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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

 اواًل: التعريف بموضوع البحثاواًل: التعريف بموضوع البحث

( ( 3636مػف اػانوف مسلػس ال ولػم المرػر  راػـ )مػف اػانوف مسلػس ال ولػم المرػر  راػـ )  ((0101))وفقًا للفقرة االخيرة مػف المػا ة وفقًا للفقرة االخيرة مػف المػا ة 
مف اانوف مسلػس وػورا ال ولػم القرااػم راػـ مف اانوف مسلػس وػورا ال ولػم القرااػم راػـ   ((66))مف الما ة مف الما ة   ، والفقرة سا ساً ، والفقرة سا ساً 08610861لسنم لسنم 

  مم اريػػ اريػػم رفػػا السػػلاات اإم رفػػا السػػلاات اإ اريػػ اريػػالمقػػ ؿ، تقت ػػر فػػم قرػػـ القػػرارات اإالمقػػ ؿ، تقت ػػر فػػم قرػػـ القػػرارات اإ  08680868( لسػػنم ( لسػػنم 5454))
 امتناعيا عف اتخاذ ارار راف مف الواسب علييا اتخاذه وفقًا للقوانيف واللوائح.امتناعيا عف اتخاذ ارار راف مف الواسب علييا اتخاذه وفقًا للقوانيف واللوائح.أو أو 

   ارة ارةلػػح قالػػم سػػروت اإلػػح قالػػم سػػروت اإعع   ار  ار و يػػذا يرػػوف الموػػرعاف اػػ  ا ػػفيا رػػفم القػػرار اإو يػػذا يرػػوف الموػػرعاف اػػ  ا ػػفيا رػػفم القػػرار اإ
عػػف القػػرارات فػػم عػػف القػػرارات فػػم   وعليػػو سػػيروف السػػؤاؿ الماػػروح  ومػػاذاوعليػػو سػػيروف السػػؤاؿ الماػػروح  ومػػاذا  فػػم  ػػؿ االخترػػاي المقيػػ ،فػػم  ػػؿ االخترػػاي المقيػػ ،

فػػػم  ػػػؿ فػػػم  ػػػؿ    ارة ارة ػػػؿ السػػػلام التق يريػػػمذ االمػػػر الػػػذ   فقنػػػا لل قػػػث فػػػم ترييػػػؼ سػػػروت اإ ػػػؿ السػػػلام التق يريػػػمذ االمػػػر الػػػذ   فقنػػػا لل قػػػث فػػػم ترييػػػؼ سػػػروت اإ
 سلاتيا التق يريم.سلاتيا التق يريم.
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 ثانيًا: أهمية موضوع البحث:ثانيًا: أهمية موضوع البحث:

 ائج المترت م علح ع ـائج المترت م علح ع ـروؼ عف النتروؼ عف النتنستنتج أىميم مو وع ال قث مف خالؿ النستنتج أىميم مو وع ال قث مف خالؿ ال
إذ إذ فم  ؿ سلاتيا التق يريم، فم  ؿ سلاتيا التق يريم،    ارة ارةفم قالم سروت اإفم قالم سروت اإ   ار  ار س اغ المورع رفم القرار اإس اغ المورع رفم القرار اإإإ

إال فػػػم قالػػػم إال فػػػم قالػػػم    ار  ار ينػػػتج عػػػف ىػػػذا االمػػػر عػػػ ـ خ ػػػوع ىػػػذه القػػػرارات لراا ػػػم الق ػػػا  اإينػػػتج عػػػف ىػػػذا االمػػػر عػػػ ـ خ ػػػوع ىػػػذه القػػػرارات لراا ػػػم الق ػػػا  اإ
مػف الخ ػوع لراا ػم الق ػا  مػف الخ ػوع لراا ػم الق ػا     ارة ارةمخالفم ررف الغايم، ىذا األمر يفسح المسػاؿ لتيػرب اإمخالفم ررف الغايم، ىذا األمر يفسح المسػاؿ لتيػرب اإ

  ر  مرالح االفرا . ر  مرالح االفرا .ويوي
 ثالثًا: مشكمة البحث:ثالثًا: مشكمة البحث:

( مف اانوف مسلس ال ولم ( مف اانوف مسلس ال ولم 66تتسس  مورلم ال قث فم اف الفقرة سا سًا مف الما ة )تتسس  مورلم ال قث فم اف الفقرة سا سًا مف الما ة )
فػم فػم    ارة ارةاف القػرارات الرػا رة مػف اإاف القػرارات الرػا رة مػف اإإلػح إلػح   المق ؿ اوارتالمق ؿ اوارت  08680868( لسنم ( لسنم 5454القراام راـ )القراام راـ )

