٥غحذٜ ا٫ وٍُٚس ج٥ُٞحدز جٔدجسَسل ئهبح اُٝ٪ص ٦ًّ ٩ُْحس 
 ّنىٌ َأخز ذْني جّٖطرحس ٩ذي وٍبى٣ ج٥رؾحه وجضغحّه.

حه ج٥ُٞحدٌل  زج وا٭رح نبح٥٘  زج ج٥شاٌل و٬٩ ؾهس اخشي ٭ْطٞذ ا٫ زبذَذ ج٥رؾ
 ج٥زجضُس. وىرُْطهئهبح َٞى٧ ٦ًّ اعحط ٩ىمىٍّ َطكشي ٩ح ُس ج٥رؾحه 

ٕ  ٩ح٭ِل ئر ا٫ ج٥رؾحه ج٥زٌ  –١٪ح َٞى٣ جؾبرحىٞس  –ٙحؾبُْحس ج٥غحذٜ ؾح٩ِ و٢٥ره 
ىي ج٥ذو٥س ٝذ ٢َى٫ ُٝحدَحنل و٬٢٥ ر٠٥ ٖ ٌبرِ ٬٩ وؾىد ج٥رؾحه غطَذجس ٦ًّ ٩

تشز ج٥ذو٥س يف ـب٪ىّهحل ئرج ١ح٫  زج ج٥ُٞحدٌ ٦ًّ ٩غطىي دجتشز امُٜ ٬٩ دج
 ج٥رؾحه َنِ جٔىحس ج٥ْشَل ؾبىمىُ ٬٩ جؾبىجمُِ.

و٦ًّ  زج جْعحطل ٙٞذ ٝغ٨ ٦ّ٪حء جٔدجسز ج٥ْح٩س ٭ؾحه جٔدجسز ئذل جؾبغطىَحش 
 جِضُس0

                                           
 و٩ح ذْذ ح. 29ؿ  لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ  (1)
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 . top management(1)جٔدجسز ج٦ْ٥ُح –جٔدجسز ج٥طرُٚزَس  –جٔدجسز ج٥ذجخ٦ُس 

و ٢زج  لج٥ُٞحدَس جٔدجسزُس جع٨ جٔدجسز ج٦ْ٥ُح او وَي٦ٜ ٦ًّ ادجسز ج٥شتُغ
 وجؾبخييحش وجْىش َطنف كبح عرٜ ا٫ جٔدجسز ج٥ُٞحدَس ٩ه٪طهح ومِ ج٥غُحعحش

ج٩ْش ٌب٬٢ ا٫ ٢َى٫ ٦ًّ ٩غطىي ج٥ذو٥سل ١٪ح ٌب٬٢ ا٫  ٭َش٭ح  زجج٥ْشَنسل ويف 
 ٢َى٫ ٦ًّ ٩غطىي وصجس ل او ٩إعغس ّح٩س.

َس ضن٨ ّحدز ستُظ ج٥ذو٥س وج٥ىصجسز و٭ىجذب٨ل ئر َطىذل وذقىسز ّح٩سل ٙحٔدجسز ج٥ُٞحد
ستُظ جػب٪هىسَس يف ٤ٍ ج٥رَح٧ ج٥شتحعٍ جٔدجسز ج٦ْ٥ُح ذىفٚه ج٥شتُظ جٔدجسٌل ذُر٪ح 

جؾب٠٦ او ستُظ جػب٪هىسَس «َٞنٍ ج٥رَح٧ ج٥ربؾبح٭ٍ ا٫ َٞى٧ ج٥شتُظ جٔدجسٌ ج٦ًّْ 
 ىصجسز جؾبغإو٥س.دبرحؽشز جخطقحفحضه ٬ّ ىشَٜ ج٥ »ٕ  جؾبغإو٣ عُحعُحن

وضن٨ جٔدجسز ج٦ْ٥ُح اَنحن اّنحء ـبح٥ظ جٔدجسجش ج٥ْح٩س جؾبغط٦ٞس اٌ جؾبإعغحش 
 .(2)وجؿبُثحش ج٥ْح٩س

و٭ْطٞذ ا٫ ج٥ُٞحدز جٔدجسَس ٥ُغص وفٚحن ٝح٭ى٭ُحنل وئهبح  ٍ وف٘ ٦ّ٪ٍ وٙين 
ل وئ٫ ٤١ ٩غطىي ٬٩ جؾبغطىَحش ج٥غحذٞس ٌب٬٢ ا٫ َطٚشُ (3)وعُحعٍ يف ٭ٚظ ج٥ىٝص 

ذل ٩غطىَحش اخشي ٙشُّسل و٬٩ غ٨ ٙحٖخطٗٗ ذني ّ٪٤ جؾبذَش٬َ ٥ُظ جخطٗٙحن ئ
ج٥ذسؾسل وئ٫ ج٥ىٍُٚس ج٥ُٞحدَس ضط٪ػ٤ يف ج٥ْ٪٦ُس  يف ج٥يرُْسل وئهبح  ى جخطٗٗ يف

 .(4) ل ١٪ح يبذد ح ٥رح ٨٦ّ جٔدجسز ج٥ْح٩س»ج٥شٝحذس –ج٥طر٨َُ  –ج٥طخيُو «جٔدجسَس 

                                           
ج٥ٞالالح شزل  لٝحذالالس ج٥ٞنالالحتُس ٦ّالالٍ جّ٪الالح٣ جٖدجسز ج٥ْح٩الالس   ّ٪ى٩ُالالحش ضرَالال٨ُ ج٥ش د. ذ٢الالش ج٥ٞرالالح٭0ٍ   (1)

 .74ل دجس ج٥رهنس ج٥ْشذُسل ؿ27ل 1971
 .76و 79ؿ  ج٥غحذٜلجؾبشؾِ  (2)
 .214د. ّرذ ج٥ٚطحـ قغ0٬ ج٥طٚىَل يف ج٥ىٍُٚس ج٥ْح٩س و٨٦ّ جٔدجسز ج٥ْح٩سل ؿ  (3)
 .214ل ؿ جؾبشؾِ ج٥غحذٜ (4)
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ٍ  ٍ ٢٩رس ئفذجس ج٥طقشٙحش ج٥ٞح٭ى٭ُسل وذحؾبٞحذ٤ ٙح٥غ٦يس ١٪ذ٥ى٣ ٝح٭ى٭
ا٩ح ٦ًّ مىء ٨٦ّ جٔدجسز ج٥ْح٩س ٙٞذ ّشٙص ذأوبح ٝىز ٝح٭ى٭ُس ضْيٍ جؼبٜ يف 

او يف ج٥ْ٪٤ل و ٍ ج٥ٞذسز ٦ًّ ئفذجس جْوج٩ش ٥ّخش٬َ ٥ُٞى٩ىج ذْ٪٤ل او  جْوج٩شل
٦ه ٥طكٜٞ  ذٗ جؾبرَ٪س او ُىج ّره ذقىسز َشج ح فحقد ج٥غ٦يس ٥ْٚ١ُ٪طر
 .(1)ج٥ٞغ٨

وٌب٬٢ ض٦خُـ ّ٪٤ ج٥ُٞحدز جٔدجسَس ذأ٭ه ّ٪٤ او ٭ؾحه ٕ  ٝح٭ى٭ٍ َٞى٧ ٦ًّ 
ل وذح٥طحرل ٙهزج ج٥رؾحه ٖ ٌب٬٢ »ضر٨َُ سبيُو ضىؾُه«ومِ جْىش ج٥ْشَنس 

زبذَذ  ٦ًّ اعحط ج٩ٖطذجد وج٥ريحٛ جؾب٢ح٭ٍل وئهبح ٦ًّ اعحط ىرُْس ج٥رؾحه 
 يىه ج٥ْشَنس ؿبح.و٩ح ُطه ج٥زجضُس ج٥يت  ٍ ٩ْحػبس ج٦٢٥ُحش وومِ جؽب

                                           
 .185ؿ  لس ج٥ْح٩س و٨٦ّ جٔدجسز ج٥ْح٩سد. ّرذ ج٥ٚطحـ قغ0٬ ج٥طٚىَل يف ج٥ىٍُٚ (1)
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 السا سالفسع 
 عضاء انسهطح اإلداسٍحألحهَهَح ـدساسح وصفَح ت

يف ج٥ركع ج٥غحذٜ ّال٬ جؾبٞقالىد ذح٥غال٦يس جٔدجسَالسل وٝالذ قالذد٭ح ج٥ْرحفالش         تكلو ا
ُس ضيرُُٞالالس مب٦الال٤ ذبالالح     ج٥ٞح٭ى٭ُالالس ؿبالالز  ج٢ٚ٥الالشزل ويف  الالزج ج٥ركالالع عالالرٞى٧ ذذسجعالالس وفالاٚل

ّنالالى ج٥غالال٦يس   –َطالالىٙش ذبالالح ؽالالشوه  الالزج ج٥ىفالال٘ ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ       جػبهالالحش جٔدجسَالالس ج٥الاليت  
 جٔدجسَس.

ل وىرْحن ٙا٫ »جٔدجسز«و٭رى  ذأ٫ ١حٙس اّنحء ج٥غ٦يس جٔدجسَس ضرنىٌ زبص ٩ٚهى٧ 
١حٙالس اّنالحء ج٥غال٦يس جٔدجسَالس      –١٪الح ٦ٝرالح    – زج جؾبٚهالى٧ رو د٥ٖالس ٝح٭ى٭ُالس ضؾال٪٤     

 ج٥ز٬َ ٌب٢٦ى٫ ئفذجس ج٥طقشٙحش ج٥ٞح٭ى٭ُس جٔدجسَس.

١٪ٚهى٧ ٝح٭ى٭ٍ  »جٔدجسز«ئ٫  –ذقىسز ٩رغيس  –٦ًّ مىء ٩ح ضٞذ٧ ٌب٬٢ ج٥ٞى٣ و
 0(1)ضطك٤٦ ئذل اّنحء ج٥غ٦يس جٔدجسَسل وٙٞحن ٦٥طٚق٤ُ جِضٍ

جػبهحش ج٥يت ضذخ٤ م٪٬ جؿب٤٢ُ ج٥طرَُ٪ٍ ج٥ْح٧ ٦٥ذو٥سل ١ح٥ىصجسجش ووقذجش  -0
 جؼب٨٢ جد٦ٍ.

دو٫ ا٫ َطىٙش ذبح ؽشه  جؾبقححل ج٥ْح٩سل و ٍ وقذجش ضط٪طِ دبُضج٭ُس ٩غط٦ٞس -6
 .»١٪ق٦كس ج٥نشجتد و٩ق٦كس جػب٪حسٟ«ج٥ؾخقُس جؾبْرىَس 

جْؾهضز جؾبش١ضَسل و ٍ وقذجش ضط٪طِ دبُضج٭ُس ٩غط٦ٞس دو٫ ا٫ َطىٙش ذبح  -4
ؽشه ج٥ؾخقُس جؾبْرىَسل و ز  ج٥ىقذجش ضٞى٧ ذرؾحه ّح٧ ٌبطذ ٦ًّ ٩غطىي 

                                           
 .14ل ٢٩طرس جػبٗء جػبذَذزل ؿ 01979 زد. ّرذ ج٥ٚطحـ قغ0٬ ٝنحء ج٥ٖٔحءل جؾبرقىس (1)
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ش١ضٌ ٦٥٪كحعرحش وجػبهحص ج٥ذو٥سل ١حػبهحص جؾبش١ضٌ ٦٥طر٪ُس جٔدجسَس وجػبهحص جؾب
 جؾبش١ضٌ ٦٥طْرثس وجٔققحء وج٥شٝحذس جٔدجسَس.

جؿبُثحش ج٥ْح٩سل و ٍ وقذجش ئدجسَس ٩غط٦ٞس ضط٪طِ ذح٥ؾخقُس جؾبْرىَس وضٞى٧  -3
 .»١حػبح٩ْحش«ذرؾحه خذ٩ٍ 

ذْل جْؾهضز ج٥يت ضٞى٧ ذرؾحه ئدجسٌل وئ٫ ١ح٭ص ضِٞ خحسؼ ج٥طر٨َُ جٔدجسٌ  -5
جسٌ يف جدح٨١ل وج٩ْح٭س ج٥ْح٧ جمل٦ظ ج٥ؾْدل وذْذ ج٥ْح٧ ٦٥ذو٥سل ١حػبهحص جٔد

ؿبح ج٥ٞنحء ذقٚس ج٥ؾخـ جؾبْرىٌ دو٫ ا٫ ض٢ى٫  ُثحش  ٗج٥ىقذجش ج٥يت َْ 
 ّح٩س.

وىرْحن ٙح٥ُٚٞه جؾبز١ىس دل َذخ٤ يف  زج ج٥طْذجد جؾبإعغحش ج٥ْح٩س جٖٝطقحدَس  -2
 ؿ.٦ًّ جّطرحس ا٫ ا٦ٕد ضقشٙحش  ز  جؾبإعغحش َرط٪ٍ ئذل ج٥ٞح٭ى٫ جؽبح

و٦ًّ  زج ٙالا٫ دسجعالطرح ٦٥ؿهالحش جٔدجسَالس ج٥اليت ٌب٢ال٬ ا٫ ضقالذس ج٥ٞالشجس جٔدجسٌ ٥ال٬          
٩َْال٨ ّرحفالش ل    ١ح٭ص ضغطٖشٛضطُٞذ ذح٥طٞغ٨ُ ج٥غح٥٘ ج٥ز١ش ذقىسز قشُٙسل وئ٫ 

 غ٨ ضُْذ فُحٕطه يف ضٞغ٨ُ ؾذَذ زبذد ّرحفش  ١حِض0ٍ
 اّنحء ج٥غ٦يس ئدجسَس جؾبش١ضَس. -

ش ج٥يت ؿبح جخطقحؿ ٝح٭ى٭ٍ دو٫ ا٫ ضط٪طِ  ُثحش ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل و ٍ ج٥ىقذج -
 ذح٥ؾخقُس جؾبْرىَس.

اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل وذذخ٤ يف ٩ٚهى٧ ر٠٥ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧  -
جؾبشُٙٞس وج٦ُٝٔ٪ُس ذحٔمحٙس ئذل جْؽخحؿ ج٥يت َْ ٗ ؿبح ج٥ٞنحء ذىف٘ 

 ج٥ؾخـ ج٥ٞح٭ى٭ٍ.

 ٭ى٫ جؽبحؿ.اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ ج٥يت ضط٪طِ جعطػرحء ذرْل اعح٥ُد ج٥ٞح -
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 انـًطهت األًل

 ًشكضٌخـانغهطبد اإلداسٌخ ان
 

ً   ا٫ ٖ ؽ٠و  اعالحط  جؾبش١ضَس جٔدجسَس ضطكذد ٦ًّ اعحط ٝح٭ى٭ٍل و٥الُظ ٦ّال
 .»جٖعطٞشجس يف ج٥ْحف٪س«ؾٖشجيفل او ىرٍُْ 

ٙح٥غالال٦يس جؾبش١ضَالالس  الالٍ ج٥غالال٦يس ج٥الاليت َقالالذس ّرالالهح ج٥رؾالالحه جٔدجسٌ جْعحعالالٍل غالال٨   
ج٥ذو٥السل ٙهالٍ ٩ش١الض جٔؽالْحُ او جػبهالحص ج٥ْقاليب ج٥الزٌ         ٌبطذ ئذل ٤١ ؾضء ٬٩ اٝح٨ُ٥

 .(1) َؾِ وَغشٌ ئذل ١حٙس اٙشجد ججمل٪ىّس ج٥ٞى٩ُس
جؿبُثالالس «٬ ٕ  الالح ٩الال٫ ج٥ْرقالالش جؼبحعالال٨ يف شبُُالالض جؿبُثالالس جؾبش١ضَالالس    ئوٌب٢الال٬ ج٥ٞالالى٣  

ج٦ْ٥ُالح   وج٥غال٦يس ج٥طرُٚزَالس  ل  ى وؾىد جسضرالحه ٩رحؽالش ذالني  الز  جؿبُثالس      »ج٩ٗ٥ش١ضَس
٥ذعطىس ٩ه٪س ئدجسز ج٥ىٍُٚس ج٥طرُٚزَالس يف ـب٪ىّهالحل وَطكالذد  الزج     ج٥يت و٤١ ئ٥ُهح ج

ج٥شذحه ُٙ٪ح َغ٪ً ذشجذيس ج٥طرُْس جٔدجسَس جؾبط٪ػ٦س يف ٢ٙشز ج٥ ١ُض ج٥ْنىٌ ج٥الزٌ  
 وىب٤َْشذو وقذجش جػبهحص جٔدجسَس جؾبش١ضَس جؾبخط٦ٚس يف وقذز ّنىَس ٩ط٪حع٢سل 

 ذْنهح يف دسؾحش ا٦ًّ ٬٩ ذْنهح جِخش.
ج٥طذسؼ وج٥طرُْس جٔدجسَس ٌب٬٢ ا٫ ٭شضد جؿبُثحش جٔدجسَس جؾبش١ضَس ضشضُرالحن   و٦ًّ ٢ٙشز

 »ستحعالُس ذشؾبح٭ُالس  «ضرحص٥ُحنل وئ٫ ١ح٫  زج ج٥ ضُالد ًبط٦ال٘ ذالحخطٗٗ ا٭َ٪الس جؼب٢ال٨      
 وجٔدجسز.

 جؿبالالش٧َطغالالر٨ ٝ٪الالس   »ستالالُظ جػب٪هىسَالالس او جؾب٦الال٠ «٫ ستالالُظ ج٥ذو٥الالس  ئوٌب٢الال٬ ج٥ٞالالى٣  
ج٥ىصسجءل ٙح٥ىصسجءل ٙى١ٗء ج٥ىصجسجشل غ٨ ٩ذَشو جؾبقححل 0 ستُظ حنُجٔدجسٌل و٦َُه ضرحص٥

 وو١ٗؤ حل واخ جن سؤعحء جْٝغح٧ وٙشوّهح.

                                           
(1) Charles Eisenmann: Centralisation et décentralisation, Paris, 
p8ets. 
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 وُٙ٪ح ٦ٍَ دسجعس اّنحء ج٥غ٦يس جٔدجسَس وٙٞحن ٦٥ ضُد ج٥غحذٜ.

 0ستُظ ج٥ذو٥س- انجنذ األًل
 ًبط٦٘ جٖخطقحؿ جٔدجسٌ ٥شتُظ ج٥ذو٥س ضرْحن ٦٥رَالح٧ ج٥غُحعالٍ ج٥غالحتذل و٩الح ئرج    

 ذشؾبح٭ُحن او ستحعُحن. ١ح٫

 .٠٦ يف َذ  ج٥ُٞحدز جٔدجسَس ذحٔمحٙس ئذل ١ى٭ه ع٦يس ئدجسَسٌبٙشتُظ جػب٪هىسَس 

 0ستُظ ج٥ذو٥س ١ُٞحدز ئدجسَس

 و١٪ح ر١ش٭ح عحذٞحن ٙح٥ُٞحدز جٔدجسَس رجش ٩ذ٥ى٣ ٙين وعُحعٍل ٖ ٝح٭ى٭ٍ.

ٞ   ئوٌب٬٢ ج٥ٞى٣  ُالحدز جٔدجسَالس   ٫ ستُظ جػب٪هىسَس يف ج٥ذو٣ ج٥شتحعالُس ىب٪الِ ذُالذ  ج٥
 ئذل ١ى٭ه ج٥شتُظ ج٦ًّْ ٦٥غ٦يس جٔدجسَس.ئمحٙس 

 ٩0152ال٬ ج٥ذعالطىس جؾبقالشٌ ج٥قالحدس ّالح٧       ٦ْٙ032ً عر٤ُ جؾبػح0٣ ضن٪رص جؾبحدز 
ا٫ ىبط٪الالِ ٩الالِ ج٥الالىصسجء يف  ُثالالس ـب٦الالظ ج٥الالىصسجء ٥طرالالحد٣ ج٥الالشاٌ يف ج٥ؾالالإو٫ ج٥ْح٩الالس       

٥الالزٌ َنالالِ ٩الال٬  الالزج ج٥ذعالالطىس ا٫ ج٥الالشتُظ  الالى ج  /040/واومالالكص جؾبالالحدز ٦٥ك٢ى٩الالسل
ج٥غُحعالس ج٥ْح٩الس ٦٥ك٢ى٩الس يف طبُالِ ج٥رالىجقٍ       »وٕ  ـبالط٪ْني  يٙشجد«ذحٖؽ جٟ 
 .»وجٖٝطقحدَس وجٖؾط٪حُّس«ج٥غُحعُس 

دل ىبْال٤ ٩ال٬ ـب٦الظ ج٥الىصسجء  ُثالس ضٞشَالشل ١٪الح         ا٭ه طنف ٬٩  زج ج٥ذعطىسَو ٢زج 
ٌ  ى ج٥ر٨َ ج٥ربؾبح٭ُسل وئهبالح  ُثالس ٩ؾالىسز ضطرالحد٣ ج٥الشاٌ ٩الِ ستالُظ جػب٪هىسَالس ج٥الز         

 ج٥غُحعس ج٥ْح٩س ٦٥ك٢ى٩س. ٦ًّ َؾشٗ

ْطٞذ ا٭ه َذخ٤ يف ٩نال٪ى٫  الز  ج٥غال٦يس ج٥ْح٩الس ومالِ جٔىالحس جٔدجسٌ ج٥ْالشَل        ٭و
 .٦غُحعس جٔدجسَس ج٥ْح٩سل ٩ػ٤ ئ٭ؾحء جؾبشجٜٙ جٔدجسَس او دـبهح او ئ٥ٖحتهح٥
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 انـًطهت انثبًَ

 سئٍظ انذًنخ كغهطخ إداسٌخ
٬ّ ٭يحٛ جػبذ٣ل ٙهى ٌب٠٦  ؼخحس ٩شئ٫ ومِ ستُظ ج٥ذو٥س ١غ٦يس ئدجسَس ا

ئفذجس ج٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَالسل ذالحؾبْرً ج٥ٚالين او ج٦ْ٥٪الٍ ؿبالز  ج٦٢٥٪السل اٌ ض٦ال٠ ج٥ٞالشجسجش         
دّالىي ج٥ٖٔالحءل ٩ػال٤ ضْالُني      ٩رالحه  الٍ   وج٥اليت  ج٥ٞح٭ى٭ٍل  يف ج٥رَح٧ ج٥يت زبذظ ضأغ 

رني يف ج٥رقالالىؿ ج٥الالاليت زبالالذد  الالالزج   جؾبالالىٍٚني ج٥ْ٪الالى٩ُني وّالالالضؿب٨ ٦ّالالً ج٥ىؾالالاله جؾبالال    
جدالالحَٙنيل وىرْالالحن ٙهالالزج ج٥طْالالُني   و٪الالح ا٭الاله َغالالطيُِ ضْالالُني ج٥الالىصسجء   جٖخطقالالحؿل ١

 ٦ًّ ّ٪٤ ئدجسٌ فشٗ.٩ره  ذْلَريىٌ يف 
وٙنٗا ٬ّ ر٠٥ ٙشتُظ جػب٪هىسَس ٌب٠٦ ئفذجس ج٥ٞشجسجش ج٥ٗتكُالس ٩ػال0٤ ج٦٥الىجتف    

 .(1) ج٥نرول و٥ىجتف ضر٨َُ جؾبشجٜٙل واخ جن ج٦٥ىجتف ج٥طرُٚزَس
 ى ج٥شتُظ ج٦ّْالً   –ذىؾه ّح٧  –٥رَح٧ ج٥شتحعٍ وجؽبٗفس ئ٫ ستُظ ج٥ذو٥س يف ج

ؾالال٤٢ ا٦ّالالً دسؼ يف ج٥غالال٨٦ جٔدجسٌل وذح٥طالالحرل َْطالالرب ّنالالىجن ٩الال٬  ٦٥َغالال٦يس جٔدجسَالالسل و
اّنحء ج٥غ٦يس جٔدجسَسل وج٢ْ٥ظ ذح٥رغرس ٥شتُظ ج٥ذو٥الس يف ج٥رَالح٧ ج٥ربؾبالح٭ٍل ٙهالى     

ْ٪الال٤ ذالالاسجدز ٖ َْ٪الال٤ ئسجدضالاله يف ٩رحؽالالشز جخطقحفالالحضه جؼب٢ى٩ُالالس وجٔدجسَالالسل و٢٥رالاله َ 
ج٥غالال٦يس فالالحقرس جؼبالالٜ يف ٩رحؽالالشز  الالز  جٖخطقحفالالحشل و الالٍ ج٥الالىصسجء وـب٦الالظ         
ج٥الالىصسجءل و٩الال٬ غالال٨ ٙٞى٥رالالح ئ٫ ستالالُظ ج٥ذو٥الالس يف ج٥رَالالح٧ ج٥شتحعالالٍ َؾالال٤٢ دسؾالالس ٩الال٬      

٫  الز  ج٥ذسؾالس جخطقالحؿ ٝالح٭ى٭ٍ فبالذد      ادسؾحش ج٥غ٨٦ جٔدجسٌل  زج ج٥ٞى٣ َْالين  
 .(2) ٭يحٝحن وُٝىدجن وقذودجن
ذو٥س ٦ًّ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَسل او ٭غرس فذوس ح ئ٥ُه ٖ َُٚالذ ا٭اله   وئ٫ ضىُِٝ ستُظ ج٥

ا٦ًّ ئسجدز يف ئفذجس حل ئر ج٥ىجِٝ ا٫ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ج٥يت فذس ح ستُظ ج٥ذو٥سل 

                                           
 .49د. غشوش ذذو0ٌ ضذسؼ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَسل و٩رذا ج٥ؾشُّسل ؿ  (1)
 .164ؿ لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ  (2)
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ئهبح ضْرب ٬ّ ئسجدز ج٥ىصَش ج٥زٌ َىِٝ ٩ِ ستُظ جػب٪هىسَسل و ى جؾبغإو٣ ّرهحل وئرج 
٥الىصسجءل ٙ٪ال٬ جؾبطٚالٜ ٦ُّاله ا٫     ١ح٫ ٥شتُظ جػب٪هىسَالس قالٜ قنالىس ؾ٦غالحش ـب٦الظ ج     

 .(1)٢َى٫ ٥ه يف  ز  جؼبح٣ فىش يف ٩ذجوٖش ججمل٦ظ

دسؾس  –ٖ َؾ٤٢ يف ج٥ذو٣ ج٥ربؾبح٭ُس  ج٥ذو٥س ٫ ستُظاذبزج ٦١هل ٙحؾبطٜٚ ٦ُّه 
 ٖ َْطرب ّنىجن ٬٩ اّنحء ج٥غ٦يس جٔدجسَس. ٬٩ٌ دسؾحش ج٥غ٨٦ جٔدجسٌل ا

ٌ يف ج٥رَح٧ ج٥شتحعالٍل وغبالى ٝشجسجضاله    ٨ ستُظ ج٥ذو٥س ٝ٪س جؿبش٧ جٔدجس زج وئ٫ ضغ٦
ٌب٦ال٠ ١حٙالس ج٥غال٦يحش جٔدجسَالسل ١٪الح ٖ َْالين ا٭اله        ١حٙسل  زج ج٩ْالش ٖ َْالين ا٭اله     ٦ًّ

جؾبهُ٪٬ ٦ًّ جؼبُحز جٔدجسَس دجخ٤ ج٥ىصجسزل او دجخ٤ جؾبشجٜٙ جٔدجسَس جؾبغط٦ٞس ذ٢ُحوبح 
حن ٦ّالً ؾهالحص   ج٥ٞح٭ى٭ٍل ٙهز  جؾبغإو٥ُس ضذخ٤ يف جخطقحؿ ج٥ىصَش ج٥زٌ َْطالرب ٝىج٩ال  

ىجؾهالس ج٥الىصسجء عال٦يس ُٝحدَالس ضٞطقالش      ٩ج٥ىصجسزل ا٩ح ستُظ جػب٪هىسَس ٙهى ٌب٠٦ يف 
 ٦ًّ ومِ جْىش ج٥ْشَنس ج٥ٚرُس وج٥غُحعُس.

٥ٞالالشجسجش ج ج٥قالالحدسز ّالال٬ ستالالُظ ج٥ذو٥الالس   »ج٥ٚشدَالالس« الال٤ سبنالالِ ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس   
 .؟ج٥طرَُ٪ُس ج٥قحدسز ٬ّ ع٦يس اد٭ً

مىٍّ ٦٥ٞالشجسجش جٔدجسَالس َٞنالٍ خبنالىُ ج٥ٞالشجسجش      ٬٩ جؾب٦ْى٧ ا٫ ٩رذا ج٥طذسؼ جؾبى
ج٥ٚشدَس ٦٥ٞىجّذ ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥ْح٩سل اٌ ٦٥ٞح٭ى٫ ذحؾبْرً جؾبىعِل و زج جؽبنىُ ٭طُؿس 

ج٥ٔالالضج٧ يف ج٥ٞحّالالذزل ئر ا٭الاله ٥الالى ١الالح٫ ٩الال٬ جؾبطقالالىس ئ٢٩الالح٫    ٥غالال٦يس ٩ريُٞالالس ومالال٪رُس
ج٥ٔضج٧ل اٌ ئفذجس ٝشجسجش ٙشدَس قبح٥ٚس ٦٥ٞحّذز ج٥ْح٩س ٥ٚٞذش  ز  جْخ ز فٚس 

 ٥ٚٞذش فٚطهح ج٥ٞح٭ى٭ُس.

ٝالشجس ٙالشدٌل قطالالً و٥الى فالذس ّالال٬      ١٤الال و٢٥ال٬  ال٤  الزج ج٥طالالذسؼ ٩ي٦الٜ وَرقالشٗ ئذل     
 .غ٦يس ج٥يت افذسش ج٥ٞشجس ج٥طرَُ٪ٍ؟ع٦يس ا٦ًّ ٬٩ ج٥

                                           
 .163ؿ لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ (1)
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جػبالالىجخ ٦ّالالً ر٥الال٠ ذحٔىبالالحخل وَأخالالز  الالزج جؽبنالالىُ ٦٥ٞىجّالالذ جؾبىمالالىُّس جؾبْالالحدل     
 جِضُس0

 ج٥غ٦يس ج٥يت ومْص ج٥ٗتكس. ٙهى ٦َض٧ اوٖن ج٥غ٦يحش جْد٭ً ٬٩ -0

و ى ٦َض٧ ٭ٚظ ج٥غ٦يس ج٥يت ومْص ج٥ٞشجس ج٥طرَُ٪ٍ ىحؾبح اوبح دل ضْذ٥هل او  -6
 .(1) ج٥يت ضٞى0٣ ج٥طض٧ ذح٥ٞح٭ى٫ ج٥زٌ ومْطه ذرٚغ٠ ٦٥ٞحّذزض٦ُٖهل وٙٞحن 

و٤ْ٥ اغش  زج جؾبرذا ََهش ذقىسز اوعِ ٩ذي يف قح٣ فذوس ج٥ٞشجس ج٥طرَُ٪ٍ  -4
فذوس ج٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَس جؾبيرٞس ٥ه ٬ّ ع٦يس ا٦ًّل  ٬ّ ع٦يس قبطقس د٭ُحل غ٨

ٍٙٚ  ز  جؼبح٣ ض٦طض٧ ج٥غ٦يس ج٦ْ٥ُح ّرذ ئفذجس ح ٦٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَس ذح٥ؾشوه 
 وجْومحُ ج٥يت ٝشس ح ج٥ٞشجس ج٥طرَُ٪ٍل و٥ى ا٭ه فحدس ٬ّ ع٦يس اد٭ً ٩شضرس.

َالح٧  ر٠٥ ٫ْ ج٥ٞشجس ج٥طرَُ٪ٍ يف قُٞٞس جؼبح٣ ّ٪٤ ضؾشٍَْل و٢َى٫ ؾالضء ٩ال٬ ج٥ر  
ج٥ٞالالشجسجش ج٥ٚشدَالالس اَالالحن  ٩ْالاله ج٥ٞالالح٭ى٭ٍ جؾبىمالالىٍّ ج٥الالزٌ ىبالالد ا٫ سبنالالِ ٥الاله وضطالالىجء٧

 .(2) ١ح٭ص ج٥غ٦يس ج٥يت ضقذس ح

ج٥ٞح٭ى٫ ٩ػٗا ٦ًّ ا٫ ججمل٦ظ ج٥ر٦ذٌ َنِ ٝىجّالذ ضرَُ٪ُالس ٥طْالُني ذْالل      ٭ـٙارج 
ػل وٝنً اَنحن ذأ٫ ضُْني ٙثس ٩ره٨ ذٞالشجس  نيل غ٨ ٙق٦ه٨ وئقح٥طه٨ ئذل جؾبْحجؾبىٍٚ
ىسٌل وا٫ ض٢ى٫ ئقح٥طه٨ ئذل جؾبْحػ ذالرٚظ جْدجزل ٙالا٫  الز  ج٥ٚثالس عطخنالِ يف      طبه

ٝىجّذ جٔقح٥س ئذل جؾبْحػ ٦٥ٞىجّذ ج٥يت َنْهح ججمل٦ظ ج٥ر٦ذٌل حبُالع ئرج جعالطىًٙ   

                                           
 .91د. غشوش ذذو0ٌ ضذسؼ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَسل و٩رذا ج٥ؾشُّسل ؿ (1)

(2) C. E. ville de Clamart3 لjuilletل11931 ل sirey, 119337ل3ل, note 
Bonnard. 
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اقذ جؾبىٍٚني ج٥ؾشوه ج٥ٗص٩الس ٥ٕقح٥الس ئذل جؾبْالحػل ٙالا٫ ستالُظ جػب٪هىسَالس ٢َالى٫        
 .(1) ٦٩ض٩حن ذافذجس ٝشجس جٔقح٥س ئذل جؾبْحػ

ح٥طذسؼ  رح ٩ي٦ٜل و زج ج٥طالذسؼ جؾبىمالىٍّ ٖ َطُٞالذ ذح٥طالذسؼ ج٥ْنالىٌ      ٙ جنئر
 وٝىجّذ ل ذ٤ َرًٞ ٩غطٞٗا يف ٝىضهل دو٫ اٌ ع٦يح٫ ٦٥طذسؼ ج٥ْنىٌ ٦ُّه.

 0ـب٦ظ ج٥ىصسجء ١غ٦يس ئدجسَس -انجنذ انثبًَ
وضٞقالذ ٩ال٬ ر٥ال٠ ـب٦الظ      »ق٢ى٩الس «و٭رى  ذأ٫ ذْل ج٥ذعحض  ٝالذ ضغالطْ٪٤ ٥َٚاله    

 (2) »َن٨ ذح٥يرِ ج٥ىصسجء واقُح٭حن ٭ىجذب٨ ج٥زٌ«ج٥ىصسجء 

 ؟»ع٦يس ضٞشَش«وج٥غإج٣ جؾبيشوـ  ى  ٤ َْطرب ـب٦ظ ج٥ىصسجء ع٦يس ئدجسَس 

" ا٫ ـب٦ظ ج٥ىصسجء ٥ُظ ع٦يس ئدجسَس ذحّطرالحس  ٖ ٌب٦ال٠   ٩ىسَظ  ىسَىَشي ج٥ُٚٞه "
ئفالذجس ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس ج٥طرُٚزَالالسل ذالال٤ دوس  َٞطقالش ٦ّالالً ـبالالشد جؾبذجو٥الالس وضرالالحد٣   

 .(3)ج٥يت ضْشك ٦ُّه  جؾبغحت٤ج٥شاٌ يف 

ج٥ىصسجء َٞالشس ج٥غُحعالُس ج٥ْح٩الس ج٥اليت ضرٚالز       ا٫ ـب٦ظٖٙشذ " ؾى٥ُح٫ وَشي ج٥ُٚٞه "
 .(4) وصجسَس ٝشجسجش ٞطنً ٩شجع٨ُ َقذس ح ستُظ جػب٪هىسَسل او دبٞطنًدب

                                           
ل ـب٪ىّالالس ٥ُرالالى٫ل  1931َى٥ُالالى عالالرس   3ـب٦الالظ ج٥ذو٥الالس ج٥ٚش٭غالالville de clamart   0ٍق٢الال٨  (1)

 .723ؿ
 .51د. غشوش ذذو0ٌ ضذسؼ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَسل ؿ  (2)

(3) Maurice Hauriou: Précis de droit administratif et de droit public, 
1943, p114. 
(4) Julien Laferrière: Manuel de droit constitutionnel, 1947, Parisل p 
59. 
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و ٢زج َطنف كبح عرٜ ا٫ ـب٦ظ ج٥ىصسجء ٥ُظ ع٦يس ئدجسَالسل ٙهالى ٖ َؾال٤ٖ    
 ج٥غ٨٦ جٔدجسٌل وٖ َْطرب ّنىجن ٬٩ اّنحء ج٥غ٦يس جٔدجسَس. دسؾس ٬٩ دسؾحش

وئرج ١ح٫ ـب٦ظ ج٥ىصسجء ٖ َْطرب ع٦يس ئدجسَسل ٙهزج َْين ا٭ه ٩ررص ج٥ق٦س ذح٥رؾالحه  
 جٔدجسٌ.

ّح٧ َؾال٪٤ ١ال٤ ٩الح َط٦ْالٜ ذح٥غُحعالس       جخطقحؿوقُٞٞس ج٩ْش ا٫ ـب٦ظ ج٥ىصسجء رو 
ا٧ ئدجسَسل و الى ٩غالإو٣ ّال٬  الز       ج٥ْح٩س ٦٥ذو٥س عىجء ا١ح٭ص  ز  ج٥غُحعس ق٢ى٩ُس

 ج٥غُحعس ا٩ح٧ ج٥ربؾبح٫.

ل و٥الالُظ »ُٝالالحدز ئدجسَالالس«٫ ـب٦الالظ ج٥الالىصسجء َْطالالرب ئ٦ّالالً  الالزج جْعالالحطل ٌب٢الال٬ ج٥ٞالالى٣ 
 ع٦يس ئدجسَس.

ل  الٍ ٩ال٬ ّ٪ال٤ ج٦٥ؿالح٫ وججملالح٥ظل      وجؾبذجو٥الس وضىمُف ر٠٥ ا٫ وٍُٚالس وئذالذجء ج٥الشاٌ    
ئفذجس ج٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَسل  ذ٢ْظ جؼبح٣ ذح٥رغرس ٥ىٍُٚس ج٥طرُٚزل و٩ح َطق٤ ذبح ٬٩

ل و الى  »ذحّطرحس ر٠٥ َٞى٧ ٦ّالً ضقالىس وئدسجٟ رجضالُني   «ٙهٍ ٬٩ ّ٪٤ ج٥ْنى ج٥ٚشد 
 ج٩ْش ج٥زٌ ضإ١ذ  ٩رحدب ٨٦ّ جٔدجسز ج٥ْح٩س.

٫ ـب٦ظ ج٥ىصسجء يف ٩قش او٦ًّ مىء ض٠٦ جؾبٗقَس َشي اقذ ٙٞهحء ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل 
سَالالس ج٥طحٙهالالسل وٝالالذ ٝح٩الالص ج٥ػالالىسز  َنالالي٦ِ ذالالرْل جّْ٪الالح٣ جٔدج  ١0156الالح٫ ٝرالال٤ غالالىسز  

ذطقالالكُف  الالزج ج٩ْالالش وومالالْه يف ٩غالالحس  ج٥قالالكُف دبالالح َطٚالالٜ ٩الالِ ٩رالالحدب وافالالى٣ ٦ّالال٨  
ج٥طر٨َُ جٔدجسٌل و زج ٩ح َطنف ٩ال٬ ج٥رُالح٫ ج٥ذعالطىسٌ ج٥الزٌ افالذسضه ج٥ػالىسزل وج٥الزٌ        

ذح٥غُحعالالالس ج٥ْح٩الالالس ٦٥ذو٥الالالس وجٔؽالالالشجٗ ٦ّالالالً    ؾالالالحء ُٙالالاله ا٫ ـب٦الالالظ ج٥الالالىصسجء َنالالالي٦ِ   
 .(1)ضرُٚز ح

                                           
 .171ؿ جٔدجسَسلج٥غ٦يس  –د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ وجؾبٞحس٫  (1)



222 
 

 انشاثغت انـًطه

 سئٍظ جمهظ انٌصساء كغهطخ إداسٌخ

ستالالُظ ج٥الالىصسجء او ج٥الالىصَش  «وٝالالذ َي٦الالٜ ٦ّالالً ستالالُظ ـب٦الالظ ج٥الالىصسجء ضغالال٪ُس     
 رح٥الال٠ سجذيالالس خنالالىُ ستحعالالٍ ذالالني  ا٫ وىرْالالحن ٙهحضالالح٫ ج٥طغالال٪ُطح٫ ٖ ضْرُالالح٫  »جْو٣

 ج٥ىصَش وستُظ ـب٦ظ ج٥ىصسجءل اٌ ا٫ ج٥ىصَش ٩شؤوط ٥شتُظ ـب٦ظ ج٥ىصسجء0

٦ًّ ؾهحص ج٥ىصجسزل و ى ج٥شتُظ ج٦ًّْ ٢٥حٙس ج٥ْح٦٩ني يف ؾهحص  ٙح٥ىصَش  ى جؾبهُ٪٬
وصجسضالالالهل و٥الالالُظ ٥الالالشتُظ ج٥الالالىصسجء ا٫ يبالالال٤ فبالالال٤ ج٥الالالىصسجء يف ٩رحؽالالالشز ذْالالالل او ١الالال٤   

ٍ او َْالالذ٣ ذْالالل ج٥ٞالالشجسجش ج٥قالالحدسز ّرالالهل وذالالح٢ْ٥ظ ٙالالارج    ٖالالجخطقحفالالحضه او ا٫ ٦َ
ه ّٞالذ ل  غبكرح ٥شتُظ ـب٦ظ ج٥ىصسجء ذز٠٥ل ٙكُرثز َرهحس ـب٦ظ ج٥الىصسجء وَرٚالش  

وضطكى٣ جؼب٢ى٩س ٬٩  ُثس طبحُّالس ئذل ٭َالح٧ ٙالشدٌ َرٚالشد ذاله ستالُظ ج٥الىصسجء ذ٢ال٤         
 ج٥غ٦يسل وَر٦ٞد ج٥ىصسجء ئذل ـبشد ٩ْحو٭ني ٥ه.