  لػػـ تتاػػرؽلػػـ تتاػػرؽ  ولرػفولرػف  - اإلغػػا  اإلغػػا  ػؿ اخترارػػيا المقيػ  ىػػم اػرارات سػػل يم تق ػؿ الاقػػف فييػا  ػؿ اخترارػػيا المقيػ  ىػػم اػرارات سػػل يم تق ػؿ الاقػػف فييػا 
فم  ؿ سػلاتيا التق يريػم األمػر الػذ  نػتج عنػو اختالفػًا فقييػًا فم  ؿ سػلاتيا التق يريػم األمػر الػذ  نػتج عنػو اختالفػًا فقييػًا    ارة ارةترييؼ سروت اإترييؼ سروت اإإلح إلح 

 عف افالت ىذه القرارات مف الراا م الق ائيم.عف افالت ىذه القرارات مف الراا م الق ائيم.  ف الف الر يرًا وتخ اًا فم اقراـ الق ا ، ر يرًا وتخ اًا فم اقراـ الق ا ، 
 رابعًا: منهجية البحث:رابعًا: منهجية البحث:

يػػم يػػم نوننونسػػيروف المػػنيج المت ػػذ فػػم ىػػذا ال قػػث ىػػو المػػنيج التقليلػػم للنرػػوي القاسػػيروف المػػنيج المت ػػذ فػػم ىػػذا ال قػػث ىػػو المػػنيج التقليلػػم للنرػػوي القا
را  الفقييم مذ االستقانم  األقراـ الق ائيم، ورذلؾ سيروف را  الفقييم مذ االستقانم  األقراـ الق ائيم، ورذلؾ سيروف القراايم والمقارنم، ورذلؾ اآلالقراايم والمقارنم، ورذلؾ اآل

 منيسنا ات اع المنيج المقارف مذ الن اميف القانونييف الفرنسم والمرر .منيسنا ات اع المنيج المقارف مذ الن اميف القانونييف الفرنسم والمرر .
 خامسًا: نطاق البحث:خامسًا: نطاق البحث:

سيقترػر ال قػث علػح القػرار السػل م واال تقػا   قػ ر االمرػاف عػف القػرار ال ػمنم سيقترػر ال قػث علػح القػرار السػل م واال تقػا   قػ ر االمرػاف عػف القػرار ال ػمنم 
فػػم فػػم    ارة ارةعليػػو ال ػػرورة ال قييػػم يس ػػر، الف ال قػػث يػػ ور قػػوؿ سػػروت اإعليػػو ال ػػرورة ال قييػػم يس ػػر، الف ال قػػث يػػ ور قػػوؿ سػػروت اإ  ااتس رنػػتس رنػػ  اال مػػااال مػػا

  ؿ السلام التق يريم  خروي القرار السل م مقؿ مورلم ال قث. ؿ السلام التق يريم  خروي القرار السل م مقؿ مورلم ال قث.
 سادسًا: هيكمية البحث:سادسًا: هيكمية البحث:

 سيوزع ال قث علح ياليم م اقث وعلح النقو اآلتم سيوزع ال قث علح ياليم م اقث وعلح النقو اآلتم 
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 م.م. اري اري  السروت المنوئ للقرارات اإ  السروت المنوئ للقرارات اإاألوؿاألوؿ  الم قثالم قث
 .. ارة ارةالتقريؼ  السلام التق يريم لإلالتقريؼ  السلام التق يريم لإل  الم قث اليانم الم قث اليانم 

 فم  ؿ السلام التق يريم.فم  ؿ السلام التق يريم.   ارة ارةالم قث اليالث  الس ؿ قوؿ سروت اإالم قث اليالث  الس ؿ قوؿ سروت اإ
 يـ ننيم ال قث  خاتمم ومسموعم مف التوريات.يـ ننيم ال قث  خاتمم ومسموعم مف التوريات.

 األول املبحث
 ةاداةيانسكىت املىشئ نهقراةات اإل 

إال إذا إال إذا  قريػػػم اتخػػاذ اراراتيػػػا فػػم االوػػػراؿ المتاقػػم ليػػػا،  قريػػػم اتخػػاذ اراراتيػػػا فػػم االوػػػراؿ المتاقػػم ليػػػا،    ارة ارةالقاعػػ ة اف تتمتػػذ اإالقاعػػ ة اف تتمتػػذ اإ
اف تفرػػح عػػف ارا تيػػا الملزمػػم فػػم وػػرؿ اف تفرػػح عػػف ارا تيػػا الملزمػػم فػػم وػػرؿ    ارة ارةألزميػػا القػػانوف  ات ػػاع وػػرليم مقينػػم، فلػػإلألزميػػا القػػانوف  ات ػػاع وػػرليم مقينػػم، فلػػإل

عػػ ـ م اوػػرتيا لػػ قا مياميػػا التػػم عػػ ـ م اوػػرتيا لػػ قا مياميػػا التػػم أو أو    ػػمنم تسػػاه  قػػا ال ػػات االفػػرا ، ػػمنم تسػػاه  قػػا ال ػػات االفػػرا ،أو أو   رػػريحرػػريح
إلػػح إلػػح   خلػػؼ سػػياج السػػروت يػػؤ  خلػػؼ سػػياج السػػروت يػػؤ     ارة ارةإال أف اقتمػػا  اإإال أف اقتمػػا  اإوت، وت، أورليػػا الييػػا القػػانوف  السػػرأورليػػا الييػػا القػػانوف  السػػر
 را .را .القاؽ ال رر  مرالح االفالقاؽ ال رر  مرالح االف

   ارة ارةوعليػو رانػػت القاسػػم ملقػػم إيسػػا  اليػم ت ػػمف ااػػذ الاريػػؽ علػػح سػػروت اإوعليػو رانػػت القاسػػم ملقػػم إيسػػا  اليػم ت ػػمف ااػػذ الاريػػؽ علػػح سػػروت اإ
   ار  ار رػػ اغ رػفم القػػرار اإرػػ اغ رػفم القػػرار اإلػذا وسػػ  الموػرع القػػؿ فػم إلػذا وسػػ  الموػرع القػػؿ فػم إ  وتتػيح لففػػرا  الاقػف الق ػػائم،وتتػيح لففػػرا  الاقػف الق ػػائم،

 .. ارة ارةعلح سروت اإعلح سروت اإ

ياليػػم ماالػػب وعلػػح ياليػػم ماالػػب وعلػػح إلػػح إلػػح   ويسػػتلـز ال قػػث فػػم ىػػذا المو ػػوع تقسػػيـ ىػػذا الم قػػثويسػػتلـز ال قػػث فػػم ىػػذا المو ػػوع تقسػػيـ ىػػذا الم قػػث
 النقو التالم النقو التالم 

 األول املطهب
 تعريف ببنسكىت

السروت ليس امتناع عف الرالـ فقسب،  ؿ ىو مواؼ سػل م وال يمرػف اف يرػوف السروت ليس امتناع عف الرالـ فقسب،  ؿ ىو مواؼ سػل م وال يمرػف اف يرػوف 
ايسا ًا، ألف االيساب يتالب اتخاذ مواؼ ايسا م، واألرؿ اف السروت المسر  الػذ  ال ايسا ًا، ألف االيساب يتالب اتخاذ مواؼ ايسا م، واألرؿ اف السروت المسر  الػذ  ال 
يقتػػرف   ػػروؼ ومال سػػات ال يمرػػف اعت ػػاره ا ػػواًل، ويمرػػف اعت ػػاره رػػذلؾ إذا اقياػػت  ػػو يقتػػرف   ػػروؼ ومال سػػات ال يمرػػف اعت ػػاره ا ػػواًل، ويمرػػف اعت ػػاره رػػذلؾ إذا اقياػػت  ػػو 
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وىػػذا مػػػا سػػيتـ تناولػػػو فػػم ىػػػذا المالػػب وفػػػم وىػػذا مػػػا سػػيتـ تناولػػػو فػػم ىػػػذا المالػػب وفػػػم ، ، ((0)) ػػارا ة الموػػػرع ػػارا ة الموػػػرعأو أو    ػػروؼ ومال سػػػات، ػػروؼ ومال سػػػات،
 فرعيف وعلح النقو التالم  فرعيف وعلح النقو التالم  

 تعريف السكوت لغةتعريف السكوت لغة: : األولاألول  الفرعالفرع

 السروت فم اللغم  مقنح السروت، يقاؿ سرت يسرت سروتًا.السروت فم اللغم  مقنح السروت، يقاؿ سرت يسرت سروتًا.