ى٫ ؿبالالزج ججمل٦الالظ عالال٦يس ٢الالا٩الالح قُالالع َرٞالالً اعالال٦ىخ ـب٦الالظ ج٥الالىصسجء ٝحت٪الالحنل وقُالالع َ  
شتُظ ج٥طٞشَالالشل ٙالالا٫ ستالالُظ ـب٦الالظ ج٥الالىصسجءل او ج٥الالىصَش جْو٣ ٖ ض٢الالى٫ ٥الاله عالال٦يحش ج٥الال

ع٦يس ئفذجس ٝشجسجش ئدجسَس ضرُٚزَسل  جٔدجسٌ ذح٥رغرس ٦٥ىصسجءل اٌ ٖ ٢َى٫ ٥ه افٗا
 ذحّطرحس  ٖ َني٦ِ افٗا دبغإو٥ُس وصجسز او ؾهحص ئدجسٌ ٝحت٨ ذزجضه.

وئرج ١ح٫ ستُظ ـب٦ظ ج٥ىصسجء ٖ َْطرب ذحْف٤ ّنىجن ٬٩ اّنحء ج٥غ٦يس جٔدجسَالسل  
ل ١٪الح َطنالف ٩ال٬ ج٥ذعالطىس ج٥ٚش٭غالٍ ج٥قالحدس       ٙا٫ ؿبز  ج٥ٞحّالذز ذْالل جٖعالطػرحءجش   

ل ئر ٩الالرف  الالزج ج٥ذعالالطىس ستالالُظ ـب٦الالظ ج٥الالىصسجء جخطقحفالالحش وجعالالْس يف 0132ّالالح٧ 
 ج٥ؾإو٫ جؼب٢ى٩ُس وجٔدجسَس.

و١الالٍ َالالط٪٬٢ ستالالُظ ـب٦الالظ ج٥الالىصسجء ٩الال٬ ج٥ُٞالالح٧ ذحخطقحفالالحضه جٔدجسَالالس ٖذالالذ ٩الال٬ ا٫   
ض٢الى٫  الز  جٔدجسجش او   ضرؾأ ؿبز  ج٥ٖحَس ذْذ جٔدجسجش ج٥ْح٩س غ٨ ض٦كٜ ذهل وّحدز ٩الح  

 جؾبقححل او جؾبشجٜٙ رجش فٚس ّح٩سل وٖ ضذخ٤ يف ٭ؾحه اَس وصجسز ٬٩ ج٥ىصجسجش.
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وٖ ا٫ ستُظ ـب٦ظ ج٥ىصسجء َْطرب يف  ز  جؼبح٣ ّنىجن ٬٩ اّنالحء  وٖ ؽ٠ 
ج٥غ٦يس جٔدجسَالس ذح٥رغالرس ٦٥رؾالحه جٔدجسٌ جؾب٦كالٜ ذالهل وا٫ ج٥ٞالشجسجش ج٥قالحدسز ّراله         

 ٦ٞشجسجش جٔدجسَس.سبنِ ٦٥رَشَس ج٥ْح٩س ٥

١٪الالح و٩الال٬ جؾب٪٢الال٬ ٥الالشتُظ ـب٦الالظ ج٥الالىصسجء ا٫ َقالالذس ٝالالشجسجش ئدجسَالالس ٭طُؿالالس ضٚالالىَل  
 .(1)خحؿ ٬٩ ستُظ جػب٪هىسَس ويف قذود وؾىد ٭قىؿ ٝح٭ى٭ُس ضأر٫ ذز٠٥ 

وئرج ١ح٭الالص جخطقحفالالحش ستالالُظ ـب٦الالظ ج٥الالىصسجء ج٥ٞح٭ى٭ُالالس فبالالذدز وضٚغالالش ضٚغالال جن       
وجمالكسل ٖعالُ٪ح يف    جْعحعالُس ٚطاله  مُٞحن يف قذود ج٥رقالىؿ ج٥ٞح٭ى٭ُالسل ٙالا٫ وٍُ   

 ج٥رَح٧ ج٥ربؾبح٭ٍ.

ٙشتُظ ـب٦ظ ج٥ىصسجء  ى يف ج٥ٖح٥د ص٨ُّ ج٦ْٕرُس ج٥ربؾبح٭ُالس واقالذ صّ٪حتهالحل و الى     
 ذز٠٥ ٌبػ٤ جٖربح  ج٥غُحعٍ ٦٥ذو٥سل وىب٪ِ يف َذ  ؽإو٫ جؼب٨٢.

ا٫ ع٦يطه  ز  ٥ُغص ئدجسَسل وئهبح ع٦يس ٦ُْٙس او عُحعُس َغط٪ذ ح ٬٩  ٖ ؽ٠و
 .(2) ه و٭ٚىر  ١ض٨ُّ ٦ٕٓ٥رُس ج٥ربؾبح٭ُسؽخق

وؿبزج ٙا٫ ٙشَٞحن ٬٩ ج٥ٚٞهحء وسؾح٣ ج٥غُحعس َشو٫ ا٫ جّطرحس ستُظ ـب٦ظ ج٥الىصسجء  
يف ج٥ْقالالش جؼبالالالذَع ٝالالذ افالالالركص ٩الال٬ ج٢٥ػالالشز وج٥ذٝالالالس وجْمهُالالس حبُالالالع       هواّ٪ح٥الال 

٤١ ؾهذ  و ٨ ٥ز٠٥ َالشو٫ ا٫ ٖ َغالرذ ٥الشتُظ ـب٦الظ      ذضغطٖشٛ ٤١ وٝطهل وضغطرٚ
٩رقالالالد وصجسٌل وا٫ َٞطقالالالش ّ٪٦الالاله ٦ّالالالً ستحعالالالس ـب٦الالالظ ج٥الالالىصسجء ذالالالٗ    ٌاج٥الالالىصسجء 
 (3)وصجسز..

                                           
 .54د. غشوش ذذو0ٌ ضذسؼ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس و٩رذا ج٥ؾشُّسل ؿ  (1)
 .171ؿ  ل٫وجؾبٞحسجؾبْحفش د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ  (2)

(3) Henri Chardon: Le pouvoir administratif, Paris, 1912, p384. 
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 انـًطهت انـخبيظ

 انغهطخ اإلداسٌخ نهٌصٌش

ل »ج٥طرُٚزَس«٦٥ىصَش جخطقحؿ اف٤ُ يف ئفذجس ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ج٥ٚشدَس 
و ز  ج٥غ٦يس ضطٚشُ ٦ًّ ج٥ىٍُٚس ج٥طرُٚزَس ج٥يت ضرـ ٦ُّهح ج٥رقىؿ ج٥ذعطىسَسل 

 ٜ ج٥ٞح٭ى٫ ٦ًّ جؼبحٖش ج٥ٚشدَس وجؽبحفس.٬ُ ضيروج٥يت ضطن٪

ٖ َٞقذ  رح ذح٥طرُٚزل ضرُٚز ج٥رقىؿ  0ذأ٭ه –١٪ح ا١ذ٭ح عحذٞحن  – زج و٭رى  

ل اٌ ذح٥رَش ئذل ج٥ىجعِٞقذ ٬٩ ر٠٥ ج٥طرُٚز ل وئهبح ٩article by articleَحدز0 
وضىٙ   لج٥ْح٩سج٥رقىؿ ١٪ؿ٪ىّس ٩ جذيس َشجد ذبح قٌٚ ج٥رَح٧ وئدجسز جؾبشجٜٙ 

 جؼبُحز ج٥ُى٩ُس. جعط٪شجسج٥نشوسجش ٦٥٪كحَٙس ٦ًّ 

وضغط٪ذ جٔدجسز  زج جٖخطقحؿ ٩رحؽشز ٬٩ ج٥ذعطىسل ١٪ح اوبح ضغطيُِ ٬٩ اؾ٤ 
ر٠٥ زبُٜٞ  ز  ج٥ٖحَس جسبحر جٔؾشجءجش ١افذجس ج٦٥ىجتف وج٥ٞشجسجش ج٥ٚشدَس وئذشج٧ 

 .(1) ج٥ْٞىد

ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس ج٥ٗص٩س ٥ز٠٥  وع٦يس ج٥ىصَش يف ضر٨َُ جؾبشٜٙ وضغُ   وئفذجس
ضذخ٤ يف ج٥ىٍُٚس ج٥يرُُْس ٥ٕدجسزل ٙهٍ ع٦يس اف٦ُس و٩رطذاز و٩غط٦ٞس ر٠٥ ا٫ 
ج٥ىصجسز وقذ  ٩ط٪ُضز ؿبح قُحصبح وىرحتْهح وضي٦ْحصبح و٬٩ ٕ  جؾبْٞى٣ ا٫ َطؿشد 

٦ًّ  زج ج٢٥ُح٫ ٬٩ ٤١ وع٦ُس ضر٨َ ضش١ُره ج٥ذجخ٦ٍ وضن٪٬ ج٭طَح٧  جؾبؾشٗ
ًبط٦٘ جػبهحص جٔدجسٌ يف ر٠٥ ٬ّ اٌ ؾهحص َرط٪ٍ ئذل ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل ع  ل وٖ 

ٙهٍ ع٦يس ىرُُْس شب٦ُهح مشوسجش جٔدجسز ّح٩س ١ح٭ص ا٧ خحفسل و٬٩ ؾهس اخشي 
ٙحؼب٢٪س ج٥يت شبرف  ز  ج٥غ٦يس ٦٥ىصَش ضربس ئّيحء ح ٤٢٥ ستُظ ؾهحص ئدجسٌ ٥ه 

                                           
 .311ؿ  لد. فب٪ذ ١ح٤٩ ٦ُ٥ه0 ٩رحدب ٝح٭ى٫ جٔدجسٌ (1)
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وعىجء شبطِ ذح٥ؾخقُس ١ُح٫ ٩ط٪ُض اَحن ١ح٭ص ضغ٪ُطهل واَحن ١ح٫ ٭ىُ ٭ؾحىهل 
 .(1)جؾبْرىَس ا٧ ٖ

 غٍ  ز  جؼبُٞٞسل واّيً ج٥ىصَش و١ز٠٥و٥ٞذ ا١ذ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭

ع٦يس جسبحر جٔؾشجءجش ج٥ٗص٩س ٥غ  جؾبشجٜٙ  chef de serviceستُظ ٩ق٦كس 
 ج٥يت زبص ّهذضه.

و ى ح٥ىصَش  ى ج٥شتُظ ج٦ًّْ ٦٥٪شجٜٙ ج٥ْح٩س وجٔدجسجش ج٥طحذْس ٥هل ٙوجؽبٗفس 
ج٥ٞىج٧ ٦ًّ ئدجسز  ز  جؾبشجٜٙل وع٦يطه  ز  ٩طٚشّس ٦ًّ ج٥رقىؿ ج٥ذعطىسَس ج٥يت 
س ُضْطرب ج٥ىصَش ادجز ضرُٚز ج٥رقىؿ ج٥ٞح٭ى٭ُسل و٬٩ ؾهس اخشيل ٙهز  ج٥غ٦يس ىرُْ

وشب٦ُهح ٩غإو٥ُس ج٥ىصَشل قغد جْف٤ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥ٞحت0٤ قُػ٪ح ض٢٪٬ جؾبغإو٥ُس 
 ض٢٪٬ ج٥غ٦يس.

ئفذجس ج٥ٞشجسجش  ٌب٠٦  ّنىجن ٬٩ اّنحء ج٥غ٦يس جٔدجسَسوذز٠٥ ٙح٥ىصَش َْطرب
جٔدجسَس ج٥طرُٚزَس ذحؾبْرً ج٦ْ٥٪ٍ وج٥ٚين وجؽبحمْس ٦٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞشجسجش 

 جٔدجسَس.

 

                                           
 .27د. ّرذ ج٥ٚطحـ قغ0٬ ج٥طٚىَل يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل و٨٦ّ جٔدجسز ج٥ْح٩سل ؿ (1)
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 انـًطهت انغبدط
 ىٍئبد انمبٌٌَ انؼبو

٨٦ّ ج٥طر٨َُ جٔدجسٌ ذْل ج٥طٞغُ٪حشل او ج٥ىقذجش جٔدجسَس ج٥يت  ذ٥ٞذ اوؾ
جٖعط٣ٗٞ جؾبحرل وجٔدجسٌل وئ٫ ١ح٫  زج جٖعط٣ٗٞ ٖ َشًٝ ئذل ضط٪طِ ذٞغو ٬٩ 
 ذح٥ؾخقُس ج٥ٞح٭ى٭ُس جؾبغط٦ٞس. ج٥ىقذجش٩غطىي شبطِ  ز  

و ز  ج٥َح شز ٩ىؾىدز ٦ًّ فُْذ جْؽخحؿ جٔدجسَس ج٦ُٝٔ٪ُس وجْؽخحؿ 
 .»جؾبشُٙٞس«جٔدجسَس جؾبق٦كُس 

ل »حَٙس وجؾبذَرس وج٥ٞشَسج٥ذو٥س وجد«ٙرح٥رغرس ٥ٓؽخحؿ جٔدجسَس ج٦ُٝٔ٪ُس 
جؾبشج١ض وجْٝغح٧ وجْقُحء «اخشي  ئ٦ُٝ٪ُس٭ٗقٌ وؾىد ضٞغُ٪حش ئدجسَس 

ل قُع َٞشس ؿبح ج٥ٞح٭ى٫ اومحّحن ئدجسَس و٩ح٥ُس ووٍحتُٚس »(1)وج٥ؾُحخحش وج٥رىجقٍ
رجضُس و٩غط٦ٞسل و٬٢٥  ز  جخطقحفحش فبذدز ٭قحن وققشجنل ودو٫ ا٫ َْين ر٠٥ 

 .(2) ؾخقُس ج٥ٞح٭ى٭ُسشبطِ  ز  ج٥ىقذجش ذح٥

١ز٠٥ ٙٞذ َيشـ ٥رح ٨٦ّ ج٥طر٨َُ جٔدجسٌ ذْل ج٥طٞغُ٪حش جٔدجسَس ج٥ٚرُس ج٥يت 
ضِٞ دجخ٤ ج٥ىصجسجش جؾبخط٦ٚس وجٔدجسجش ج٥ْح٩سل قُع شبرف  ز  ج٥ىقذجش ذْل 
خقحتـ جٖعط٣ٗٞ جؾبحرل وجدحعيبل و٬٢٥ دو٫ ا٫ ضغط٤ٞ شبح٩حن ذ٢ُح٫ ٝح٭ى٭ٍ 

 ٬ّ ج٥ىصجسز.

                                           
 .141ل ؿ1978د. ىُْ٪ه جػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ىرْس  (1)
 .141جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ  (2)
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ٙحٖعط٣ٗٞ جؾبحرل وجٔدجسٌ ٖ ٢ٍَٚ وقذ  ؾبرف ج٥ىقذز جٔدجسَس وٖ ّؿد 
وٖذذ ٬٩  –ٖ ضٚ ك  –١٪ح َٞح٣  –ج٥ؾخقُس جّٖطرحسَسل ئر ا٫  ز  ج٥ؾخقُس 

 ا٫ َطىٙش ذبح ج٥ؾشوه ج٥ىجسدز يف ج٥ٞح٭ى٫ جؾبذ٭ٍ.

ذأ٫ شبطِ ج٥ىقذز جٔدجسَس ذأ ٦ُس ج٥طٞحمٍ يف قذود ٩ُْرسل ٖ ًب٦ٜ ٬٩  و٭رى   زج
ز  ج٥ىقذز ؽخقحن ٩ْرىَحنل ٫ْ ا ٦ُس ج٥طٞحمٍ ٖ ضْذو ا٫ ض٢ى٫ ذْل خقحتـ  

 ج٥ؾخـ ج٥ٞح٭ى٭ٍ.

٢ٙشز جؾبقححل  م٪٬ ج٥ىصجسز وٙنٗا ٬ّ ر٠٥ ٙٞذ اوؾذ ٨٦ّ ج٥طر٨َُ جٔدجسٌ
ٙ٪ػٗا و٤ُ١ ج٥ىصجسز و٩ذَش ّح٧ جؾبق٦كس ٤١  إٖء  لوج٥ٚشوُ ج٥طحذْس ٦٥غ٦يس جؾبش١ضَس

ؾبش١ضَس ٌبحسعى٫ جخطقحفحصب٨ زبص ئؽشجٗ ج٥ىصَشل وٝذ ضحذْى٫ ٥ٕدجسز ج ٩ىٍٚى٫
ّ٪حٖن ٢ٚ٥شز ئ »ضرُٚزَس«ٌبحسط  إٖء ع٦يس ئفذجس ٝشجسجش ئدجسَس وبحتُس 

وىرْحن ٙهإٖء َْطربو٫  لDécentralisations ج٩ٗ٥ش١ضَس او ّذ٧ ج٥ ١ُض جٔدجسٌ
٬٩ اّنحء ج٥غ٦يس جٔدجسَس يف قذود جخطقحفه٨ ج٥زٌ َغ٪ف ؿب٨ ذافذجس 

ضشدد ح يف  و١ػشزج٥ر٨َ ج٥ىمُْسل  يف »جؾبقححل«٥ٞشجسجش جٔدجسَس. و٭َشجن ْمهُس ج
ؿبزج  –٩غط٤ٞ  حبع يف –شٗ ْج٥رقىؿ ج٥ٞح٭ى٭ُس ٙٞذ وؾذش ٬٩ جؾبرحعد ج٥ط

 جؾبٚهى٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ وزبذَذ جؾبٞقىد ٩ره.
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 أشخبص انمبٌٌَ انؼبو

Le Person Morale de Droit Public 
ُثحش جٔدجسَس جؾبش١ضَس ضرٞغ٨ ئذل ٩ح 0ٍ٦َ ج٥غ٦يحش ر١ش٭ح عحذٞحن ا٫ جؿب

 ضَس جؾبق٦كُس او جؾبشُٙٞس.َس ج٦ُٝٔ٪ُسل غ٨ ج٥غ٦يحش ج٩ٗ٥ش١ج٩ٗ٥ش١ض

و٦ًّ خٗٗ ج٥ىقذجش جٔدجسَس ج٦ُٝٔ٪ُس ج٥يت َطكذد جخطقحفهح ٦ًّ اعحط ئ٨ُ٦ٝ 
٩ْنيل ٙحْؽخحؿ جؾبق٦كُس ضٞى٧ ٦ًّ اعحط ٩شٜٙ ّح٧ ٩ْني ٩غط٤ٞ ٬ّ جٔدجسز 

 جؾبش١ضَس.

وض٢حد ض٢ى٫ ج٥ٞحّذز ج٥ْح٩س يف ج٥ر٨َ جٔدجسَس ضٞنٍ ذىقذز ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ 
٥ٓؽخحؿ جٔدجسَس ج٦ُٝٔ٪ُسل وضْذد جْ٭َ٪س ج٥يت زب٨٢ جْؽخحؿ جٔدجسَس 

 جؾبشُٙٞس.

و٥ٞذ ادي ضْذد جْ٭َ٪س ج٥يت سبنِ ؿبح جؾبإعغحش ج٥ْح٩س ئذل ا٫ ذْل ج٥ٚٞهحء 
 .(1)ْح٩س طبُِ جْؽخحؿ جٔدجسَس ٕ  ج٦ُٝٔ٪ُسادخ٤ م٪٬ ٩ذ٥ى٣ جؾبإعغس ج٥

 

                                           
 .62د. غشوش ذذو0ٌ ضذسٟ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس و٩رذا ج٥ؾشُّسل ؿ (1)
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 انـًطهت انغبثغ

 ًظبحل انؼبيخـان

هح يف ـبحٖش طج٥ْح٦٩ني يف ق٤ٞ ج٥ٞح٭ى٫ل وجعطْ٪٦ اَذٌض٦ٞٚص  ز  ج٥ْرحسز 
٫ ج٩ْش ج٥زٌ َذّى ئذل ج٦٥رظ وجٖخطٗه وج٥طغحؤ٣ ّ٪ح ئرج ١ح لقبط٦ٚس و٩طرحٝنس

 ح ـبشد ٩ْرً دجسؼ.٧ اوبؿبح ٩ن٪ى٫ ٝح٭ى٭ٍ فبذد و٩رنرو ا

٦ًْٙ عر٤ُ جؾبػح٣ل ٭شي ذْل ج٥ٚٞهحء َغطْ٪٤ ج٥ْرحسز جؾبز١ىسز دبْرً ٩شٜٙل و زج 
٩ح َطنف ٬٩ ضٞغُ٪ه جْؽخحؿ جٔدجسَس ئذل0 جْؽخحؿ جٔدجسَس ج٦ُٝٔ٪ُسل غ٨ 

 .(1)جؾبق٦كُسجْؽخحؿ جٔدجسَس جؾبشُٙٞس او 

ىٍّ ٖ ّنىٌ و٩ىم دٌرجش ٩ن٪ى٫ ٩ح »٩ق٦كس«و٬٩ ؾهس اخشي ٙا٫ ّرحسز 
وضرَُ٪ٍل و زج ٩ح ٭٦٪كه ٬٩ ج٥ْرحسز ج٥يت ؾحءش ٦ًّ ٥غح٫ اقذ ج٥ٚٞهحء يف فذد 

)٤١ ؽخـ ئدجسٌ َطخقـ يف ئدجسز ٩شٜٙ ٩ْني  ذأوبح0ج٥طْشَ٘ ذحؾبإعغس ج٥ْح٩س 
 .(2)او ٩ق٦كس ٩ُْرس او يف ّرحسز اخشي َطكذد ٭ؾحىه يف ٩ىمىُ ٩ْني(

ٙٞذ ؾحء يف ق٨٢ فب٢٪س ج٥ٞنحء و زج جؽب٦و لبذ  اَنحن ٦ًّ فُْذ ج٥ٞنحءل 
يف فذد ج٥طْشَ٘ ذحؾبإعغس ج٥ْح٩س  62/06/0156جٔدجسٌ يف ٩قش ج٥قحدس يف0 

)اؽخحؿ ئدجسَس او ٩قححل ّح٩س رجش ؽخقُس ٩ْرىَس ضٞى٧ ٦ًّ ٩شجٜٙ  0ذأوبح
 .(3) ّح٩س(

 و ٢زج َطنف ا٫  زج جؼب٨٢ جّطرب ج٥ؾخـ جٔدجسٌ ٩شجدٗ ٦٥٪ق٦كس ج٥ْح٩س.

                                           
 .64د. غشوش ذذو0ٌ ضذسؼ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَسل و٩رذا ج٥ؾشُّسل ؿ  (1)
 .62ل ؿ جؾبشؾِ ج٥غحذٜ (2)
 .534ؿ ٛل4ل ط 648ج٥ٞنُس س٨ٝ  (3)
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جد٢٪س ٭شي ا٫ جؾبقي٦ف َغطْ٪٤ دبْرً ٩شٜٙ ّح٧ل  ويف ق٨٢  خش ٥رٚظ
 جؾبز١ىسز0ويف ر٠٥ ضٞى٣ جد٢٪س 

ئ٫ ج٥رر٠ ج٥ْٞحسٌ ج٥ضسجٍّ ٝذ جعطىًٙ ١حٙس ّرحفش جؾبإعغس ٬٩ ٩شٜٙ ّح٧ل او ))
 .(1)((٩ق٦كس ّح٩س ضط٪ػ٤ يف ضٞذ٨َ ٝشوك ّٞحسَس

 زححل جؾبز١ىسحدٌ ١ػ جن ٩ح َغطْ٪٤ جؾبقْوٙنٗا ٬ّ ر٠٥ ٙحؾبؾشُ ج٥ذعطىسٌ او ج٥
 ؟جؾبٞقىد ٬٩ ر٠٥. ٙ٪حٍ فىس وفُٔ واومحُ ضػ  ج٥ؾ٠ وج٥ٖطرحط  

 زج وئ٭رح ٦ًّ عر٤ُ جؾبػح٣ ٭ىسد ذْل ج٥رقىؿ ج٥يت ّشمص ؿبزج جؾبقي٦فل ٩ِ 
  ز  ج٥رقىؿ ٬٩ ج٥رَح٧ ج٥ىمٍْ يف ٩قش0 جعطُٞرحج٥طرىَه ذأ٭رح 

٪هىسَس )َقذس ستُظ جػب) ٬٩0 ج٥ذعطىس جؾبقشٌل وج٥زٌ ٭قهح 062جؾبحدز  -
َْيٍ ٦١٪س  –وٖ ؽ٠  –ج٥ٞشجسجش ج٥ٗص٩س ٥ ضُد جؾبقححل ج٥ْح٩س((ل ٙهزج ج٥رـ 

٦ٜ ذغ٦يس ج٥طر٨َُل و ٍ ع٦يس شبطذ ْحن ذحّطرحس ا٫ ج٥غُحٛ َط٩ق٦كس ٩ْرً ٩ىعْ
 ئذل ١حٙس اؾهضز ج٥ذو٥س عىجء جؾبط٪طْس ذح٥ؾخقُس جؾبْرىَس ا٧ ٖ.

  ٍ ج٥ذو٥سّطرحسَس جْٖؽخحؿ )ج)٬٩ ج٥ٞح٭ى٫ جؾبذ٭ٍل وج٥يت ٭قهح  56جؾبحدز  -
 جٔدجسجش وجؾبقححل وٕ  ح((.وو١ز٠٥ جؾبذَشَحش وجؾبذ٫ وج٥ٞشي 

د ٦ًّ ج٥ْح٩س ٦ًّ جّطرحس ا٫ ج٧ٗ٢٥ َرق ْٙرحسز ٩ق٦كس  رح ضْين جؾبإعغس
 جػبهس جٔدجسَس جؾبط٪طْس ذح٥ؾخقُس جّٖطرحسَس.

)ٖ ىبىص ) 0حل وٝذ ؾحء ُٙه٥0152غرس  ٬٩012 ٝح٭ى٫ جدح٩حز س٨ٝ  0جؾبحدز  -
ؾبىٍ٘ جؼب٢ى٩س ج٥زٌ ضشٟ جؽبذ٩سل وجؽط٤ٖ ذحدح٩حز ا٫ َ جِٙ مذ جؾبق٦كس ج٥يت 

 ١ح٫ ذبح((.

 وجؾبٗقٌ ا٫  زج جؾبقي٦ف َؾ٪٤  رح اَس ؾهس ئدجسَس. -

                                           
 . 8/3/1953ل ؾ٦غس0 611ل ؿ7ل ـب٪ىّس  ز  جد٢٪سل ط7ج٥غرس  (1)
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ل وج٥يت ٥0132غرس  ٬٩004 ٝح٭ى٫ ئدجسز ٝنحَح جؼب٢ى٩س س٨ٝ  6جؾبحدز  -
ج٥رـ َْيٍ  (. و زج٥ْ٪ى٩ُس)ضرىخ  ز  جٔدجسز ٬ّ جؼب٢ى٩س وجؾبقححل ج 0ضن٪رص

 جؾبقي٦ف جؾبز١ىس ٩ْرً َؾ٪٤ جؾبإعغحش ج٥ْح٩س وجؿبُثحش ج٥ْح٩س.

 0ل وٝذ ضن٪رص٥0155ْح٧  ٬٩025 ٝح٭ى٫ ـب٦ظ ج٥ذو٥س س٨ٝ  30جؾبحدز  -
٬٩ ستحعس  ٩رهحذاذذجء ج٥شاٌ ٩غررحن يف جؾبغحت٤ ج٥يت َي٦د ج٥شاٌ  جٔدجسز)سبطـ )

وىرْحن ٙحؾبٞقىد ذحؾبق٦كس  رح جػبهس  لح٩سـب٦ظ ج٥ىصسجء وج٥ىصجسجش وجؾبقححل ج٥ْ
 .((جٔدجسَس

ج٥رضس ج٥ُغ  ٬٩ ج٥رقىؿ ج٥يت ئٖ  زج و٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ا٫ ٩ح اوسد٭ح  ٖ ٌبػ٤  -
جعطْ٪٦ص جؾبقي٦ف جؾبرى  ذهل ٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ر٠٥ل ٙهزج جؾبقي٦ف َطأسؾف يف 

ج٦ٞ٥ٜ يف ا٭ه  ج٥رقىؿ جؾبز١ىسز اّٗ  شبذدجن وض٦ٞقحن عْس ومُٞحنل ج٩ْش ج٥زٌ َػ 
 َريىٌ ٦ًّ ٩ٚهى٧ ٝح٭ى٭ٍ فبذد.

وجؾبي٦ىخ  رح ذح٥يرِ زبذَذ جؾبٞقىد ٬٩  زج جؾبقي٦ف وزبذَذ ٩ْرح  زبذَذجن  -
 ٙرُحن و٦ّ٪ُحن دُٝٞحن.

 ويف  زج ج٥قذد ٙا٭رح ٭غؿ٤ جؾبٗقَحش جِضُس0
د ا٫ ٖ ضغطْ٪٤ او ذحْقشي ىب لٖ ضْين ٩إعغس ّح٩س »٩ق٦كس ّح٩س«ئ٫ ّرحسز  -

اضص ٦ًّ ر١ش ٩إعغس ّح٩س  ٝذج٥ذ٤ُ٥ ٦ًّ ا٫ ذْل ج٥رقىؿ ١ح٭ص ْرًل وذبزج جؾب
٬٩ ٝح٭ى٫ جدح٩حز س٨ٝ  ٩62ٞ ٭س دبقي٦ف ٩ق٦كس ّح٩سل و زج ٩ح ٭٦٪كه يف جؾبحدز 

))َٞر٤ ٦٥٪شجْٙس ا٩ح٧ جدح٨١ ٬ّ ٩قححل جؼب٢ى٩س  0ل وٝذ ؾحء ُٙهح٥0152ْح٧  012
 .((ج٥ْح٩س ٥ىصجسز جْوٝحٗ او جؾبإعغحش جؿبُثحش ج٥ْح٩ساو 

ل »جؽبحفس وج٥ْح٩س«٥ٞذ ٝ٪رح يف جْحبحظ ج٥غحذٞس ذطك٤ُ٦ ّرحفش جؾبرؾأز  -
 –ج٥يىجت٘ ج٥ذَرُس  –جؾبإعغس ج٥ْح٩س  –و٦ٝرح ا٫  ز  ج٥ْرحفش  0ٍ جؿبُثس ج٥ْح٩س 

 ل وٕ  ر٠٥.»ج٥شىبٍ«رحؽشز جؾبجٔدجسز  –جؾبهين  ج٥ط٪ػ٤ُ ُثحش 

  جؾبرؾ ش مريحن دُٝٞحن يبى٣ دو٫ ٫ ٨٦ّ ج٥ٞح٭ى٫ ٝح٧ ذنرو ٩ْح٭ٍ  زو٥ٞذ ٦ٝرح ئ -
٦ًّ «ح٩س خ٦يهح ذأ٢ٙحس اخشيل و٦ًّ  زج وئرج ٝ٪رح ذطكذَذ ٩ٚهى٧ل جؾبق٦كس ج٥ْ



232 
 

او سبط٦و ذأَس ٬٩  جؾبق٦كس ج٥ْح٩س ٖ ٌب٬٢ ا٫ ضشضد٫ ل ٦ٝرح ئ»اعحط جٖعطرْحد
ى ل ١٪ح  »جؾبرؾأز ج٥ْح٩س«٢َى٫ ٩ْرح ح اَنحن ا٫ اّٗ ل اٌ ٖ ٌب٬٢  زجؾبرؾ ش جؾبز١ىس

 .»ضشضُد جؾبقححل ج٥ْح٩س«جؾبٞقىد ٬٩ ج٥رـ ج٥زٌ ٩رف ستُظ جػب٪هىسَس قٜ 

َح٧ وا٫ ر٫ ضيىس اٌ ٨٦ّ ٬٩ ج٦ْ٥ى٧ س ني ذنرو ج٥ْٚحً ج٥ذج٥س ٦ًّ  زج ج٥ئ -
ا٫  زج ج٨٦ْ٥ ٝذ مرو ٩قي٦كحضه  َْين٫ ٦ّ٪حن ٬٩ ج٦ْ٥ى٧ ٝذ ضيىس ئهبح ئٝى٥رح 

 او ٕ٪ىك يف ٩ْرح ح. ج٥طرحطمريحن دُٝٞحن َض٤َ ٤١ 

ئهبح ىبد ا٫ َْرب ٬ّ  »٩ق٦كس ّح٩س« ٩قي٦فو٦ًّ  زج ٙا٭رح ٭ْطٞذ ا٫  -
 .(1)ج٥يت ضط٢ى٫ ٩رهح ج٥ىصجسجش »جْٝغح٧ جٔدجسَس ج٥شتُغُس«

و٦ْ٥رح لبذ ضأ١ُذجن ٥ىؾهس ٭َش٭ح يف ج٥طؾشَِ ج٥ٚش٭غٍ وٖعُ٪ح جؾبحدز ج٥ػح٭ُس ٬٩ 
دبْرً  0»سفحجْدوجش جؽب«وسدش ّرحسز اٝح٭ى٫ ئ٭ؾحء ئدجسز ٝنحَح جؼب٢ى٩س ئر 
 جؾبقححل ج٥ْح٩س ج٥يت ضط٢ى٫ ٩رهح ج٥ىصجسجش.

يف ج٥رَح٧ ج٥ىمٍْ ج٥غىسٌ ٦َض٩رح  »جؾبق٦كس ج٥ْح٩س«وئرج ١ح٫ زبذَذ جؾبٞقىد ٬٩ 
ئؾشجء ٩غف ١ح٤٩ ٢٥حٙس ج٥رقىؿ ج٥يت ّشمص ؿبزج جؾبقي٦فل ٭ٞى٣ ئرج ١ح٫ ج٩ْش 

ذشؾح٣  وبُد ٬مبو لج٥ٞح٭ى٭ٍ ؿبزج جؾبقي٦ف ٥ى٣ضىقُذ جؾبذ مشوسز١ز٠٥ ٙا٭رح ٭شي 
دبح َطٜٚ ٩ِ  جؾبقي٦ف ا٫ َغطْ٪٦ىج  زج ٥ٞح٭ى٫ ٝنحز وفبح٩ني وؽشجُ و٩ؾشّنيج

ج٥زٌ َريىٌ ٦ًّ ٩ن٪ى٫  ج٥ذجسؼج٬ٚ٥ ج٥ٞح٭ى٭ٍ و٩رحدب ٨٦ّ ج٥طر٨َُل و٥ُظ ذحؾبْرً 
 .ز٦٩ني ا٫ ٢َى٫ زب٦ُ٦رح جؾبز١ىس ٝذ ّح  جؾبىمىُ و٥ى ذقىسز ـبطضا ٦ٜٝ وٕ  دُٜٝ 

قححل ع٦يس جسبحر ج٥ٞشجس جٔدجسَس ج٥ٞشجسَس يف جؼبذود ج٥يت ضغ٪ف وىرْحن ٦ٙهز  جؾب 
 ذبح ج٥رقىؿ ج٥ٞح٭ى٭ُس.

                                           
 .466ل ؿوجؾبٞحس٫جؾبْحفش د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ  (1)
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 انـًطهت انثبيٍ
  أشخبص انمبٌٌَ انؼبو

    Le Person Morale de Droit Public 

 –وعرطىذل يف  زج ج٥ركع دسجعس جْؽخحؿ جِضُس0 جؾبإعغس ج٥ْح٩س 
 ُس.ج٥يىجت٘ ج٥ذَر –جؾبهرُس  وج٥ٖشٗج٥رٞحذحش 

١ز٠٥ ٙغرٞى٧ ذذسجعس جػب٪ُْحش رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ اوبح ٥ُغص ٬٩ 
هح ذأؽخحؿ ىاؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل ور٠٥ ذغرد جؽطرح   ز  جػب٪ُْحش وجخطٗ

 ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ٬٩ ؾهسل وذغرد شبطْهح ذٞذس ذغُو ٬٩ ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س.

 0غبد انؼبيخًؤعـان

ل وٖ َضج٣ ج٥ٚٞه جن٢ٙحس ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥يت ٖٝص ضيىس٤ْ٥  ز  ج٢ٚ٥شز ٬٩ ا ٨ جْ
 ومرو ٩ٞى٩حصبح. ود حوج٥ٞنحء ىبهذ ٭ٚغه ٥طكذَذ قذ

 زج و٭رى  ذأ٭رح عرٞطقش ٦ًّ دسجعس جْق٢ح٧ ج٥ْح٩س ٥رَشَس جؾبإعغس ج٥ْح٩س 
ذح٥َشوٗ  ضقير٩ٔرطْذ٬َ ٝذس ج٢٩ٔح٫ ٬ّ جْق٢ح٧ ج٥طٚق٦ُُس ج٥يت ٝذ 

 ط٪ِ.جٖٝطقحدَس وج٥غُحعُس ٤٢٥ ـب

 لو٥ٞذ ٍهش ٩قي٦ف جؾبإعغس ج٥ْح٩س ْوس ٩شز يف ججمل٪ىّس جؾبذ٭ُس ج٥ٚش٭غُس
جؾبقي٦ف ٩ٚهى٩حن ٝح٭ى٭ُحن ٫ ج٥طؾشَْحش ج٥غحذٞس دل ضر٦ىس ٬٩  زج ئوٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 

ْرُه ج٥ؾخـ جؾبْرىٌ ج٥ْح٧ او جٔدجسٌل واقُح٭حن ١ح٫ َ ١ح٫ل ذ٤ ٤١ ٩ح فبذدجن
جؾبْرىَس ج٥يت ضط٪طِ ذٞذس ٬٩ ظبحَس  جؾبقي٦ف جؾبز١ىس َي٦ٜ ٦ًّ ذْل جْؽخحؿ

 .(1)جٔدجسزل وذرْل ٩َح ش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ٩ػ٤ ٩رؾ ش ج٥رِٚ ج٥ْح٧

                                           
(1) Georges Vedel: Les Cours de droi, paris,1963, P 509. 
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٦ًّ ا٭ه ذح٥طيىس وٝح٭ى٫ ج٥ق وسزل ٙٞذ شبخل  زج جؾبقي٦ف ٬ّ ٩ذ٥ى٣ 
جؾبشٜٙ ج٥ْح٧  –ذح٥رغرس ٦٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥ٚش٭غٍ  –ٝح٭ى٭ٍ حبُع افرف َْين 
 جؾبط٪طِ ذح٥ؾخقُس جؾبْرىَس.

٫ ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ جؾبقشٌ جعطْ٪٤  زج جؾبقي٦ف ذرٚظ د٥ٖطه ئوٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 
ج٥غحذٞس ج٥يت ١ح٭ص ٩ٚهى٩س يف ٙش٭غحل وذٍٞ ج٩ْش ٦ًّ ر٠٥ ئذل ا٫ فذس ج٥ٞح٭ى٭ح٫ 

إعغس ّح٩س جؾبل ٙٞذ ٩ُض  زج٫ ج٥ٞح٭ى٭ح٫ ذني ٩قي٦ف ٥0124ْح٧   20و 21س٨ٝ 
إعغحش جٖٝطقحدَس يف قني اى٦ٜ وجؿبُثس ج٥ْح٩سل ٙأى٦ٜ جؾبقي٦ف جْو٣ ٦ًّ جؾب
 جؾبقي٦ف ج٥ػح٭ٍ ٦ًّ جؾبإعغحش ج٥ْح٩س جٔدجسَس.

ذُذ ا٭ه ٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ١ػشز ضشدد  زج جؾبقي٦ف يف ج٥طؾشَِ ج٥ٚش٭غٍل ٙا٭ه ٬٩ 
جؾبطْزس ج٥ىفى٣ ٬٩ خ٣ٗ ر٠٥ ئذل ضْشَ٘ ؾح٩ِ ٩ح٭ِ ؿبز  ج٢ٚ٥شزل و٭ٚظ ج٥ؾٍء 

ذؾأ٫ جؾبإعغحش «يف ٩قش  ج٥قحدس ٥0125ْح٧  46ذح٥رغرس ٦٥ٞح٭ى٫ س٨ٝ 
 .»ج٥ْح٩س

ا٫ عررح ؾذَذجن َنحٗ ئذل ر٠٥ و ى  –وس٨ٕ ا٫ ج٥طْشَ٘ ٬٩ ٩ه٪س ج٥ٚٞه–و٭ْطٞذ 
 ز  جؾبه٪س جؾبْٞذز ٦٥ٚٞه ١ٍ َىج١د ضيىس  زج جؾبقي٦ف ٦ًّ مىء  ضشٟا٫ ج٥طؾشَِ 

 ج٥طُٖ جش ج٥ْ٪ُٞس ج٥يت ضقُد ٢ٙشز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧.