 ..((1))ويقاؿ سرت الرسؿ، يسرت سرتًا اذا سرت، وسرت اذا ااذ الرالـويقاؿ سرت الرسؿ، يسرت سرتًا اذا سرت، وسرت اذا ااذ الرالـ

 ..((2))الـ مذ المق رة عليوالـ مذ المق رة عليووالسروت  وسو عاـ ىو ترؾ الروالسروت  وسو عاـ ىو ترؾ الر

 ..((3))ب((ب((      ح الغ  ح الغ  وس  وس  ف م  ف م  ع  ع    ت  ت  ر  ر  ا س  ا س  م  م  والسروت فم القرآف الرريـ فم اولو تقالح ))ول  والسروت فم القرآف الرريـ فم اولو تقالح ))ول  
 السكوت اصطالحاً السكوت اصطالحاً الفرع الثاني: الفرع الثاني: 

 فم القانوف الخاي، واليانم فم القانوف القاـ.فم القانوف الخاي، واليانم فم القانوف القاـ.  األوؿاألوؿ  للسروت مقنيافللسروت مقنياف

فػػػم مؤلفػػػو فػػػم مؤلفػػػو   االوؿ  السػػروت فػػػم مسػػػاؿ القػػػانوف الخػػػاي يقػػػوؿ القالمػػػم السػػػنيور االوؿ  السػػروت فػػػم مسػػػاؿ القػػػانوف الخػػػاي يقػػػوؿ القالمػػػم السػػػنيور 
الوػػػيير الوسػػػيا فػػػم وػػػرح القػػػانوف المػػػ نم الس يػػػ  الم ػػػ أ القػػػاـ انػػػو ال مقػػػؿ للرػػػالـ فػػػم الوػػػيير الوسػػػيا فػػػم وػػػرح القػػػانوف المػػػ نم الس يػػػ  الم ػػػ أ القػػػاـ انػػػو ال مقػػػؿ للرػػػالـ فػػػم 

اف يروف مسر  السروت ايسا ػًا يػـ اف يروف مسر  السروت ايسا ػًا يػـ   ررنو ال يترو نو ال يترو ت  اعت اره مق رًا عف االيساب، فات  اعت اره مق رًا عف االيساب، فاالسرو السرو 
 يسأؿ سيا تو، ىؿ يسوز اف يروف ا واًلذيسأؿ سيا تو، ىؿ يسوز اف يروف ا واًلذ

يروف تق يػرًا عػف يروف تق يػرًا عػف   ويسيب اف السروت فم ذاتو مسر ًا عف أ   رؼ مال س لو الويسيب اف السروت فم ذاتو مسر ًا عف أ   رؼ مال س لو ال
االرا ة ولػو ا ػػواًل، ألف االرا ة عمػػؿ ايسػػا م، والسػػروت وػػم  سػػل م. ويستروػػ   مػػا يقولػػو االرا ة ولػو ا ػػواًل، ألف االرا ة عمػػؿ ايسػػا م، والسػػروت وػػم  سػػل م. ويستروػػ   مػػا يقولػػو 

 ..((4))فقيا  الوريقم االسالميم  "ال ينسب لسارت اوؿ"فقيا  الوريقم االسالميم  "ال ينسب لسارت اوؿ"

                                                           

داز اىجاٍعلح داز اىجاٍعلح ، ، اىعليثٜ دزاظلح ٍقازّلح تاى قلٔ اإلظلالٍٜاىعليثٜ دزاظلح ٍقازّلح تاى قلٔ اإلظلالٍٜ  دازٛدازٛاىقساز اإلاىقساز اإل، ، د شعثاُ عثداىذنٌٞ ظالٍحد شعثاُ عثداىذنٌٞ ظالٍح  ((1))

 ..  0101صص، ، 11111111، ، اإلظنْدزٝحاإلظنْدزٝح، ، اىجدٝدجاىجدٝدج

ىعسب ىالٍاً اتٜ اى ضو جَاه اىدِٝ ٍذَد تِ ٍنسً تِ ٍْظ٘ز االفسٝقٜ اىَظسٛ، اىَجيلد ىعسب ىالٍاً اتٜ اى ضو جَاه اىدِٝ ٍذَد تِ ٍنسً تِ ٍْظ٘ز االفسٝقٜ اىَظسٛ، اىَجيلد ىعاُ اىعاُ ا( ( 1))

 ..3333  -3030صص  اىصاّٜ، دُٗ ظْح طثع، داز طادز تٞسٗخ،اىصاّٜ، دُٗ ظْح طثع، داز طادز تٞسٗخ،

 ..17931793( اىج٘إسٛ، اىظذاح فٜ اى قٔ ٗاىعيً٘، داز اىذضازج اىعستٞح، تٞسٗخ، ( اىج٘إسٛ، اىظذاح فٜ اى قٔ ٗاىعيً٘، داز اىذضازج اىعستٞح، تٞسٗخ، 0))