( ٬٩5/4/852 قحو٣ )ق٢٪هح ج٥قحدس يف  و٤ْ٥ فب٢٪س ج٥رٞل ج٥ٚش٭غُس  ٍ او٣
جؾبإعغس ج٥ْح٩س ٬٩ جؾبإعغس رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٦ًّ اعحط ا٫ جْوذل ؾضء ٬٩  شبُُض

 جٔدجسز ج٥ْح٩س وذُر٪ح ج٥ػح٭ُس ـبشد ٩رؾأزل سبنِ ٦٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ.
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غ٨ ضْذدش فبحوٖش ج٥ٚٞه ٬٩ اؾ٤ مرو قذود  ز  ج٢ٚ٥شزل و١ح٫ ٬٩ ا ٨ 
" ٬٩ دسجعحش وض٦ُْٞحش ٦ًّ اق٢ح٧ ٩ىسَظ  ىسَىه ج٥ُٚٞه "ذ ٧ ز  جدحوٖش ٩ح ٝح

 .(1)0115و  0114ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ ج٥قحدسز ذني عرس 

ج٩ْش يف فُٖس  ذحدبو٬٩ جؾب٦ْى٧ ا٫ جْؽخحؿ جٔدجسَس جؾبشُٙٞس ١ح٭ص ض ١ض 
جؾبإعغس ج٥ْح٩س جٔدجسَسل َى٧ ١ح٭ص وٍُٚس ج٥ذو٥س ٩ٞقىسز ٦ًّ ج٥رؾحه جٔدجسٌل 

١ح٭ص جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ٦١هح او ذْنهح ٩شجٜٙ ئدجسَس سبنِ ٥رَح٧ ٝح٭ى٭ٍ وقُر٪ح 
 ٩ىقذ.

وجّطرحٛ عُحعُس جٖٝطقحد جؾبىؾهل  س ج٥ذو٥س ذحربح  ج٥ذو٥س جؼبح٭ُس0و٩ِ ضيىس وٍُٚ
ٙٞذ ٍهشش ـب٪ىّس ٬٩ جؾبشجٜٙ جٖٝطقحدَس ))ج٥قرحُّس وج٥طؿحسَس وجؾبح٥ُس 

رُسل و١ح٫ ٖذذ ؿبزج ج٥طيىس ٬٩ ضأغ   ٦ًّ وج٥ضسجُّس(( وجٖؾط٪حُّسل غ٨ جؾبشجٜٙ جؾبه
مهص يف ٩نحّٚس حقش١س ج٥طأ٨ُ٩ ع ا٫ ذرُس ٢ٙشز جؾبإعغس ج٥ْح٩سل  زج ٙنٗا ٬ّ

جْص٩سل ٙٞذ ا٭ؾأش جؾبؾحسَِ جؾبإكبس اؽخحفحن ئدجسَس ٩غطكذغسل وىرٞص ُٙهح ٭٨َ 
 ٝح٭ى٭ُس سبط٦٘ ٬ّ ٭٨َ جْؽخحؿ ئدجسَس ج٥ط٦ُٞذَس.

ج٥رذجَس يف جؾبإعغس ج٥ْح٩س ج٥ط٦ُٞذَس ض٢٪٬ يف وؾىد ٩شٜٙ و١٪ح ٦ٝرح عحذٞحن ٙرٞيس 
٩رَ٪س ّح٩س0  ئدجسزوضٞى٧ ٦ًّ  ز   ذحٖعط٣ٗٞلّح٧ َط٪طِ يف ئدجسضه 

organisme public – .ؽخـ ٩ْرىٌ ّح٧ ٩غط٤ٞ ٬ّ ج٥ذو٥س 

ا٫ ضيىس ٩ذ٥ى٣ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ و٩ن٪ى٭ه يف ج٥ىٝص جؼبحمش ادي ذذوس  ئذل  ٖ ؽ٠و
٢ٙشز جؾبإعغس ج٥ْح٩س اٌ ا٫ اص٩س جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ جعططرْهح وؾىد ٕ٪ىك وّذ٧ زبذَذ 
 .(1)اص٩س يف جؾبإعغس ج٥ْح٩س

                                           
 .436ل ؿ 1978د. ىُْ٪ه جػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ج٥ٞح شزل دجس ج٥رهنس ج٥ْشذُسل  (1)
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ل ج٥ٖ٪ىكوذحٔمحٙس ئذل ٩ح عرٜ جٔؽحسز ئ٥ُهل ٙا٫ عررحن  خش صجد  زج 
واقح٣ ٢ٙشز جؾبإعغس ج٥ْح٩س ئذل ٢ٙشز ٕ  فبذدز جؾبْحدل وضغطْقٍ ٦ًّ ج٥طك٤ُ٦ 

 ج٥رَشٌ وجؾبريٍٞ.

ذىؾىد اؽخحؿ ٩ْرىَس خحفس ضذَش ٩شجٜٙ ّح٩سل و٬٩ غ٨ دل  ٙٞذ جّ ٗ ج٥ٞنحء
َْذ كب٢رحن يف ٤ٍ  زج ج٥ٞنحء شبُُض جؾبإعغس ج٥ْح٩س ٬٩ ج٥ؾخـ جؽبحؿ ج٥زٌ 

 َذَش ٩شٙٞحن ّح٩حن.

     َٞى٧ ٦ًّ ئدجسز ٩شٜٙ وَط٪طِ ذؾخقُس ٩ْرىَس ٢ٙٗ ج٥ؾخقني

personnalite moral َس جؾبشُٙٞس0 ٩غط٦ٞس ٬ّ ج٥ذو٥س زبُٞٞحن ٢ٚ٥شز ج٩ٗ٥ش١ض
 ٥ُٞىد ح. ن١ِ٪ح ا٭ه َرحؽش ذْل ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س وًب

وٙنٗا ٬ّ ر٠٥ل ٙٞذ ٩رف ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ فٚس جؾبإعغس ج٥ْح٩س ؾبرَ٪حش 
٦ًّ ج٥ش٨ٕ كبح  ى  ل»ج٥ٖشٗ ج٥طؿحسَس وج٥ضسجُّس وٕ  ح«ٖ ضذَش ٩شجٜٙ ّح٩س 

ُٜٞ ٩قححل وخذ٩حش غحذص ٬٩ ا٫  ز  جؾبرَ٪حش ـبشد رب٪ْحش صبذٗ ئذل زب
 -ضٞذَشجن ٩ره ٩ْػح٣  ز  جٖزبحدجش- ٫ جؾبؾشُاذْل جػب٪حّحشل ٕحَس ج٩ْش 

ؿبح ذرْل ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس0 ١كٜ ٭ضُ جؾب٢٦ُس وقٜ ٙشك ج٥نشجتد وقٜ  سخـ
 .(2)ح٣ ج٥ْح٩سٖئؾرحس جّْنحء ذحٖ٭ن٪ح٧ ئ٥ُهح وقٜ ج٥ُٞح٧ ذحْؽ

                                                                                                   
ج٥ؾالالشُّسل ج٥ٞالالح شزل دجس ج٥رهنالالس ج٥ْشذُالالسل     د. غالالشوش ذالالذو0ٌ ضالالذسؼ ج٥ٞالالشجسجش جٔدجسَالالس و٩رالالذا     (1)

 .66ل ؿ1968-1969
 .447ل ؿ 1978د. ىُْ٪ه جػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل  (2)
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٨ ٬ّ اص٩س جؾبإعغس ج٥ْح٩س و ٢زج ٙٞذ ٍهشش جؾبإ٥ٚحش وج٥ركىظ ج٥يت ضط٦٢
و١٪ح غحسش ج٥قْىذحش قى٣ زبذَذ ٭يحٛ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ ل (1)واص٩س جؾبشٜٙ ج٥ْح٧

يف ـبح٣ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩سل ٙا٫ ج٥قْىذس ٝذ اغ ش ذقىسز ٖ ض٤ٞ و٭يحٛ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ 
 وّىسز ومشجوز ذؾأ٫ ر٠٥ ٦ًّ فُْذ جؾبإعغس ج٥ْح٩س.

جٜٙ ئدجسَس و٩شجٜٙ جٝطقحدَسل ٙا٫ ضٞغ٨ُ ١٪ح مت ضٞغ٨ُ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ئذل ٩شو
جؾبإعغس ج٥ْح٩س مت ٦ًّ  زج جْعحط اٌ مت ضٞغُ٪هح ئذل0 جؾبإعغس ج٥ْح٩س جٔدجسَسل 
غ٨ جؾبإعغس ج٥ْح٩س جٖٝطقحدَسل و ى ج٩ْش ج٥زٌ قذج جؾبؾشُ جؾبقشٌل و١٪ح عرٜ 

ح٩سل ذؾأ٫ جؾبإعغس ج٥ْ/٥0124ْح٧  21/ئذل ئفذجس ضؾشَْني جْو٣ –جٔؽحسز ئ٥ُه 
 ذؾأ٫ جؿبُثس ج٥ْح٩س./٥0124ْح٧  20/وج٥ػح٭ٍ

ويف ٤ٍ  زج ج٥ىعو ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥ٖح٩ل ج٥زٌ يبُو ذحؾبإعغس ج٥ْح٩س غحس ج٥طغحؤ٣ 
٬ّ ئ٢٩ح٫ ج٭يرحٛ ٩قي٦ف جؾبرؾأز ج٥ْح٩س ٦ًّ ٩قححل جؾبإعغس ج٥ْح٩س اٌ ٬ّ 

 .(2)جعطُْحخ جؾبإعغس ج٥ْح٩س ٢ٚ٥شز جؾبرؾأز ج٥ْح٩س جؼبذَػس وجؾبطيىسز

غحسضه ٢ٙشز جؾبإعغس ج٥ْح٩س ٬٩ خٗٗل ٙح٥ػحذص ٭ه ٦ًّ ج٥ش٨ٕ كبح ائج٥ٞى٣  وٌب٬٢
٦ُّهح ذرحء اَس ٩إعغس  ا٫  زج جؽبٗٗ دل ٌبطذ ئذل ج٥ْرحفش جْعحعُس ج٥يت َٞى٧

 ّح٩س..  ُثسّح٩س او 

َٞى٧ ٦ًّ ـب٪ىّس ٬٩ ج٥ْرحفش وجؽبقحتـ جؾبؾ ١س  جٖفيٗقنير٠٥ ا٫ ١ٗ 
ضطر٦ىس يف هبىرؼ ٝح٭ى٭ٍ ٩ْني َُٚذ ُٝح٧ دل ٢ٚشز َغ٪ف ٥رح ذح٥ٞى٣ ذأ٫ ج٥ كبح

                                           
ل وٝالذ ض٦٢ال٨ ّال٬ اص٩الس جؾبإعغالس      457ل ؿ٬ّ6 ج٥ٞالح٭ى٫ جٔدجسٌل ه  ج٭ذسَه دٌ ٥ىذحدَ ٩يى٣  (1)

 ج٥ْح٩س.
  .437ؿ  د. ىُْ٪ه جػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل (2)
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ل ج٥طخقـذَش ٩شٙٞحن ّح٩حن ذٖ   ذٗ ج٥شذف ٦ًّ اعحط َؽخـ ٩ْرىٌ ّح٧ 
 .(1)ذٗ زبُٜٞ ج٩ٗ٥ش١ضَس جٔدجسَسذبو

و٦ًّ مىء ٩ح ضٞذ٧ ٌب٬٢ ج٥ٞى٣ ذىؾىد ٭َشَس ّح٩س ٦٥٪إعغس ج٥ْح٩س 
ٞهُس دل ربذ ؿبح ٢٩ح٭حن يف ٙ –يف ٙش٭غح  –وجؿبُثس ج٥ْح٩سل و٢٥رهح ٭َشَس دل ضض٣ 

 .(2)ج٥طؾشَِ

 ز  ج٥ْرحسز ضريىٌ «وٌب٬٢ ض٦خُـ  ز  جؽبقحتـ ج٥ْح٩س ٦٥٪إعغس ج٥ْح٩س 
 يف ج٥طحرل0 »ذح٥يرِ يف حبػرح ٦ًّ ٢ٙشز جؿبُثس ج٥ْح٩س

اع٦ىخ ٔدجسز جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩سل و٬٩ غ٨ ٙح٥رذجَس جؾبريُٞس ض٢٪٬ يف وؾىد ٭ؾحه  -
 ٥ْح٧ اٌ ٭ؾحه َغطهذٗ ج٥رِٚ ج٥ْح٧.ئدجسٌ ضطىجٙش ٥ه خقحتـ جؾبشٜٙ ج

ُٝح٧  ُثس ّح٩س او ٩رَ٪س ّح٩س ٦ًّ ئدجسز  زج جؾبشٜٙل ودبْرً افشـ  -
  ٙحؾبإعغس ج٥ْح٩س  ٍ ج٥طؾخُـ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٦٥٪شٜٙ ج٥ْح0٧

service public  de le personnalité 

و٦ًّ  زج جْعحط ٙحؾبإعغس ج٥ْح٩س ٬٩ اعح٥ُد جٔدجسز جؾبرحؽشز ٦٥٪شٜٙ ج٥ْح٧ل 
     زج ٩ح ٌبُض ح ٬٩ ٭َح٧ ج٥طضج٧ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩سل ١٪ح ٌبُض ح ٬٩ ٭َح٧ ج٥شىبٍو

regie la ل وىرْحن ٙهزج ج٥رَح٧ َُٚذ ومِ جؾبشٜٙ وسذيه سذيحن ّنىَحن ١ح٩ٗا
 ذح٥غ٦يس جؾبش١ضَس..

                                           
 .438ش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ؿ د. ىُْ٪ه جػب (1)

(2) De Lobadere: Traite de droit administratif, paris, 6éd, 1973, p535. 
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٢ٚٙشز ج٩ٗ٥ش١ضَس  ٍ ج٥يت ضٚغش ١حٙس ج٢ْٙحس ج٥يت زب٨٢ جؾبإعغس ج٥ْح٩س 
حرل وجٔدجسٌل واخ جن ج٥ٞح٭ى٭ٍل و٢ٙشز جٖعط٣ٗٞ جؾب عىجء يف ر٠٥ ٢ٙشز ج٥طؾخُـ

 .la tutelle administratif ٢ٙشز ج٥ىفحَس جٔدجسَس
٫ ج٩ٗ٥ش١ضَس رب٪ِ ذني ّرقش٬َ قبط٦ٚني و٢٥ره٪ح ٩ط٢ح٫ٗ٩ل ئوٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 

 و زج٫ ج٥ْرقشج٫ مهح0 جٖعط٣ٗٞ ٬٩ ٭حقُسل غ٨ ج٥طرُْس ٬٩ ٭حقُس اخشي.

ىز ج٥يشد او ج٥ررز ج٥يت ضذِٙ جؾبإعغس ذُْذجن ٬ّ اَذٌ ا٩ح جٖعط٣ٗٞل ُٙ٪ػ٤ ٝ
جؾبإعغس ئذل ج٥غ٦يس  ُذج٥غ٦يس جؾبش١ضَسل ذُر٪ح شبػ٤ ج٥طرُْس ٝىز جػبزخ ج٥يت ضْ

 جؾبش١ضَسل وضشذيهح ذبح ذشجذيس ج٥طرُْس ج٥ْنىَس.

ل ضٞ٘ يف »ٖ ٩ش١ضَس ٙرُس«ٙحؾبإعغس ج٥ْح٩سل و ٍ اقذ ٩َح ش ج٩ٗ٥ش١ضَس 
ل ذحّطرحس ح ضني٦ِ »جْؽخحؿ ج٦ُٝٔ٪ُس«ىقذجش جد٦ُس جػبح٭د جؾبٞحذ٤ ٦٥
ل وقغر٪ح »او ّذز ٩شجٜٙ ٩شضريس ُٙ٪ح ذُرهح ذشجذيس جؿبذٗ«ذأّرحء ٩شٜٙ ٩ْنيل 

ضٞشس  جٔدجسز ج٥ٞح٭ى٭ُس ٔ٭ؾحء جؾبإعغس ج٥ْح٩سل و ى ج٩ْش ج٥زٌ َُٚذ ضُُٞذ ا ٦ُطهح 
ٜ ٦ُّه دبرذا سبقـ ج٥ٞح٭ى٭ُس حبذود إشجك  زج جؾبشٜٙ و٭ؾحىهل و زج ٩ح َي٦

 .specialite  de l etablissement publicجؾبإعغس ج٥ْح٩س 

ويف قذود ٩رذا ج٥طخقـ جؾبز١ىس ضطكذد ؽشُّس ٝشجسجش جؾبإعغس ج٥ْح٩س وا ٦ُطهح 
 ج٥ٞح٭ى٭ُس يف ج٥طٞحمٍ وجعطٞٗؿبح جٔدجسٌ وجؾبحرل وج٥ٚين.

يبذد  ٝح٭ى٫ ئ٭ؾحء وىرْحن ٙهزج جٖعط٣ٗٞ ٥ُظ ٩ي٦ٞحنل وئهبح  ى جعط٣ٗٞ ٭غيب 
 جؾبإعغس وذقىسز ّح٩سل ٙا٫ ج٥طرُْس ضىؾد ج٥ىفحَس جٔدجسَس.

١ح٫  ئرج وئرج ١ح٭ص ج٥ىفحَس جٔدجسَس ٝذ سبط٦٘ ٬٩ ٩إعغه ّح٩س ئذل اخشيل ضرْحن ؾبح
ل ئرج ١ح٫ ج٩ْش ١ز٠٥ل ٙا٫ ٩رطخرى٩٫ُْرى٫ ٬٩ ٝر٤ ج٥غ٦يس جؾبش١ضَس ا٧  جؾبذَشو٫

ل ٦ّlégalitéً سٝحذس جؾبؾشوُّس  –قىسز ّح٩سذ-سجذيس جؽبنىُ ج٥ىفحتٍ ضريىٌ 
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ودبْرً اومف  ل» opportunitéج٥شٝحذس جؾبىمىُّس « ٩سجؾبٗءو٥ُظ ٦ًّ سٝحذس 
غ٦يس ج٥ىفحَس جٔدجسَس شب٠٦ ج٥طقذَٜ ٦ًّ ٝشجسجش جػبهس ج٩ٗ٥ش١ضَس او سٙل ٙ

 .(1)ر٠٥ل و٬٢٥  ز  ج٥غ٦يس ج٥ٞح٭ى٭ُس ٖ شبطذ ئذل ضْذ٤َ ج٥ٞشجسجش ٦١ُحن او ؾضتُحن

 ز  جعطيشجد  ىى٦َس ٭غرُحن زبذغرح ُٙهح ٬ّ جؽبقحتـ ج٥ػحذطس ٦٥٪إعغس 
ج٥ْح٩س وس١ض٭ح يف ر٠٥ ٦ًّ خقُقس ج٩ٗ٥ش١ضَسل و٩ح َطٚشُ ٦ًّ ر٠٥ ٬٩ ٢ٙشز 

 ج٥طخقـ يف جْ ذجٗ.

ذأ٭ه ذحٖعطرحد ئذل  ز  جؽبقحتـ ج٥ػحذطس ٦٥٪إعغس ج٥ْح٩سل ٙا٫ ذْل  و٭رى  زج 
ؽخحؿ جٔدجسَس جؾبشُٙٞس ج٥يت ٍهشش يف ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ج٥ٚٞهحء يف ٩قش َشو٫ ا٫ جْ

 ٥ُغص ئٖ ٭ىّحن ؾذَذجن ٬٩ ا٭ىجُ جؾبإعغس ج٥ْح٩س. »ج٥رٞحذحش جؾبهرُس وج٥يىجت٘ ج٥ذَرُس«

ا٭ه ئرج ١ح٭ص ٢ٙشز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٝذ ضيىسش ضيىسجن ١ر جنل ٙا٫  وقؿس  زج ج٥ُٚٞه
يىسش ٭ٚظ ج٥طيىس ٝذ ض –و ٍ ٢ٙشز ٩ٗص٩س ؿبح  –٢ٙشز جؾبإعغس ج٥ْح٩س 

٥طغطؿُد ؼبحؾحش جٔدجسز جؼبذَػسل وا٭ه ئرج ١ح٭ص جؾبإعغس ج٥ْح٩س ٝذ خنْص يف 
او٣ ج٩ْش ٥رَح٧ ٝح٭ى٭ٍ ٩ىقذل ٙٗ ٩ح٭ِ ٬٩ جؾبٖحَشز يف ج٥ر٨َ ج٥ٞح٭ى٭ُس ؾبخط٦٘ 

 .(2)ا٭ىجُ جؾبإعغس ج٥ْح٩س

                                           
ل 11ل ـب٪ىّالالس ج٥غالالرس  2/6/1957فب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء جٔدجسٌ يف ٩قالالش0 ق٢٪هالالح ج٥قالالحدس يف     (1)

وق٢٪هالالالح  ل181ل ـب٪ىّالالالس ج٥غالالالرس ج٥ػح٥ػالالالسل ؿ15/12/1948ل وق٢٪هالالالح ج٥قالالالحدس يف 491ؿ

 .348ل ـب٪ىّس ج٥ػح٩رسل ؿ 16/12/1949 ج٥قحدس يف
 .ج٥ٞح شز لي٪حو0ٌ ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل دجس ج٢ٚ٥شد. ج٥ (2)
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ووٙٞحن ؿبزج ج٥شاٌ ٌب٬٢ ئؾشجء ضٞغ٨ُ ٙشٍّ دجخ٤ جْؽخحؿ ج٥ْح٩س 
َيحذٜ ج٥طٞغ٨ُ ٦٥٪شجٜٙ ج٥ْح٩سل حبُع  »جؾبإعغس ج٥ْح٩س«س او جؾبشُٙٞس جؾبق٦كُ

 لبذ ا٩ح٩رح جْ٭ىجُ جِضُس ٦٥٪إعغس ج٥ْح٩س0

جؾبإعغس  –جؾبإعغس ج٥ْح٩س جٖٝطقحدَس  – »ج٥ط٦ُٞذَس«جؾبإعغس ج٥ْح٩س جٔدجسَس 
 ج٥ْح٩س جؾبهرُسل وُٙ٪ح ٦ٍَ زب٤ُ٦ ٩رغو ٥ٓ٭ىجُ جؾبز١ىسز0

ذادجسز ٩شجٜٙ ّح٩س ئدجسَس  ضني0ِ٦ و ز  جؾبإعغس اسٌخادلؤعغخ انؼبيخ اإلد -0
حبطسل ٩ػ٤ ضٞذ٨َ جؽبذ٩حش وضىٙ  جؼبحؾحش ج٥ط٦ُٞذَس ج٥يت ضذخ٤ يف ٭يحٛ 
ج٥ىٍحت٘ ج٥ط٦ُٞذَس ٦٥ذو٥س جؼبحسعس0 ١ح٥ط٨ُ٦ْ وج٬٩ْ وج٥ذٙحُ وج٥قكس وجؽبذ٩حش 

 جٖؾط٪حُّس.

٥ؾخقُس جؾبْرىَس ٙهز  جؾبإعغحش  ٍ ٩ؾشوّحش ّح٩س ضرؾثهح ج٥ذو٥س وشبركهح ج
و ز  جؾبإعغحش ضط٪طِ ذح٩طُحصجش ذ ضٞذ٨َ خذ٩حش وقحؾحش ّح٩س فبذدزل ذٞق

 ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل ٙٞشجسجصبح ئدجسَس وا٩ىجؿبح ّح٩س و٩ىٍٚى ح ّ٪ى٩ُى٫.

 ل0 و ٍ جؾبإعغحش ج٥يت ضرؾثهح ج٥ذو٥س جؼبح٭ُسادلؤعغبد انؼبيخ االلتظبدٌخ -6
حٖش جٖٝطقحدَس0 ج٥طؿحسَس ٥طىؾُه جٖٝطقحد ٥طكُٜٞ ج٥طذخ٤ يف ذْل ججمل

 وج٥قرحُّس وج٥ضسجُّس وجؾبح٥ُس.

وَشي ذْل ج٥ٚٞهحء ا٫ جؿبُثحش ج٥ْح٩س ج٥طْحو٭ُس  ٍ ئقذي ا٭ىجُ جؾبإعغس ج٥ْح٩س 
 .(1)جٖٝطقحدَس

وَرؾأ  زج ج٥رىُ ٬٩ جؾبإعغحش قني ضغطؾْش ج٥ذو٥س ا٫ ئدجسز جْ٭ؾيس ج٥قرحُّس 
عح٥ُد ج٥شوضُرُسل و٬ّ ىشَٜ جْؾهضز جخلل ٕ  ـبذ ذحْ...وج٥طؿحسَس وج٥ضسجُّس

                                           
 .449ل ؿ 1978ىرْس  لد. ىْ٪ه جػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ (1)
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جؾبش١ضَسل ٥ز٠٥ ضْ٪ذ ج٥ذو٥س ئذل ٩رف  ز  جؾبشجٜٙ ج٥ؾخقُس جؾبْرىَسل ٙططُف ؿبح ا٫ 
 ضذذش ؽإووبح ذٞذس ٬٩ جٖعط٣ٗٞل ووٙٞحن ٥ٓعح٥ُد وجْهبحه جؾبٗء٩س يف جٔدجسز.

وضط٪ُض جؾبإعغحش ج٥ْح٩س جٖٝطقحدَس ذأوبح ضٞى٧ ذأّ٪ح٣ ربحسَس دو٫ ا٫ 
 ج٩طُحصجشْطرب ؽخقحن ئدجسَحن ٙهٍ ضط٪طِ ذ٢ػ  ٬٩ ضفٚس ج٥طحؾشل و٢٥رهح ئر  ٢طغدض

ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ٩ػ0٤ ٭ضُ جؾب٢٦ُس وجٖعطُٗء وٙشك ج٥شعى٧ ٩ٞحذ٤ جٖ٭طٚحُ 
٩ح يف ّٗٝطهح ذحْٙشجد اذحؽبذ٩حشل ١٪ح ضْطرب يف ّٗٝطهح ذح٥ذو٥س  ُثس ّح٩س 

ويف دجخ٤  ز  جؾبإعغس ح٧ وجؽبحؿل جؼبذود ذني ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْج٥ْحدَني ٙهٍ ٦ًّ 
 جٖٝطقحدَس ىبشٌ ج٥ٚٞهحء ج٥ط٪ُُض ذني ج٥يحتٚطني جِضُطني0

جؾبؾشوّحش ج٥ْح٩س ج٢٥ح٦٩سل وجؾبؾشوّحش ٕ  ج٢٥ح٦٩سل حبُع ٖ ٢َى٫ ٩إعغس  -
 ّح٩س ئٖ جؾبؾشوُ ج٥ْح٧ ج٢٥ح٤٩.

وجؾبٞقىد ذحؾبؾشوُ ٕ  ج٢٥ح٤٩ جؾبؾشوُ ج٥زٌ ضغطهذٗ ذه ج٥ذو٥س ج٥ُٞح٧  -
ؾحه جٝطقحدٌ يبٜٞ ٭ْٚحن ّح٩حنل وضطذخ٤ ج٥ذو٥س يف ضىؾُه ٭ؾحىهل و٬٢٥ ٢٦٩ُطه ذر

 ٖ ضإو٣ ذقىسز ١ح٦٩س ٦٥ذو٥س.

 و٬٩ ا٩ػ٦س ر٠٥ ج٩طُحص جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س وؽش١حش جٖٝطقحد جؾبخط٦و. -

ا٩ح جؾبؾشوُ ج٥ْح٧ ج٢٥ح٤٩ل ٙهى جؾبؾشوُ ج٥زٌ ضغطهذٗ ذه ج٥ذو٥س ج٥ُٞح٧ ذرؾحه 
حنل وشب٢٦ه ٢٦٩ُس ١ح٦٩سل وشبى٥ه ٬ّ ىشَٜ جؽبضج٭س ج٥ْح٩سل جٝطقحدٌ يبٜٞ ٭ْٚحن ّح٩

ػ٦س ر0٠٥ ٭َح٧ ج٥شىبٍل غ٨ جؾبإعغس ٩و٬٩ ا ل١٪ح اوبح ضطىذل ئدجسضه ذقىسز ١ح٦٩س
 ج٥ْح٩س.

ل ضطرِ la régieو٥ٞذ ر١ش٭ح عحذٞحن ا٫ ٭َح٧ جٔدجسز جؾبرحؽشز ج٥غ٦يس ج٥شىبٍ 
ٝذ َٞشس ٥ه ٬٩ ٩َح ش  ج٥غ٦يس جؾبش١ضَس ضرُْس ّنىَس ١ح٦٩س ٦ًّ ج٥ش٨ٕ كبح

ذح٥رغرس ٦٥٪إعغس ج٥ْح٩س  ٙهٗخجٖعط٣ٗٞ جؾبحرل وجٔدجسٌل وج٩ْش ٦ًّ 
 جٖٝطقحدَس ذحّطرحس ح ٩َهشجن ٥طيرُٜ ج٩ٗ٥ش١ضَس جٔدجسَس يف ججملح٣ جؾبشٍٙٞ.



243 
 

يف جؾبإعغس ج٥ْح٩س ٝىز ضغطٖشٛ  َشي طهؾوئرج ١ح٫ جٖربح  ج٥زٌ عرٜ ٩رح ٝ
جربح حش ٝنحتُس وٙٞهُس ضشي ج٢ْ٥ظل اٌ ضْيٍ  رح٠٥  ٙا٫جؾبرؾأز ج٥ْح٩سل 

ج٥قٚس وج٥يرُُْس جٔدجسَس ٥رْل جؿبُثحش ج٥ْح٩س وضْطرب ح ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ 
 ج٥ْح٧ دو٫ ا٫ ضْطرب ح ضذخ٤ يف ٩ٚهى٧ جؾبإعغس ج٥ْح٩س.

و٬٩ ا ٨  ز  جْؽخحؿ ج٥يت ١ح٭ص ٩ىمِ خٗٗ  ُثحش ج٥ط٪ػ٤ُ جؾبهين وج٥يىجت٘ 
 دسجعطرح يف جْحبحظ جِضُس0ج٥ذَرُسل و ٍ ج٥يت ٩ىمِ 

 انتبعغانـًطهت 

 ًيين ًانطٌائف انذٌنٍخـىٍئبد انتًثٍم ان
٥ٞذ ضيىسش جؼبش١س ج٥رٞحذُس ضيىسجن ١ر جن يف ج٥ْقش جؼبذَعل قُع ضطىؾص 

ج٥ذو٥س جؼبٜ يف ضر٨َُ ٭ؾحىهح وئ٭ؾحء ٩رَ٪حصبح جؽبحفس ذبحل و ٢زج  ذاّيحءؾهىد ح 
 ج٥ْ٪ح٣ وٕ  ٨. لج٥قكُٚني لجدح٩ني لٞحذس جْىرحء٭ؾأش ج٥رٞحذحش جؾبخط٦ٚس جِضُس0 ٭

وضط٪ُض  ز  جؿبُثحش ذأوبح ّرحسز ٬ّ ـب٪ىّس ٬٩ جْٙشجد ضشذيه٨ ٩ق٦كس ٩هرُس 
٩ؾ ١س وٌبركه٨ ج٥ٞح٭ى٫ جٖعط٣ٗٞ يف ئدجسز ؽإووب٨ جؾبهرُس وجٔؽشجٗ ٦ُّهح ٬ّ 

د جؾبرن٪ني ئذل ىشَٜ  ُثس ٩رطخرس ٬٩ ذُره٨ل و ز  جؿبُثس شب٠٦ ئؾرحس طبُِ جْٙشج
ج٦٥ىجتف  وومِج٥شعى٧ ٦ُّه٨  ٙشك شب٠٦ جؾبهرس ٦ًّ ج٭ن٪ح٧ ئذل  زج ج٥طر٨َُل ١٪ح

 ج٥ْح٩س جؾب٦ض٩س ذحٔمحٙس ئذل ع٦يحصبح يف ضىُِٝ جػبضجءجش ج٥طأدَرُس.
و٬٩ جؾب٦ْى٧ ا٫ ج٥ٞح٭ى٫ قني ٌبرف  ز  جؿبُثحش ج٥ؾخقُس ج٥ٞح٭ى٭ُسل ٙهى ٖ ًب٦ٞهح 

٢ْظ ذ١٪ؿ٪ىّس ٩ىؾىدز و١٪قححل ٝحت٪س ْٙٗال ور٠٥  ٬٩ ج٥ْذ٧ل و٢٥ره َْ ٗ ذبح
جؾبإعغحش ج٥ْح٩س ج٥يت ًب٦ٞهح ج٥ٞح٭ى٫ ٬٩ ج٥ْذ٧ل ذ٤ قطً ئرج ١ح٫  رحٟ ذح٥رغرس 

 ز  جؾبإعغحش افكحخ ٩ق٦كس ؿب٨ وؾىد قٍُٞٞل ٝر٤ ئ٭ؾحء جؾبإعغسل  ل٥رْ
ل ٙهإٖء ٖ َؾ ١ى٫ يف ض٢ى٬َ »جػبح٩ْحش وجؾبغطؾُٚحش«١ح٥ي٦رس وجؾبشمً 

 إعغس او ئدجسصبحل وج٥ؾخقُس ج٥ٞح٭ى٭ُس ٥ُغص ؿب٨ل ذ٤ ٦٥٪شٜٙ رجضه اٌ ٦٥رؾحه.جؾب



244 
 

جؾبهين غحس ج٥طغحؤ٣  ج٥ط٪ػ٤ُوذغرد  زج جٖخطٗٗ ذني جؾبإعغس ج٥ْح٩س و ُثحش 
ج٥ٚٞهٍل غ٨ ج٥ٞنحتٍ ٬ّ ئ٢٩ح٫ جّطرحس  ز  جؿبُثحش ٭ىّحن ٬٩ جؾبإعغس ج٥ْح٩س ا٧ 

 جؾب٪ُضز.اوبح اؽخحؿ ئدجسَس ؿبح ىرُْطهح وغبحصبح 
٩طٚٞح٫  وج٥ٞنحء ٦ًّ  زج ج٥غإج٣ ا٫ ج٥ٚٞه جٔؼبحـو٤ْ٥ ٩ح َذْٙرح ئذل 

٩شٙٞحن ّح٩حن َي٦ٜ ٦ُّه جع٨ ٩شٜٙ ج٥شٝحذس وج٥طىؾُه  جؾبهين٦ًّ جّطرحس ج٥رؾحه 
 0(1)جؾبهين

و٥ٞذ ر١ش٭ح عحذٞحن ا٫  رح٠٥ جربح حن يف ج٥ٚٞه ج٥ٚش٭غٍ َْطرب  ز  جؿبُثحش 
ٙٞذ جّ ٗ جؾبؾشُ فشجقس ٦٥ٖشٗ ج٥طؿحسَس  ا٩ح يف ٩قش ل(2)٩إعغحش ّح٩س

 وج٥قرحُّس ذقٚس جؾبإعغس جؿبُثحش ٩إعغحش ّح٩س.
 ١٪ح ا٫ ٭ٚشجن ٕ  ٤ُ٦ٝ ٬٩ ج٥ٚٞهحء َإَذو٫  زج جٖربح .

ا٩ح ج٥ٞنحء جٔدجسٌ جؾبقشٌل ٙٞذ اضُف ٥ه يف ا١ػش ٬٩ ٝنحء ا٫ َٞش ر٠٥ل و٬٩ 
 اٝنُطه يف  زج ج٥ؾأ٫ ٩ح 0ٍ٦َ

ل ٙٞذ جّ ٗ  زج 0154َرحَش  62ج٥قحدس يف  جسٌجٔدق٨٢ فب٢٪س ج٥ٞنحء  -
١٪ح ا٫ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح  (3)ج٥طؿحسَس ذقٚس جؾبإعغس ج٥ْح٩سلجؼب٨٢ ٦٥ٖشٗ 

ئ٫ ))ا١ذش  زج جٖربح  ذح٥رغرس ٥ٗزبحد ج٥ْح٧ ٦٥ٖشٗ ج٥طؿحسَسل ويف ر٠٥ ٝح٥ص0 
 ٥ذي جٖزبحد ج٥ْح٧ ٦٥ٖشٗ ج٥طؿحسَس  ى ٩شٜٙ ّح٧ ٬٩ ٩شجٜٙ ج٥ط٪ػ٤ُ جؾبهين

ج٥غ٦يحش ج٥ْح٩سل و٬٩ غ٨ ٦َض٧ جّطرحس  ٩إعغس ّح٩سل ووعحت٦ه يف ضُْني ٩ىٍُٚه 
سبنِ ٥ىفحَس ئدجسَس ٬٩ ٩ق٦كس ج٥طؿحسزل وا٭ه ٖ  لوٙق٦ه٨  ٍ ٝشجسجش ئدجسَس

                                           
(1) De Lobadere: Traite de droit administratif, paris, 6éd, 1973, p233. 
(2) M. Mestre: note Rous paris 16 janvier 1942 s,1942 – 2-37. 
(3) Maurice Hauriou: Précis de droit administratif et de droit public, 
5em ed 1943, p 201. 
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َإغش يف فكس  زج ج٥ط٢ُُ٘ ّذ٧ ضيرُٜ ٝىجّذ ج٥طىٍ٘ جؼب٢ى٩ُسل وجْخز 
 .(1) (ى٫ جؽبحؿ ج٥يت ضر٨َ  ز  ج٥ؾإو٫(ذٞىجّذ ج٥ٞح٭

ل ذؾأ٫ ذىسفس 0156ٙربجَش  062 فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ج٥قحدس يف ق٨٢ -
٩ُرحء ج٥رق٤ ويف ر٠٥ ضٞى0٣ ))ئ٫ جؾبإعغحش ج٥ْح٩س اؽخحؿ ئدجسَس او ٩قححل 

٩شجٜٙ ّح٩س ٩ُْرس فبذودزل او ّح٩س رجش ؽخقُس ٩ْرىَس ضٞى٧ ٦ًّ ئدجسز ٩شٜٙ 
ّح٧ ٬٩ ا ٨ ٩شجٜٙ  حدٌوا٫ ذىسفس ٩ُرحء ج٥رق٤ ضٞى٧ ٦ًّ ئدجسز ٩شٜٙ جٝطق

 .(2) (ج٥ذو٥س(

ذؾأ٫ ج٥رر٠  ٩0154حسط  8ق٨٢ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ج٥قحدس يف  -
))ئ٫ ج٥رر٠ ٝذ جعطىًٙ ١حٙس ّرحفش جؾبإعغس  0ج٥ْٞحسٌ ج٥ضسجٍّل وٝذ ؾحء ُٙه

ح٣ ٩ج٥ْح٩س ٬٩ ٩شٜٙ ّح٧ و٩ق٦كس ّح٩س ضط٪ػ٤ يف ض٨ُُٞ ٝشوك ّٞحسَس ٬٩ 
و٥ه ؽخقُطه جؾبْرىَسل وٝذ خى٣ ع٦يحش و٩ضجَح ج٥ضسجُّنيل  جؾبٟٗج٥ذو٥س ٥قٖحس 

جٔدجسَس و٦٥ذو٥س ٦ُّه ئؽشجٗ ٝىٌل ؽأوبح يف  جؿبُثحشوقٞىٛ ٬٩ ٭ىُ ٩ح ضط٪طِ ذه 
 .ضٞى٧ ٦ًّ ٩شجٜٙ ّح٩س ٦٥ذو٥س((ر٠٥ ؽأ٫ ١حٙس جؾبإعغحش ج٥يت 

ل ج٭ي٦ٞىج ٬٩ جؾبٞى٥س ج٥يت عرٜ جٔؽحسز ئ٥ُهحل جٖربح ٫ ٩إَذٌ  زج ئوٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 
٫ جؾبإعغس ج٥ْح٩س ئ٫  ٍ ئٖ ج٥طؾخُـ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٦٥٪شٜٙ ج٥ْح٧ل ١٪ح ّرب ٬ّ و ٍ ا

 ."ج٭ذسَه دٌ ٥ىذحدَ ر٠٥ اقغ٬ ضْر  ج٥ُٚٞه ج٥ٚش٭غٍ "

 رح٠٥ جربح حن  خش َشي ا٫ جؾبرؾأز ج٥ْح٩سل وئ٫ ١ح٭ص ضؾخـ  –و١٪ح ٦ٝرح –ذُذ ا٭ه 
 ج٥ْح٩س.ٝح٭ى٭حن جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل ٙهٍ ٖ ضشًٝ دجت٪حن ئذل ض٢ى٬َ جؾبإعغس 

                                           
(1) Roland DRAGO: les devises de La notion établissement public, 
1950, P158. 
(2) Michael Davis: La Théorie de la personnalité morale, 3ed, 1932, 
P267. 
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ش٭غٍ ٩رز فذوس و٥ٞذ ٍهش  زج جٖربح  يف ٝنحء ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚ
ج٥قرحٍّل ئر سٙل  جٔ٭طحؼجؾبط٦ْٜ ذطر٨َُ  002/6/0131 ج٥ٞح٭ى٫ ج٥قحدس يف

ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبز١ىس ا٫ َغ٨٦ ٦٥ؿح٫ جؾبرؾأز ىرٞحن ؿبزج ج٥ٞح٭ى٫ ذقٚس جؾبإعغس 
س وشبطْهح ذح٥ؾخقُس جٜٙ ّح٩ج٥ْح٩س س٨ٕ ئٝشجس  ذقٚطهح جٔدجسَس وُٝح٩هح ٦ًّ ٩ش

 .جؾبْرىَس

جؾبٞذ٧ ئذل ججمل٦ظ ا٫  ز  ج٦٥ؿح٫ ٖ   و١ح٫ كبح ر د ئ٥ُه ٩ٚىك ج٥ذو٥س يف ضٞشَش
ضطق٤ ذح٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ جضقحٖن ٦١ُحنل و٬٩ غ٨ ٙارج ١ح٭ص ٝشجسجصبح يف ؽأ٫ ضر٨َُ 

طر٨َُ ٝشجسجش ئدجسَس ٝحذ٦س ٦٥ي٬ْ ا٩ح٧ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ٙا٫ ٤١ ٩ح َطق٤ ذ جٔ٭طحؼ
ج٥غ  ج٥ذجخ٦ٍ ؿبز  ج٦٥ؿح٫ وّٗٝحصبح ذح٥ْ٪ح٣ وّٞىد ح وئدجسصبح ؽبذ٩حش جؾبهرُسل 

 ٤١ ر٠٥ َطق٤ ذح٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ.

جدح٩ني «رُس هج٥ٚش٭غٍ  زج جؼب٨٢ ٦ًّ ج٥رٞحذحش جؾب ٥سو٥ٞذ عكد ـب٦ظ ج٥ذو
 .»جدحعرني وجْىرحءل وٕ  حو وج٥قُحد٥س

ل 62/06/0151 0يف ق٢٪هح ج٥قحدس يفو زج ٩ح ا١ذضه فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ 
ٙٞهحن وٝنحء ذؾأ٫ ج٥ط٢ُُ٘ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٥رٞحذحش  ف))ج٥شاٌ ج٥شجؾ 0وج٥زٌ ؾحء ُٙه

جؾبه٬ جؼبشزل و٩رهح ٭ٞحذس جؾبه٬ جؿبرذعُسل ئوبح وئ٫ دل ضذخ٤ يف ٭يحٛ جؾبإعغحش 
ٖ ج٥ْح٩سل و ٍ جؾبقححل جٔدجسَس ج٥ْح٩س رجش ج٥ؾخقُس جؾبْرىَس جؾبغط٦ٞس ٬ّ ج٥ذو٥س ئ

ر٠٥ ْوبح رب٪ِ ذني ٩ٞى٩حش  ز   لئوبح ضْطرب ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧
ضؾشَُْس اخشيل وإشجمهح  ادجز جْؽخحؿل ٙا٭ؾحؤ ح َط٨ ذٞح٭ى٫ او ٩شعى٧ او اَس

 إٖء جّْنحء دو٫ وؿبح ٦ًّ اّنحتهح ع٦يس ضأدَدل و وا ذجٙهح رجش ٭ِٚ ّح٧ل
يف  جّْنحءضجو٥طهحل وجؽ جٟ ل ٙٗ ىبىص ٥ٖ  ٨ ٩٩ه٪طه٨قٜ جقط٢حس  ؿب٨ عىج ٨
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ج٥رٞحذحش ا٩ش قط٪ٍل وؿبح قٜ زبق٤ُ سعى٧ جٖؽ جٟ يف ٩ىجُّذ دوسَس 
 .(1)((٩رطَ٪س

و زج ٩ح ا١ذضه جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش حب٢٪هح ج٥قحدس يف0 
)وذأ٫  ُثحش ج٥ط٪ػ٤ُ جؾبهين ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ) 0ل ٙٞذ ٝنص06/3/0158

ل وٕ  عؿٗصبح يف رهح يف ؽأ٫ ضأدَد جّْنحء وج٥ُٞذج٥ْح٧ وج٥ٞشجسجش ج٥قحدس ّ
٩ح٧ ـب٦ظ ج٥ذو٥س. ر٠٥ ار٠٥ل  ٍ ٝشجسجش ئدجسَسل كبح ىبىص ج٥ي٬ْ ُٙهح ذح٥ٖٔحء 

ضر٨َُ جؾبه٬ جؼبشز ١ح٥يد وجدح٩حز وجؿبرذعس َذخ٤ افٗ يف ف٪٨ُ  ا٫
ء جخطقحؿ ج٥ذو٥س حبغرحوبح ٝىج٩ه ٦ًّ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩سل وسب٦ُهح ٬ّ ر٠٥ ّْنح

جؾبهرس ا٭ٚغه٨ل وسبى٦َه٨ ٝغيحن ٬٩ ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ٥طأدَس سعح٥طه٨ زبص ئؽشجٙهحل 
 .(2) ٖ َٖ  ٬٩ ج٥ط٢ُُ٘ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ؿبز  جؾبه٬ ذىفٚهح ٩شجٜٙ ّح٩س((

وَرذو ا٫ ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ عحس ٦ًّ خيً ص٦ُ٩ه ج٥ٚش٭غٍ يف ج٥ٞحّذز ج٥يت 
 ز ئ٥ُه٪ح.طني عرٜ جٔؽحس٦ني ج٥ضجؾبؾهىس ٞنُطنيج٥عرهح يف 

 ٩ْطربجن٬٩ ج٥ٚٞه ج٥ٚش٭غٍ اَذ وؾهس ج٥رَش جؾبز١ىسز  ٦ُٝٗاو٭رى  جعطيشجدجن ذأ٫ ٭ٚشجن 
 .(3)  ز  جؿبُثحش ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل دو٫ ا٫ َْطرب ح ٩إعغحش ّح٩س

ج٥ٞنحء جؾبقشٌ عكد  زج جؼب٨٢ ٦ًّ ج٥يىجت٘ ج٥ذَرُسل و زج  ا٫  زج و٭ؾ  ئذل
ل وج٥زٌ ٥2/3/0153ٞنحء جٔدجسٌ ج٥قحدس يف0 َطنف ؾ٦ُحن ٬٩ ق٨٢ فب٢٪س ج

ضْطرب ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل  جْسغىر١ظ١خح٭س جْٝرحه )ا٫ ذيش) 0ؾحء ُٙه
ل واوبح ضط٪طِ يف عر٤ُ جْسغىر١ظضأعُغحن ٦ًّ ا٫ وٍُٚطهح  ٍ سّحَس ٩شجٜٙ 

 .((رقُد ٬٩ ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سزبُٞٞهح ذ

                                           
  331ؿ ل 5ٛ ـب٪ىّس  ز  جد٢٪س ٥غرس ٥3غرس  514ج٥ٞنُس س٨ٝ  (1)
 1113ؿ 3ـب٪ىّس  ز  جد٢٪س ج٥غرس  12/4/1958ق٢٪هح ج٥قحدس  (2)

(3) Marcel Waline: Manuel élémentaire de droit administratif. 
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ئ٫ ججمل٦ظ ))٦ًّ ٩ح 0ٍ٦َ وٝذ ٝنص  ز  جد٢٪س ذؾأ٫ ججمل٦ظ ج٥قىيف جْ
ج٥قىيف ج٦ًّْ َرحؽش جخطقحفحش ئدجسَس رجش ٭ِٚ ّح٧ ٬٩ ٭ىُ جٖخطقحفحش 
وجؾبهح٧ جؾبى١ى٥س ئذل ج٥غ٦يحش ج٥ْح٩سل وا٭ه َْذ ؽخقحن ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل 

 ُثحش ئدجسَسل و٬٩   ٍل هحُثحش جؾبطٚشّس ّرهل وج٥يت َرني ج٥ٞح٭ى٫ جخطقحفوا٫ جؿب
سجش ج٥قحدسز ٬ّ ججمل٦ظ جؾبز١ىس يف ؽأ٫ ضُْني ٩ؾحَخ ج٥يشٛل  ٍ غ٨ ض٢ى٫ ج٥ٞشج
 .(1) ((ا٩ح٧ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ٦د ئ٥ٖحتهحى ىبىصٝشجسجش ئدجسَس 

اؾ٤ ٥ٞذ جضنف ٥رح ا٫  ز  جْؽخحؿ جػبذَذز ٖ ضط٪طِ ذٞغو ١ر  ٬٩ اعح٥ُد 
ؼ  ز  شجخج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل و٬٢٥  زج ج٥غرد ج٢٥٪ٍ ٖ ٌب٬٢ جّطرحس  ٩ربسجن ٔ

ذو٭ح يبذبزج ج٥غرد ج٢٥٪ٍ  شبغ٢رحجْؽخحؿ ٬٩ ٩ذ٥ى٣ جؾبإعغس ج٥ْح٩سل ذ٤ ا٫ 
ٔؾشجء ج٥ط٪ُُض دجخ٤ ا٭ىجُ جؾبإعغس ج٥ْح٩س ٭ٚغهح اٌ ٔخشجؼ جؾبإعغس ج٥ْح٩س 

 جٖٝطقحدَس ٬٩ ٩ٚهى٧ جؾبإعغس ج٥ْح٩س.

ح خح٥٘ ج٥ٞحّذز ج٥يت ٝشس ٩ح َإ١ذ شبغ٢رح ذبزج ج٥شاٌ ا٫ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ و

ل ئر ١ح٫ ٬٩ ج٥ىجؾد ا٫ ٢َى٫ ج٥رَش menprunt boguentجؾبؾهىس٬َ  يف ق٢٪ُه
يف فكس ج٭طخحذحش ـبح٥ظ ئدجسز جؾبإعغحش جؾبهرُس جؾبخط٦ٚس ٬٩ جخطقحؿ ج٥ٞنحء 
 حنج٥ْحدٌ ٦ًّ جّطرحس ا٫  زج جؾبىمىُ َط٦ْٜ ذح٥طر٨َُ ج٥ذجخ٦ٍ ٦٥٪إعغحشل وٙٞ

٬ ججمل٦ظ جؾبز١ىس ٝنً ٥شاٌ ججمل٦ظ يف جؼب٢٪ني جؾبز١ىس٬َ اّٗ ل و٢٥
ذحخطقحفه ذح٥رَش يف فكس ج٭طخحذحش ـب٦ظ ٭ٞحذس جْىرحء وـب٦ظ ٭ٞحذس 

 ج٥ز١ش. ج٥غح٥٘ يف ق٢٪ه عرهح جدحعرني  حد٩حن ذز٠٥ ج٥ٞحّذز ج٥يت

ىٝ٘ جؾبس ئذل ٩غ٠٦ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ قى٣ هو٥ٞذ ضْذدش جٖ٭طٞحدجش جؾبىؾ
 جؾبز١ىس0

                                           
 .31ؿ 9ـب٪ىّس  ل11/12/1954ٛ  ٥4غرس  ل421ج٥ٞنُس س٨ٝ  (1)
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 ـب٦ظ ج٥ذو٥س ذأ٭ه اوؾذ ٭ىّحن ٠ً ٩غ٦َرٍْ ٦ّ "ٙح٥ني٩حسع٤ُ " ٙح٥ُٚٞه
ٙهزج  لجؾبضدوؾس وج٥ط٢ى٬َ ج٥ٖشَد وجؾبخط٦وؾذَذجن ٬٩ جؾبإعغحش رجش ج٥ؾخقُس 

ج٥رىُ رو ىرُْس ٕح٩نس سبنِ يف ذْل ؽإووبح ْق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل ويف ذْنهح 
 .ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿجِخش ْق٢ح٧ 

حىني ذح٥ٖ٪ىك س٬َ ٝذ فذسج فبا٫ جؼب٢٪ني جؾبز١ى جؾبز١ىسوَشي ج٥ُٚٞه  -
 .ٜ ١ر  ٬٩ ج٥ٚٞهحء ج٥ٚش٭غُنيح٧ل وٝذ ٝىذٗ ذرٞذ ؽذَذ ٬٩ ؾح٭د ٙشَوجٔذب

وَرذو ا٫ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قشل ٝذ ذذاش يف اق٢ح٩هح جؼبذَػس  -
شب٤ُ ئذل جّطرحس ج٥رٞحذحش جؾبهرُس ٩إعغحش ّح٩سل و زج ٩ح َطنف ٬٩ ق٢٪هح 

٦ًّ ٩ح جعطٞش -ئ٫ ٭ٞحذحش جؾبه٬ )) 0ضٞى٣ ُٙه وج٥زٌل 65/0/0125ج٥قحدس يف 
٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل ر٠٥ اوبح رب٪ِ ذني ٩ٞى٩حش  -٦ُّه ٝنحء  ز  جد٢٪س

 ز  جْؽخحؿل ٙا٭ؾحؤ ح َط٨ ذٞح٭ى٫ل او ذأدجز ضؾشَُْس اد٭ً ٬٩ ر٠٥ل وإشجمهح 
وا ذجٙهح رجش ٭ِٚ ّح٧ل وؿبح ٦ًّ اّنحتهح ع٦يس ضأدَرُسل وؿبإٖء جّْنحء دو٫ 

حل وجؽ جٟ جّْنحء يف ٩هرطه٨ل ٙٗ ىبىص ٥ٖ  ٨ ٩ضجو٥طهجقط٢حس  ٕ  ٨ قٜ
ج٥رٞحذحش ا٩ش قط٪ٍل وؿبح قٜ زبق٤ُ سعى٧ جٖؽ جٟ يف ٩ىجُّذ دوسَس ٩رطَ٪سل 

ل »جؽبحؿ ذرٞحذس جؾبه٬ ج٥يرُس« ٥0135غرس  26 زج ٙنٗا ٬ّ ا٫ ج٥ٞح٭ى٫ س٨ٝ 
ُ ٩ح سبطـ ذه ؿبح قٞىٝحن ٬٩ ٭ىى٦ًّ ج٥رٞحذس ؽخقُس ٩غط٦ٞسل وخٝذ امًٚ ّ

جؿبُثحش جٔدجسَسل كبح َذ٣ ٦ًّ اوبح طبْص ذني ٩ٞى٩حش جؾبإعغحش ج٥ْح٩س 
وّرحفش ح ٬٩ ؽخقُس ٩غط٦ٞسل و٩شٜٙ ّح٧ ؾبح ضٞى٧ ذه ٦ُّه ٩غطُْرس يف ر٠٥ 
ذغ٦يحش ّح٩سل ؽأوبح يف ر٠٥ ؽأ٫ ١حٙس  ُثحش ج٥ط٪ػ٤ُ جؾبهينل و٬٩ غ٨ ٙهٍ 

 .سٌ ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ؽخـ ئدج

حبحظ ج٥غحذٞس ٝ٪رح ذطكذَذ جؾبٞقىد ٬٩ ج٥غ٦يس جٔدجسَسل غ٨ ّٞررح يف جْ -
 ر٠٥ ذذسجعس وفُٚه ضطرْرح ُٙهح قبط٦٘ اّنحء  ز  ج٥غ٦يس.
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و١ح٫ ٬٩ جؾبٚشوك ا٫ ٭ٞ٘ ّرذ  زج جؼبذ ئٖ ا٫ وؾىد ذْل اؽخحؿ 
٬٩ اعح٥ُد ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل  ى ج٥زٌ دْٙرح ئذل ضطرِ  ذرقُدج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ ضط٪طِ 

 ٥ُد جٖعطػرحتُس وجْؽخحؿ ج٥يت ضٞى٧ ذز٠٥. ز  جْعح

١ػ جن و٦ًّ  زج جْعحط ١ح٫ ٖذذ ٬٩ ج٥طْشك ئذل جْؽخحؿ جؾبز١ىسزل ٖعُ٪ح اوبح 
عرٞى٧ ذذسجعس جؾبإعغحش جؽبحفس رجش ج٥رِٚ و ٢زج ٩ح ض٦طرظ ذحؾبإعغس ج٥ْح٩سل 

 ج٥ْح٧ل غ٨ ؽش١حش ج٥ٞيحُ ج٥ْح٧.

 انـًطهت انؼبشش

 ننفغ انؼبوخبطخ راد اـًؤعغبد انـان

١ػ جن ٩ح َٞى٧ جْٙشجد ج٥ْحدَى٫ خبذ٩حش رجش ٭ِٚ ّح٧ل ٩ػ٤ جؾبغطؾُٚحش وجؾبْح ذ 
 وجؾبإعغحش جٖؾط٪حُّس وج٦ْ٥٪ُس جؾبخط٦ٚس.

و١ػ جن ٩ح َْ ٗ جؾبؾشُ ؿبز  جؾبإعغحش ذح٥ؾخقُس جؾبْرىَس وذقٚس ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل 
١ٗا ٩رهح َإدٌ  ٫ا و ٢زج ضؾطره جؾبإعغس رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ذحؾبإعغس ج٥ْح٩س يف

خذ٩حش رجش ٭ِٚ ّح٧ل وَط٪طِ ذح٥ؾخقُس جؾبْرىَسل وئ٫ ١ح٫ ٬٩ جؾب٪٬٢ ضغؿ٤ُ ذْذ 
 جف٤ ذني ج٥رىّني جؾبز١ىس٬َ.ىج٥ٚ

ٙحؾبإعغس ج٥ْح٩س ؽخـ ٩ْرىٌ ئدجسٌ سبنِ ٦٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل وسبنِ ٦٥رَح٧ 
ِ ل وضط٪ط»ذحّطرحس ح ٝىج٩ه ٦ًّ ٩شٜٙ ّح٧«ج٥ٞح٭ى٭ٍ جؽبحؿ ذحؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س 

 ذحؾبضجَح ج٥ْذَذز ج٥يت َٞشس ح  زج ج٥رَح٧.

ا٩ح جؾبإعغس جؽبحفس رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل ٙهٍ ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل ٙأ٩ىجؿبح 
ؾشجء ًبنْى٫ ٦٥ٞىجّذ جؾبٞشسز يف ج٥ٞح٭ى٫ جؾبذ٭ٍل واّ٪حؿبح اا٩ىج٣ خحفسل وّ٪حؿبح 

 وضقشٙحصبح ٦١هح اّ٪ح٣ وضقشٙحش ٩ذ٭ُس.
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جؾبْحَ  ج٥ٗص٩س ٦٥ط٪ُُض ذني  زج ج٥رىُ ٬٩  و٥ٞذ ؾهذ ج٥ٚٞه وج٥ٞنحء ٥ىمِ
 جؾبإعغحشل وذني جؾبإعغحش ج٥ْح٩س0

جٖخطقحؿ يف ا٫ ج٥طٚشٝس ئهبح  ُٙٞذ ٝشس ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ وفب٢٪س ضرحص
ض٢ى٫ ذح٥شؾىُ ئذل اف٤ ٭ؾأز جؾبإعغسل ٙا٫ ١ح٭ص ٝذ ا٭ؾثص يف جْف٤ دبْشٙس 

٩ح ئ٫ ١ح٭ص ج٥ذو٥س او ٕ  ح ٙشد او طبُْس خحفسل ٙهٍ ٩إعغس رجش ٭ِٚ ّح٧ل ا
 .ج٥يت ا٭ؾأصبح ٙهٍ ٩إعغس ّح٩س٬٩ جْؽخحؿ جٔدجسَس  ٍ 

٭ؾأش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س يف ٙش٭غح او٬٢٥ ج٥ىجِٝ ج٥ْ٪٦ٍ ٝذ  ذس  زج جؾبُْحس ئر 
٩إعغحش ٭ِٚ ّح٧ل ٩ػ٤  جّطرحس ح٩إعغحش ّذَذز ٭ـ ج٥ٞح٭ى٫ فشجقس ٦ًّ 

٦٥طكشَشل وجزبحد جدحسذني  ٩إعغس جٔعْحٗ ج٥ىىينل و٩إعغس ج٥طْحو٫ ج٥ٚش٭غٍ
 ج٥ٚش٭غٍ. 

طرب ج٥ٞنحء ج٥ٚش٭غٍ ذْل جؾبْح ذ وجؾبإعغحش ج٥يت ّو٬٩ ؾهس اخشيل ٙٞذ ج
ل ١٪ح  ٍ جؼبح٣ ذح٥رغرس ؾبذسعس ّح٩سا٭ؾأش ذىجعيس  ُثحش خحفس ٩إعغحش 

جؼبٞىٛ ج٥ٚش٭غُس ج٥يت ا٭ؾأش يف جْف٤ ٦ًّ اعحط اوبح طبُْس خحفسل غ٨ 
 .(1)س جّطرب ح ـب٦ظ ج٥ذو٥س ّح٩

ور د ٙشَٜ ٬٩ ج٥ٚٞهحء ئذل ج٥ٞى٣ ذأ٫ جؾبإعغحش ج٥يت ضط٪طِ حبٞىٛ وج٩طُحصجش 
ل وقٜ ئ١شج  جْٙشجد ٦ًّ جٖقط٢حسج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ١كٜ ٙشك ج٥نشجتد وقٜ 

دبػ٤  ز   ضط٪طِٖ ٩ح ج٥يت اجٖ٭نىجء زبص ٥ىجء جؾبإعغس ضْطرب ٩إعغحش ّح٩س 
 .(2) ّح٧جؼبٞىٛ وج٩ٖطُحصجشل ٙطْطرب ٩إعغس رجش ٭ِٚ 

                                           
 .457ؿ  لج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ وجؾبٞحس٫ 0. فب٪ذ ٙإجد ٩هرحد (1)
   .458ؿ  لجؾبشؾِ ج٥غحذٜ 0د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح (2)
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يف ٭َش ١ػ  ٬٩ ج٥ٚٞهحء ج٥ٚش٭غُنيل ئر َشي  دُٝٞحنو٬٢٥  زج جؾبُْحس ٖ َْطرب 
 إٖء ا٫ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ يف ضيىس  جؼبذَع ٖ َر٢ش ؾىجص ٩رف  ز  جؼبٞىٛ 

 وج٩ٖطُحصجش ٦٥هُثحش جؽبحفس.

ج٥شؾىُ ئذل ٭ىُ ج٥ْٗٝس ج٥ٞحت٪س ذني  ذىؾىخور د ٙشَٜ  خش ٬٩ ج٥ٚٞهحء ئذل ج٥ٞى٣ 
جؾبإعغس وج٥غ٦يحش ج٥ْح٩سل ٙا٫ ١ح٫ ٦٥غ٦يس ج٥ْح٩س قٜ ج٥شٝحذس وج٥طذخ٤ يف 

 سل وئٖ ٙهٍ ٩إعغس رجش ٭ِٚ ّح٧. ؽإووبح ٙهٍ ٩إعغس ّح٩

يبٜٞ ج٥ٖشك جؾبٞقىد ٩ره حبح٣ ا٫ ج٥ذو٥س يف ج٥ىٝص جؼبحمش  ٖ و٬٢٥  زج جؾبُْحس
ضد ٦ًّ ضٚشك سٝحذطهح وع٦يحصبح ٦ًّ ١ػ  ٬٩ جؾبؾشوّحش جؽبحفس دو٫ ا٫ َ 

 ر٠٥ ضُٖ  فٚطهح وزبى٦َهح ئذل ٩شجٜٙ ّح٩س او ٩إعغحش ّح٩س. 

ج٥طؾشَُْس ئ٫  ج٥رقىؿشي ٙشَٜ ٬٩ ج٥ٚٞه ج٥ٚش٭غٍ ا٭ه َطْني ج٥شؾىُ ئذل َواخ جن 
وؾذش و١ح٭ص وجمكس ج٥ذ٥ٖس يف زبذَذ ىرُْس جؾبإعغسل وج٥ىجؾد ج٥ركع ٬ّ 

ٚهح   ج٥غحذٞس ذىفٝقذ ج٥ؾحسُ وج٥شؾىُ يف ضْشَ٘  زج ج٥ٞقذ ئذل ٤١ جؾبْحَ
 .ٝشجت٬ ضذ٣ ٦ًّ  زج ج٥ٞقذ

و٦ًّ  زج َقرف ج٩ْش يف ٭َش ج٥ٚشَٜ جْخ  ا٩ش ٩ىمىٍّ خحمْحن ٥طٞذَش 
 ج٥ٞنحء يف ٤١ قح٣ ج٦٥ه٨ ُٙ٪ح ّذج جؼبحٖش ج٥يت َىؾذ ُٙهح ٭ـ فشَف.

و٬٢٥ ٩ح  ٍ ج٥غُحعس ج٥طؾشَُْس او ذقىسز اومف ٩ح  ٍ جْدوجش ج٥ٞح٭ى٭ُس ج٥يت 
جؾبإعغس جؽبحفس   –حسُ يف ئ٭ؾحء  ز  جْ٭ىجُ ج٥ػٗغس0 جؾبإعغس ج٥ْح٩س َْط٪ذ ح ج٥ؾ

 .جؾبإعغس رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧
 ج٥غر٤ جِضُس0 ع٠٦ يف ج٥ىجِٝ ا٫ جؾبؾشُ جؾبقشٌ

ج٥ٞح٭ى٭ُس ذٞشجس ٬٩ ستُظ  ؽخقُطهحضرؾأ جؾبإعغس ج٥ْح٩س وضػرص ؿبح  -
 سل وَؾحس يفجػب٪هىسَسل وَقذس  زج ج٥ٞشجس ضيرُٞحن ٥ٞح٭ى٫ جؾبإعغحش ج٥ْح٩
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 ز  ج٥َشوٗ ٖ ٌب٬٢ ا٫ َػىس ؽ٠ يف  ٩ػ٤ ويف لدَرحؾطه ئذل  زج ج٥ٞح٭ى٫ جْخ 
 ىرُْس جؾبإعغس ج٥ْح٩سل وئ٫ ١ح٫ ٬٩ جػبحتض ا٫ َٞى٧ ج٥ؾ٠ قى٣ زبذَذ ٭ىّهح.

ج٥ؾخقُس ج٥ْنىَس  ح٭ى٫ جػب٪ُْحش وجؾبإعغحش ج٥ْح٩س ٖ َػرصوىرٞحن ٥ٞ -
وٙٞحن ٔؾشجءجش ٭ـ ٦ُّهح ج٥ٞح٭ى٫ل  ؾهشح٦٥٥ؿ٪ُْسل او جؾبإعغس جؽبحفس ئٖ ذ

وىرْحن وٖ ذطقىس ُٝح٧ اٌ ؽ٠ قى٣ ىرُْس جػب٪ُْس او جؾبإعغس جؽبحفس ج٥يت 
ضؾهشل وٙٞحن ؿبز  جٔؾشجءجشل وَغؿ٤ جغبهح يف ج٥رُح٭حش جؽبحفس ذبح يف ج٥غؿ٤ 

 جؽبحؿ جؾبْذ ؿبزج ج٥رىُ ٬٩ جػب٪ُْحش او جؾبإعغحش جؽبحفس.

ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٙٞذ ٭٨َ ج٥ٞح٭ى٫ ش رجش ا٩ح ذؾأ٫ جػب٪ُْحش وجؾبإعغح
ل وٝذ ضن٪٬ ج٥ٞح٭ى٫ جؾبز١ىس جّطرحس طبُْس رجش اق٢ح٩هح/٥0123غرس//46س٨ٝ/

فٚس ّح٩س ٤١ طبُْس َٞقذ ذبح زبُٜٞ ٩ق٦كس ّح٩س َقذس ٝشجس ٬ّ ستُظ 
جػب٪هىسَس ذحّطرحس ح ١ز٠٥ل وىبىص ذٞشجس ٬٩ ستُظ جػب٪هىسَس عكد ج٥قٚس 

 ج٥ْح٩س ٬٩ جػب٪ُْس.

يبذد ذٞشجس )) جؾبز١ىس اّٗ  ٩ح 46/0ٍ٦َ٭ى٫ س٬٩/٨ٝ ج٥ٞح/21ص جؾبحدز/و٥ٞذ ٭ق
٬٩ ستُظ جػب٪هىسَس ٩ح ضط٪طِ ذه جػب٪ُْحش رجش ج٥قٚس ج٥ْح٩س ٬٩ جخطقحفحش 
ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ١ْذ٧ ؾىجص جؼبؿض ٦ًّ ا٩ىجؿبح ٦١هح او ذْنهحل وّذ٧ ؾىجص شب٠٦ 

خطقس ذرضُ جؾب٢٦ُس ٦٥٪رْٚس وؾىجص ُٝح٧ جػبهس جٔدجسَس جؾب جؾبذز ز  ج٩ْىج٣ دبنٍ 
 (.(ج٥ْح٩س ج٥يت ضٞى٧ ذبح جػب٪ُْس

 ج٩ٖطُحصجشو ٢زج َطنف ا٫  ز  جؾبإعغحش ٖ شب٠٦ ئفذجس ج٥ٞشجسجش جٔدجسَسالل وئ٫ 
 جؾبخققس ؿبح ٝذ ٩ركص ٦٥ؿهس جٔدجسَس جؾبخطقس ج٥يت ضؾشٗ ٦ُّهح.

 و ٢زج ٌب٢ررح ا٫ ٭غطرطؽ ٬٩  زج ج٥ركع ٩ح 0ٍ٦َ

وجؾبإعغحش جؽبحفس اوبح ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ  جْف٤ يف جػب٪ُْحش -0
 قطً و٥ى جمي٦ْص  ز  جػب٪ُْحش ذح٥رِٚ ج٥ْح0٧
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 ا٫ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٢َ٪٬ وسجء ١حٙس ضقشٙحش ج٥غ٦يحش جٔدجسَسل ٙهز  ج٢ٚ٥شز ٖ -6
وقذ ح ٥طيرُٜ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل وٖذذ ؿبح ٬٩ ٢ٙشز او وع٦ُس ٙرُس اخشي  ض٢ٍٚ

 ئمحُٙس.

ج٥غُحعس «ج٥ْح٧ ٢ٙشز ٩ىمىُّس ٩حدَسل و ٍ اٝشخ ئذل ر٠٥ ا٫ ٢ٙشز ج٥رِٚ 
ج٥ٞح٭ى٭ُسل و ى ج٩ْش ج٥زٌ ؼبَرح  يف ٩قش  وج٥قُحٕس٩رهح ئذل ج٬ٚ٥  »ج٥طؾشَُْسِ

جػب٪ُْحش ج٥يت يبٜ ؿبح جعطخذج٧  ذطكذَذ »ستُظ جػب٪هىسَس« جؾبؾشُ ُٝح٧قني 
 وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧.

وخُحس  زج ج٥رىُ ٬٩  ٚحءجفيٙهز  ج٥غ٦يس جؾبخى٥س ٥شتُظ جػب٪هىسَس  ٍ 
 ج٥رِٚ ج٥ْح٧ جػبذَش ذحعطخذج٧ ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س.

طربَش ضيرُٜ اق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ ٥ٙٞذ ع٠٦ ج٥ٚٞه ىشَٞحن  خش  لا٩ح يف ٙش٭غح -4
 جٔدجسٌ ٦ًّ  ز  جؾبؾشوّحش وجػب٪ُْحش جؽبحفس رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧.

ل وجّطرحس ح و زج ج٥طربَش  ى ضيرُٜ ٭َح٧ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ٦ًّ جؾبؾشوّحش جؾبز١ىسز

 .٩service publics virtuelleشجٜٙ ّح٩س ٦ُْٙس 

ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٖ ضغطيُِ ٩غط٦ٞس ا٫ ضإعظ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل وٖذذ  ٢ٚٙشزفس ٗوجؽب
 و٤ْ٥ امههح ٢ٙشز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧. لْضص  ز  ج٢ٚ٥شز ذىع٦ُس ٙرُس اخشيضا٫ 

ط٪ُُض ٥او ١حُٙس و٬٢٥ و١٪ح ٦ٝرح عحذٞحن ٙٞذ ض٢ى٫ ج٥رقىؿ ج٥ٞح٭ى٭ُس ٕ  وجمكس 
ل ٙ٪ح  ى عر٤ُ ج٥ٞنحء ج٥ْح٧ جؾبإعغس ج٥ْح٩س ٬٩ جؾبإعغس جؽبحفس رجش ج٥رِٚ

 .؟٦٥ط٪ُُض ذُره٪حل و٩ح  ٍ جْعظ ج٥يت َْط٪ذ ح ٬٩ اؾ٤  زج ج٥ط٪ُُض
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 0حبدي ػششـًطهت انـان

 ش انيت ٌؼتًذىب انمؼبءـًؼبٌٍـان
 صخبـًؼنٌي انـان ًؼنٌي انؼبو يٍ انشخضـانشخض ان ًٍٍضـيف ت

جضغِ ٭ؾحه ج٥ذو٥س جؾبْحفشز جضغحّحن ٦٩٪ىعحنل ّ٪ٞحن و٩غيكحنل ا ذجٙحن 
وٕحَحشل ئر اخزش ضشضحد ـبحٖش ؾذَذز وشبحسط ا٭ؾيس قذَػس ١ح٭ص ٩ٞقىسز 

 ٦ًّ ؾهىد ج٥رؾحه ج٥ٚشدٌ.

و٥ٞذ ١ح٫ ؿبزج جٖضغحُ ٭طحتؽ وج٭٢ْحعحش ٝح٭ى٭ُس ٩طْذدز عىجء ػبهس ج٥طٚح٤ّ ذني 
ْح٧ ا٧ ػبهس ٍهىس ٩رؾ ش و٩ؾحسَِ ؾذَذزل وٕ  ـبحٖش ج٥رؾحه جؽبحؿ وج٥

 ر٠٥....

ل و ٤  ٍ جؾبرؾ شو٥ٞذ ّشمرح عحذٞحن ؾبىٝ٘ ج٥ٚٞه ٬٩ ٍهىس ذْل  ز  
٩إعغحش ّح٩س ا٧  ٍ ٭ىُ ؾذَذ ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل ١٪ح ّشمرح اَنحن 
ؾبىجٝ٘ ج٥ٚٞهحء ٬٩ جْؽخحؿ جؽبحفس رجش ج٥رِٚل و ٤ ىبد ا٫ ضضود ذأعح٥ُد 

ج٥ْح٧ ٬٩ اؾ٤ زبُٜٞ إشجك  ز  جْؽخحؿ ج٥يت  ٍ زبُٜٞ ج٥قححل ج٥ٞح٭ى٫ 
 ج٥ْح٧.

وٝذ ََهش جؾبؾشُ ئسجدضه يف زبذَذ ىرُْس ج٥ؾخـ جؾبْرىٌل و٬٩ ؾهس اخشي ٙٞذ 
ذي ٦٥ُٞح٧ قضن٨  ز  جٔسجدز وَغط٦ٖٜ ٙه٪هحل وّرذتز ىبد ٦ًّ ج٥ٞنحء ا٫ َط

 ذبز  جؾبه٪س.

ْرىَس ج٥ْح٩س )ج٦ُٝٔ٪ُس( ٬٩ ا٭ه ٖ فْىذس يف شبُُض جْؽخحؿ جؾب ٖ ؽ٠و
ٙحْؽخحؿ جؾبْرىَس ج٥ْح٩س ج٦ُٝٔ٪ُسل ٖ ضْذو ا٫  لجؾبْرىَس جؽبحفس جْؽخحؿ

٬٩ عُحدصبح وع٦يطهح ج٥ْح٩سل  جنءىص ؾضض٢ى٫ اٝغح٩حن ئدجسَس ٬٩ اٝغح٧ ج٥ذو٥س زب
 وضط٪طِ ذح٥ؾخقُس ج٥ٞح٭ى٭ُس يف ئىحس ٩ح  ى ٩ٞشس ؿبح.



256 
 

٬٩ ٩هح٧ ج٥ذو٥س يف ضغُ   جنءىذل ؾضُٙه ضط جخطقص جٔىحس ج٥زٌو ٍ يف 
جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ذٞقذ زبُٜٞ جؾبرحِٙ وجؽبذ٩حش ج٥ْح٩س ٦٥ؿ٪هىس ا٩ح جْؽخحؿ 
جؾبْرىَس جؽبحفس ٙهٍ طبحّحش خحفس اعغهح جْٙشجد يف ئىحس ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل 

 ويف قذود ٩ح  ى ٩غ٪ىـ ؿبح ٬٩ ٭ؾحىحش.

 وضػىسرىَس جؽبحفس ُٙذٛ ا٩ح ذؾأ٫ شبُُض جْؽخحؿ جؾبْرىَس ٬٩ جْؽخحؿ جؾبْ
ُثحش اٌ جؿب »جؾبشُٙٞس«فْىذحش ٩طْذدز قُر٪ح ٭رط٤ٞ ئذل ـبح٣ جْؽخحؿ ج٥ْح٩س 

 او جؾبإعغحش ج٥ْح٩س.

وذح٤ْٚ٥ ٙا٫ ٕح٥رُس ج٥ؾشجـ َْحػبى٫ ٩ؾ٦٢س ج٥ط٪ُُض ذني جْؽخحؿ ج٥ْح٩س 
وجؽبحفس ٦ًّ مىء زبذَذ ح جؾبٞقىد ٬٩ جؾبإعغحش ج٥ْح٩س ٦ًّ جّطرحس ا٫ 

 عرٜ ٝى٥ه0 ١٪ح ٥ْح٩س  ٍ ج٥ؾ٤٢ ج٩ْػ٤ ٦٥٪رؾأز ج٥ْح٩سجؾبإعغس ج

و٬٢٥ جؾبؾشُ ١ػ جن ٩ح َْ ٗ ٥رْل جؾبؾحسَِ جؽبحفس ذح٥ؾخقُس جؾبْرىَس ذقٚس ج٥رِٚ 
ج٥ْح٧ل وّرذتز َٞى٧ ج٥طؾحذه ذُرهح وذني جؾبإعغس ج٥ْح٩س وَذٛ ج٥ٚق٤ وج٥ط٪ُُضل ٖعُ٪ح 

 طِ ذح٥ؾخقُس ج٥ٞح٭ى٭ُس.ط٪ضا٫ ٦١طح جؾبإعغطني صبذٗ زبُٜٞ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل و

و٥ٞذ ادي  زج جٖخطٗه وج٥طذجخ٤ يف جؾبٚهى٩ني ئذل ا٫ عُحعس جؾبؾشُ ج٥ٚش٭غٍ 
٦ًّ اوب٪ح ٩ جدٙني يف ١ػ   جٖفيٗقنيجىشدش يف ج٥ٞش٫ جؾبحمٍ ٦ًّ جعطْ٪ح٣ 

 .(1)٬٩ جؼبحٖش 

و٦ًّ  زج جْعحط ٨٦ٙ ٬٢َ ج٥ىف٘ ج٥زٌ ًب٦ْه جؾبؾشُ ٦ًّ جؾبإعغس 
 َذ ىرُْطهح ج٥ٞح٭ى٭ُس.٩رطؿحن يف زبذ

                                           
ٍ    ظ0 عطحعالالُرى ذالالى٥ُ  (1)  لشبُُالالض جؾبإعغالالحش ج٥ْح٩الالس ٩الال٬ جؾبإعغالالحش جؽبحفالالس يف ج٥ٞالالح٭ى٫ ج٥ٚش٭غالال

 .27ؿل ٣.ؼ.و ل1959 لظذحسَ
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ؾبؾشُ جا٩ح ذْذ ا٫ جعطٞش ج٥ٞنحء ٦ًّ ج٥ط٪ُُض ذني ج٥طْر ٬َل ٙا٫ وف٘ 
٦٪رؾأز ذأوبح ٩إعغس ّح٩س ٢َى٫ ٦٩ض٩حن ٦٥ٞحمٍل ُٙ٪ح ّذج قحٖش جؾبؾشوّحش ٥

 .(1)سكبجؾبإ

ٕ  ا٭رح ٭ؾح ذ ج٥ُى٧ قحٖش َق٘ ُٙهح جؾبؾشُ جؾبرؾأز ج٥يت َرَ٪هح ذأوبح ٩إعغس 
٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫  -يف ٭َش ج٥ٚٞه وج٥ٞنحء –ل و٩ِ ر٠٥ ٖ ضْطرب رجش ٭ِٚ ّح٧

 .جؽبحؿل وئهبح ضْذ اؽخحفحن ّح٩س

٫ او٩ح َضَذ يف ّ٪ٜ ج٥طذجخ٤ وجٖخطٗه وجٖؽطرح  ذني ج٥رىّني ٬٩ جْؽخحؿ 
ضطذخ٤ ٥ٕؽشجٗ وج٥شٝحذس ٦ًّ جؾبإعغحش جؽبحفسل ذؾ٤٢ ٖ  ٩حج٥ذو٥س ١ػ جن 

جؾبْ٪ى٣ ذبح يف خقىؿ جؾبإعغحش ج٥ْح٩سل ١ز٠٥ ٙا٫ ًبط٦٘ ٬ّ ج٥ىفحَس جٔدجسَس 
خنىُ جؾبإعغس جؽبحفس ٦٥شٝحذس وجٔؽشجٗ حب٨٢ ُٝح٩هح ٦ًّ خذ٩حش رجش ٭ِٚ 
ّح٧ ذٚغف ججملح٣ ؿبح ٖعطْ٪ح٣ وعحت٤ ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ جٖعطػرحتٍ جؾبيرٜ يف 

 جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س.

جٖٝطقحدَسل ٙا٫ وذحٔمحٙس ئذل ر٠٥ل و٩ِ جضغحُ ٭ؾحه ج٥ذو٥س وٍهىس جؾبشجٜٙ 
١ر جن ٬٩ جؾبإعغحش ج٥ْح٩س افرف ٌبحسط ج٫ِ ا٭ىجّحن ٬٩ جْ٭ؾيس ج٥يت  ؾح٭رحن

شبحسط ذحْف٤ ٬٩ ٝر٤ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل و٬٩ ؾهس اخشي ٙا٫ ٩غحمهس 
جْٙشجد وجػب٪حّحش جؽبحفس رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٝذ عكرص ٩ْهح ١ػ جن ٬٩ اق٢ح٧ 

 ؿ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ.ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ٦ًّ ـب٪ىّس ٬٩ اؽخح

و٦ًّ  زج جْعحط ٨٦ٙ َْذ ٩ُٚذجن ج٫ِ ٥طكذَذ ج٥ٚىجف٤ ذني ٭ىٍّ جْؽخحؿ 
ل ً ٩ىمىُ ج٥رؾحهجّٖط٪حد ٦ًّ ٩ىمىُ ج٥رؾحه ج٥زٌ ٌبحسعه ج٥ؾخـل وٖ ٦ّ

 وٖ ٦ًّ ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥زٌ ًبنِ ٥ه.