 ..153153ٝح ٝح ( االعساف، اٟ( االعساف، ا3ٟ))

ِٝ ظ٘اء فٜ زظاىرٔ اىَشاز اىٖٞا، د. عثد اىسشاق ادَد اىعْٖ٘زٛ، ِٝ ظ٘اء فٜ زظاىرٔ اىَشاز اىٖٞا، د. عثد اىسشاق ادَد اىعْٖ٘زٛ، ٍجيح االدناً اىعدىٞح، ٗدٞد اىدٍجيح االدناً اىعدىٞح، ٗدٞد اىد( ( 5))

، ّظسٝلح االىرلصاً ت٘جٖلٔ اىعلاً، ٍظلادز االىرلصاً، ، ّظسٝلح االىرلصاً ت٘جٖلٔ اىعلاً، ٍظلادز االىرلصاً، األٗهاألٗه  اى٘ظٞظ فٜ شسح اىقلاُّ٘ اىَلدّٜ، اىَجيلداى٘ظٞظ فٜ شسح اىقلاُّ٘ اىَلدّٜ، اىَجيلد

 ..102102  -105105صص  ،،11111111ٍْش٘زاخ دية اىذق٘قٞح، تٞسٗخ، ٍْش٘زاخ دية اىذق٘قٞح، تٞسٗخ، 
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إف السروت ليست ارا ة  منيم وانما تستوؼ مف  روؼ ايسا يم ت ؿ علييا، اما إف السروت ليست ارا ة  منيم وانما تستوؼ مف  روؼ ايسا يم ت ؿ علييا، اما 
 ..((0)) اللتو الرفا ال الق وؿ اللتو الرفا ال الق وؿ  السروف فيو الق ـ، واالولح  الق ـ اف تروفالسروف فيو الق ـ، واالولح  الق ـ اف تروف

  ((1))08370837لسػػػػنم لسػػػػنم   ((020020))( مػػػف القػػػانوف المػػػػ نم المرػػػر  راػػػـ ( مػػػف القػػػانوف المػػػػ نم المرػػػر  راػػػـ 8787إال اف المػػػا ة )إال اف المػػػا ة )
 أور ت استينا ات لما ذررناه اعاله، إذ نرت علح  أور ت استينا ات لما ذررناه اعاله، إذ نرت علح  

غيػػر ذلػؾ مػف ال ػروؼ تػ ؿ علػػح غيػػر ذلػؾ مػف ال ػروؼ تػ ؿ علػػح أو أو   القػرؼ التسػار القػرؼ التسػار أو أو   إذا رانػت ا يقػم المقاملػمإذا رانػت ا يقػم المقاملػم -00
الققػ  يقت ػر اػ  تػـ إذا لػـ يػرفا الققػ  يقت ػر اػ  تػـ إذا لػـ يػرفا   اف الموسب لـ يرف لينت ػر ترػريقًا  ػالق وؿ، فػافاف الموسب لـ يرف لينت ػر ترػريقًا  ػالق وؿ، فػاف

 .االيساب فم وات مناسبااليساب فم وات مناسب
السػػروت عػػف الػػر  ا ػػواًل إذا رػػاف ىنػػاؾ تقامػػؿ سػػا ؽ  ػػيف المتقااػػ يف واترػػؿ السػػروت عػػف الػػر  ا ػػواًل إذا رػػاف ىنػػاؾ تقامػػؿ سػػا ؽ  ػػيف المتقااػػ يف واترػػؿ   ويقػػ ويقػػ  -11

 اذا تمخا االيساب لمنفقم مف وسو اليو.اذا تمخا االيساب لمنفقم مف وسو اليو.أو أو   االيساب  يذا التقامؿااليساب  يذا التقامؿ
اػت اػت نتيسم مفا ىا  اف السػروت يقت ػر ا ػوؿ اذا اقانتيسم مفا ىا  اف السػروت يقت ػر ا ػوؿ اذا اقاإلح إلح   وينتيم الفقيو السنيور  وينتيم الفقيو السنيور  