                                           
 .73ؿ لج٥ؾشُّس ش جٔدجسَس و٩رذاجغشوش ذذو0ٌ ضذسؼ ج٥ٞشجس د. (1)
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و٩ِ ر٠٥ل ٙٗ َضج٣ وجؾرحن ج٥ركع ٬ّ ٩ُْحس قحع٨ ٥طكذَذ  ز  ج٥ٚىجف٤ل 
ُع ا٫ ج٥ط٪ُُض ذني جؾبإعغس ج٥ْح٩س وجؾبإعغس جؽبحفس رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل  ى ذحخطقحس ق

وضْذدش فبحوٖش ؾشوُ جؽبحؿل و٥ى ١ح٫ رج ٭ِٚ ّح٧ل وجؾب شبُُض ذني جؾبشٜٙ ج٥ْح٧.
دٌ ٥ى "١٪ح َٞشس جْعطحر  –وَرذو ػحن ٬ّ ٩ُْحس دُٜٝ ؿبزج ج٥ط٪ُُضل ج٥ٚٞه وج٥ٞنحء حب

٥ؾأ٫ ٩حسجن ذػٗغس ٩شجق٤ يف  زج ج ضيىس ج٥ٚش٭غٍ ٝذ ا٫ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ" ذحدَش
 .٩ططحذْس

١ح٫ ـب٦ظ ج٥ذو٥س َْط٪ذ ٦ًّ ج٥ْ٪٤ جؾبرؾة ٦٥٪إعغسل و٦ًّ  ادلشحهخ األًىلٍٙٚ 
٢َى٫ ٝذ ٩رف ؿبح ٬٩ ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ٙارج ١ح٭ص جؾبإعغس ٝذ ا٭ؾثص يف  ٩ح

٬٩ ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس جْف٤ دبْشٙس ٙشد ّحدٌ او  ُثس ّح٩سل وٖ ضط٪طِ ذؾٍء 
١كٜ ٙشك مشجتد وقٜ جٖقط٢حس وقٜ ئؾرحس جْٙشجد ٦ًّ جٖ٭ن٪ح٧ ئ٥ُهحل ٙهٍ 
٩إعغس خحفس و٦ًّ ج٢ْ٥ظ ض٢ى٫ ج٥ذو٥س او اقذ جْؽخحؿ جؾبْرىَس ج٥ْح٩س  ٍ 

 ج٥يت ا٭ؾأش جؾبإعغس و٩ركطهح ذْل  ز  ج٩ٖطُحصجشل ٙهٍ ٩إعغس ّح٩س.

 جن ٩ح ا٭ؾأش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ٩إعغحش ا٫  زج جؾبُْحس ٖ َغط٨ُٞ ٢ٙػ و٬٢٥ سؤٌ
يف ٙش٭غح ٩إعغس جٔعْحٗ ج٥ىىين و٩إعغس –خحفس رجش ٭ِٚ ّح٧ و٬٩ ا٩ػ٦طهح 

ج٥طْحو٫ ج٥ٚش٭غٍ ٦٥طكشَش وٕ  حل ويف جػبح٭د جؾبٞحذ٤ ٙٞذ جعطٞش ج٥ٞنحء جٔدجسٌ 
ج٥ٚش٭غٍ ٦ًّ جّطرحس ٩ذسعس جؼبٞىٛ ج٥ٚش٭غُس ٩إعغس ّح٩س ٩ِ اوبح ا٭ؾثص يف 

 ؽ٤٢ طبُْس خحفس. جْف٤ ٦ًّ

طبُْس ج٥شٜٙ )ويف  زج ج٥قذد ٝشسش فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ جؾبقشٌ ا٫ )
ّح٣ٍ ٖ  ش٭ؾحؤ ح ذأ٩ئذحؼبُىج٫ل طبُْس خحفسل وٖ ضْطرب ٩ق٦كس ق٢ى٩ُسل و
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َنًٚ ٦ُّهح  ز  ج٥قٚس ٩ػ٦هح ٩ػ٤ جػب٪ُْس جؽب َس جٔع٩ُٗس و٩غطؾًٚ 
 .(1)((جؾبىجعحز جْ ٦ُس ج٥يت ا٭ؾثص ذأوج٩ش ّح٥ُس

و٬٩ ٭حقُس اخشي ٙا٫ ٩ُْحس ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س وقذ  ٖ ٢ٍَٚل ئر دل 
َْذ اقذ َر٢ش ؾىجص ج٥ خُـ ٦٥٪إعغحش جؽبحفس رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ذرْل  ز  

 ج٩ٖطُحصجش.

جّط٪ذ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ ٦ًّ ـب٪ىّس ٬٩ ج٥ٞشجت٬ ج٥يت  ادلشحهخ انثبٍَخويف 
٠٥ يف مىء ج٥ٞىجّذ ج٥ٞح٭ى٭ُس جؾبٞشسز يف ٝح٭ى٫ ضُٚذ يف زبذَذ ىرُْس جؾبإعغسل ور

 اذشص  ز  ج٥ٞشجت٬ ٭ىُ ج٥ْٗٝس ج٥ٞحت٪س ذني جؾبإعغس وج٥ذو٥س. و١ح٫ لئ٭ؾحتهح

وذح٥رغرس ٥طكذَذ  وئ٥ٖحتهحلٙارج ١ح٭ص ج٦٢٥٪س جْخ ز ذح٥رغرس ٔ٭ؾحء جؾبرَ٪س 
ٙاوبح  ج٥ٞىجّذ جؾبط٦ْٞس ذطر٨َُ ج٥ْ٪٤ ُٙهح وع  ل ١ح٭ص جؾبإعغس ّح٩سل وئٖ

 .(2) ٩إعغس خحفس

وذْرحسز اخشي ٖ ض٢ى٫ جؾبإعغس ّح٩س ئٖ ئرج ١ح٭ص سبنِ ٥غُيشز جؼب٢ح٧ ٦ُّهح 
١أ٫ سبنِ ظبحَحصبح ٥طقذَٜ ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل وا٫ ىبشٌ ضُْني ٩ذَشَهح ذىجعيس 
جؼب٢ح٧ وا٫ سبنِ ٝشجسجش  إٖء جؾبذَش٬َ واّ٪حؿب٨ ٥شٝحذس دُٝٞس ٬٩ ؾح٭د 

 ٬٩ ر٠٥ل ٙحؾبرَ٪س ٩إعغس خحفس. ٙارج دل ٬٢َ ؽٍء لج٥ذو٥س

ويف جؾبشق٦س ج٥ػح٥ػس0 وذغرد ٝقىس  ز  جؾبْحَ  طبُْهحل جربه ج٥ٞنحء ئذل سٙل 
ّ٪ح٣ ع٦يحضه ج٥طٞذَشَس يف ٤١ قح٥س افبحو٥س ج٥ركع ٬ّ ٩ُْحس ٩ىقذ وج١طًٚ ذ

٦ًّ قذز ضشؾُكحن ٥ّٗطرحسجش ج٥ْ٪٦ُس يف مىء ج٥رقىؿ ج٥طؾشَُْس ج٥يت زب٨٢ 
 .اعحعحن ٬ّ ئسجدز جؾبؾشُ ج٥قشيبس او ج٥ن٪رُس جؾبإعغسل ذحقػحن

                                           
 .67ؿ  ل1عرس ؼ 15ـب٪ىّس جؾبرحدب ج٥يت ٝشسصبح  ز  جد٢٪س يف  (1)
 .18ؿ  ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌلد. فب٪ذ ذ٢ش ج٥ٞرح٭0ٍ ٭َشَس جؾبإعغس جؾبهرُس يف  (2)
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ى٤َ جؾبي٦ٜ ٦ًّ ج٥رـ ٝذ َإدٌ ئذل ٭طحتؽ ضطرحٝل ٩ِ ْو٬٢٥ ج٥طل ٙح٥رـ اوٖن
 ىرحتِ جْؽُحء.

ٙح٥رـ ٝذ َي٪ظ جؼبُٞٞس وَطؿحًٙ ٩ِ قش١س ج٥ىجِٝل وّرذتز ىبد ٦ًّ ٨٦ّ 
ْعظ جؾبىمىُّس ج٥ٞح٭ى٫ كبػٗا يف ج٥ٚٞه ا٫ َنِ جؾبْحَ  جؼبُُٞٞس ج٥ٞحت٪س ٦ًّ ج

وج٦ْ٥٪ُسل  زج ٙنٗا ٬ّ ا٫ ٩ْحَ  ج٥ٚٞه ٝذ ٢َى٫ سجتذز و٦٩ه٪س ٥ٗربح حش 
 ج٥طؾشَُْس.

)ٙح٥رَشَس ج٥يت صبؿش ٤١ ) "٩0ُؾ٤ُ عطحضُرىذى٥ىط "ويف  زج ج٥قذد َٞى٣ ج٥ُٚٞه 
جؾبؾشُ  ٍ ٭َشَس رجش ٙحتذز  ئسجدزئٖ  ٩ُْحس ٩ىمىٍّل وٖ ضأخز ذْني جّٖطرحس

 . (وبح صبؿش ٤١ ـبهىد ٔٝح٩س ٩ُْحس قٍُٞٞ(٦ّ٪ُس فبذودز ْ

ٙح٥قٚس ج٥ْح٩س ٖ ضرؾأ ٬٩ ئسجدز جؾبؾشُل وئهبح ٬٩ ىرُْس جؾبإعغسل و٬٩ جؾب٪٬٢ ا٫ 
ىرُْس ٭غ٨٦ ٦٥ٞحمٍ ا٫ َطؿح ٤ ذقىسز ١ح٦٩س ج٥رـ ج٥ٞح٭ى٭ٍل ئرج ١ح٫ ٖ َطٜٚ ٩ِ 

 .ج٥ؾخـ

ٍ ٕح٥رهل او وئرج دل َىؾذ ٭ـ فشَفل ٙح٥ركع ٬ّ ٢ٙشز ج٥قححل ج٥ْح٧ل و ٤  
٦ًّ ج٤ْٝ سجؾكس يف ٭ؾحه ج٥ؾخـ جؾبْرىٌل او ا٫  ذٗ زبٜٞ ج٥شذف  ى ج٥ٖح٥د 
وج٥شجؾفل ذحّطرحس ا٫ جؾبرَ٪حش جؽبحفس زبٜٞ جؾبقححل جؽبحفسل و٬٢٥ َٗقٌ ا٫ 
٢ٙشز جؾبق٦كس ج٥ْح٩س ٖ ضق٦ف ٩ُْحسجن دُٝٞحن ٦٥ط٪ُض ذني جؾبرَ٪حش ج٥ْح٩س وجؽبحفسل 

سز ١ػ ز ج٥طٖ  ذطٖ  ج٥َشوٗ ج٥غُحعُس وجٖؾط٪حُّس ذغرد اوبح ٢ٙشز ٩ش٭س ٩طيى
ٙنٗا ٬ّ ا٫ زبُٜٞ جؾبقححل ج٥ْح٩س ٥ُظ وٝٚحن ٦ًّ جؾبرَ٪حش  لوجٖٝطقحدَس

 ٗ جؾبإعغحش ج٥ْح٩س ج٥رِٚ ج٥ْح٧.ذج٥ْح٩سل ٢ٙػ جن ٩ح ضغطه

ٙارج دل ض٬٢ ٝشَرس ج٥قححل ج٥ْح٧ ٝحىْس ج٥ذ٥ٖس يف زبذَذ ىرُْس ج٥ؾخـ 
يف مىء قؿ٨ ج٥ىعحت٤ جٖعطػرحتُس ج٥يت ٢َى٫ ج٥ٞح٭ى٫ ٝذ  جؾبْرىٌ ٙهٍ ضؾ٤٢

جؾب٢٦ُسل وٙشك ج٥شعى٧  ٭ضُومْهح زبص ضقشٗ ج٥ؾخـ جؾبْرىٌل ٩ػ٤ ئؾشجءجش 
وئفذجس ج٥ٞشجسجش جؾب٦ض٩س ذحٔسجدز جؾبرٚشدزل وقٜ ئؾرحس جْٙشجد ٦ًّ جٖ٭ن٪ح٧ ئ٥ُهل 
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شد ج٥ىٖدز ٦ًّ ذحّطرحس ا٫ ج٭طغحخ ج٥ٚشد ئذل ج٥ذو٥س ج٭طغحخ ئؾرحسٌ َط٨ دبؿ
ئ٦ُٝ٪هح او ج٥ىٖدز ٬٩ اذى٬َ َط٪طْح٫ جبرغُطهحل و١ز٠٥ ج٭طغحخ ج٥ٚشد ئذل ج٥ؾخـ 
جٔدجسٌ ج٦ُٝٔ٪ٍ  ى ج٭طغحخ ئؾرحسٌ َط٨ دبؿشد جٔٝح٩س يف دجتشز  زج ج٥ؾخـ 

وس٨ٕ فكس ر٠٥ ٦١هل ٙٗ ص٥رح لبذ ٩رَ٪حش ّح٩س ١ح٢٥رحتظ ٩ػٗال ٖ  لجٔدجسٌ
حسَحنل ذُر٪ح لبذ ٩رَ٪حش خحفس ١حْعشز ُسَحن ذ٤ جخط٢َى٫ جٖ٭طغحخ ئ٥ُهح ئؾرح

 ٩ػٗال ٖ ٢َى٫ جٖ٭طغحخ ئ٥ُهح جخطُحسَحن ذ٤ ئؾرحسَحن.

و٥ز٠٥ وؾد ا٫ ٭غط٢٪٤ ج٥قىسز يف مىء دوس ج٥ذو٥س يف خ٦ٜ ج٥ؾخـ 
 وضقُٚطه. ئوبحتهل غ٨ يف ضٞشَش وئدجسَحنجؾبْرىٌ ويف كبحسعس ج٥شٝحذس ٦ُّه ٩ح٥ُحن 

٪ذز ٬٩ ج٥ٞنحء يف ض٢ُُ٘ ىرُْس جؾبرؾأز لبذ  وجمكحن يف ق٨٢ و ز  جؾبْحَ  جؾبْط
٫ ج٥طؾشَِ يف ئ)و٬٩ قُع ) 0جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش وج٥زٌ ضٞى٣ ُٙه

ٝذ خٗ ٬٩ اٌ ضْشَ٘  ٥0156غرس  ٩46قش ٝر٤ ج٥ْ٪٤ ذح٥ٞشجس ذٞح٭ى٫ س٨ٝ 
٢ح٫ ًب٦و ٦٥٪إعغحش ج٥ْح٩سل ذ٤ ئ٭ه دل يبغ٬ جعطْ٪ح٣ ضْر  جؾبإعغحش ج٥ْح٩سل ٙ

١٪ح ا٭ه دل ٦َطض٧ خيس ٩ىقذز او ؽ٢ٗا  لذُرهح وذني جؾبإعغحش رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧
وجقذجن يف ئ٭ؾحء جؾبإعغحش ج٥ْح٩سل ٩رهح ٩ح ٭ـ فشجقس ٦ًّ ض٢ُُٚهح ج٥ٞح٭ى٭ٍ 

ا دبركهح ج٥ؾخقُس جؾبْرىَس يف ٝح٭ى٫ ضو٩رهح ٩ح جؾط لوجّطرحس ح ٩إعغحش ّح٩س
 رـ فشجقس ٦ًّ ض٢ُُٚهح ج٥ٞح٭ى٭ٍ. ئ٭ؾحتهح او يف ٝح٭ى٫ ٖ قٜ دو٫ ج٥

٭ه و٥ث٬ ١ح٫  زج جؽب٦و وج٥ٖ٪ىك ٬٩ ٭حقُسل وخيىسز ج٥رطحتؽ ج٥يت ئو٬٩ قُع 
ض ضد ٦ًّ زبذَذ ٩ح ئرج ١ح٫ ج٥ؾخـ جؾبْرىٌ ج٥زٌ َإدٌ خذ٩حش رجش ٭ِٚ ّح٧ 
٩إعغس ّح٩س ا٧ ٖل ٬٩ ٭حقُس اخشيل ضٞطنٍ جسبحر ٩ُٞحط ٦٥طٚشٝس ؾح٩ِ ٩ح٭ِل 

طذجّه ٬٩ ٩ٞحَُظ ذزجضه يف  زج ج٥ؾأ٫ ٙؾ٤ يف ج٥ىفى٣ ئذل  ز  ئٖ ا٫ ٩ح عرٜ جذ
ج٥ٖحَسل ئر دل َق٦ف اٌ ٩ُٞحط ذزجضه ئٖ يف ذْل جؼبحٖش دو٫ ج٥رْل جِخشل و٬٩ 
غ٨ ٙٗ ٩رذوقس ٬٩ ا٫ َى٤١ ا٩ش ج٥ط٢ُُ٘ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٦٥٪إعغحش و ٤  ٍ ّح٩س ا٧ ٖ 

ش  ٤٢٥ قح٥س َغطْني وج٥ٞنحء يف ضٞذَ لئذل ضٞذَش ج٥ٞنحء يف ٤١ قح٥س ٦ًّ قذز
ذحؾبٞحَُظ جؾبؾحس ئ٥ُهح يف ـب٪ىّهحل ذىفٚهح ٩ّٗحش صبذٌ ئذل قُٞٞس ىرُْس 
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جؾبإعغسل ٙهى َشؾِ ْٙٗا ئذل ج٥رقىؿ ج٥طؾشَُْس ئ٫ وؾذش ٥ُطْشٗ ٩ح ئرج ١ح٫ 
جؾبؾشُ ٝذ ا٬٦ّ ذىمىـ ئسجدضه ُٙ٪ح َط٦ْٜ ذيرُْس جؾبإعغس ا٧ ٖل وٖ ىبطضب 

جؾبإعغسل و ٤ ٬٩ خ٦ٜ جٔدجسز او ٬٩ خ٦ٜ جْٙشجدل  ذأف٤ ٭ؾأز ذٌَغطهذز٠٥ل ذ٤ 
١٪ح َغطأ٭ظ دبذي جخطقحفحش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ج٥يت ضط٪طِ ذبح جؾبإعغسل و ٤ ؿبح 
٩ػٗا قٜ ٙشك ج٥نشجتد وج٥شعى٧ ا٧ ٖل وَغطر  اَنحن دبذي سٝحذس جٔدجسز ٦ًّ 

ح ئ٥ُه ضٞذَش  جؾبإعغس ٬٩ ج٥رحقُطني جٔدجسَس وجؾبح٥ُسل غ٨ َغطررو ٬٩ ٤١ او٥ث٠ و٩
 .(1) (ؼبُٞٞس ىرُْس جؾبإعغس(

يف  "ىس١٤َ د "وَرذو ا٫  ز  جد٢٪س ضررص جؾبُْحس ج٥طك٦ُ٦ٍ ج٥زٌ جّط٪ذ  
وخٗفس  زج جؾبُْحس جؾبْط٪ذ اعحعحن ٦٥ٞح٭ى٫ ل سعح٥طه ٦٥كقى٣ ٦ًّ ج٥ذ١طىسج 

ٖ ىبىص ج٥رَش ئذل جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ او جؾبؾشوُ او ج٥رؾحه ذقىسز )) 0جٔدجسٌ ا٭ه
ش١ُرُس ّح٩سل وئهبح ذح٥رَش ئذل ٤١ ّ٪٤ ٦ًّ قذضهل ور٠٥ ذطك٤ُ٦ جؾبش١ض ج٥ٞح٭ى٭ٍ ض

ا٧ ٬٩ وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫  ل٧ووعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ جؾبطرْسل و ٤  ٍ ٬٩ وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح
وذْرحسز اففل  ٤ جضرِ يف ر٠٥ اع٦ىخ جٔدجسز ج٥ْح٩س ا٧ اع٦ىخ جٔدجسز  لجؽبحؿ
 .(2)((؟جؽبحفس

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .181ؿ ل 2ـب٪ىّس  ز  جد٢٪س ج٥غرس  (1)
 .244ؿ لحء جٔدجسٌند. فب٪ىد فب٪ذ قح0ٌٙ ج٥ٞ (2)
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 ع انؼبوششكبد انمطب
 

 و٩غيكحن٭ى رح عحذٞحن ذح٥طيىس ج٢٥ر  ج٥زٌ ىشا ٦ًّ ا ذجٗ ج٥ذو٥س ّ٪ٞحن 
وكبح عحّذ ٦ًّ  زج ج٥طيىس ٍهىس  لجٖٝطقحدٌٖعُ٪ح ُٙ٪ح َط٦ْٜ ذرؾحىهح 

 ج٥ٞيحُ ج٥ْح٧ ٦ًّ ١ػ  ٬٩ جؾبؾشوّحش جؽبحفس. وعُيشزج٥طأ٨ُ٩  س٩ىؾ
 .؟و٬٢٥ ١ُ٘ وجؾه ج٥ؾحسُ ئدجسز  ز  جؾبؾحسَِ جؾبإكبس

 ع٠٦ ج٥يشَٜ جِض0ٍ –٫ جؾبؾشُ ذقىسز ّح٩س ئيف جؼبُٞٞس 
فٚس جؾبإعغس ج٥ْح٩سل وذز٠٥ افرف ٬٩  فشجقس٩رف ذْل  ز  جؾبؾحسَِ  -

ئفذجس ج٥ٞشجسجش  –ذح٥يرِ  –قٞهح كبحسعس وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل دبح يف ر٠٥ 
 جٔدجسَس يف جؼبذود ج٥يت ضغ٪ف ذبح ىرُْس جؾبإعغس ج٥ْح٩س جٖٝطقحدَس.

 .(1) جؾبؾشُ ٦٥٪ؾشوُ ذقٚس ج٥ؾش١س جؾبغحمهسجقطٌٚ  -

ش١حش جؾبغحمهسل و ٤  ٍ ٬٩ ؾو٥ٞذ ؽؿش خٗٗ ٙٞهٍ قى٣ ىرُْس  ز  ج٥ -
 اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ ا٧ ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧.

وج٥ىجِٝ ا٫ ا٦ٕد ج٥ٚٞهحء يف ٩قش وٙش٭غح َشو٫ ا٫  ز  ج٥ؾش١حش ٬٩ اؽخحؿ 
 .(2) ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ

يف ٩قش ا١ذ  ز  جؼبُٞٞس يف ١ػ  ٬٩ اق٢ح٩هل و٬٩ ر٠٥  ١٪ح ا٫ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ
طضب ذْل لبل وج٥يت 62/06/0122 يف0ق٨٢ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح ج٥قحدس 

ؽش١حش ج٥ٞيحُ ج٥ْح٧ ٥ُغص ؾهحش ئدجسَسل ذ٤ ضْطرب ٬٩ اؽخحؿ  ئ٫ )) 0ٙٞشجضه
جسجش ٫ ج٥ْح٦٩ني ُٙهح ٥ُغىج ٩ىٍٚني ّ٪ى٩ُنيل وٖ ضْطرب ج٥ٞشئج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل و

ج٥قحدسز يف ؽإووب٨ ٝشجسجش ئدجسَسل كبح ًبنِ ٥شٝحذس ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ئ٥ٖحء 

                                           
 .57ؿ لدجس ج٥ْشذٍ لرحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ج٥ٞح شزع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حوٌ ٩ (1)

 .59ذرذ  717ؿ  ل9ـب٪ىّس  ز  جد٢٪س ج٥غرس  511جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ  (2)
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وضْىَنحنل ذ٤  ٍ ـبشد اّ٪ح٣ ٝح٭ى٭ُس ٕ  ئدجسَسل كبح ًبطـ ج٥ٞنحء ج٥ْحدٌ 
 .(1)ذح٥ٚق٤ ذبح ذيٗ٭حن وضْىَنحن(( 

 خش يف زبذَذ فٚس  ز   جسبز عرُٗا "ج٥ذ١طىس فب٪ذ ٙإجد ٩هرح"ذُذ ا٫ 
جٖع٨ل ٙهٍ سبط٦٘ يف  ٖى َشي ا٭ه ))٥ُظ ؿبح ٬٩ وف٘ ج٥ؾش١س ئج٥ؾش١حشل ٙه

وؾى ش ح ٬ّ ج٥ؾش١حش و٥ٞذ ادخ٤ يف  زج جؼب٨٢ جػب٪ُْحش ج٥طْحو٭ُس ج٥يت ىرُْطهح 
ضرؾثهح جؾبإعغحش ج٥ْح٩س دبٚشد حل ٙهز  جػب٪ُْحش  ٍ ؾهحص ئدجسٌ ٬٩ اؾهضز 

ز ج٥ذو٥س جٔدجسَسل ؽأوبح جؾبإعغس ج٥ْح٩س او ٙشُ ٬٩ ٙشوّهحل ٙهٍ ذبز  ج٥قٚس ٬٩ اؾهض
يف ر٠٥ ؽأ٫ ذحٍٝ جْؾهضز جٔدجسَس ١حؾبقححل جٔدجسَس ج٥طحذْس ٦٥ىصجسزل وئ٫ ١ح٭ص سبط٦٘ 
ّرهح ذأوبح ؾهحش ٖ ٩ش١ضَس ٭َشجن ْوبح ضطرِ ٩إعغس ّح٩س ضط٪طِ ذح٥ؾخقُس 

ا٭ه ٬٩ جؽبيأ  – ٩هرحوج٥ٞى٣ ٖ َضج٣ ٦٥ذ١طىس  –جٖخطرحسَسل وضأعُغحن ٦ًّ  زج ٭شي 
ىٗٛ جع٨ جػب٪ُْحش ج٥طْحو٭ُس ْوبح يف قُٞٞطهح ٥ُغص طبُْحش وٖ َطن٪٬ ٭َح٩هح ئ

 .(2)((اٌ ّرقش ٬٩ ّرحفش ج٥رَح٧ ج٥طْحو٭ٍ ذح٥طكذَذ ج٥غح٥٘ ر١ش 
 زج و٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ا٫  ز  جػب٪ُْحش وج٥ؾش١حش ج٥ْح٩س سبط٦٘ ٬ّ ج٥ؾش١حش 

طهح ٩ػ٤ قٞىٛ ج٥ط٦ُٞذَس ػبهس ٢٦٩ُطهح وػبهس ج٥ٞىجّذ ج٥يت زب٨٢ ذْل ا٭ؾي
جؾبغحمهني و٭َح٧ جػب٪ُْحش ج٥ْ٪ى٩ُس وـب٦ظ ج٥ىصجسزل وٕ  ر٠٥ل ٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ 
ر٠٥ ٙا٫  ز  ج٥ؾش١حش ٖ سبط٦٘ يف قُٞٞطهح وؾى ش ح وىرُْطهح ج٥زجضُس ٬ّ 
ج٥ؾش١حش ج٥ط٦ُٞذَسل و٦ًّ  زج جْعحط ٙٞذ اذًٞ جؾبؾشُ جؾبقشٌ شبى٦َهح 

يبحٌٙ ٦ًّ ٩شدود ح  قطًاٌ ضُٖ  ٦ًّ ٩ح  ى ٦ُّه دو٫  وئ٭طحؾهحوضغىَٞهح 
ٙح٥طأ٨ُ٩ ٖ َْين ؽُثحن ا١ػش ٬٩ ٭٤ٞ ٢٦٩ُس  ٬٩ ج٥ دٌ وّذ٧ ج٢٥ٚحَس. وئ٭طحؾهح

 .(3)جؾبؾشوُ ئذل ج٩ْس دو٫ ا٫ َْين ىشَٞحن ؾذَذز ٬٩ ىشٛ جٔدجسز

                                           
 .178ؿ  ل1967 ل3ه لدجس جؾبْحسٗ لج٥ٞح شز لج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ 0د.فب٪ذ ١ح٤٩ ٩هرح (1)
  .194و 178ؿ لٌبٞشجىٍج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ج٥ْشذٍ يف ٤ٍ ج٥طْحو٭ٍ جٖؽ ج١ٍ ج٥ذ ٩0هرح د. (2)
 .561ؿ  لد. ع٦ُ٪ح٫ ج٥ي٪حو0ٌ ٩رحدب ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ (3)



265 
 

٭ه كبح ٖ َطٜٚ ٩ِ جْعظ ئو٬٩ ؾهس اخشيل ٌب٬٢ ج٥ٞى٣ ٩ِ ذْل ج٥ٚٞهحء 
ٜ ض٠٦ ج٥ؾش١حش ذطُْٞذجش ج٥ٞىجّذ جٔدجسَس و٩شو٭طهح ا٫ ٭ش  سج٥طؿحسَ

 .(1)وسوضُرُطهح

ا٩ح ئرج اسجد جؾبؾشُ ا٫ ىب٤ْ ٬٩ ج٥ؾش١س ج٥ْح٩س ؽخقحن ئدجسَحن ٙ٪ح ٦ُّه ئٖ ا٫ 
وذح٢ْ٥ظ ٙارج ٩ح ساي ا٫ َْطرب ح ؽخقحن  ل(2)هح يف فىسز جؾبإعغس ج٥ْح٩سٕٚشَ

 ُس.يف فىسز ج٥ؾش١س او جػب٪ْ خحفحنل ٦ُٙظ ا٩ح٩ه ئٖ ا٫ َرُٞهح

و زج ٩ح ا١ذضه جػب٪ُْس ج٥ْ٪ى٩ُس ٦٥ٞغ٨ جٖعطؾحسٌ وج٥طؾشَِ دبؿ٦ظ ج٥ذو٥س 
)ئ٫ ج٥ؾش١حش جؾبإكبس وئ٫ افركص ضحذْس ٦٥٪إعغحش ) 0جؾبقشٌل قُع ؾحء ُٙهح

ج٥ْح٩سل ٙهٍ ٖ صج٥ص س٨ٕ ضأ٩ُ٪هح وج٭طٞح٣ ٢٦٩ُطهح ئذل ج٥ذو٥س ؽخقحن ٬٩ اؽخحؿ 
س شب٠٦ ج٥ذو٥س طبُِ اعه٪هحل ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ قطً و٥ى جسبزش ؽ٤٢ ؽش١س ٩غحمه

وض٢ى٫ ا٩ىجؿبح ا٩ىجٖن خحفسل وض٤َ سوجذيهح ذحؾبرطْٚني وذح٥ٖ  خحمْس ٦٥ٞح٭ى٫ 
جؽبحؿل ٙط٤َ ٦٥ؾش١س ٝح٭ى٭حن فٚس ج٥طحؾشل وئ٫ فٚس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٖ ضػرص ػب٪ُِ 

شٙٞحن ّح٩حنل ئٖ ئرج ج٭رغو ٦ًّ ١حٙس ٩ج٥ؾش١حش جؾبإكبسل ٙح٥طأ٨ُ٩ ٖ َرؾة 
٥ٞيحُ ج٥زٌ َطرحو٥هل وجعطرْذ ٬٩  زج ج٥ٞيحُ طبُِ جؾبؾشوّحش ٩ؾشوّحش ج

٩ِ جؾبؾشوّحش جؽبحفس يف ٝيحُ ٩ْنيل وٖ  ج٥ْح٩سجؽبحفسل ا٩ح قُع ضؾ ٟ 
رؾة ٩شٙٞحن ّح٩حنل ١٪ح ا٫ ج٥طأ٨ُ٩ ٖ ٌَب٬٢ ج٥ٞى٣ ذأ٫ ضأ٨ُ٩ ذْل جؾبؾشوّحش 
جسز ج٥يت ضغشٌ ٗ َرْذ ّره اعح٥ُد جٔدَٙغ٦د جؾبؾشوُ ىحذْه جؽبحؿ وجعط٥ٗٞهل 

٦ًّ جؾبؾشوّحش جؽبحفسل و٥ز٠٥ ٙا٫ ٬٩ جؾبٞشس ا٫ ضأ٨ُ٩ ج٥ؾش١س ٖ َغطىؾد 

                                           
 .1ه لىُْ٪ه جػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ د. (1)
 ٛ.9س٨ٝ  961/917ل 978س٨ٝ  13/11/1966جؾبق٦كس جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش  (2)
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ئخنحّهح ٦٥ٞىجّذ جؾبط٦ْٞس ذحؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل و٬٢٥ ضغشٌ ٦ُّهح 
 .(((1)اق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ

ذطأ٨ُ٩ )) ١0٪ح ا٫ جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش ا١ذش  رح جؾبْرً ذٞىؿبح
ج٥ؾش١س  ٥ص ٢٦٩ُطهح ئذل ج٥ذو٥سل وافركص ا٩ىجؿبح ٬٩ ج٩ْىج٣ جؾب٪٦ى١س ٦٥ذو٥س 
٢٦٩ُس خحفس وافركص ج٥ؾش١س فبطَٚس ذؾ٦٢هح ج٥ٞح٭ى٭ٍل وؿبح ؽخقُطهح 

 وهب جّٖطرحسَس جؽبحفسل و٩ُضج٭ُطهح جؾبغط٦ٞس ٬ّ ٩ُضج٭ُس ج٥ذو٥سل وجؾبْذز ٦ًّ
 .ج٥طؿحسَس((جؾبُضج٭ُحش 

 

                                           
(1)  ٗ ٌ  0د. ىْ٪ه جػبالش حدب ج٥ٞالح٭ى٫  ح٫ ج٥ي٪الحو0ٌ ٩رال  ٪د. عال٦ُ  ل163ؿ ل 1978 لج٥ٞالح٭ى٫ جٔدجس

 .58ؿ لجٔدجسٌ



267 
 

 

 الثامنالبحث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 منػردـيف الًصرف اإلداري ال الغرضركن 

٫ سوجذو ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ ضْشٗ ج٥طقشٗ جؾبرٚشدل وئ٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ئ قل ا
اَنحن ا٫ ج٩طُحصجش ج٥طرُٚز  و٥ٞذ ا١ذ٭ح  ى ٝ٪س ج٥غ٪ى يف ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س.

جؾبرحؽش وج٥طرُٚز جػبربٌ ٬٩ ا ٨ ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ج٥يت َطغ٦ف ذبح ج٥ٞشجس 
 جٔدجسٌ.

ج٩طُحصجش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س  ٍ ج٥ْرقش جؼبحع٨ يف زبذَذ ىرُْس   ٤ ئ٫و٬٢٥ 
٫ ج٥طقشٗ جؾبرٚشد يف ج٥ٞح٭ى٫ جؾبذ٭ٍ ٝذ ئج٥طقشٗ جؾبرٚشد يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ا٧ 

 ط٪طِ ذرْل  ز  ج٩ٖطُحصجش.َ

وج٥ىجِٝ ا٫ ج٥طيىسجش جؼبذَػس ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٝذ ادش ئذل ضذجخ٤ ٩طضجَذ ذني 
 ـبحٖضه وـبحٖش ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ.

ٙح٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ذٞىجّذ  جؾبط٪ُضز ٝذ ضى٤ٕ يف ججملحٖش ج٥ط٦ُٞذَس ٦٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ 
 حه جٔدجسز.١٪ح ا٫ ج٥ٞح٭ى٫ جْخ  ٝذ ع٠٦ ىشَٞه ّرب ذْل فىس ٭ؾ

و٭طُؿس ٥ز٠٥ل ٥ٞذ جوبحسش جؼبىجؾض ج٥ط٦ُٞذَس ذني ج٥ٞح٭ى٭نيل وضضجَذش فىس 
ج٥طٚح٤ّ ذُره٪ح ئذل دسؾس ا٫ ذْل ج٥ٚٞهحء اخز َرحدٌ ذح٥ْذو٣ ٬ّ ضٞغ٨ُ ج٥ٞح٭ى٫ 
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ئذل ٝح٭ى٫ ّح٧ وٝح٭ى٫ خحؿل وذاٝح٩س ٭َشَس ؾذَذز ٩ىقذز ضريرٜ ٦ًّ ١حٙس 
 .(1)فىس ج٥رؾحه يف ج٥ذو٥س جؾبْحفشز

وٙنٗا ٬ّ ر٠٥ ٙا٫ ذْل ج٥ٚٞهحء َشو٫ ا٫ ج٩طُحصجش ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ 
جٔؾشجءجش «٥ُغص ٩ٞقىسز ٦ًّ جٔدجسز ج٥ْح٩س و٦ًّ  زج جْعحط ٙهى َشي ا٫ 

رجش ج٥يرُْس جؾب٪ُضز ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٩يرٞس اَنحن يف ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ  »ج٥طأدَرُس
ذْل اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫  وج٥ؾٍء ٭ٚغه ذح٥رغرس ٦٥ىجتف ج٥ذجخ٦ُس ج٥يت ضقذس يف

 جؽبحؿل ٙهز  ج٦٥ىجتف رجش ىرُْس  ٩شز ٩ؾحذبس ٦٥يرُْس ج٩ِشز ٦٥ىجتف ج٥غ٦يس.

وٌب٢ررح ا٫ ٭نُ٘ ئذل ر٠٥ ٝشجسجش وٝ٘ ج٥ْ٪٤ل وٙق٦ه٨ ٬ّ ج٥ْ٪0٤ 

révocation ل واخ جن جٔؾشجءجش ج٥نشَرُس ج٥يت ضٚشمهح جٖزبحدجش ذني جؾبرطؿني
 .(2) ٦ِ جػبربٌ ى ٩ح َؾره ضىصَِ ج٥غو لوجؾبهرُني

واعحط  زج ج٥طٞحسخ ٩شد  ج٥يرُْس ج٥زجضُس ٥ٕدجسز و٩ح ضٞطنُه ٬٩ ئؽشجٗ 
وستحعس وغبى ٔسجدز ٬٩ َطىٖ ح ٦ًّ ئسجدز جْٙشجد ٬٩ اؾ٤ زبُٜٞ ٕشك جؾبرَ٪سل 
وٖ ٙشٛ ا٫ ض٢ى٫  ز  جؾبريٞس ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ا٧ ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ 

 .(3) جؽبحؿ

                                           
(1)    ٌ والبالالض ق٢الال٨ فب٢٪الالس ج٥ٞنالالحء     316ؿ  4ه لد. ٩قالاليًٚ اذالالى صَالالذ ٙه٪الالٍ ج٥ٞنالالحء جٔدجس

 .٩5/12/1962قش ج٥قحدس ٬٩ يف جٔدجسٌ 
  .349ؿ  1ه لفب٪ذ قح٩ذ جػب٪0٤ جؾبىٍ٘ ج٥ْح٧. ج٥ٞح شز دجس ج٥رهنس ج٥ْشذُس (2)
 .349ؿ  2ه لجؾبشؾِ ج٥غحذٜ (3)
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ح٩س  ٍ ا٫ ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ اٌ ٦ًّ ر٠٥ ٭طُؿس  د فحقد  زج ج٥شوَشض
٦٥طقشٗ جؾبرٚشد ٝذ ًبط٦٘ ٬ّ ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٦٥طقشٗ جؾبرٚشد يف ج٥ٞح٭ى٫ 

 .(1)حدجنقجؽبحؿل و٬٢٥  زج جٖخطٗٗ ٥ُظ ّ٪ُٞحن و

٫ ج٥طؾحذه ج٥ٚين وج٥ؾ٦٢ٍ ذني ئ -و٦ًّ خٗٗ ج٥شاٌ ج٥غحذٜ –وٌب٬٢ ج٥ٞى٣ 
ج٥ٞح٭ى٭ٍل ئر ا٫ ٤٢٥ ضقشٗ ٭َح٩ه ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥طقشٙني ٖ ٌبطذ ئذل ٭َح٩ه٪ح 

 جؽبحؿ ذه.

حٔؾشجءجش ج٥طأدَرُس ج٥يت َقذس ح سخ ج٥ْ٪٤ يف ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ وئ٫ ١ح٭ص ضؾره ٙ
جؾب٪ُضز  وغبحضهجٔؾشجءجش ج٥طأدَرُس يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ئٖ ئ٫ ٤٢٥ ئؾشجء ىرُْطه 

 ٥ه.

ئ٫ ج٥ٞشجسجش ج٥طأدَرُس  وٌب٢ررح ا٫ ٭نشخ ٩ػٗا ذغُيحن ٦٥طذ٤ُ٥ ٦ًّ ر٠٥ ذٞى٥رح
 جْوذل سبنِ ٥ذّىي ج٥ي٬ْ ذح٥ٖٔحء ا٩ح٧ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ وج٢ْ٥ظ ذح٥رغرس ٦٥ػح٭ُس.

ئر جْو٥ىَس جؾبْيحز يف  لو زج جٖخطٗٗ ذني ج٥رَح٩ني ٩شد  ج٥ٖشك ج٥زٌ يبش١ه٪ح
ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ ٦٥كشَحش وجؾبقححل ج٥يت ٝذ ضرذو اوبح طبحُّس ئٖ ئوبح يف جؼبُٞٞس 

 ٦٥قححل ج٥ْح٧ل وئهبح ٥قححل طبحّس ٙثىَس مُٞس. ذأف٦هحؾِ ٖ ضش

و٦ًّ ج٢ْ٥ظ ٙح٥قححل ج٥ْح٧ ج٥زٌ يبشٟ ٭ؾحه جٔدجسز َقرٔ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ 
٬٩ ج٥غ٪حش جؾب٪ُضز ج٥يت ٖ ٌب٬٢ ا٫ لبذ ٭َحتش ح يف ج٥ٞح٭ى٫ و ى  دبؿ٪ىّه

 جؽبحؿل و ز  ج٥غ٪حش  0ٍ

 جٖعطُٗء0 –طرُٚز جػبربٌ ج٩طُحص ج٥ –ج٥ٞىز ج٥طرُٚزَس ٦٥طقشٗ جؾبرٚشد 

                                           
 (

1
 .356ؿ  لجؾبىٍ٘ ج٥ْح٧جػب٪0٤ فب٪ذ قح٩ذ (
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  .جؾبإٝص جٔؽٖح٣ expropriation٭ضُ جؾب٢٦ُس  -

 .ج٥طىصَِ جػبربٌ ٙشك ج٥نشجتد -

٫ ج٥طؾحذه ذني ج٥طقشٗ جؾبرٚشد يف ٤١ ٬٩ ئوٌب٬٢ ض٦خُـ ٩ح ر١ش٭حل ذٞى٥رح 
ر٠٥  دو٫ ا٫ َطْذيج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ وجؽبحؿل ئهبح َٞطقش ٦ًّ ج٥طؾحذه يف ج٥ؾ٤٢ل 

٢٥ٗ ج٥طقشٙنيل وىرْحن ٙغرد ر٠٥ س٬١ ج٥ٖحَس وج٥ٖشك ج٥زٌ  ئذل ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ
 .(1)٬٩ اؾ٦ه ٩ركص جٔدجسز  ز  ج٩ٖطُحصجش 

ل وا٫ أغ طوج٥جْغش  ٩طرحد٥س٫ ج٥ْٗٝس ذني ج٥ىعحت٤ وجْ ذجٗ ّٗٝس ؾذ٥ُس ار٠٥ 
اَس دسجعس ٦ّ٪ُس ؾحدز ضرًٞ ٩رطىسز ئرج ٩ح جٝطقشش ٦ًّ زب٤ُ٦ ج٥ىعحت٤ 

دو٫ ا٫ ضٖىؿ ئذل جْ ذجٗل ودو٫ ا٫ ضذسط ج٥ىعحت٤ ٦ًّ  وج٥قُحٕحش ج٥ٞح٭ى٭ُس
 .جْ ذجٗمىء  ز  

و٦ْ٥رح لبذ ٩ػٗا وجمكحن ؿبزج جؾبرهؽ ج٥زٌ ىب٪ِ ذني ج٥ىعحت٤ وجْ ذجٗ يف 
ج٥طْشَ٘ ذح٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥زٌ ومْطه فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌل قُع اٝح٩ص  زج 

ئٙقحـ ج٥غ٦يس «َس ج٥طْشَ٘ ٦ًّ ّرقش جؾبق٦كس ذحٔمحٙس ئذل ّرقش ج٥ٖح
 .»جؾبق٦كس ج٥ْح٩س جذطٖحءجٔدجسَس ٬ّ ئسجدصبح جؾب٦ض٩س... 

و٭ْطٞذ ا٫  زج جؾبُْحس ج٥زٌ جّط٪ذضه جد٢٪س جؾبز١ىسز يف ج٥طْشَ٘ ذح٥ٞشجس جٔدجسٌ 
 ئهبح  ى جؾبُْحس جؼبذَع وججمل٪ِ ٦ُّه ٬٩ ٙٞهحء ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ.

٩ُْحس جؾبق٦كس «طأسؾف ذني ج٥ىعحت٤ ر٠٥ ا٭ه ئرج ١ح٫ ٩ُْحس ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ اخز َ
ل ٙح٥شاٌ ج٥ٖح٥د  ى ج٥طىقُذ وجػب٪ِ ذني »٩ُْحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧«ل وجْ ذجٗ »ج٥ْح٩س

                                           
و الى ا٫ ج٥رؾالحه جٔدجسٌ ٌب٢ال٬ زب٦ُ٦اله      ل1953ذالحسَظ   لج جَض٭ُ٪ح0٫ فبحمشجش ٦٢٥ُس ج٥ذ١طىس (1)

٬٩ وؾهس ج٥رَش ج٥غُحعُس ج٥يت ضطكالشي جْ الذجٗل ١٪الح ٌب٢ال٬ زب٦ُ٦اله ٩ال٬ وؾهالس ج٥رَالش ج٥ٞح٭ى٭ُالس          
 .ج٥يت ضطكشي ج٥ىعحت٤ ج٥ٞح٭ى٭ُس
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س و٩رغؿ٪س ضطخز ٬٩ ج٥غ٦يس وع٦ُسل و٬٩ ٚجؾبُْحس٬َ يف وقذز ٩ط٢ح٦٩س و٩طنحَ
 جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٕحَس.

س ج٥ْح٩س و٦ًّ  زج جْعحطل ٙارج ١ح٫ ج٥ذوس ج٥رحسص ج٥زٌ ٥ْره ّرقش ج٥غ٦ي
يف ذرحء ٭َشَس ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ وضأف٤ُ اق٢ح٩ه وئؽحدز فشقهل ٙا٫  زج ج٥ذوس ٖ 
ٌب٬٢ ا٫ ٢َى٫ ؾح٩ْحن ٩ح٭ْحن ٦ٍَٖ ج٥ذوس ج٥زٌ ٥ْره وج٥زٌ ٌب٬٢ ا٫ ٦َْره جؾبشٜٙ 

 ج٥ْح٧ ١٪كش١ني ٦٥رؾحه جٔدجسٌ. ج٥ْح٧ل او ج٥قححل

ز د ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س وضأعُغحن ٦ًّ ٩ح ر١ش٭ح ل ٙٗ ٌب٢ررح ا٫ لبحسٌ ا٭قحس ٩
 ٍ ج٥نحذو او جؾبُْحس ج٥زٌ يبذد ـبح٣ ج٭يرحٛ ج٥ٞح٭ى٫ «وج٥ٞى٣ ذأ٫  ز  ج٥غ٦يس 
ر٠٥  ل(1)»جْعحط وج٥غرد يف ضيرُٜ  زج ج٥ٞح٭ى٫٭ٚغه جٔدجسٌل و ٍ يف ج٥ىٝص 

 .إ ا٫ ج٥طغ٨ُ٦ ذبزج ج٥شاٌ ٥ه خيىسضه وخي

٩س ذأ٫ ضطك٨٢ حبٞىٛ ا٩ح ذؾأ٫ خيىسضهل ٙهى َإدٌ ئذل ئىٗٛ ج٥ْرح٫ ٦٥غ٦يس ج٥ْح
جْٙشجد وا٫ ضغطخذ٧ ٩ح يب٦ى ؿبح ٬٩ ج٩ٖطُحصجشل وذح٢ْ٥ظ ٙا٫ ومِ ج٥ٖحَحش 

٦ىٟ جٔدجسز ىب٤ْ  زج ج٥غ٦ىٟ س ني ذطكُٜٞ خ  جػب٪حّس ع١ُٞىد ٦ًّ 
َهش ٥رح ُا٩ح خيأ  زج جؾبىٝ٘ ٙ لوفحؼبهحل وَذِٙ جٔدجسز ئذل ا٫ ضض٫ ضقشٙحصبح

ْ٪٤ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٬٩ صجوَس س٬١ جؿبذٗ ذحٔمحٙس ئذل ٬٩ ُٝح٧ طبهشز ج٥ٚٞهحء ذطك٤ُ٦ ج٥
 جْعح٥ُد ج٥ٚرُس ج٥يت سبذ٧  زج جؿبذٗ.

و٭ْطٞذ ا٫ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥طرُٚزٌ ٖ ٌب٬٢ ا٫ ًبشؼ ٦ًّ ج٥رَشَس ج٥ْح٩س ٦٥ٞح٭ى٫ل 
ج٥رَشَس ج٥ْح٩س جؾبز١ىسزل  ٬٩وٖ ٌب٬٢ ا٫ ض٢ى٫ ٥ه اق٢ح٧ خحفس و٩غط٦ٞس شبُض  

 ٧ ذذسجعس جْحبحظ جِضُس0و٦ًّ مىء ٩ح ضٞذ٧ل ٙغرٞى

 

                                           
 .111ؿ  ل٫ جٔدجسٌغشوش ذذو0ٌ ٩رحدب ج٥ٞح٭ى د. (1)
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 ٦س ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ف.  

 دسؾس جضقح٣ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧. 

 جؾبٞقىد ٬٩ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧. 

 .ّذ٧ جضقح٣ ج٥طقشٗ جؾبرٚشد ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ وج٥رطحتؽ جؾب ضرس ٦ًّ ر٠٥ 

 0ًشفك انؼبوـطهخ انمشاس اإلداسي ثبن -اوٖن

٫ ئحس ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ و٩ربسجضه وجْعظ ج٥يت َٞى٧ ٦ُّهحل و٦ٝرح ضيشٝرح عحذٞحن ئذل ٩ُْ
 ٩ُْحس  زج ج٥ٞح٭ى٫  ى جػبىجخ ٦ًّ جٖعطٚهح٧ جِض0ٍ ٩طً َيرٜ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ.

٫ دسجعس ٩ُْحس ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٖ ضٖين ٬ّ دسجعس اعحعه ئو٬٩ ؾهس اخشي ٦ٝرح 
 ٥ٓخز ذه. وو٩غىٕحضه وجْعرحخ ج٥يت زبذ

٭ه ئرج ١ح٫ ٩ُْحس ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ  ى جػبىجخ ٬ّ ٩طً َيرٜ  زج ئ٣ وٌب٬٢ ج٥ٞى
ج٥ٞح٭ى٫ل ٙا٫ اعحط ج٥ٞح٭ى٫ جؾبز١ىس  ى جػبىجخ ٬ّ جٖعطٚهح٧ جِض0ٍ ؾبحرج َيرٜ 

 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ.

٫  زج ج٥غرد ٢َ٪٬ يف جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل وذيرُْس جؼبح٣ ٙح٥ٞشجس جٔدجسٌل و ى ئو٥ٞذ ٦ٝرح 
جسٌ ٖ ًبشؼ ٩ُْحس  وعرره ٬ّ جؾبُْحس ج٥ْح٧ ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ اقذ ٩َح ش ج٥ٞح٭ى٫ جٔد

و٬ّ ٩ربسجش  زج ج٥ٞح٭ى٫ل و٬٩ غ٨ ٙح٥ٞشجس جٔدجسٌ ٖ ٌب٬٢ ا٫ َرٚق٤ ٬ّ جؾبشٜٙ 
ج٥ْح٧ل او ئرج فف ج٥طْر  ٬ّ ج٥ىٍُٚس جٔدجسَسل او ججملح٣ جٔدجسٌ قغد ج٥طْشَ٘ 

 . (1)ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قشج٥ٞذ٨َ ٦٥ٞشجس جٔدجسٌ ج٥زٌ ؾحء ٦ًّ ٥غح٫ فب٢٪س ج٥

                                           
 مالال٪رحن ّالال٬ئٙقالالحـ ٩الال٬ ؾح٭الالد جٔدجسز وَقالالذس فالالشجقس او  ))وٝالالذ ّشٙطالاله ٦ّالالً ج٥ؾالال٤٢ ج٥طالالحرل0   (1)

ذاقذجظ اغالش ٝالح٭ى٭ٍ    ٌجٔدجسز اغرحء ُٝح٩هح ذأدجء وٍحتٚهح جؾبٞشسز ؿبح ٝح٭ى٭حن يف قذود ججملح٣ جٔدجس

ظ ج٥ذو٥س د٪ىد ـب٪ىّس اق٢ح٧ ـب٦ 1ل ج٥ٞنُس س٨ٝ 119/3/1947 ((لضرُٚزَسوَطخز فٚس 

 .33ؿ  ل1948 ئذل َى٭ُه 1946ججمل٪ىّس ٬٩ ٭ىٙ٪رب  ل٩ٍّحف٨ جدح
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ر٠٥ ٫ْ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ  ى ج٥ٞح٭ى٫ ج٥زٌ يب٨٢ ج٥غ٦يس جٔدجسَس يف 
 .(1) ٩رحؽشز ٭ؾحىهح يف ٭يحٛ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س

ٙح٥ٞشجس جٔدجسٌ ىبد ا٫ َقذس يف قذود ج٥ىٍُٚس جٔدجسَسل و٬٩ غ٨ ٖ ٌب٢ررح ا٫ 
جٔدجسَس يف ؽإو٭ه  ٭ْطرب ٝشجسجش ئدجسَس جّْ٪ح٣ ج٥يت َرحؽش ح ّنى ج٥غ٦يس

 جؽبحفس.

و١زج جؼبح٣ ئرج ١ح٫ ؾبقذس ج٥ٞشجس فٚطح٫ ئقذجمهح ئدجسَسل وجْخشي ٢ّظ ر٠٥ل 
ٙح٥قٚس جْوذل  ٍ ج٥يت ضيرِ ّ٪٤ جٔدجسز ذيحذْهح وشبركه ج٥يرُْس وج٥قٚس 

 جٔدجسَس.

جٔدجسٌل و ٍ  ج٥نرو٩ػٗا َرحؽشو٫ وٍُٚس  »ج٥رى٥ُظ «ٙشؾح٣ ج٥نرو جٔدجسٌ 
ل ١٪ح َرحؽشو٫ وٍُٚس ج٥نرو ج٥ٞنحتٍل و ٍ وٍُٚس ُٚس ئدجسَسوٍ وٖ ؽ٠

ٝنحتُسل وج٥ْ٪٤ ج٥زٌ َقذس يف قذود وٍُٚس ج٥نرو جٔدجسٌ  ى وقذ  ج٥زٌ 
 ٌب٬٢ جّطرحس  ئدجسَحن.

و١٪ح ٦ٝرح عحذٞحن ٙحّطرحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ اعحعحن ٦٥ٞشجس جٔدجسٌ َ ضد ٦ُّه ٭طُؿس 
جعطخذج٧ ج٩طُحصجش ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ئٖ ئرج ض٦ْٜ  قٜذح٥ٖسل و ٍ ا٫ جٔدجسز ٖ ٢َى٫ ؿبح 

 ٩ِ قحؾحضه. َطٜٚ ١ح٫ ج٥ْ٪٤ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل وئٖ ئرج

ٙارج جٝطنص ٩ق٦كس جؾبشٜٙ ا٫ ضطذخ٤ جٔدجسز يف ٭ؾحه جْٙشجدل وا٫ ضُٞذ 
 ز  ج٥ىعحت٤ ٢َى٫ ٩طٚٞحن ٩ِ  جعطخذج٧قشَحصب٨ ٥ن٪ح٫ ع  جؾبشٜٙ ذح٭طَح٧ ٙا٫ 

 .(2)ىسَس جؾبرحدب ج٥ذعط

                                           
 .21ؿ ل وج٥ٞح٭ى٫جؾبْحفش ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ  0فب٪ذ ٙإجد ٩هرح د. (1)
  .114ؿ جؾبشؾِ ج٥غحذٜل  (2)
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ح٥غ٦يس جٔدجسَس ٖ شب٠٦ يف ٭َش٭ح جعطخذج٧ وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ٙوجؽبٗفس 

ل وئ٫ Le critère de serviceاعحط ٢ٙشز جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س0  ئٖ ٦ًّج٥ْح٧ 
٩ٞطنُحش ع  جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س  ٍ وقذ ح ج٥يت ضربس ٩ح َطن٪ره ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٬٩ 

 .اق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ يفخشوؼ ٦ًّ جؾبأ٥ىٗ 

٫ ئ٫ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧  ى جْدجز ج١ْػش ْٙح٥ُس يف زبُٜٞ ج٥قححل ج٥ْح٧ل و٦ٝرح ئو٥ٞذ ٦ٝرح 
ج٥ؾ٤٢ ج٩ْػ٤ ؿبزج جؾبشٜٙ ج٥ْح٧  ى جؾبشجٜٙ جٔدجسَس ج٥ط٦ُٞذَسل غ٨ جضنف ٥رح ا٫ 

ل ئهبح  ى جػبح٭د جؾبطق٤ ٝطقحدَس جؽبحمِ ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌجػبح٭د ٬٩ جؾبشجٜٙ جٖ
غرص ٥رح ا٫ ج٥نرو جٔدجسٌ  ى حبذ رجضه ٩شٜٙ ّح٧ل ١٪ح ا٫  ذح٥رِٚ ج٥ْح٧ل واخ جن

جػب٪ُْحش رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ جّطربش يف ج٥ٚٞه ج٥ٚش٭غٍ ٩شجٜٙ ّح٩س ٦ُْٙس0 

virtuele. 

و ٢زج َطنف ٬٩  زج ج٥ْشك ج٥غشَِ جملحٖش ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ا٫  ز  ججملحٖش 
شٜٙ ج٥ْح٧ل وا٭ه ئرج ٩ح ذذج ٥رح ضغ  خبو ٩ىجص ٦٥رِٚ ج٥ْح٧ ذأدجضه ج٥ٚرُسل ئٖ و ٍ جؾب

ئ٢٩ح٫ جعطػرحء ج٩ْىج٣ ج٥ْح٩س ٬٩  زج جؾبُْحسل ٍٙٚ قُٞٞس ج٩ْش ا٫ ج٩ْىج٣ ج٥ْح٩س 
ودبْرً اومف  ٍ وع٦ُس ٙرُس  ج٥ْح٧لذإٔشجك جؾبشٜٙ  –١٪ح عُطنف ٥رح  –ضطق٤ 

 خحفس ٥طكُٜٞ ج٥رِٚ ج٥ْح٧.

ٔدجسٌل وٖ ٌب٢ررح ضقىس س يف ج٥ٞشجس جُحؾبشٜٙ ج٥ْح٧  ى ج٦ْ٥س ج٥ٖحتٙ اخلالطخو
 ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ٩ررص ج٥ق٦س ذٖحَطه.

وٌب٢ررح ا٫ ٭٦٪ف ذىمىـ ٢ٙشز جسضرحه ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ يف جؾبز١شز 
٥غرس   125ج٥ٞح٭ى٫ س٨ٝ /جَٔنحقُس ٥ٞح٭ى٫ ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ وج٥غىسٌ

٩غطؾحس ج٥ذو٥س ل »ـب٦ظ ج٥ذو٥س«)ٙهى )ل ٙٞذ ا١ذش  ز  جؾبز١شز ٩ح 0ٍ٦َ /0155
يف ج٥ٚطىي وج٥طؾشَِ وٝحمُهح يف جؾبرحصّحش جٔدجسَسل وؿبزج ١ح٭ص طبُِ اّ٪ح٣ 

ذحقطُحؾحش جؾبشجٜٙ  ذق ز –ٙىٛ ٩ح ضغط٦ض٩ه ٬٩ دٝس وسوَه و٭َش غحٝد  –ججمل٦ظ 
 .(٩س ذُرهح وذني ٩قححل جْٙشجد(جءج٥ْح٩س ٦٥٪ى
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 »رب ج٥ٞنحءَْط«١٪ح ا٭رح ٭ٞشا يف ٩ىمِ  خش ٬٩  ز  جؾبز١شز ٩ح 0ٍ٦َ 
جٔدجسٌ ذأ٭ه ٥ُظ ـبشد ٝنحء ضيرٍُٞل ١ح٥ٞنحء جؾبذ٭ٍل ذ٤  ى يف ج٦ْٕد ٝنحء 

دجسز يف ضغُ  ح ئ٭ؾحتٍ َرطذُ جؼب٦ى٣ جؾبرحعرس ٦٥شوجذو ج٥ٞح٭ى٭ُسل ج٥يت ضرؾأ ذني جٔ
وذني جْٙشجدل و ٍ سوجذو سبط٦٘ ذيرُْطهح ٬ّ سوجذو ج٥ٞح٭ى٫  ٦٥٪شجٜٙ ج٥ْح٩س

 جؽبحؿ.

طٞذَش وج٥ذوس ج٥زٌ ٦َْره جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ يف ذرحء سوجذو ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل وضرْحن ؿبزج ج٥
ضرْحن ٥ز٠٥ ّ٪ذش فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش ئذل ج٥طْشَ٘ ذحؾبىٍ٘ ج٥ْح٧ 
٦ًّ اعحط ف٦طه ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل و ٢زج ؾحء ج٥طْشَ٘ ٦ًّ ج٥ؾ٤٢ جِض0ٍ )ئ٫ 

 .(1)(ّح٧شٜٙ جت٨ يف خذ٩س ٩دجؾبىٍ٘ ج٥ْ٪ى٩ٍ  ى ٬٩ َْهذ ئ٥ُه ذْ٪٤ 

١٪ح ا٫  ز  جد٢٪س جّطربش جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ س٬١ ذرحء وُٝح٧ جؾبإعغس ج٥ْح٩سل و٦ًّ 
)جؾبإعغحش ج٥ْح٩س  ٍ  0 زج جْعحط ٙا٫ ضْشَٚهح ذحؾبإعغس ج٥ْح٩س ؾحء ١ح٥طحرل

 .(2)اؽخحؿ ئدجسَس ضٞى٧ ٦ًّ ئدجسز ٩شٜٙ ّح٧ او ٩شجٜٙ ّح٩س ٩ُْرس وفبذدز(

٦ُح يف ٩قش ق٢٪ص ذشٙل ى٦د وٝ٘ ضرُٚز ٝشجس ١٪ح ا٫ جد٢٪س جٔدجسَس ج٥ْ
 .(3)ئدجسٌ ٦ًّ اعحط ا٫ جؾبىجٙٞس ٦ًّ ر٠٥ َ ضد ٦ُّهح ضْي٤ُ ٩شٜٙ ّح٧

وٙنٗا ٬ّ ر٠٥ ٙحؾبؾشُ ٭ٚغه ١ػ جن ٩ح َقذس ضؾشَْحش ٩ُْرس ضذوس قى٣ ٢ٙشز 
 .(4) جؾبشٜٙ ج٥ْح٧

                                           
 .67ؿ  ل8/3/1953ؾ٦غس  ل7ط  لـب٪ىّس فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ (1)
 .26/2/1952ؾ٦غس  534ؿ  ل6ط لجٔدجسٌـب٪ىّس فب٢٪س ج٥ٞنحء  (2)
 .94ؿ  ل٭ىٙ٪رب 5ؾ٦غس  ل1ط لـب٪ىّس ٩رحدب  ز  جد٢٪س (3)
 .1947وٝح٭ى٫ ج٥طضج٩حش جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ٥ْح٧ ل 1947ٝح٭ى٫ ئؽٖح٣ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٧ ج٥قحدس ّح٧ (4)
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ص دوس ا٩ح ذح٥رغرس ٦٥ٞنحء جٔدجسٌ ج٥ٚش٭غٍل ٙٞذ افذس اق٢ح٩حن ٕضَشز ضرب
و٤ْ٥ ا ٨  ز  جْق٢ح٧ ج٥يت اغحسش يف ئ٭ؾحء سوجذو ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل  جؾبشٜٙ ج٥ْح٧

 monpeurtيف ٝنُس  0136ؾذٖن ّرُٚحن  ٍ ق٨٢  زج ججمل٦ظ ج٥قحدس يف ّح٧ 

ٙٞذ ق٨٢ ججمل٦ظ  لbouguent (1)يف ٝنُس 6/3/0134وق٢٪ه ج٥قحدس يف 
ج٥ٞح٭ى٫ ؼبقش جؾبىجد  ا٭ؾأ حج٥يت يف جؼب٨٢ جْو٣ ذأ٫ ػبح٫ ج٥طر٨َُ جؾبز١ىس 

رحّحش وجٔؽشجٗ ٦ًّ ضىصَْهح زبص ئؽشجٗ ج٥ىصَش جؾبخطـل  ز  ج٥ٗص٩س ٦٥ق
وٝشسش يف جؼب٨٢ ج٥ػح٭ٍ ا٫ ٭ٞحذس ّح٩حنل وضْطرب ٝشجسجصبح ئدجسَسل  حنش ٩شَٙٞج٦٥ؿح٫ ضذ
رى  ذأ٫ ججمل٦ظ جؾبز١ىس دل ٭ولش ٩شٙٞحن ّح٩حنل و٬٩ غ٨ ٙٞشجسجصبح ئدجسَسَجْىرحء ضذ

ذد يف جؼب٢٪ني جؾبز١ىس٬َ ىرُْس جؿبُثس ج٥يت فذس ّرهح ج٥ٞشجسل و ٤ ضْطرب يب
 ٩إعغس ّح٩س ا٧ ٖ.

يف ٩ز١شضه ج٥يت ٝذ٩هح يف ٝنُسseakale   0وٝذ ر١ش ٩ٚىك ج٥ذو٥س0

bouguent  ج٭ه ٢ٍَٚ ّٖطرحس ج٥ٞشجس ئدجسَحن ا٫ ض٢ى٫ جؿبُثس ج٥يت افذسضه ٦٢٩ٚس
 ١ح٭ص  ُثس ّح٩س ا٧ خحفس. ذطرُٚز ٩شٜٙ ّح٧ ذقشٗ ج٥رَش ٬ّ ٩ح ئرج

ا٫  monpeurt يف ٩ز١شضه جؾبربصز يف ٝنُسségata  0 ور١ش ٩ٚىك ج٥ذو٥س0 
ػبح٫ ج٥طر٨َُ ج٥يت فذس ّرهح ج٥ٞشجس ضْطرب ؽخقحن ٥ه ىرُْس ٩ُْرسل ٙهى َْطرب يف 

 ؽخقحن ّح٩حن وخحفحن. ٭ٚغه ج٥ىٝص

س جؿبُثس وٝذ َٚه٨ ٬٩  ز  جْٝىج٣ل و٬٩ ع٢ىش ـب٦ظ ج٥ذو٥س ٬ّ زبذَذ ىرُْ
٦ٞشجس يف ج٥ٞنُطني جؾبز١ىسضني اّٗ ل ٝذ َٚه٨ ٬٩ ر٠٥ ا٫ ججمل٦ظ جؾبز١ىس َْطرب ٥

ئدجسَحنل و٥ى فذس ٬ّ  ُثس خحفس ىحؾبح ا٭ه َط٦ْٜ دبشٜٙ ّح٧ل و٬٢٥ طبهىس  جنٝشجس

                                           
 .٥1947ْح٧  119ل24ل138 (1)
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ج٥ٚٞهحء ج٥ٚش٭غُني َُْرى٫ ٦ًّ جؼب٢٪ني ع٢ىصب٪ح ٬ّ جٔٙقحـ ٬ّ ىرُْس جؿبُثسل 
 ئدجسَحن ئٖ ئرج فذس ٬ّ ع٦يس ئدجسَسل وذحؾبٞحذ٤ ٙه٨ وَشو٫ ا٫ ج٥ٞشجس ٖ َْطرب

َٚغشو٫ ع٢ىش ـب٦ظ ج٥ذو٥س ٬ّ زبذَذ ىرُْس جؿبُثس ج٥يت افذسش ج٥ٞشجس ذأ٭ه 
ذأ٫  ز  ٭ٚغه ئ٭٢حس فٚس جؾبإعغس ج٥ْح٩س ٬ّ  ز  جؿبُثسل و٢٥ره ضأ١ُذ يف ج٥ىٝص 

 جؿبُثس ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ١٪ح عرٜ ضىمُكه.

ح٫ جؽبٗٗ ٝذ ؽؿش قى٣ س٬١ جؾبرَ٪س ج٥يت ضطىذل ضىؾُه و٦ًّ ٤١ٍ ٙارج ١
ا٧ ٖل ٙ٪٪ح ٖ ؽ٠ ُٙه ا٫  رح٠٥ ٝذسجن ٩طُٞرحن  ئدجسَسجؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل و ٤  ٍ ع٦يس 

 ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧. جضقح٩٣طٚٞحن ٦ُّه  ى 

و٬٢٥ ٩ح  ٍ دسؾس جضقح٣ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ذحؾبشٜٙل و ٤ ٢ٍَٚ اٌ جضقح٣ ا٧ َؾ ه 
 .؟ا٫ ٢َى٫  رح٠٥ ٝذسجن ٩ُْرحن ٬٩  زج جٖضقح٣ ذز٠٥

  زج  ى ٩ىمىُ حبػرح جِض0ٍ
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 الفسع األول

 انؼبو ًشفكـدسخخ اتظبل انمشاس اإلداسي ثبن

ل ويف جٔدجسٌ ٥ذي ج٥ٚٞه »جضقح٣ ج٥ٞشجس جٔدجسٌ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧«ّرحسز  تس  ت
 اق٢ح٧ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ.

يف  ٥0/5/0146ٚش٭غٍ ج٥قحدس يف0 و زج ٩ح ٭٦٪كه يف ق٨٢ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج

 0 (1)وج٥زٌ مبشؿ ٦ًّ ئَشجد ذْذ ٙٞشجضه لhrtoٝنُس 

                 "Intervenue par assurer un service public" 
ل قُع اومف 06/01/0145و٥ٞذ ضأ١ذ ر٠٥ يف ق٨٢ ججمل٦ظ جؾبز١ىس ج٥قحدس يف0 

 0سو١٪ح ٭شج  يف ج٥ٚٞشز جِضُ ٧لج٥ْح جؾبشٜٙوّٗٝطه يف ضرُٚز  جٔ٭ٚحٛواؽحس ئذل ف٦س 

pour objet l'excution un service public (2)
.  

غحل و٬٩ ر٠٥ ق٢٪هح وئذل  زج جؾبركرً جربهص اق٢ح٧ فب٢٪س ج٥طرحصُ يف ٙش٭
ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ ٦ًّ خيً  عحسو٥ٞذ  ل0150٭ىٙ٪رب عرس  66ج٥قحدس يف 

٥قحدسز ّره يف  زج ص٦ُ٩ه ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍل قُع ضْذدش جْق٢ح٧ ج
 جؾبن٪حس.

                                           
   .484ؿ  لـب٪ىّس ججمل٦ظ (1)
 .582ؿ لDucheneٝنُس0  (2)



281 
 

ل وج٥زٌ لبطضب 5/01/0182سز يف ق٨٢ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ج٥قحد -
 ٬ ج٥ْٞىد جؽبحفس ذيحذِ ٩ْني ٩رحىه)ئهبح ضط٪ُض ج٥ْٞىد جٔدجسَس ّ) 0ٙٞشجضه ذْل

جؾبق٦كس  وض٦ُٖدجقطُحؾحش جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ج٥زٌ َغطهذٗ ج٥ْٞذ جٔدجسٌ ضغُ   
 .(1)((ج٥ْح٩س ٦ًّ ٩ق٦كس جْٙشجد

)ؾبح ١ح٭ص  ز  ج٥ْٞىد ) 0ل وٝذ ضن٪02/01/0152٬ يفق٢٪هح ج٥قحدس  -
جٔدجسَس سبط٦٘ ٬ّ ج٥ْٞىد جؾبذ٭ُس يف اوبح ضغطهذٗ ٩ق٦كس ّح٩سل و ٍ ضغُ  
جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ٬ّ ىشَٜ جٖعطْح٭س ذح٥رؾحه ج٥ٚشدٌل كبح َررٍٖ ٩ْه ا٫ َشجًّ 

 .(2)((ق٦كس جْٙشجدُٙهح دجت٪حن وٝر٤ ٤١ ؽٍء وؾه جؾبق٦كس ج٥ْح٩س ٦ًّ ٩

طً ؽواومحُ جضقح٣ ج٥ْٞذ جٔدجسٌ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٩طْذدزل وضأخز يف ج٥ْ٪٤ فىسجن 
دجسٌ يف ٩قش يف ق٢٪هح ج٥قحدس يف0 اؽحسش ئ٥ُهح فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔ

)جؾبُْحس جؾب٪ُض ؿبز  ج٥ْٞىد جٔدجسَس يف ٩ىمىُ ) ل وج٥زٌ ؾحء ُٙه63/6/01520
ح٧ ٬٩ قُع ضرَُ٪ه او ضغُ   او ئدجسضه او دبشٜٙ ّ هج٥ْٞذ ٭ٚغهل ٩طً جضقح٥

 .(3)((جعط٥ٖٗه او جؾبْحو٭س او جؾبغحمهس ُٙه

)و٬٩ غ٨ ) 0ل وج٥زٌ ضن٪02/01/0152٬قحدس يف ١٪ح ا١ذش ر٠٥ يف ق٢٪هح ج٥
حؾبُْحس جؾب٪ُض ٦٥ْٞىد جٔدجسَس  ى ٩ىمىُ ج٥ْٞذ ٩طً جضق٤ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٦ًّ اَس ٙ

ضغُ   ا٧ جعطْ٪ح٥ه  ا٧ُع ضر٨َُ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ فىسز ٬٩ ج٥قىسل عىجء ا١ح٭ص ٬٩ ق
 .(4)((جؾبغحمهس ُٙها٧ جؾبْحو٭س ا٧ 

                                           
 .ٛ ٥5غرس  871ج٥ٞنُس س٨ٝ  (1)
  ٛ. ٥11غرس  871ج٥ٞنُس س٨ٝ  (2)
  .٥11ٛغرس  779ج٥ٞنُس س٨ٝ  (3)
 .ٛ ٥21غرس  221ج٥ٞنُس س٨ٝ  (4)
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 ج٥ٞشجسو٭ْطٞذ ا٫  ز  جْق٢ح٧ جؾبط٦ْٞس ذح٥ْٞىد جٔدجسَس ٌب٬٢ ضيرُٞهح ٦ًّ 
جٔدجسٌل و٦ًّ ٤١ ٙا٫ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ج٥ٚش٭غٍ دل َٚطٞش ئذل ضٞشَش مشوسز 

جؾبز١ىس قذد  ئ٫ ججمل٦ظ ٬٩ جْق٢ح٧ل ذ٤جضقح٣ ج٥ٞشجس جٔدجسٌل ور٠٥ يف ج٥ْذَذ 
 .(1)  ز  ج٥ق٦س ذأوبح ئ٭ؾحء جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ او ع   او ضرَُ٪ه فشجقس

واذْذ ٬٩ ر٠٥ل ٙا٫ ججمل٦ظ جؾبز١ىس ٝذ ر د يف جؼب٢٪ني ج٥زٌ افذسمهح يف 

ئذل جّطرحس ج٥ٞشجس ئدجسَحن دو٫ جؼبحؾس    bauguentوٝنُسmonpeurt 0 ٝنُسل
 .(2)ُثس ج٥يت فذس ّرهح ع٦يس ئدجسَس ا٧  ُثس خحفس ٥ركع ٩ح ئرج ١ح٭ص جؿب

١٪ح ا٫ ج٥ٚٞه ج٥ٚش٭غٍ وجؾبقشٌ اذذي  ز  جؼبُٞٞسل اٌ اَذ مشوسز جضقح٣ ج٥ٞشجس 
 .(3) ذرؾحه ٩شٍٙٞ هجٔدجسٌ ذطر٨َُ او ضغُ  ٩شٜٙ ّح٧ل او دبْرً اومف جضقح٥

ذح٥رؾحه  »سج٥ْٞذ او ج٥ٞشج«و٬٢٥  ٤ َؾ ه ا٫ ض٢ى٫ ج٥ق٦س ذني ج٥ْ٪٤ ج٥ٞح٭ى٭ٍ 
َز د ذْل ج٥ٚٞهحء ئذل ر٠٥ ُٙؾ ىى٫ قطً ل شٍٙٞ ٦ًّ دسؾس ٩ُْرس ٬٩ جؾبطح٭س؟جؾب

 .(4)٢َى٫ ج٥ْ٪٤ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ئدجسَحن ا٫ يبٜٞ و٩رحؽشز ٕشك ٬٩ إشجك جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ 
ذح٥رغرس ٦٥ْٞىد « س١٪ح ا٫ اقذ ٙٞهحء ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ يف ٩قش َشي ا٫  ز  ج٥ق٦

وذحؾبٞحذ٤ل ٙا٭رح لبذ ذْل جْق٢ح٧ جمل٦ظ ج٥ذو٥س ل (5)غُٞسىبد ا٫ ض٢ى٫ و »جٔدجسَس
جٖضقح٣ جؼبح٣  –جٖضقح٣ جؾبطني «ج٥ٚش٭غٍ وجؾبقشٌ سبٚ٘ ٬٩ ج٥ؾشوه ج٥غحذٞس 

 .»وجؾبرحؽش

                                           
 .553ؿ  لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ  (1)
 .553ؿ  جؾبشؾِ ج٥غحذٜل (2)
  .288ؿ  لدوَض ودَرُ 0 جؾبيى٣ يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ (3)
 .141ؿ ل0 جؾبيى٣ جْعحعٍ يف ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌج٭ذسَه دٌ ٥ىذحدَ د   (4)
 .67ؿ  لد. ج٥ي٪حو0ٌ جْعظ ج٥ْح٩س ٦٥ْٞىد جٔدجسَس (5)
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ذحّطرحس  0courmont 64/4/0131ٍٙٚ ٙش٭غح ٝنً ـب٦ظ ج٥ذو٥س يف 
َذ ٥رؾش ج٥ْٞذ ج٥زٌ َشخـ دبٞطنح  ْقذ جْٙشجد ذحعطخذج٧ دٙحضش ىىجذِ ج٥رب
غ   زج ذج٩ْح٭حشل ّٞذجن ئدجسَحن ذح٥ش٨ٕ ٬٩ ا٭ه ٖ َط٦ْٜ ذطرُٚز ٩شٜٙ ج٥ربَذ وٖ 

جؾبشٜٙل وذح٥ش٨ٕ ٬٩ ا٭ه ٖ َغطهذٗ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل وئهبح َغطهذٗ ٙٞو زبُٜٞ 
٩ق٦كس ٩ح٥ُسل ٬٢٥ ٦٥٪ؿ٦ظ ساٌ ا٫  زج ج٥ْٞذل وئ٫ ١ح٫ يبٜٞ ٩ق٦كس ٩ح٥ُس 

طْحٝذ ئصجء ٩ق٦كس ج٥ربَذ ىرٞحن ْق٢ح٩هل ٝذ ٙٞو ؾبق٦كس ج٥ربَذل ئٖ ئ٫ ومِ جؾب
ؿبزج  لَإغش ٦ًّ قغ٬ ع  ٩شٜٙ ج٥ربَذ ئرج اخنْرح ج٥ْٞذ ٥ٞىجّذ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ
 .(1)وسٕرس يف ظبحَس جؾبشٜٙ ٬٩  ز  جؾبإغشجش ٝنً ججمل٦ظ ذحّطرحس ج٥ْٞذ ئدجسَحن

ذأ٫  3/0/0155يف ويف ٩قش ٝنص فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ق٢٪هح ج٥قحدس 
ٞذ جعط٣ٖٗ ّشذحش ج٤١ْ وج٥رىؾبح٫ ذح٥ٞحىشجش ٥ُظ جقط٢حسجن وٖ ّٞذ ج٥طضج٧ل ّ

٩ح٣ ّح٧ل وجعطْ٪ح٥ه  جعط٣ٖٗوئهبح  ى ضشخُـ جسبز فىسز ّٞذ ئدجسٌ ذٞقذ 
 .(2)٦ًّ وؾه ٖ ًبح٥٘ ج٥ٖشك جؾبخقـ ٥ه

رف جْٙشجد دبٞطنح ح قٜ جٖ٭طٚحُ دبح٣ ّح٧ او جعط٥ٖٗه شبوٍح ش ا٫ ج٥ْٞىد ج٥يت 
غطهذٗ ضرُٚز ٩شٜٙ ّح٧ وضغُ  ل و٬٢٥ شب٢ني اقذ جْٙشجد ٬٩ جٖ٭ٚشجد ٖ ض

ذحعط٣ٖٗ ٩ح٣ ّح٧ َإغش وٖ ؽ٠ ٦ًّ ع  جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ج٥يت ضغطخذ٧  زج جؾبح٣ 
 .(3) ج٥ْح٧ل وؿبزج ىبد ا٫ ضْطرب ٩ػ٤  ز  ج٥ْٞىد ّٞىدجن ئدجسَس

                                           
 .722ؿ  لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش د. فب٪ذ ٩هرح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ  (1)
 .211ؿ 5ـب٪ىّس جؾبرحدب ج٥يت ٝشسصبح فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌل ط (2)
 .722ؿ ٫ل وجؾبٞحسجؾبْحفش فب٪ذ ٙإجد ٩هرح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ  (3)
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 الفسع الثاًي

 شفك انؼبوًـًمظٌد ثبنـان

سذيحن وغُٞحن ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل ور٠٥  »ج٥ٞشجس جٔدجسٌ«ج٥غحذٞس يف جْحبحظ  زب  ا
 .جؾبرحىٞسسل ١٪ح َٞى٣ ٬٩ُ اؾ٤ ضربَش  ز  جْدجز ج٥ٞح٭ى٭ُسل وزبذَذ ٦ّطهح ج٥ٖحت

سل اٖ و ٍ جؾبشٜٙ ُو٦ًّ  زج ١ح٫ ٖذذ ٬٩ زبذَذ جؾبٞقىد ٬٩  ز  ج٦ْ٥س ج٥ٖحت
 ٢ى٭س.ٙ٪ح  ى جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل و٩ح  ٍ ّرحفش  جؾب جنج٥ْح٧ل ئر

 ٬٩ جؾب٪٬٢ يف  زج ج٥قذد ج٥ط٪ُُض ذني ٢ٙشضني0 جْوذل ٩ىمىُّسل وج٥ػح٭ُس ّنىَس.

ٙح٢ٚ٥شز جؾبىمىُّس ض٨ُٞ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٦ًّ اعحط ٩ىمىٍّ وٍٍُٚ َذوس افٗا 
 قى٣ ىرُْس ج٥رؾحه ج٥زٌ ضطىٖ  جٔدجسزل وجؿبذٗ ج٥رهحتٍ ؿبزج ج٥رؾحه.

)جؾبشٜٙ ج٥ْح٧  ى )ج٥ْح٧ دبح 0ٍ٦َ  و٦ًّ اعحط ر٠٥ ٙٞذ ّشٗ اقذ ج٥ٚٞهحء جؾبشٜٙ
٤١ ٭ؾحه ٩رط٨َ و٩غط٪ش و٩ؾشوُ َغطهذٗ ئؽرحُ قحؾس ٬٩ جؼبحؾحش 

 .(((1)ج٥ْح٩س

                                           
 .428ؿ ل2فب٪ذ قح٩ذ جػب٪0٤ جؾبىٍ٘ ج٥ْح٧ل ه (1)
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جؼبحؾس  ا٫ ٗ ؽ٠وئرج ١ح٫  زج ج٥طْشَ٘ دل َقشـ ذىؾىد ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل ٙ
 ج٥ْح٩س حبذ رجصبح ضريىٌ ٦ًّ ج٥رِٚ ج٥ْح٧.

غرد ذغُو  ى ا٫ جْٙشجد وىرْحن ٙهزج جؾبْرً جؾبىمىٍّل ٕ  ؾح٩ِ او ٩ح٭ِ ٥
 ا٭ؾيس ضغطهذٗ ج٥رِٚ ج٥ْح٧. ٌبحسعى٫ا٭ٚغه٨ 

طكشٌ جؾبرَ٪س ذور د ساٌ  خش ئذل ج٥طْشَ٘ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٦ًّ اعحط ّنىٌ 
ش جؾبشٜٙل وذز٠٥ ٙحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ وٙٞحن ؿبزج ج٥طْشَ٘ل  ى جػبهحص جٔدجسٌ َج٥زٌ ضذ

ادٛ  ى ٤١ ٩رَ٪س ّح٩س ج٥زٌ َذَش خذ٩س او ٭ؾحىحن ٩ُْرحنل و٬٩ غ٨ او دبْرً 
وضطىذل ؾضءجن ٬٩ ٩هح٩هحل و٬٩ غ٨  ؿبحضرؾثهح ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س وسبنِ يف ئدجسصبح 

ٙىٙٞحن ؿبزج ج٥طْشَ٘ ٖ ـبح٣ ٦٥خ٦و ذني جْؾهضز جٔدجسَسل و٩ح َٞحذ٦هح ٬٩ ٩ؾحسَِ 
 او اؽخحؿ ٝح٭ى٭ُس.