قرػػـ قرػػـ إلػػح إلػػح    ػػو  ػػروؼ مال سػػم مػػف وػػأنيا اف يسقلػػو يػػ ؿ علػػح الر ػػا، وي ػػيؼ مسػػتن اً  ػػو  ػػروؼ مال سػػم مػػف وػػأنيا اف يسقلػػو يػػ ؿ علػػح الر ػػا، وي ػػيؼ مسػػتن اً 
اتمػػػػاـ الققػػػػ  اتمػػػػاـ الققػػػػ  إلػػػػح إلػػػػح   ، انػػػػو يسػػػػوز اف يرػػػػوف السػػػػروت  منزلػػػػم الق ػػػػوؿ ال  النسػػػػ م، انػػػػو يسػػػػوز اف يرػػػػوف السػػػػروت  منزلػػػػم الق ػػػػوؿ ال  النسػػػػ م((2))ا ػػػػائما ػػػػائم

 ..((3))االاالم منواالاالم منوأو أو   الغائوالغائوإلح إلح   وقسب،  ؿ ورذلؾ  النس موقسب،  ؿ ورذلؾ  النس م

ىػػػػػو ىػػػػػو نخلػػػػػي مػػػػػف ذلػػػػػؾ اف التق يػػػػػر ال ػػػػػمنم نػػػػػاتج عػػػػػف السػػػػػروت المال ػػػػػس، و نخلػػػػػي مػػػػػف ذلػػػػػؾ اف التق يػػػػػر ال ػػػػػمنم نػػػػػاتج عػػػػػف السػػػػػروت المال ػػػػػس، و 
المستخلي مف ال روؼ المراق م للسروت، ميػؿ  قػا  المسػتأسر فػم القػيف المسػتأسرة المستخلي مف ال روؼ المراق م للسروت، ميػؿ  قػا  المسػتأسر فػم القػيف المسػتأسرة 

تم يػ  عقػ  تم يػ  عقػ  إلػح إلػح    ق  انتيا  م ة االيساب، فاف ال اللم ال منيم ىػو اتسػاه ارا ة المسػتأسر ق  انتيا  م ة االيساب، فاف ال اللم ال منيم ىػو اتسػاه ارا ة المسػتأسر
 االيسار.االيسار.

 ::دار دار ثانيًا: السكوت في مجال القانون اإلثانيًا: السكوت في مجال القانون اإل

فػم مسػاؿ الققػو ، فػاف فػم مسػاؿ الققػو ، فػاف إذا رانت  اللم السروت فم مساؿ القانوف الخػاي ت يػر إذا رانت  اللم السروت فم مساؿ القانوف الخػاي ت يػر 
 م.م. اري اري اللم السروت فم مساؿ القانوف القاـ ت ير فم مساؿ القرارات اإ اللم السروت فم مساؿ القانوف القاـ ت ير فم مساؿ القرارات اإ

                                                           

 ..102102صص  د. عثد اىسشاق ادَد اىعْٖ٘زٛ، اىَظدز اىعاتق،د. عثد اىسشاق ادَد اىعْٖ٘زٛ، اىَظدز اىعاتق،( ( 1))

 ..17511751( ىعْح ( ىعْح 3131( ٍِ اىقاُّ٘ اىَدّٜ اىعساقٜ زقٌ )( ٍِ اىقاُّ٘ اىَدّٜ اىعساقٜ زقٌ )1111تيٖا ّض اىَادج )تيٖا ّض اىَادج )ٝقاٝقا( ( 1))

، اشللاز اىٞللٔ  د. عثللد اىللسشاق ادَللد ، اشللاز اىٞللٔ  د. عثللد اىللسشاق ادَللد 051051صص  ،،1717، ً ، ً 17191719اتسٝللو اتسٝللو   1111( ٍذنَللح اظللر ْاف ٍ،للريظ، ( ٍذنَللح اظللر ْاف ٍ،للريظ، 0))

 ..109109صص  اىعْٖ٘زٛ، ٍظدز ظاتق،اىعْٖ٘زٛ، ٍظدز ظاتق،

 ..  اىَظدز ّ عٔاىَظدز ّ عٔ( ( 3))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ػػػال يسػػػتايذ االفػػػرا  االمتنػػػاع عال يسػػػتايذ االفػػػرا  االمتنػػػاع ع ػػػم  ا أوس ػػػو علػػػييـ القػػػانوف مػػػف التزامػػػات  ػػػالتزاميـ ا أوس ػػػو علػػػييـ القػػػانوف مػػػف التزامػػػات  ػػػالتزاميـ م 
 عف المسؤوليم السزائيم، إذا ماعف المسؤوليم السزائيم، إذا ما  ألف ذلؾ يقر يـ للمسؤوليم التأ ي يم ف الً ألف ذلؾ يقر يـ للمسؤوليم التأ ي يم ف الً   ؛؛السروتالسروت

 ..((0))م المالوب ار ارىام المالوب ار ارىا اري ارير القرارات اإر القرارات اإامتنقوا عف ار اامتنقوا عف ار ا

الرفا لقػرار مػا، ويمرػف االسػت الؿ علػح ذلػؾ مػف الرفا لقػرار مػا، ويمرػف االسػت الؿ علػح ذلػؾ مػف أو أو   يق ر السروت عف الموافقميق ر السروت عف الموافقم
الق ػائيم، وىػو مػا ينػتج عنػو اػرارًا الق ػائيم، وىػو مػا ينػتج عنػو اػرارًا أو أو   ال روؼ والمال سػات التػم تسسػ  القػرائف القانونيػمال روؼ والمال سػات التػم تسسػ  القػرائف القانونيػم

ميػػا القػػانوف ميػػا القػػانوف ًا  ػػمنيًا، واػػ  يرػػوف المقرػػو  مػػف السػػروت ىػػو عػػ ـ ارػػ ار اػػرار الز ًا  ػػمنيًا، واػػ  يرػػوف المقرػػو  مػػف السػػروت ىػػو عػػ ـ ارػػ ار اػػرار الز إ اريػػإ اريػػ
 ..((1))ًا سل ياً ًا سل ياً إ اريإ اري، وىو ما يترتب عليو ارارًا ، وىو ما يترتب عليو ارارًا  ار اره ار اره

   ارة ارةىػػػػو عمػػػػؿ ارا  ، يق ػػػػر عػػػػف ارا ة اإىػػػػو عمػػػػؿ ارا  ، يق ػػػػر عػػػػف ارا ة اإ   ار  ار ويػػػػرا  قػػػػا الفقػػػػو أف القػػػػرار اإويػػػػرا  قػػػػا الفقػػػػو أف القػػػػرار اإ
عػف ارا تيػا. واف عػف ارا تيػا. واف    ارة ارةالملزمم، ويسب اف يتسس  فم م يػر خػارسم، وذلػؾ  ػاف تقلػف اإالملزمم، ويسب اف يتسس  فم م يػر خػارسم، وذلػؾ  ػاف تقلػف اإ

أو أو   ىو الػزاـ األفػرا   قمػؿىو الػزاـ األفػرا   قمػؿ   ار  ار رار اإرار اإالتزاميا الرمت ال يمرف اف يرتب اير ما، ألف القالتزاميا الرمت ال يمرف اف يرتب اير ما، ألف الق
ذا م يػر ذا م يػر    ار  ار االمتناع عف عمؿ، ويققؽ اير اانونم، و ػذلؾ يسػب اف يرػوف القػرار اإاالمتناع عف عمؿ، ويققؽ اير اانونم، و ػذلؾ يسػب اف يرػوف القػرار اإ

 ..((2))خارسم قتح يقلـ  و االفرا ، ويرت وف تررفاتيـ وفقًا لفقراـ والمقت يات المرعيمخارسم قتح يقلـ  و االفرا ، ويرت وف تررفاتيـ وفقًا لفقراـ والمقت يات المرعيم

غػم القػوؿ  ػاف غػم القػوؿ  ػاف إال اف ىذا الرأ  تقرا لالنتقا ، إذ يرا  قا الفقػو انػو مػف الم الإال اف ىذا الرأ  تقرا لالنتقا ، إذ يرا  قا الفقػو انػو مػف الم ال
يسب تسسي ه فم م ير خارسم رم يرتب اياره القانونيم، وىذا يق  خلاًا يسب تسسي ه فم م ير خارسم رم يرتب اياره القانونيم، وىذا يق  خلاًا    ار  ار القرار اإالقرار اإ

مف ناقيم، والتق ير عنيػا مػف ناقيػم اخػرا. فػاإرا ة اائمػم مف ناقيم، والتق ير عنيػا مػف ناقيػم اخػرا. فػاإرا ة اائمػم    ارة ارة يف امريف وسو  ارا ة اإ يف امريف وسو  ارا ة اإ
  ، وىػم  ػاىرة نفسػيم ال وسػو  ليػا اال، وىػم  ػاىرة نفسػيم ال وسػو  ليػا اال ار  ار سوىر القػرار اإسوىر القػرار اإ   ارة ارةوت قح مسألم االي ات .اإوت قح مسألم االي ات .اإ