٩س ذحؾبْرً وئرج ١ح٫ ج٥طْشَٚح٫ ٝذ ٦َطُٞح٫ يف ذْل جؼبحٖش قني ض٢ى٫ جؾبشجٜٙ ج٥ْح
٩شجٜٙ ّح٩س ذحؾبْرً ج٥ْنىٌل و ى ٩ح يبذظ قني ضشي  صجؾبىمىٍّ  ٍ يف رجش ج٥ىٝ

 جٔدجسز مشوسز ج٥ىٙحء حبحؾس ّح٩س ٙطرؾة ؿبح جؾبرَ٪س ج٥ْح٩س ج٥يت ضطىذل  زج ج٥رؾحه.

و٬٢٥  زج ج٦٥ٞحء ٖ َطكٜٞ دجت٪حنل ٙحؾبؾشوُ رو ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٥ُظ دجت٪حن ٬٩ ٩ؾحسَِ 
دجت٪حن ٩رَ٪س ّح٩سل ١٪ح ا٫ ٩ؾحسَِ جٔدجسز ٥ُغص طبُْهح زبٜٞ  ل اٌ ٥ُظجٔدجسز

 ج٥رِٚ ج٥ْح٧.

وج٥شاٌ ج٥شجؾف  ى جػب٪ِ ذني جؾبُْحس٬َ ج٥ْنىٌ وجؾبحدٌل حبُع ٌب٬٢ ج٥طْشَ٘ 
زبص  دٌذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٦ًّ ا٭ه ٤١ ٭ؾحه ضطىٖ  جٔدجسز ذرٚغهح او َطىٖ ح ٙشد ّح

 .(1) قحؾس ّح٩س ٦٥ؿ٪هىس ذٞقذ ئؽرحُ وئؽشجٙهحضىؾُههحل وسٝحذطهح 

                                           
 .514ل ؿ 1978دجس ج٥رهنسل ج٥ٞح شزل لجػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ىُْ٪سد.  (1)
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و زج ٩ح ا١ذ  ـب٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ يف ٙح٥ٚطىي ج٥قحدسز ٬ّ ٝغ٨ ج٥شاٌ 
)٥ث٬ ١ح٭ص ٢ٙشز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٕ  فبذدز )ل قُع ٝح0٣ 02/5/0155ذطحسَخ0 

زبذَذجن وجمكحنل و٥ُظ ؿبح ضْشَ٘ ؾح٩ِ ٩ح٭ِل ئٖ ا٫ ج٥ْرقش جْعحعٍ ُٙهحل  ى 
ؾشوُ ادجتهحل وضٞى٧ ذبح جؼب٢ى٩س ٩رحؽشزل او مشوسز وؾىد خذ٩س ّح٩س َهذٗ جؾب

 .(1) ((َٞى٧ ذبح ٦٩طض٧ زبص ئؽشجٗ ج٥غ٦يس جٔدجسَس يف ٭يحٛ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧

 وَطنف ٬٩  زج ج٥طْشَ٘ ا٫ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ َٞى٧ ٦ًّ ج٥ْرحفش جِضُس0

جؾبؾشوُ اٌ ؾهحص ٬٩ ج٥ْ٪ح٣ وجْدوجش وجٔؾشجءجش ج٥ٞح٭ى٭ُس وج٥ٚرُس ذُٖس   -0
 ْني.زبُٜٞ ٕشك ٩

  ذٗ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ اٌ ا٫ َطؿه جؾبؾشوُ ئذل زبُٜٞ قحؾس ّح٩س ٦٥ؿ٪هىس. -6

وجؼبحؾحش ج٥ْح٩س ٩طْذدز و٢٥رهح ٖ ضق٦ف ٥طكُٜٞ ٢ٙشز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ئٖ ئرج ١ح٭ص 
٬٩ ٭ىُ جؼبحؾحش ج٥يت ٢َى٫ ٬٩ ج٥نشوسٌ ا٫ ض٦طض٧ ج٥ذو٥س ذاؽرحّهح دٙحّحن ٬ّ 

 وؾىد جػب٪حّس وا٩رهح و١ُحوبح.

٦٥ك٢ح٧ل اٌ ا٫ ٢َى٫ جؾبؾشوُ جؾبىؾه ٦٥رِٚ ج٥ْح٧ ٬٩ ئ٭ؾحء  ٢ٙشز جؽبنىُ -4
ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ج٥يت ضطىذل ئدجسصبح ذرٚغهح ٩رحؽشز او ذىجعيس ج٥ٖ  زبص ئؽشجٙهح 

 وضىؾُههح وسٝحذطهح.

 و٦ًّ مىء ر٠٥ ٌب٬٢ ضغؿ٤ُ جؾبٗقَحش جِضُس0

ٞذ ضٞى٧ ذه 0 ئ٫ ادجء جؽبذ٩حش رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٥ُظ ٝحفشجن ٦ًّ جٔدجسزل ٙأًالً
جؾبرؾ ش جؽبحفس رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل و٬٢٥ ج٥زٌ ٌبُض جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٬٩  ز  جؾبرؾ ش 
 حن ى جؾبُْحس ج٥ؾ٦٢ٍ اٌ ١ى٫ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ٬٩ ٩َح ش ٭ؾحه ئدجسز ذحّطرحس ح ٩ؾشوّ

 رج ٭ِٚ ّح٧ ضٞى٧ ذه ئدجسز.

                                           
 .55ؿ 9و8ج٥غرطح٫  لـب٪ىّس ٙطحوي ٝغ٨ ج٥شاٌ دبؿ٦ظ ج٥ذو٥س جؾبقشٌ (1)
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٬٩  0 ئ٫ فٚس ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ج٥يت َط٪ُض ذبح جؾبشٜٙ ج٥ْح٧  ٍ ج٥يت شبُض ثبٍَبً
اوؾه ج٥رؾحه جْخشي ج٥يت ضٞى٧ ذبح جٔدجسز ٥طكُٜٞ ٩قحؼبهح جؽبحفس ١حعطٖٗؿبح 
٦٥ذو٩ني جؽبحؿ ذح٥رُِ وج٥ؾشجء وئٝح٩س جؾبرح٭ٍ دو٫ ا٫ ٢َى٫  ذٙهح ج٥ىٙحء حبحؾحش 

 ّح٩س ٦٥ؿ٪هىس.

و٩ْرً ر٠٥ ا٫ ٤١ ٩ؾشوُ ضرؾثه ئدجسز ٥ُظ ذح٥نشوسز ٩شٙٞحن ّح٩حنل و٩شد ج٩ْش يف 
َغطذ٣ ٦ُّهح ٬٩ ج٥ٞشجت٬ وجدز جؾبؾشُ فشيبس ١ح٭ص ا٧ م٪رُس ٤١ قح٣ ئذل ئس

 .(1) ٙارج ضْزس ج٢٥ؾ٘ ٬ّ ئسجدز جؾبؾشُ جّطرب جؾبؾشوُ ٩شٙٞحن ّح٩حنجؾبخط٦ٚسل 

ذد ا٫ ٢َى٫ ادجء جؾبؾشوُ ٦ًّ اعحط قو٬٩ ج٥ٞشجت٬ ج٥يت َغطْح٫ ذبح يف  زج ج٥
جٔدجسز ا٫ ضطذخ٤ او جٖقط٢حس ١٪ح ٌب٬٢ ا٫ ٢َى٫ جؾبرِ ج٥قشَف يف ج٥ٞح٭ى٫ ػبهحش 

٫ شبظ قشَحش جْٙشجد يف ٩رحؽشز ٭ؾحه ٩ْني د٥ُٗا ٦ًّ ا٫ جؾبؾشوُ جؾب٪رىُ ٦ًّ ا
 .(2)جٔدجسز ىبد ا٫ َرًٞ دجت٪حن ٩ؾشوّحن خحفحن 

َشي ذْل ج٥ٚٞهحء ا٫ ؽشه ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ج٥زٌ ٌبُض جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل ٢َحد َطىجٙش  0ثبنثبً
ا٫ ىرُْس ج٥غ٦يس ضٞنٍ ا٫ ٢َى٫  ئر يف ٤١ جؾبؾشوّحش ج٥يت ضرؾثهح ج٥ذو٥سل

 ٭ؾحىهح ٩ىؾهحن يف طبُِ جْقىج٣ ٥طكُٜٞ ج٥رِٚ ج٥ْح٧.

و٥ز٠٥ ٦َض٧ ٢٥ٍ ٢َى٫ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ كبُضجن ٦٥٪شجٜٙ ج٥ْح٩س اٖ ٢َى٫ اٌ ٭ِٚ ّح٧ل ذ٤ ىبد 
ج٥يت ٖ  اوا٫ ١ى٫ ٬٩ ٭ىُ جؾبرحِٙ ج٥يت َْؿض جْٙشجد او جؿبُثحش جؽبحفس ٬ّ زبُٞٞهحل 

 ُٞٞهحل او ٖ َغطيُْى٫ ٩ه٪ح ذز٥ىج ا٫ يبٞٞى ح ٦ًّ ج٥ىؾه جؾبي٦ىخ.َشٕرى٫ يف زب

                                           
 .558ؿ  ل0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ٭ذسَه دٌ ٥ىذحدَ ج ٌد (1)
  .قٞىٛ جٖٙشجد ئصجء جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س وجؾبؾشوّحش ج٥ْح٩س ٩هرح0 د. فب٪ذ ٙإجد (2)
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و زج ج٥شاٌ ٩شٙىكل ور٠٥ ذغرد جضغحُ عُحعس ضذخ٤ ج٥ذو٥سل قُع افرف 
ا٩ش ضٞذَش جؽبذ٩حش ج٥ْح٩س ج٥يت ىبد ادجؤ ح ٬ّ ىشَٜ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ٩ و١حن 

 ُس.٦٥هُثحش جٔدجسَس ض خـ يف كبحسعطه زبص سٝحذس ج٥غ٦يحش ج٥غُحع

و٬٩ غ٨ ٨٦ٙ َْذ ىبذٌ ج٥ٞى٣ ذأ٫ جؽبذ٩س ج٥يت ضإدَهح جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س  ٍ ج٥يت َْؿض 
جْٙشجد ذىعحت٦ه٨ جؽبحفس ٬ّ ئؽرحّهحل ئر ٝذ ضشي ج٥ذو٥س مشوسز ج٥طذخ٤ يف 

٦ًّ ر٠٥  وجؾبػح٣ـبح٣ ٩ْني َغطيُِ جْٙشجد ٩ضجو٥س ٭ؾحىه٨ ُٙه ذ٢ٚحَس ضح٩سل 
 وجمف يف جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س جٖٝطقحدَس.

ئذل ا٭ه ٖذذ ٬٩ ُٝح٧ جؾبشٜٙ  la tournerieوَز د ساٌ زب٪ظ ٥ه ٩ٚىك ج٥ذو٥س 
ج٥ْح٧ ٬٩ خنىُ جؾبؾشوُ ٥رَح٧ جعطػرحتٍ  ى ج٥رَح٧ جٔدجسٌل اٌ ا٫ جؽبنىُ ؿبزج 

 ج٥رَح٧ جٖعطػرحتٍ  ى ؽشه وؾىد جؾبشٜٙ ج٥ْح٧.
ر٠٥ل وجٔدجسز ٖ وقؿس ر٠٥ ا٫ جؾبؾشوُ ٖ ٢َى٫ ٩شٙٞحن ّح٩حن ئٖ ئرج اسجدش جٔدجسز ٥ه 

 ضشَذ ئٖ ئرج اخنْص جؾبؾشوُ ٦٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ جٖعطػرحتٍ ج٥زٌ يب٨٢ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س.
وج٥ىجِٝ ا٫  زج ج٥شاٌ جّطرب جؾب٦ْى٣ ٦ّسل ٥غرد ذغُو  ى ا٫ ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٖ 
َريرٜ ئٖ قُع َطىٙش ؽشه جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل ودبْرً اومف ٙا٫ ج٭يرحٛ ج٥رَح٧ 

٢ى٫ ٭طُؿس ٥ػرىش  ز  َحتٍ ٦ًّ جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩سل ٖ ٌب٬٢ ا٫ ج٥ٞح٭ى٭ٍ جٖعطػر
ج٥قٚسل و٥ُظ ؽشىحن او عررحن ٥ػرىصبح وٖ ؽ٠ ا٭ه ٬٩ ٕ  جؾبريٍٞ ا٫ ٭ْشٗ ج٢ٚ٥شز 
ذرطحتؿهحل ٫ْ جّٖ جٗ ذقٚس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧  ٍ ج٥يت ضإدٌ ئذل ج٥ٞى٣ ذح٥رَح٧ 

 ج٥ٞح٭ى٭ٍ جٖعطػرحتٍل و٥ُظ ج٢ْ٥ظ.
ح٥ني" وئرج ٩ح ضغحء٥رح ّ٪ح ٭ْط٪ذ ٦٥طْشَ٘ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل و١٪ح َٞى٣ ج٥ُٚٞه "ٙ

وقحو٥رح جٔؾحذس ٦ًّ ا٭ه ٥ُظ ـبشد ج٥رؾحه ٦٥قححل ج٥ْح٧ل وئهبح ىبد ١ز٠٥ ا٫ 
٢َى٫ خحمْحن ٥رَح٧ ٝح٭ى٭ٍ جعطػرحتٍل ٢ٙأ٭رح لبُد ٦ًّ ج٥غإج٣ ذح٥غإج٣ل قُع 

ذد ٩شٜٙ ّح٧ل قرح ذَرًٞ ا٫ ٭ْشٗ ٩طً َريرٜ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل ٦ٙى ١ح٭ص جٔؾحذس ْ٭
وذرحء ٦ًّ ر٠٥ل ٦ٙغرح  لذٍٞ ج٥غإج٣ل و٦ًّ اٌ ؽٍء ٭ْط٪ذ ٦٥طْشَ٘ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧

٭غطيُِ ضْشَ٘ جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ جّط٪حدجن ٦ًّ ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍل ىحؾبح ا٭رح مبطحؼ ئذل 
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د جؾبشٜٙ ّ ٤ َغطىل (1)  زج ج٥رَح٧ جٖعطػرحتٍ َيرٜج٥طْشَ٘ ٥طكذَذ ٩طً و١ُ٘ 
 .؟ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ١٪ُْحس ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ و٩غأ٥س  جٔدجسَسج٥ْح٧ ج٥ىٍُٚس 

يف حبػرح جؾبط٦ْٜ دبُْحس ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ج١طُٚرح ذذسجعس ٩ُْحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل 
 و٩ُْحس ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س دو٫ ذُٞس جؾبْحَ ل و٦ًّ ساعهح ٩ُْحس ج٥رِٚ ج٥ْح٧.

٥ني"ل و٬٢٥ جؾبز١ىس و٬٩ جؾب٦ْى٧ ا٫ او٣ ٬٩ شبغ٠ ذحؾبُْحس جْخ   ى ج٥ُٚٞه "ٙح
 عشّح٫ ٩ح  ؿش ٩ُْحس ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٩ُ٪٪حن وؾهه ىشَٞحن  خش.

و٭ْطٞذ ا٫ ج٥غرد يف ر٠٥  ى ا٫ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٖ ٌب٬٢ جّطرحس  ذزجضه ٩ُْحسجن ٩غطٞٗا 
٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ور٠٥ ٥غرد ذغُو  ى ا٫ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٢َ٪٬ وسجء ١حٙس اّ٪ح٣ 

او دبْرً اومف ٙهى وؾهس وٕشك و ذٗ  جٔدجسز جؽبحمْس ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل
 ج٥ىٍُٚس جٔدجسَس جؽبحمْس ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ذ٢حٙس ضٚشّحصبح و٩ْحؾبهح واؽ٢حؿبح.

ام٘ ئذل ر٠٥ ٙهزج جؾبُْحس يبطحؼ ئذل زبذَذل و٥ُظ ٥ذَرح ئؾحذس فشيبس 
جؾبٞقىد ذح٥رِٚ ج٥ْح٧ وىرُْطه وؾى ش ل و ٤ َطكذد ٦ًّ اعحط ١٪ٍ  ٬ّووجمكس 

ل ا٧ ٦ًّ اعحط ١ٍُٚل اٌ ج٥ذسؾس ج٥يت يبط٦هح »ني او جؾبخحىرني ذهّذد جؾبرطْٚ«
 ويب٪ُهح يف ع٨٦ ج٨ُٞ٥ جٖؾط٪حُّس.

و٭ْطٞذ ا٫ ج٥رِٚ ج٥ْح٧  ى جْعحط ج٥رُْذل وٕ  جؾبرحؽش ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل وا٫ ١حٙس 
اق٢ح٧  زج ج٥ٞح٭ى٫ل ئهبح ٍهشش وضَهش ٥طكُٜٞ  زج ج٥ٖشك و٥شع٨  ز  جؾبْحد٥س 

 ج٥قححل ج٥ْح٧ وج٥قححل ج٥ٚشدٌ.ج٥ذُٝٞس ذني 

                                           
 .518ؿ  ل1978ىرْس  لد. ىْ٪ُه جػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ (1)
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٦ًّ قذ ضْر  جؾبرحىٞس( ٖ ٢ٍَٚ «س ُو٬٢٥  زج جْعحط ج٥ْح٧ل او ج٦ْ٥س ج٥ٖحت
وقذ  ٥طأعُظ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل وٖذذ ٬٩ ئمحٙس وعحت٤ ٙرُس اخشي ضرين جْعحط 

 جؾبز١ىس.

 ٙحؾبرْٚس ج٥ْح٩س ٖ ض٢ى٫ ٢ٙشز ٩غط٦ٞسل ذ٤  ٍ ضرذ٩ؽ يف ا٢ٙحس اخشي ٩ػ0٤ جؾبشٜٙ
 .(1) ج٥ْح٧ وج٥غ٦يس ج٥ْح٩س وجؾبح٣ ج٥ْح٧ وجْؽٖح٣ ج٥ْح٩س وٕ  ر٠٥

و٭ْطٞذ ا٫ ا ٨ ج٥ىعحت٤ ج٥ٚرُس ٥طكُٜٞ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل  ى جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل ٖعُ٪ح ئرج 
اخزش د٥ٖطه دبْرح ح ج٥ىجعِ وجؾبحدٌل و ى زبُٜٞ جؼبحؾحش ج٥ْح٩سل ١٪ح عرٜ 

جؽبحمِ ٦٥ٞح٭ى٫ «رؾحه جٔدجسٌ و٬٢٥  ٤ َغطىّد جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ج٥ جٔؽحسز ئ٥ُه.
 .؟ل او دبْرً اومف ج٥ىٍُٚس جٔدجسَس»جٔدجسٌ

قٌٚ –ا٫ ج٥ىٍُٚس جٔدجسَس ٩طْذدز جؾبْحدل وجؾبَح شل ٩ػ0٤ ضرُٚز ج٥ٞىج٭ني  ٖ ؽ٠
 ضٞذ٨َ جؼبحؾحش ج٥ْح٩س. –ج٥رَح٧ ج٥ْح٧

 ؟د جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ١حٙس  ز  جؾبَح شّوج٥غإج٣ جؾبيشوـ غح٭ُس  ىل  ٤ َغطى

ُٞٞس ئ٫ ا٭قحس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ َطىعْى٫ يف ضٚغ  ل وٝذ ّشمرح فىسجن ٬٩  زج يف جؼب

ل غ٨ virtuelج٥طأو٤َ ٩ػ0٤ جّطرحس ٭ؾحه جػب٪ُْحش رجش ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ٩شٙٞحن ئدجسَحن ٦ُْٙه0 
ؾىجص ٩رف  ز  جػب٪ُْحش ذْل ٩َح ش ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل ١٪ح  ى وجمف يف ج٥رَح٧ 

هىسَس ٩رف  ز  ج٩ٖطُحصجشل غ٨ ضٚغ  ج٥ىمٍْ جؾبقشٌ ج٥زٌ سخـ ٥شتُظ جػب٪
و٩ػ٤  ل(2)جٖضقح٣ ٕ  جؾبرحؽش َْينضٚغ جن ٩ىعْحن  »جٖضقح٣ ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧«ّرحسز 

ُز ٩شٜٙ ّح٧ل وٖ ضغُ  ل و٬٢٥ ضرٚ َغطهذٗضٚغ  قٜ جٖ٭طٚحُ ذحؾبح٣ ج٥ْح٧ ذأ٭ه )ٖ 

                                           
 .114ؿ  لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ  (1)
و٥ٞذ جّطالرب ّٞالذ ج٥طىسَالذ ئدجسَالحن      72ؿ  ل٫ ج٥ي٪حو0ٌ جْعظ ج٥ْح٩س ٦٥ْٞىد جٔدجسَسد. ع٦ُ٪ح (2)

  .123ؿ  ل٩ِ ا٭ه َطق٤ ذقىسز ٕ  ٩رحؽشز ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧
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ع  جؾبشجٜٙ  ٦ًّ ٖ ؽ٢٠ني اقذ جْٙشجد ٬٩ جٖ٭ٚشجد ذحعط٣ٖٗ ٩ح٣ ّح٧ َإغش وشب
 ل وٕ  ر٠٥ ٬٩ ج٥طٚحع .(1)ج٥ْح٩س ج٥يت ضغطخذ٧  زج جؾبح٣ ج٥ْح٧( 

وٌب٢ررح ا٫ ٭نُ٘ ئذل ر٠٥ ٩ىٝ٘ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ يف ق٢٪ه ج٥قحدس 

ل قُع جّطرب ج٥ْٞذ ج٥زٌ َشخـ دبٞطنح  curmontيف ٝنُس  64/6/00131يف 
٭حشل جّطرب ر٠٥ ّٞذجن ئدجسَحن ْقذ جْٙشجد ذحعطخذج٧ دٙحضش ىىجذِ ج٥ربَذ ٥رؾش جّٔٗ

٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ ا٭ه ٖ َط٦ْٜ ذطرُٚز ٩شٜٙ ج٥ربَذل وٖ ذغ   زج جؾبشٜٙل و٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ 
 .ها٭ه ٖ َغطهذٗ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل وئهبح َغطهذٗ ٙٞو زبُٜٞ ٩ق٦كس ٩ح٥ُ

وقؿس  زج ججمل٦ظ ا٫ ج٥ْٞذ جؾبز١ىسل وئ٫ ١ح٫ يبٜٞ سحبحن ٩ح٥ُحن ؾبق٦كس ج٥ربَذ ئٖ 
مِ جؾبطْحٝذ ئصجء ٩ق٦كس ج٥ربَذ ىرٞحن ْق٢ح٩ه ٝذ َإغش ٦ًّ قغ٬ ع  ٩شٜٙ ا٫ و

 .(2) ْرح ج٥ْٞذ ٥ٞىجّذ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿج٥ربَذ ئرج ٩ح اخن

ّذ٧ جؽبنىُ ٦٥ٞح٭ى٫ «و ٢زج َطنف ٬٩  زج جؼب٨٢ ا٭ه ٖ ٢ٍَٚ جؾبىٝ٘ ج٥غ٦يب 
 نٚحك.٦طأغ  ذحؾبشٜٙ ج٥ْح٧ل ٩ِ ٩ح ضْرُه ٦١٪س ج٥طأغ  ٬٩ ٩ْرً ٥ٙ »جؽبحؿ

و٭رى  ذأ٭ه ٭طُؿس ٦٥طذخ٤ ج٥ىجمف ٦٥ذو٥س يف ج٥رؾحه جؽبحؿل ٙٞذ ٍهشش 
ج٥ذو٥س وئؽشجٙهح ودّ٪هح جؾبحرلل ور٠٥ ذغرد  ٥شٝحذس٩إعغحش ؾذَذز سبنِ 

 زبُٞٞهح ج٥رِٚ ج٥ْح٧.

وٝذ غحس ج٥طغحؤ٣ ٬ّ ىرُْس  ز  جؾبإعغحشل  ٤  ٍ ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل 
ا٫ ؿبح ىرُْس ؾذَذز رب٦ْهح ضغط٤ٞ ٬ّ ا٧ ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل ا٧ 

جْؽخحؿ جؾبْرىَس ج٥ْح٩س وجؽبحفسل و٤ْ٥ ج٥ٚٞه جَٔيحرل  ى ا١ػش ٬٩ ذز٣ ؾهذجن 
ويف ساٌ  زج ج٥ٚٞه ا٫  ز  جؾبإعغحش ضِٞ  ليف عر٤ُ ذ٦ىسز ٩ٚهى٧  ز  جؾبإعغحش

 ٦ّa cheval sur la frontièreً جؼبذود ذني ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ وج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل

                                           
 .د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ وجؾبٞحس٫ ٦٥غ٦يس جٔدجسَس (1)
 .117ؿ  لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ  0د. فب٪ذ ٙإجد ٩هرح (2)
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ّرب ٬ّ ر٠٥ ذؾ٤٢  خش ٩ْطربجن  ز  جْؽخحؿ ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ و١٪ح 

ل او اوبح جْؽخحؿ la personne morale de droit pulperieج٥ٚشُّس 

 .para – etiqueج٥رَ ز ٦٥ذو٥س 

 رح٠٥ ٭ىّحن ؾذَذجن َطىعو اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫  ئ٫و٭ْطٞذ ا٭ه ٬٩ جؽبيأ ج٥ٞى٣ 
٥ذَرح ئٖ ٭ىّحن ٬٩ جْؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٭ُس وج٥ٞى٣ ج٥ْح٧ وجؽبحؿل ذ٤ جؼبُٞٞس ا٭ه ٥ُظ 

ذىؾىد اؽخحؿ ضِٞ ٦ًّ جؼبذود ذني ج٥رَح٩ني ا٩ش َشٙنه ج٤ْٞ٥ وج٥ىجِٝ 
 وجٖؾطهحد جؾبغطٞش.

٫ْ َٞ٘  زج جؾبىٝ٘  ى  ذٗ  جَٔيحرل١٪ح ٭ْطٞذ ا٫ ج٥غرد ج٥زٌ قذج ج٥ٚٞه 
٫ْ ًب٦ٜ ٬٩ ج٥قححل ج٥ْح٧ او ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل وئ٫ ١ح٫  زج جؿبذٗ ٖ ٢ٍَٚ وقذ  

ؽب٦ٜ ٭َح٧ ؾذَذ  جَٔيحرلجؾبإعغس ؽخقحن ّح٩حن )قشٟ ج٩ْش ٦ًّ قذ ساٌ ج٥ٚٞه 
 ٥ٓؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٭ُس(.

و٬٩ ؾهس اخشيل ٙارج ١رح ٭شٙل ا٫ ًب٦ٜ  زج ج٥ْرقش ؽخقحن غح٭ىَحن او ٙشُّحنل او ا٭ه 
َنِ جؾبإعغس ٦ًّ جؼبذودل ئرج ١ح٫ ج٩ْش ١ز٠٥ ٙا٭ه ٖ ٌب٢ررح ئعٞحىه ٬٩ ٤١ 

ٖص٧ ٔٝح٩س ج٥رَح٧  شىحن ١حُٙحنل ٙهى ٦ًّ ج٤ْٝ ؽشهحخل ٙهى ئ٫ دل ٬٢َ ؽقغ
 جٔدجسٌ.

٥رؾىء ج٥ؾخـ ج٥ْح٧ وجؽبٗفس ئ٭رح ٭ز د ٩ِ ج٥ٚٞه ج٥ُى٭ح٭ٍ ٦٥ٞى٣ ذأ٭ه َؾ ه 
 ل غ٨ كبحسعس ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س.ؽشىح٫  ذٗ ّح٧

 .(1)وٖ ؽ٠ ا٫  ذٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ  ى م٪ح٫ ج٥غ  جؾبرط٨َ ٦٥٪شجٜٙ ج٥ْح٩س

ئر طبِ  زج ج٥ُٚٞه ذني ٩ُْحس  "و زج  ى جؾبُْحس جؾبْط٪ذ ٬٩ ٝر٤ ج٥ُٚٞه "سَٚ و

 ٩ُْحس اعح٥ُد ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧. ل غla utilité public٨ج٥ْح٩س جؾبرْٚس 

                                           
 .75ؿ  ليف جّْ٪ح٣ جٔدجسَس ظ0 جؾبيى٥٣ىذعطحعُرى  (1)



292 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



293 
 

 

 الفسع الثالج

 ػذو اتظبل انؼًم انمبًٌََ ثبنٌظٍفخ
 ًرتتجخ ػهى رنكـاننتبئح انً اإلداسٌخ 

 »ارات اإلدارةمسألة قز«
ٙهزج  ذح٥ىٍُٚس جٔدجسَسل ف٦طه٫ ج٥ْ٪٤ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ئرج ٩ح ا٭رطص ئ يف احلقيق 

سل و زج ٩ح َغططرِ ذح٥طحرل زبشس  ٬٩ ج٥يرُْس جٔدجسَسل َْين ا٭ه جٙطٞذ ف٦طه ج٥ٖحتُ
 قطً ٥ى فُٔ يف ٝح٥د ج٥طقشٗ جؾبرٚشد. »ٝشجس«وزبى٥ه ئذل ـبشد 
٦ًّ ١حٙس ج٥طغحؤٖش جؾبط٦ْٞس ذبز  جؼبُٞٞس ٭رح اؾررح ذح٥طٚق٤ُ ئوٌب٢ررح ج٥ٞى٣ 

ج٥طر٨َُ وج٥ر٦ىسزل ٩رى ني ذأ٫  ز   ىص حَْج٥ٞح٭ى٭ُسل وئ٫ ١ح٭ص  ز  جٔؾحذس 
جٔؾحذس جسبزش ؿبح ٩َح ش واد٥س ٩طْذدز ٩رػىغس يف اوفح٣ وضنحُّ٘  زج 

 ج٢٥طحخ.
 وئ٭رح ٦ًّ عُر٤ ج٢ٚ٥شز ٭غىٛ ذْل  ز  جْد٥س0

طقحدَس ضٞحط يف ج٨ّْ ج٦ْٕد ٬٩ ٭ؾحىهح جٖٝ جؾبشج٥ٜٙٞذ غرص ٥رح ا٫  -
ذٞىجّذ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل ور٠٥ ٩ٗء٩س وضُغ جَ ٥ٕدجسز ٦ًّ ج٥ُٞح٧ ذىجؾرهحل وئ٫ 
١ح٭ص  ز  جؾبشجٜٙ سبنِ يف ذْل ا٭ؾيطهح ٦٥ٞىجّذ ج٥نحذيس ٦٥٪شٜٙ ج٥ْح٧ ج٥يت 

 ضغ٪ف ٥ٕدجسز ذحعطخذج٧ قٞىٛ ووعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧.

٥ٞيحُ ج٥ْح٧ ٖ ٌب٢رهح ا٫ ضقذس ٝشجسجش ئدجسَس ٥ٞذ جضنف ٥رح ا٫ ؽش١حش ج -
ؽش١حش  «سؿبز  ج٦٢٥٪سل قطً وئ٫ ١ح٭ص ضغىط ٩شجٜٙ ّح٩ ٍذحؾبْرً ج٥ذُٜٝ وج٦ْ٥٪

 ج٥ٖطضج٧.
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ذىؾىد ٝشَرس  ل٥ٞذ ّشمرح ئذل دوس ج٥ٞشجت٬ يف ـبح٣ جؾبشجٜٙ جٔدجسَس ود٦٥رح -
 ٥ُغص ٩ي٦ٞس. ضُٚذ خنىُ  ز  جؾبشجٜٙ ٦٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل وئ٫ ١ح٭ص  ز  ج٥ٞشَرس

٥ٞذ ّشمرح ٥َح شز ؾذَذز ٦ًّ فُْذ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل و ٍ ٍح شز ٭ؾىء  -
ج٥ْٗٝحش جػب٪حُّسل ٢٥ررح جعطذس١رح و٦ٝرح ئ٫  ز  ج٥ْٗٝحش ضر٨َ سوجذو ٙثىَسل 
وٖ ٌب٬٢ ا٫ ضشًٝ ئذل فُْذ جؾبقححل ج٥ْح٩س ج٥ٞى٩ُسل قطً و٥ى اخزش  ز  

و٬٩ ل »أدَد يف ـبح٣ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿٝشجسجش ج٥ط«ج٥شوجذو ؽ٤٢ ج٦٥ىجتف وجْوج٩ش 
ذحؾبقححل ج٥يت زب٪ُهح اٌ دبقححل ج٥ٞح٭ى٫  سغ٨ ٙهز  ج٥شوجذو ضرًٞ فب٢ى٩

 جؽبحؿ.

٥ٞذ اخز٭ح ذح٥رغرس ْعحط ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ دبُْحس ٩ش١د َغطهذٌ جؾبشٜٙ  -
ج٥ْح٧ ٕحَسل وَطخز ٬٩ ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س وع٦ُسل و٦ٝرح ئ٫  زج جؾبُْحس يب٨٢ جْ ٨ 

٭ؾحه جٔدجسزل وئ٫ ١ح٫ ٬٩ جْٙن٤ سٙذ  دبُْحس ٩ط٪٨  ى ٩ُْحس ج٥رِٚ  ج٦ْٕد ٬٩
ج٥غ٦يس  -ج٥رِٚ ج٥ْح٧ -0 جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ج٥ػٗغسج٥ْح٧ل حبُع ٭قىٓ ٬٩  ز  جؾبْحَ  

٨٢ وؾه و٭ؾحه جٔدجسزل ودبْرً اومف يب٨٢ ١حٙس اج٥ْح٩سل ٩ُْحسجن ٩ش١رحن يب
ْشَ٘ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ و٦ًّ او ججملح٣ جٔدجسٌل قغد ض (1)لج٥ىٍُٚس جٔدجسَس

مىء  زج جؾبُْحس ا١ذ٭ح ا١ػش ٬٩ ٩شز ا٫ ٭ؾحه جٔدجسز ج٥ٞح٭ى٭ٍ جؾبط٦ْٜ ذادجسز جؾبح٣ 
او ج٥طقشٗ ذهل  زج ج٥رؾحه ٖ ًبنِ  جعطػ٪حس او  »ج٥ذو٩ني جؽبحؿ«جؽبحؿ 

 ْق٢ح٧ وسوجذو ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ.

جمل٦ظ ج٥ذو٥س واذْذ ٬٩ ر٠٥ل ٦ٙٞذ ّشمرح ٥رْل جْق٢ح٧ جؾبطيشٙس  -
ج٥ٚش٭غٍ ج٥يت ٝشسش ا٫ ج٥ٞشجس َْطرب ئدجسَحن ئرج ٩ح جضق٤ دبشٜٙ ّح٧ل ودو٫ جؼبحؾس 

 .(2) ٥ركع ٩ح ئرج ١ح٭ص جؿبُثس ج٥يت فذس ّرهح ج٥ٞشجس ع٦يس ئدجسَس ا٧ ٖ

                                           
ٙٞذ اخز ذبزج جؾبُْحس وٙق٦ه وّ٪٪اله ج٥الذ١طىس ّرالذ ج٥ٔاله     ل ٦ًّ فُْذ ج٥ٚٞه جٔدجسٌ يف عىسَح (1)

 .443ؿ 3ـب٦ذ  لجؽبح٭ٍ يف ١طحذس ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ٦ّ٪حن وّ٪ٗا و٩ٞحس٭حن
 .Bouguent  لmajeure نُسٝج٥ٚش٭غ0ٍ ـب٦ظ ج٥ذو٥س  (2)
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٤ ؾبطن٪رس ا٭ه ٖ ٢ٍَٚ ّٖطرحس ج٥ْ٪و٥ٞذ د٦٥رح ا١ػش ٬٩ ٩شز ذىؾهس ٭َش٭ح ج -
٢ى٫ فحدسجن ٬ّ ع٦يس ئدجسَسل وئهبح ىبد ٙىٛ ر٠٥ ا٫ ئدجسَحن ا٫ َ جنج٥ٞح٭ى٭ٍ ٝشجس

٢َى٫ ٩ط٦ْٞحن ذطرُٚز او ضر٨َُ ع  ٩شٜٙ ّح٧ل وا٫ ض٢ى٫ ج٥غ٦يس جٔدجسَس ٝذ 
افذسضه و ٍ ضْط٪ذ ٦ًّ قٞهح يف جعطخذج٧ وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل ٬٩ اؾ٤ ضرُٚز 

 .(1) وئدجسز جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ ج٥زٌ فذس ذؾأ٭ه ج٥ٞشجس

سَس ٖ شب٠٦ جعطخذج٧ وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ئٖ يف ٭يحٛ ج٥غ٦يس جٔدج ا٫ ر٠٥ -
ض٦ؿأ يف  اٖل و٥ى ا٫ ٬٩ قٞهح »وذقىسز خحفس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ «ج٥ىٍُٚس جٔدجسَس 

 ئدجسز جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س ئذل وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧.

و٥ٞذ ١رح قشَقني ٦ًّ ا٫ ٭ٚشد احبحغحن ٩يى٥س ٬ّ اعحط ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل قُع  -
ق٤ُ ؾبذسعس جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ و٩ذسعس ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س ٩غطهذٙني ٬٩ ر٠٥ ّشمرح ذذٝس وضٚ

 »٩سوَٖطهح ج٥ْح«ذ قحو٥رح ا٫ ٭نِ ٦ًّ جعطرْحد ؽرف ج٥غ٦يس و٩ضجّ٪هحل و٬٩ غ٨ ٙٞ
 ذز ٬٩ ٩ٞطنُحش جؾبشٜٙ ج٥ْح٧ وٍشوٙه.ج٥ُٞىد جؾبىمىُّس جؾبغط٪

٤  ز   ٍ فىسز ٩ىؾضز وعشَْس ؿبز  ج٥ذسجعسل وئ٫ ١رح ٭ٚن٤ ا٫ ٭ذسط ذ٢ -
 ضٚق٤ُ جؾبىجمُِ جِضُس0

ج٥ٞشجس جٔدجسٌ –ج٥رطحتؽ جؾب ضرس ٦ًّ ر٠٥ ج٥ْ٪٤ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ذحؾبح٣ جؽبحؿ و جضقح٣
٦ًّ مىء اق٢ح٧ ج٥ٞنحء جٔدجسٌل وُٙ٪ح  »ٝشجس جٔدجسز«٭َشَس  –ذطكذَذ ج٥ٞح٭ى٫
 ٦ٍَ ؽشقحن ٥ز٠٥.

 
 

  
 
 

                                           
 .551ؿ  لوجؾبٞحس٫جؾبْحفش فب٪ذ ٙإجد ٩هرح0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ جؾبقشٌ  (1)
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 انـخبص ًبلـثبناتظبل انؼًم انمبًٌََ 
 رنكًرتتجخ ػهى ـان اننتبئحً 

ذح٥ٞرى٣ ٬٩  قٌٍَ ُـ ٦٥٪رْٚس ج٥ْح٩س  ى جؾبُْحس ج٥زا٫ ج٥طخق ٖ ؽ٠
 ج٩ْىج٣ ج٥ْح٩س. ىرُْساؾ٤ زبذَذ 

ٙحؾبح٣ ج٥ْح٧  ى ٤١ ا٩ش َ ضد ٦ًّ ض٢ىَره ج٥يرٍُْل او ٦ًّ اغش صبُثس جٔ٭غح٫ ٥ه او 
ذغرد امهُطه ج٥طحسًبُس او ج٦ْ٥٪ُس ا٫ ٢َى٫ مشوسَحن ٦٥رِٚ ج٥ْح٧ ذقىسز ٖ ٌب٬٢ 

 .(1)عطٖرحء ّرهجٖ
و ٢زج َرذو  زج ج٥طْشَ٘ ا٫ خقحتـ جؾبح٣ وىرُْطه ج٥زجضُس وؾى ش ل  ز  

 يف زبذَذ جؾبح٣ ج٥ْح٧. -او ئ٫ دل ٬٢َ جؼبحع٨ -ٞىٖش  ٍ ج٥يت ض٦ْد ج٥ذوس ج٢٥ر جؾب
))ٙحؽ جه ج٥ٞشجس ج٥قشَف ٥طخقُـ جؾبح٣ ج٥ْح٧ ٦٥رِٚ ج٥ْح٧ ٖ َؾ٤٢ ٩ُْحسجن 

٥ُظ س١رحن ُٙهل و٢٥ره ـبشد وع٦ُس ٔدخح٣ جؾبح٣ ج٥زٌ  ٥طكذَذ جؾبح٣ ج٥ْح٧ل ْ٭ه
٫ جْخز ذبزج جؾبْرً ٩ْرح  ئض٢ح٦٩ص ُٙه فٚس جؾبح٣ ج٥ْح٧ل ئذل ٭يحٛ جؾبح٣ ج٥ْح٧ل غ٨ 

ئ٭رح ٭ركع ٬ّ   ى ج٥طغ٨ُ٦ ٥ٕدجسز ذغ٦يس ضٞذَشَس يف ئؼبحٛ جؾبح٣ل وج٥ىجِٝ
 .(2) سز((جٔدج ٦ًّج٥قٚس  ذبز  خقحتـ جؾبح٣ ج٥زٌ ٌب٬٢ ا٫ َٚشك رجضه

وجؽبٗفس ا٫ خقحتـ جؾبح٣ وىرُْطه ج٥زجضُس مهح جؾبْى٣ ٦ُّه٪ح يف زبذَذ جؾبح٣ 
 ج٥ْح٧ل و٥ُظ ج٥ىعحت٤ ج٥ٞح٭ى٭ُس.

٫ خقحتـ  زج جؾبح٣ جؽبحؿ حبُع ئ ٦ًّوذح٥يرِ ٙا٫  ز  جؼبُٞٞس ضرغكد 
وض٢حد ض٢ى٫ ق٦س ذبح ذغ٪حش  زج جؾبح٣ وخقحتقهل جؾبح٣ ضذ٩ٔ جْدوجش ج٥ٞح٭ى٭ُس جؾبط

 .(3)٬٩ جؾبغ٦٪حش ج٥ٚٞهُس سُٞس ج٥ٞح٭ى٭ُز  جؼبٞ 

                                           
 .711ل ؿ 1978جػبش0ٗ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل ىرْس  ىُْ٪س د. (1)
 .513لؿ1954ىرْس  لد. ضىُٜٙ ؽكحضس0 ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ (2)
  .554جؾبٞحس٫ل ؿجؾبْحفش ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ  0د. فب٪ذ ٙإجد (3)
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١٪ح ا٫ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ ا١ذ ر٠٥ يف ا١ػش ٬٩ ق٨٢ل وئ٭رح ٦ًّ عر٤ُ جؾبػح٣ 
ج٥قحدس يف  ٩قشق٨٢ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف  0٭ْشك ٥رْل  ز  جْق٢ح٧

ذحٖعطُٗء و٭ضُ ج٥ْني  جٔدجسزل ج٥زٌ ا٭٢ش ج٥قٚس جٔدجسَس ٦ًّ ٝشجس 0/1/0120
 .٢٦ُس خحفس ٬٩ زبص َذ قحتض ح٦ى١س ٦٥ذو٥س ٩جؾب٪

ل وٝذ ؾحء 62/6/0156ق٨٢ فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش ج٥قحدس يف  -
)ىبد ج٥طٚشٝس ذني ج٥طقشٗ يف ا٩ٟٗ ج٥ذو٥س جؽبحفسل وجؾبشجق٤ ج٥يت ضغرٜ )ُٙه0 

 .(( زج ج٥طقشٗ

ذ٭ُسل ُٙٚ٪ح َط٦ْٜ ذح٥طقشٗ رجضه ضغطىٌ جؼب٢ى٩س ذحْٙشجد يف ضيرُٜ ج٥ٞىجّذ جؾب
ج٥يت ضقذس ح  او٩ح ٩ح َغرٜ ج٥طقشٗ ٬٩ جٔؾشجءجش ج٥يت ضطخز ح جؼب٢ى٩س اوٖن ا

٬٩  دبح ؿبحئهبح ضقذس ح ج٥غ٦يس جٔدجسَس  جشل ٤٢ٙ  ز  ج٥ٞشجسج٥ر١ُِىمِ ؽشوه 
 ُٙهح سبطـ ذه  ز  جد٢٪س. وج٥ي٬ْج٥ىَٖس ج٥ْح٩سل 

ح٭ى٭ٍ جؾبطق٤ ذحؾبح٣ ٭رح ٭ٞش  ز  جد٢٪س يف جّطرحس ج٥ْ٪٤ ج٥ٞاو٦ًّ ج٥ش٨ٕ ٬٩ 
يف ج٥ؾٜ   زج جؼب٨٢٘ ل و٥ُظ ٝشجس ئدجسٌل و٢٥ررح ٭٢ُّ»سزٝشجس ئدج«جؽبحؿ  ى 

ج٥يت ضقذس ح ١ىمِ ؽشوه  وجْوج٩شؾشجءجش ج٥يت ضطخز ح جؼب٢ى٩س اوٖن جٔ ج٥ػح٭ٍ 
ل ٤٢ٙ  ز  ج٥ٞشجسجش ئهبح ضقذس ح دبحؿبح ٬٩ ج٥ىَٖس ج٥ْح٩سل ٦ًّ جّطرحس ا٭ه »ج٥رُِ

٫ ج٥ْ٪٤ ج٥ٞح٭ى٫ فذس ٬ّ ج٥غ٦يس جٔدجسَس دبحؿبح ٬٩ ج٥ىَٖس ئ٣ ٖ ٢ٍَٚ ج٥ٞى
ا٫ ض٢ى٫ ج٥غ٦يس جٔدجسَس جّط٪ذش يف ئفذجس ح  –يف ٭َش٭ح  – ىبدج٥ْح٩سل وئهبح 

٦٥ٞشجس ٦ًّ قٞهح يف جعطخذج٧ وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ اٌ يف جعطخذج٧ قٞىٛ 
 ٜ ج٥رِٚ ج٥ْح٧.ر٠٥ ئٖ ئرج ١ح٫  ذٙهح زبُٞ –ذح٥يرِ  –ج٥غ٦يسل و ٍ ٖ شب٠٦ 

ئدجسَس ئرج ١ح٭ص ٝذ ومْص ٬٩  جشر٠٥ ا٫ ؽشوه ج٥رُِ جؾبز١ىسز ٌب٬٢ ا٫ ضْطرب ٝشجس
ٝر٤ ع٦يس ئدجسَس قبطقس ذطرُٚز ٩شٜٙ ّح٧ ٥طكُٜٞ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ ج٥زٌ َغطهذٙه 

شٜٙل ١٪ح ٥ى ١ح٭ص ؽشوىحن ٝقذ ٩رهح ضْ٪  جؾبذَرس او رب٪٦ُهحل او ٕ  ر٠٥ ٬٩ جؾب
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ل و٦ًّ ج٢ْ٥ظ ٬٩ ر٠٥ ٙٗ ضْطرب ٩ػ٤  ز  ج٥ؾشوه ٝشجسجش إشجك جؾبشجٜٙ ج٥ْح٩س
 ٝذ ومْطهح جملشد زبُٜٞ ج٥شذف جؾبحدٌ. جٔدجسزئدجسَس ئرج ١ح٭ص 

 َظشٌخ لشاساد اإلداسح
 ػهى ػٌء أحكبو انمؼبء اإلداسي 

ل و٥ُظ ّ٪٤ جٔدجسزل »ٝشجس جٔدجسز«و٭رى  ذأ٭رح اى٦ٞرح ٦ًّ ر٠٥ ضغ٪ُس 
٩ىعْحن َؾ٪٤ جّْ٪ح٣ جؾبحدَسل وٕ  حل ا٩ح ج٥ٞشجس ٙهى  ْ٭رح اّيُرح ج٥ْ٪٤ ٩ذ٥ىٖن

 ر٠٥ ج٥ْ٪٤ جؽبحؿ ج٥زٌ َط٪ُض ذأ٭ه َرؾة اغشجن ٩غطكذغحن يف ج٥رَح٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ.

٦ًّ اعحط ا٭ه ٖ ًبنِ ٦٥ٞح٭ى٫  »ٝشجس جٔدجسز«غ٨ ئ٭رح اى٦ٞرح ٦ُّه ضغ٪ُس 
 يف ؽ٤٢ ضقشٗ ٩رٚشد. فُٔجٔدجسٌل وئهبح ًبنِ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل و٥ى 

ذ٦ىسز  زج جؾبٚهى٧ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ٦ًّ مىء اٝنُس ج٥ٞنحء  رحويف  زج ج٥ركع قحو٥
 ٥رح٭ٍ ٥قشـ اق٢ح٩ه.ج٦٥رَح٧ جٔدجسٌ و جؾبرؾةجٔدجسٌل ٖعُ٪ح ا٫  زج ج٥ٞنحء  ى 

ر٠٥ ذط٦ُْٜ  ج٢٩ٔح٫ ٥رْل  ز  جْق٢ح٧ل غ٨ اّٞد ٦ًّ س زج وعأّشك ٝذ
 ذغُول و١٪ح  ى  ش0

ل جؾبطن٪٬ ا٫ ج٥ٞشجسجش 5/6/0153دس يف ق٨٢ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ ج٥قح -

ًبنِ  ز  ج٥ٞشجس  لsocial sécuritéج٬٩ْ جٖؾط٪حٍّ  دبشٜٙج٥ٚشدَس جؾبطق٦س 
 .(1)٦٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ

)جؾبذو٭س 4/3/0121ضحسَخ /621ق٨٢ فب٢٪س ج٥رٞل يف عىسَح س٨ٝ/ -
ج٥ىّذ جبحتضز ))0ٍ٦َ (ل جؾبطن٪٬ ٩ح 612ؿ لٞنحتُس ذ٨٦ٞ ص١ُس ج٥ْىج ج٢٥ُٗ٭ٍج٥

                                           
 .1836ٙٞشز  لParis chasseur percirdiqueـب٦س  لElhomidٝنُس  (1)
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قحدس ٬ّ وصَش ج٥ذٙحُ ًبنِ ٦٥ٞنحء ج٥ْحدٌ ٫ْ ئدجسز جػبُؼ دل ضشٕد جْخز ج٥
 .((ذىعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧

جؾبطن٪٬ ٩ح  ل03/5/0142ضحسَخ /81/ق٨٢ فب٢٪س ج٥رٞل جؾبقشٌ س٨ٝ -
 .(1)()ئؾشجءجش ج٥رُِ جٔدجسٌ ٥ُغص اوج٩ش ئدجسَس()0ٍ٦َ 

٥طرُٚزٌ ٬٩ ٝر٤ ق٨٢ فب٢٪س جٖعطثرحٗ يف ق٦د0 جؾبطن٪٬ ا٫ ئ٥ٞحء جؼبؿض ج -
ضب٬ ٩نخحش ٔقذي «جؾبح٥ُس يف ا٩ش ٖ َطق٤ ذٞح٭ى٫ ؾرحَس ج٩ْىج٣ ج٥ْح٩س 

 .(2)ٖ َْطرب ٝشجسجن ئدجسَحن »ج٥ذوجتش

جؾبطن٪٬  62/06/0121ضحسَخ /161/س٨ٝ (3)ٝشجس فب٢٪س ج٥رٞل يف عىسَح -
 ا٫ جؾبرحصّس قى٣ ٩ح٣ ٩رٞى٣ ٖ َْطرب ٬٩ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس.

جؾبطن٪٬ ا٫ ج٥رضجُ قى٣  62/06/0110ضحسَخ  811٭ٞل عىسٌ س٨ٝ  -
 .(4)جؿبحض٘ ٖ َْطرب ٝشجس ئدجسَحن

جؾبطن٪٬ ا٫ ٝشجس  08/5/0115ضحسَخ  22ق٨٢ فب٢٪س ج٥رٞل ج٥غىسَس س٨ٝ  -
 جؾبح٥ُس ذحع دجد ٩ر٦ٔ ئذل ؽخـ ضب٬ ٩ىجدل  زج ج٥ٞشجس ٖ َْطرب ئدجسَحن..

ٌ جؾبط٦ْٜ جٔدجس ج٥ْ٪٤ جؾبطن٪٬ ا٫ 00/4/0122ضحسَخ /80/٭ٞل عىسٌ -
 .(5)ا٩ىج٣ ج٥ذو٥س جؽبحفس ٖ َْطرب ٝشجس ئدجسَحن دذاىبح

جؾبطن٪٬ ٝشجس ذُِ جٔدجسز  5/3/0158ضحسَخ  001ٝشجس فب٢٪س ج٥رٞل س٨ٝ  -
 .(6)٥ٚن٦س ىشَٜ ٖ َْطرب ئدجسَحن

                                           
 .452ج٢٥ُٗ٭ٍل ؿوجؾبذو٭س ج٥ٞنحتُس ٦٥ْىج (1) 

 
 .601ؿ  لجؾبشؾِ ج٥غحذٜ لجؾبذو٭س ج٥ٞنحتُس(2)

 .650جؾبذو٭س ج٥ٞنحتُسل جؾبشؾِ ج٥غحذٜل ؿ (3) 

 .655ؿ  لجؾبشؾِ ج٥غحذٜ لجؾبذو٭س ج٥ٞنحتُس(4) 

 
 .413ؿ  ل٥غحذٜجؾبشؾِ ج لجؾبذو٭س ج٥ٞنحتُس(5)

 
 .0ؼ632جؾبذو٭س ج٥ٞنحتُس جؾبشؾِ ج٥غحذٜ ؿ  (6)
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جؾبطن٪٬ ٩ح  66/2/0128ٝشجس جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف ٩قش ج٥قحدس يف  -
٬٩ ٩غحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل او ض٦ْٜ ذادجسز ٩ح٣  0ٍ٦َ ئرج دجس ج٥ٞشجس قى٣ ٩غأ٥س

خحؿ ٥ؾخـ ٩ْرىٌ خحؿ او اسَذ ذه ضيه  ج٥ىٝ٘ جؽب ٌ جؾبؾ٪ى٣ ذرَحسز 
ل دل َْطرب  زج جؼب٢شجْوٝحٗ ٬٩ قٜ ٬٩ جؼبٞىٛ ج٥ُْرُس ج٥ٞحت٪س ٦ُّهح ١كٜ 

٫ ج٥ٞشجس ٬٩ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس و٥ى ١ح٫ فحدسجن ٬ّ  ُثس ئدجسز وصجسز جْوٝحٗ.. ر٠٥ ا
جعط٢رح  ج٥رحقُس ج٥يت َط٤ٚ٢ ذبح ٝشجس ئوبحء جؼب٢ش ج٥قحدس ٬ّ  ز  ج٥ىصجسز َٞيِ يف 

٫ ربشٌ يف ضقشٙحصبح ذؾأ٫  ز  جْوٝحٗ ٦ًّ ج٥غر٬ ج٥يت ىبشٌ ٦ُّهح ٭حىش ا
ج٥ىٝ٘ شبح٩حن ٬٩ ٭حقُس قشفه ٦ًّ ظبحَس ٩قححل خحفس ٩ط٦ْٞس ذأُّح٫ ج٥ىٝ٘ 

 جؽب ٌ ٔفحذس ٕشك َطق٤ ذح٥قححل ج٥ْح٧.

جؾبطن٪٬ ٩ح  ٨2/0/0121 فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش ج٥قحدس يف ق٢ -
٬٩ جؿبُثحش ج٥ْح٩س.. ئٖ ا٭ه ٖ  جْسغىر١ظ٥ث٬ ١ح٭ص  ُثس اوٝحٗ جْٝرحه ))0ٍ٦َ 

َررين ٦ًّ ر٠٥ وحب٨٢ ج٦٥ضو٧ ا٫ ٩ح ضقذس  ٬٩ ٝشجسجش ضْطرب ٝشجسجش ئدجسَس.. ٙارج 
او ض٦ْٜ ذادجسز ٩ح ؽخـ  دجس ج٥ٞشجس قى٣ ٩غأ٥س ٬٩ ٩غحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل

٨ ٩ىمىُ يف ٕ  ججملح٣ جٔدجسٌ دل َْطرب  زج ج٥ٞشجس غ٩ْرىٌ خحؿ او فذس ؼب
 .((٬٩ ج٥ٞشجسجش جٔدجسَس

جؾبطن٪٬ ا٫ ج٥ٞشجس ل(1) 06/2/0120ق٨٢ ـب٦ظ ج٥ذو٥س ج٥ٚش٭غٍ ج٥قحدس يف  -
و٦ًّ ل (2)ج٥قحدس ٬ّ ؽخـ ٖ َْطرب ٝشجسجن ئدجسَحن قطً ٥ى فذٛ ٬٩ ع٦يس ّح٩س

ء ر٠٥ دل َْطرب ج٥ٞنحء يف ٩قش ٝشجسجن ئدجسَحنل و زج ٩ح ا١ذضه جد٢٪س ج٦ْ٥ُح يف مى
٩قش ذٞىؿبح0 ر٠٥ ٫ْ ج٥ٞشجس ٝذ فذس ٬ّ ج٥ريشَشٟ ذقٚطه ج٥ذَرُسل و٥ُظ 
١ؿهس ئدجسَس ؿبح ع٦يس و٩ؾُخس ج٥يشٛ ج٥قىُٙس ضْطرب ١ز٠٥ ٬٩ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل 

ش ّح٩س وجعْس ئدجسَس وٝنحتُسل ْوبح ضط٪طِ يف عر٤ُ ادجتهح ٥ىجؾرحصبح ذغ٦يح

                                           
 653ؿ  0120ـب٦س ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ٥غرس  (1)
 4/334ج٭َش يف ر٠٥ ج٥ذ١طىس جؽبح٭0ٍ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ـب٦ذ/ (2)
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ٙٞشجسجصبح ٝشجسجش ئدجسَسل و٩ؾحَخ وخذ٧ جْمشقس ج٥طحذْس ٦٥٪ؾُخس َْطربو٫ 
قىؿب٨ ٦ًّ سوجضد ٬٩ خضج٭س ج٥ذو٥س ٩ىٍٚني ّح٩ني دو٫ ا٫ َإغش يف ر٠٥ ّذ٧ ق

 (.65/3/0122و ٢05/6/0123٪س ج٥ٞنحء جٔدجس0ٌ )فب

ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش ج٥ فب٢٪س) جْسغىر١ظ١ز٠٥  ُثس اوٝحٗ جْٝرحه  -
2/0/0121.) 

٫ْ جؾبؾشُ خىؿبح قٞىٝح سبطـ ذه جؿبُثحش جٔدجسَسل ُْٙطرب  سوج٥ٖشٗ ج٥طؿحسَ -
 فب٢٪سَس )وج٥ٞشجسجش ج٥قحدسز يف ؽإووب٨ ٝشجسجش ئدجس ّح٩نيج٥ْح٦٩ى٫ ذبح ٩ىٍٚني 

 (.0/06/0124 ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش

ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ْوبح  ؽخـ ٬٩ اؽخحؿ جْسغىر١ظ١ز٠٥ ذيش١خح٭س جْٝرحه  -
و ى  ُثس  –ضط٪طِ ذرقُد ٬٩ ج٥غ٦يس ج٥ْح٩سل ١٪ح َْطرب ججمل٦ظ جؾب٦ٍ ج٥ْح٧ 

 ُثس ئدجسَس وَقذس ٝشجسجش ئدجسَس )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف  –٩طٚشّس ٩رهح 
 (.5/3/0121و 0/6/0122–٩قش

و٭ٞحذس جْىرحء ؽخـ ّح٧ل ئر ا٫ ؿبح ٦ًّ اّنحتهح ع٦يس ضأدَرُسل وؿبإٖء  -
وجؽ ج١ه٨ يف ج٥رٞحذس ا٩ش قط٪ٍل  ؽإو٫ دَح٭طه٨ّْنحء دو٫ ٕ  ٨ قٜ جقط٢حس ج

قٞىٛ ٬٩  ؿبحوؿبح قٜ زب٪٤ُ سعى٧ جٖؽ جٟ يف ٩ىجُّذ ٩رطَ٪سل وذقٚس ّح٩س 
٭ىُ ٩ح سبطـ ذه جؿبُثحش جٔدجسَسل و٦ًّ ر٠٥ ضْطرب ج٥ٞشجسجش ج٥قحدسز ّرهح 

 (.5/3/0121و  ٩0/6/0122قشلٝشجسجش ئدجسَس )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف 

و٭ٞحذس جؾبهرذعني ؽخـ ّح٧ل و٦ًّ ر٠٥ ىبىص ج٥ي٬ْ يف ٝشجس ح ذح٩ٖطرحُ  -
٬ّ ج٥ُٞذ يف ج٥غؿ٤ ذحّطرحس  ٝشجسجن ئدجسَحن )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف 

 (.66/00/0122ل٩قش

و٥ٞذ جّطرب ؽخقحن ّح٩حن جٖزبحد ج٥ْح٧ ٦٥ٖشٗ ج٥طؿحسَس ْ٭ه ٌبحسط  -
ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ووعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿ )فب٢٪س  جخطقحفحضه دبضَؽ ٬٩ وعحت٤

 (.60/1/0123لج٥ٞنحء جٔدجسٌ

 وذحؾبٞحذ٤ دل َْطرب ج٥ٞنحء ؽخقحن ّح٩حن ٩ح 0ٍ٦َ -
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ذؾأ٫  ٥0122غرس /8/طبُْس جٔعْحٗل ور٠٥ ٝر٤ فذوس ج٥ٞح٭ى٫ س٨ٝ -
 (.01/4/01201 لضر٨َُ جٔعْحٗ ج٥ييب ج٥ْح٧ )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش

 (.4/06/0152 لحز )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش٩غطؾًٚ جؾبىجع -

ٌ )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجس جؼب٢ى٩سجػب٪ُْس ج٥طْحو٭ُس ٦٥٪كح٩ني ذادجسز ٝنحَح  -
 (.04/06/0123 ليف ٩قش

 لجزبحد جػب٪ُْحش ٦٥ُح٭قُد جؽب ٌ )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش -
01/5/0125.) 

 لٌ يف ٩قشذر٠ ج٥طغ٦ُ٘ ج٥ضسجٍّ جؾبقشٌ )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجس -
6/3/0121.) 

و٦ًّ ر٠٥ ٙهز  جؿبُثحش جْسذِ ٖ ضقذس ٝشجسجش ئدجسَسل وٖ َْطرب ج٥ْح٦٩ى٫ ذبح  -
 ٩ىٍٚني ّح٩ني وٖ ضْطرب ا٩ىجؿبح ا٩ىجٖن ّح٩س.

 و٦ًّ ر٠٥ دل َْطرب ج٥ٞنحء ّٞذجن ئدجسَحن ٩ح 0ٍ٦َ -

 ذْل ج٥ْٞىد جؾبرب٩س ذني فحقد ٩ذسعس خحفس مت جٖعطُٗء ٦ُّهحل وذني -
 (.3/3/0126لٍٚني )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قشىجؾب

ّٞذ ج٥ر٤ٞ ج٥زٌ ضرب٩ه ٩ق٦كس ج٥ربَذ ٥ر٤ٞ ج٥يشود )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ  -
 (.٩63/6/0125قشليف 

 (.٩5/6/0122قشلّٞذ جٖؽ جٟ ذح٥ط٦ُٚى٫ )جد٢٪س ج٦ْ٥ُح يف  -

ج٥ْٞذ جؾبرب٧ ذني ـب٦ظ جؾبذَرس وؽح٤ٕ جؾبغح٬١ ج٥ؾْرُس )فب٢٪س ج٥ٞنحء  -
 (.٩5/4/0128قشلٔدجسٌ يف ج

 (.٩65/06/0122قشلج٥ىّذ جبحتضز )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف  -

جضٚحٛ وصجسز جْوٝحٗ ٩ِ ج٥ْ٪ذ وجؾبؾحَخ ٦ًّ ٩ركه٨ ٢٩حٙ ش ٩ٞحذ٤ جؽبذ٩حش  -
ج٥يت َإدووبح ٥ن٪ح٫ وفىؿب٨ ٦ًّ ٩ي٦ىذحصب٨ )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف 

 (.٩65/06/0122قشل
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٬ اغش  ى اغش دَين فبل ٩إدج  ئخشجؼ جؾبذٍّ ٬٩ و٤١ ٩ح َرطؿه  زج ج٥ٞشجس ٩
ج٥يحتٚس ج٢٥حغى٢ُ٥ُس وسد  ئذل ج٥يحتٚس جْسغىرو١غُسل و ٍ ىحتٚطه جْف٦ُسل وج٥يت 

و٬٩ غ٨ ٖ ٢َى٫ ج٥ٞشجس جؾبيْى٫ ُٙه ئدجسَحن )ق٢٪هح ج٥قحدس  لخشؼ ٩رهح ذذجِٙ ج٥ضوجؼ
 (.02/3/0152يف 

١ح ٬ )ق٨٢ جد٢٪س جٔدجسَس ٝشجس ججمل٦ظ جؾب٦ٍ ذطىُِٝ ّٞىذس دَرُس ٦ًّ  -
 (.01/4/0152ج٦ْ٥ُح يف ٩قش ج٥قحدس يف 

 (.٩66/2/0128قشلٝشجس ئوبحء جؼب٢ش )جد٢٪س جٔدجسَس ج٦ْ٥ُح يف  -

سٙل جؼب٢ى٩س ج٥طرحص٣ ج٥قحدس ٬ّ ؽخـ ئذل  خش ٬ّ ّٞذ جؽ جٟ  -
 (.٩01/4/0151قشلج٥ط٦ُٚى٫ )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف 

جؼبؿض جٔدجسٌل ور٠٥ ٩ح دل ض٬٢ جؾبرحصّس ٝذ ج٥ٞشجسجش ج٥يت ضقذس ذطىُِٝ  -
اغ ش ذحّطرحس ح ى٦رحن ضرُْحن ٦٥ي٦د جْف٦ٍ ذأف٤ جؼبٜ او ذح٥ذ٬َ ج٥زٌ َغطىًٙ 

 (.٩41/5/0121قشلذحضرحُ ئؾشجءجش جؼبؿض جٔدجسٌ )٦ُّح 

ٝشجس جٖعطُٗء او ٭ضُ ج٥ْني جؾب٪٦ى١س ٦٥ذو٥س ٢٦٩ُس خحفس ٬٩ زبص َذ  -
جٔدجسٌ )فب٢٪س ٝنحء ئدجسٌ  ذح٥يشَٜح قحتض ح و٩رِ جّطذجته ٦ُّه

 (.٩00/0/0121قشل

٦٥ىٝ٘ )فب٢٪س ج٥ٞنحء  ٩ذَشذطُْني  جْسغىر١ظٝشجس  ُثس اوٝحٗ جْٝرحه  -
 ( 2/0/0121ويف  لجٔدجسٌ

  زج وٝذ جّطرب ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش ٝشجسجن ئدجسَحن ٩ح 0ٍ٦َ -

 (.41/4/0120جٔدجسٌلٝشجس جدحٌٙ ذاخٗء ؽٞس )فب٢٪س ج٥ٞنحء  -

ٝشجس وصَش ج٥ذجخ٦ُس ذحّط٪حد ٭طُؿس ج٭طخحخ اّنحء ـب٦ظ ٦٩ٍ ٙشٍّ  -
 (.41/06/0153( )41/6/0153جٔدجسٌل)فب٢٪س ج٥ٞنحء 

جٔلب٦ٍُ ج٥ْح٧ ذغكد ّرىج٫ ١رغُس ئلب٦ُُس ٬ّ ئقذي  جؾب٦ٍٝشجس ججمل٦ظ  -
 (.2/6/0126جٔدجسٌلج٢٥رحتظ )فب٢٪س ج٥ٞنحء 
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ذاوبحء خذ٩س اقذ ج٥ٞغحوعس  ١ظجْسغىرج٥ْح٧ ٥ٓٝرحه  جؾب٦ٍججمل٦ظ ٝشجس  -
 (.0/6/0122جٔدجسٌلج٥غحذْس وج٥غطني )فب٢٪س ج٥ٞنحء  ع٥٬ر٦ىٕه 

 (.2/3/0153جٔدجسٌلٝشجسجش ججمل٦ظ ج٦١ٔ ١ٍ ج٥طأدَرُس )فب٢٪س ج٥ٞنحء  -

٫ ٝشجس جدحٌٙ ج٥زٌ عرٜ جٔؽحسز ئ٥ُه وجؾبط٦ْٜ ذاخٗء ؽٞسل ئويف ٭َش٭ح  -
 حن ئٖ ئرج جضق٤ دبٞطنُحش ج٥رَح٧ ج٥ْح٧ وقَٚه. زج ج٥ٞشجس ٖ ٌب٬٢ ا٫ َْطرب ئدجسَ

 زج و٭رى  ذأ٫ ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش جّطرب ؽش١حش ج٥ٞيحُ ج٥ْح٧  ُثحش  -
خحفس س٨ٕ اوبح ضرطٍٖ ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل ور٠٥ جعطرحدجن ئذل ا٫ اق٢ح٧ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥زٌ 
َرَ٪هح ٝذ خ٦ص ٬٩ اٌ ٭ـ ًبى٣ ض٠٦ ج٥ؾش١حش اٌ ٩َهش ٬٩ ٩َح ش ج٥غ٦يس 

او ٌب٢رهح ٬٩ وعحت٤ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل و ز  وض٠٦ ٬٩ ج٥غ٪حش ج٥يت زبذد  ج٥ْح٩سل
 ج٥ؾخـ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٥ْح٧ ئرج ٕحخ ج٥رـ ج٥قشَف ج٥زٌ َغرٔ ٦ُّه ض٠٦ ج٥قٚس.

و٬٩ ؾهس اخشي ٙٞذ جّطرب ج٥ٞنحء جٔدجسٌ يف ٩قش ج٢٥ػ  ٬٩ جػبهحش ج٥يت  -
س ٩طً ١ح٭ص سبشؼ ٬ّ جػبهحص جٔدجسٌ ٦٥ذو٥س وؽش١حصبح ج٥ْح٩س اؽخحفحن ّح٩

 شبحسط ٝذسجن ٬٩ ج٥غ٦يس ج٥ْح٩س0

ٙحّطرب ج٥رر٠ ج٥ضسجٍّ ؽخقحن ّح٩حن وج٥ْح٦٩ني ذه ٩ىٍٚني ّح٩نيل وئ٭ه َقذس  -
ٝشجسجش ئدجسَسل ر٠٥ ذأ٭ه جعطىًٙ ١حٙس ّرحفش ج٥ؾخـ جٔدجسٌ ج٥ْح٧ يف ٭يحٛ 
ج٥ؾخـ ج٥ٞح٭ى٭ٍ ج٢٥ر ل و ى ج٥ذو٥سل وزبص ئؽشجٙهحل وخى٣ ع٦يحش و٩ضجَح 

٬٩ ٭ىُ ٩ح ضط٪طِ ذه جؿبُثحش جٔدجسَس )فب٢٪س ج٥ٞنحء جٔدجسٌ وقٞىٝحن 
 (.5/06/00120و 04/00/0122

رُس يوجّطرب فرذوٛ جؾبْحؽحش وجّٔح٭حش جؽبحؿ ذأّنحء ٭ٞحذس جؾبه٬ ج٥ -
ج٥ٞح٭ى٫ ذا٭ؾحء ٭ٞحذحش وجزبحد ا٫ ؽخقحن ئدجسَحن ٬٩ اؽخحؿ ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ل ئر 

ذَش ج٥قرذوٛ جؾبز١ىس قٞىٝحن ٬٩ ٭ىُ ٩ح جؾبه٬ ج٥يرُس خى٣ ـب٦ظ جٖزبحد ج٥زٌ َ
 (. 02/0/0122جٔدجسٌلسبطـ ذه جؿبُثحش جٔدجسَس )فب٢٪س ج٥ٞنحء 
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 الفسع السابع

 ػبو نمشاساد اإلداسح تمٍٍى

ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ يف رجضه  Prolematiqueذْل ج٥ٚٞهحء ٬ّ ئؽ٢ح٥ُس  حتدث
 .(1) وىرُْطه و٬ّ مشوسز ج٥طخ٦ٍ ٬ّ  زج ج٥ٞح٭ى٫

٩ْش ا٫ جْفف جؼبذَع ٬ّ ٕرً  زج ج٥ٞح٭ى٫ل وضؾْد ٩رْيٚحضهل وقُٞٞس ج
 و٩شد ر٠٥ يف ٭َش٭ح ج٥رِٚ ج٥ْح٧. لووّىسز ىشٝه و٩غح٢٥ه

٥ُحش ج٥يت جوذُح٫ ر٠٥ ا٫ اَس ٢ٙشز ٕرُسل ئهبح ضغطذٍّ غبى وعحت٦هحل وامهُس جْو
 ضطْح٤٩ ٩ْهح.

س دجترس ج٥طٖ  ٩ِ ا٫ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ  ى ٝح٭ى٫ جؾبق٦كس ج٥ْح٩سل و ز  جؾبق٦ك ر٠٥
ج٥َشوٗ وضنحسَغهحل وذح٥طحرل ٙح٥ٞح٭ى٫ جؾبز١ىس ٖ َٚطأ َركع ٩رٞرح قحٙشجن 

ئذل ٭ٞيس ج٥طىجص٫ ج٥ذُٝٞس ذني ج٥قححل  ٩طٞقُحن ٩ْح٭ٞحن جْعرحخ وج٥ىعحت٤ وفىٖن
 ج٥ْح٧ وج٥قححل ج٥ٚشدٌ.

                                           
(1)          ٌ دجس  لج٭َش  زج ج٥شاٌ وج٥شد ٦ُّاله ٩ال٬ ٝرال٤ ج٥الذ١طىس فب٪الذ ١ح٩ال٤ ٦ُ٥اله0 ٩رالحدب ج٥ٞالح٭ى٫ جٔدجس

 و٩ح ذْذ ح. 668ل ذ وشل ؿ 1968 ذُسلج٥رهنس ج٥ْش
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ّىسز ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ئهبح وحن ٦ًّ ٤١ ٩ح ر١ش٭ح  ٙا٫ اٌ قذَع ٬ّ غوضأعُ
َٖشٌ ج٥رحقع يف  ْىذس  زج ج٥ٞح٭ى٫ وغشجتهل غشجءطذٍّ ذح٥نشوسز جؼبذَع ٬ّ فضغ
و٢٩ى٭حش ج٥ٞح٭ى٫ جؾبز١ىسز ويف ج٥ىٝص ٭ٚغه  ٦ُسل وجؼبٚش ٬ّ ٢٩رى٭حشرُٞد وج٥طٚج٥ط

وَٖرُهل و زج ٩ح قذج ج٥ذ١طىس ٦ُ٥س ٦٥ٞى٣ ذأ٫ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ عش ٬٩  َػشَه
 جْعشجس.

٦ًّ ج٥رحقع ٦٥ٞرل ٦ًّ ج٢ٚ٥شز جؾبٚطحـ يف  غ٦ُٞس ٦ًّ مىء ر٠٥ ٙهرح٠٥ اذبحً
ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌل اٌ ٦٥ٞرل ٦ًّ اعحط  زج ج٥ٞح٭ى٫ل ر٠٥ جْعحط ج٥زٌ  ى ؾىجخ 

 .٣ ج٥طحرل0 ؾبحرج ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ؟ج٥غإج

وج٥قْىذس اَنحن ضَهش ُٙه ّرذ ٩ْشٙس ٩ُْحس ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ ج٥زٌ  ى ؾىجخ 
 جسٌ.ج٥غإج٣ ج٥طحرل0 ا٬َ َىؾذ ج٥ٞح٭ى٫ جٔد

وذح٥رغرس ؾبىمىّرح ذح٥زجشل اٖ و ى ٝشجس جٔدجسز ٦ُٙظ فذوس ج٥ٞشجس ٬ّ ىشٗ او 
١حٗ  ٔعرحٓ ج٥قٚس جٔدجسَس ٦ُّهل ذ٤ ىبد ا٫ يب٪٤  »ئسجدز جٔدجسز«ؾح٭د وجقذ 

  زج ج٥طقشٗ ٦ًّ ٩ٞطنُحش ج٥قححل ج٥ْح٧.

ر٨َُ ٙٞذ َقذس ج٥ٞشجس ٬ّ ؾهس ئدجسَس ضْطرب ؾضءجن ٬٩ ؾغ٨ ج٥ذو٥سل اٌ ٬٩ ج٥ط
ل و٩ِ ر٠٥ ٙهى ٖ َْطرب ئدجسَحنل ١٪ح ٥ى »٩ق٦كس ّح٩س – ُثس ئدجسَس «ج٥ْنىٌ ؿبح 

 جضق٤ ذح٩ْىج٣ جؽبحفس ؿبز  جؿبُثس. 

و٬٩ ؾهس اخشي ٙٞذ َقذس ج٥ٞشجس ٬ّ اؽخحؿ ٥ُغص ؾضءجن ٬٩ ج٥طر٨َُ ج٥ْنىٌ 
ْح٧ل ٦٥ذو٥سل و٩ِ ر٠٥ َْطرب ٝشجسجن ئدجسَحن ئرج ٩ح ٭نف ذىعحت٤ واعح٥ُد ج٥ٞح٭ى٫ ج٥

 ١٪ح عرٜ ضىمُكه.

١٪ح ٦ٝرح يف  –وقُٞٞس ج٩ْش ا٫ ج٥ٞح٭ى٫ جٔدجسٌ َٞى٧ ٦ًّ ٩ُْحس ٩ش١د ىب٪ِ 
ل »اعح٥ُد ج٥غ٦يس«و٩ُْحس ج٥ىع٦ُس  »جؾبشٜٙ ج٥ْح٧«ذني ٩ُْحس جؿبذٗ  –٭َح٩ه 
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 ٢زج ىبذ ج٥ٞح٭ى٫ ا٫ ٥ُظ ٬٩ ج٥قححل ضضوَذ ج٥ؾش١حش ج٥ْح٩س ذأعح٥ُد ج٥غ٦يس 
ح َرربٌ ج٥ؾحسُ زبٜٞ  ُثس خحفس ج٥رِٚ ج٥ْح٧ل و ر س ٙٞذج٥ْح٩سل وج٩ْش ٦ًّ خٗٙ

٥طضوَذ ح ذأعح٥ُد ج٥ٞح٭ى٫ ج٥ْح٧ ٥طط٪٬٢ ٬٩ جٖىُٗ دبه٪طهحل و زج  ى ج٥غرد 
٭ٚغه ذح٥رغرس ٥ْٞىد جٔدجسزل ٙٞذ ربذ جٔدجسز ا٫ ٬٩ ٩ق٦كطهح جٖعطْح٭س ذأق٢ح٧ 

جؾبغحوجز ٩ِ  ج٥ٞح٭ى٫ جؽبحؿل ٙطيشـ فىػبحوبح وٝٚحص حل ٥طٞ٘ ىىّحن ٦ًّ ٝذ٧
حن ـ ضررغو وضر٢٪ؼ ضرْحن ٦٥ٖحَس ذ٦ىٕجْٙشجدل وج٥ٞنُس يف وبحَطهح ضط٪ذد وضط٦ٞ

 ْ ذجٙهح وضشعُخحن ؾبرحىهح.

فذوس  ٬ّ ئدجسز «ا٫ ؽ٤٢ ج٥طقشٗ او ج٥غ٪س جْقحدَس ُٙه  اخلالطخو
 ٖ ض٢ٍٚ ٔعرحٓ ج٥قٚس جٔدجسَس ٦ًّ ج٥ٞشجس. »جٔدجسز

قشٗ  ٍ ٝ٪س ج٥غ٪ى يف ج٩طُحصجش جٔدجسزل و٬٢٥ ر٠٥ ٫ْ  ز  ج٥غ٪س جْقحدَس ٦٥ط
ل قُع ضغطٖشٛ  ز  جْوج٩ش orders ز  ج٥غ٪س ٖ ضطىٙش ئٖ ذح٥رغرس ٥ٓوج٩ش0 

سمح جْٙشجدل ٙطقذس سٕ٪حن ٩ره٨ ودو٫ ٩ىجٙٞطه٨ل خٗٙحن ٥رُٞس ج٥طقشٙحش 
 جٖ٭ٚشجدَس ج٥يت َؾ ه ذبح ٩ىجٙٞس جْٙشجدل ١٪ح يف ٝشجسجش ج٥طىٍُ٘ وج٥طؿرظ..

جٔدجسزل وزبطحؼ ئذل ٩ىجٙٞس جْٙشجدل ويف  ٬ّ رح٠٥ ضقشٙحش ٝح٭ى٭ُس ضقذس  جنرئ
ج٥ىٝص ٭ٚغهل ٙهز  ج٥طقشٙحشل ٝذ ٖ ضطق٤ ذح٥قححل ج٥ْح٧ل ٙهزج ٭غطيُِ جؼبذَع 
٬ّ ٝشجسجش جٔدجسز ١ح٥ٞشجس ج٥قحدس ٬ّ ـب٦ظ ج٥ر٦ذَس ذطٞشَش ٩رذا ذُِ ٙن٦س 

٥ٕدجسزل و٥ى جسبز  زج ج٥طقشٗ ىشَٜ او ذُِ ا٩ىج٣ خحفس او ذاؽٖح٣ ٩ح٣ خحؿ 
 غبس جْقحدَس.
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 السيرة الذاتية        

 زروقخليل الدكًور برهان 
 .0144 2قرية الجنكيل )القادسية حاليًا( -قضاء الحفة –ولد في محافظة الالذقية 

 المؤهالت العلمية:

  0150ثانوية البنين)جول جمال( الالذقية عام  –الثانوية العامة الفرع العممي. 

  0158جامعة دمشق عام  –قسم المغة العربية وعموميا  –إجازة في اآلداب. 

  0125جامعة حمب عام  –إجازة في الحقوق. 

  0121ماجستير في القانون اإلداري من كمية الحقوق جامعة القاىرة عام. 

  0183جامعة المنصورة عام  –دكتوراه في الحقوق. 

 العمل المهني:

 0154-0156ظة الالذقية عامي التدريس في ثانويات محاف. 

  0125العمل في المديرية العامة لمتبغ والتنباك حتى عام. 

  6112حتى آذار  0122العمل في مينة المحاماة من بداية عام. 
 النشاط المجتمعي:

o  0125عضو في االتحاد االشتراكي فرع سوريا حتى عام. 

o  6112عضو نقابة المحامين حتى عام. 

o  6105العربي حتى وفاتو عضو المؤتمر القومي. 

o  شاارك فاي العديااد مان الناادوات والماؤتمرات أبرزىاا ناادوة الوقاا التااي أقامياا مركااز
 . 6116دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 

     مت جٖعالطْح٭س خبالذ٩حش فبالشٟ ج٥ركالالعGoogle     ِ٥طالذُٜٝ وضقالىَد اغبالحء جؾبشجؾالال
ٝر٤ ج٥رؾشل ٙح٥ؾ٢ش ١ال٤  وجؾبإ٥ٚنيل وذْل فبطىَحش  زج جؾبإ٥َ٘ ذغرد سق٤ُ ج٢٥حضد 

 ج٥ؾ٢ش ٦٥ٞحت٪ني ٦ًّ  زج جدشٟ ٦٥خذ٩حش جػب٦ُ٦س ج٥يت ضٞذ٧ ٥ٕ٭غح٭ُس.
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