القػػػػالـ الخػػػػارسم  ػػػػالتق ير عنيػػػػا  اػػػػرؽ مختلفػػػػم، منيػػػػا اللفػػػػ  والرتا ػػػػم القػػػػالـ الخػػػػارسم  ػػػػالتق ير عنيػػػػا  اػػػػرؽ مختلفػػػػم، منيػػػػا اللفػػػػ  والرتا ػػػػم إلػػػػح إلػػػػح   اذا  يػػػػرتاذا  يػػػػرت
 ..((3)) ارة ارةمف م اىر التق ير عف ارا ة اإمف م اىر التق ير عف ارا ة اإ   ارة ارةواالوارة، ويق  سروت اإواالوارة، ويق  سروت اإ

                                                           

ّح، اىَسمص اىعستٜ ىيدزاظاخ ّح، اىَسمص اىعستٜ ىيدزاظاخ طالح جثٞس اىثظٞظٜ، اىْظسٝح اىعاٍح ىيقساز اىعيثٜ، دزاظح ٍقازطالح جثٞس اىثظٞظٜ، اىْظسٝح اىعاٍح ىيقساز اىعيثٜ، دزاظح ٍقاز( ( 1))

فٜ ظو اىَجرَلع فٜ ظو اىَجرَلع   دازٛدازٛ؛ د. ٍذَد فؤاد ٍْٖا، اىقاُّ٘ اإل؛ د. ٍذَد فؤاد ٍْٖا، اىقاُّ٘ اإل1313صص  ،،11111111ٗاىثذ٘ز اىعيَٞح، اىقإسج، ٗاىثذ٘ز اىعيَٞح، اىقإسج، 

 ..111111صص  ،،17291729االشرسامٜ اىدَٝقساطٜ، االظنْدزٝح، االشرسامٜ اىدَٝقساطٜ، االظنْدزٝح، 

 ..0303صص  د. شعثاُ عثد اىذنٌٞ ظالٍح، ٍظدز ظاتق،د. شعثاُ عثد اىذنٌٞ ظالٍح، ٍظدز ظاتق،( ( 1))

ح، داز اى نللس اىعستللٜ، اىقللإسج، ح، داز اى نللس اىعستللٜ، اىقللإسج، دازٝللدازٝللخ اإلخ اإل( د. ظلليَٞاُ ٍذَللد اىيَللاٗٛ، اىْظسٝللح اىعاٍللح ىيقللسازا( د. ظلليَٞاُ ٍذَللد اىيَللاٗٛ، اىْظسٝللح اىعاٍللح ىيقللسازا0))

 ..111111صص  ،،17791779

، داز ، داز دازجدازجد. زفعللد عٞللد ظللٞد، دزاظللح ذذيٞيٞللح ىللثعا ج٘اّللة اىقللسازاخ اىْاشلل ح عللِ ظللن٘خ اإلد. زفعللد عٞللد ظللٞد، دزاظللح ذذيٞيٞللح ىللثعا ج٘اّللة اىقللسازاخ اىْاشلل ح عللِ ظللن٘خ اإل( ( 3))

 1717  -1111صص  ،،11121112اىْٖضح اىعستٞح، اىقإسج، اىْٖضح اىعستٞح، اىقإسج، 
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القػوؿ  قرسػو يفػتح ال ػاب امػاـ القػوؿ  قرسػو يفػتح ال ػاب امػاـ ولػح  االت ػاع؛ ألف ولػح  االت ػاع؛ ألف ويرا ال اقث اف الػرأ  اليػانم أويرا ال اقث اف الػرأ  اليػانم أ
 ؼ السروت وع ـ مسا لتيا  قسم ع ـؼ السروت وع ـ مسا لتيا  قسم ع ـىا خلىا خلللتيرب مف تقمؿ مسؤوليتيا  تستر للتيرب مف تقمؿ مسؤوليتيا  تستر    ارة ارةاإاإ

 ف اًل عف تمريف االفرا  مف التمتذ  القؽ ال ستور  فم التقا م.ف اًل عف تمريف االفرا  مف التمتذ  القؽ ال ستور  فم التقا م.  ،،إ ار إ ار وسو  ارار وسو  ارار 

 املطهب انثبوي
 انسكىت أوىاع

 وعلح النقو التالم وعلح النقو التالم   أنواعأنواعياليم ياليم إلح إلح   يمرف تقسيـ السروتيمرف تقسيـ السروت
 السكوت الموصوفالسكوت الموصوف: : األولاألول  الفرعالفرع

، وقػ   لػو ، وقػ   لػو  ارة ارةالذ  يق ر عف ارا ة اإالذ  يق ر عف ارا ة اإ  المقنف ىو السروتالمقنف ىو السروتأو أو   السروت الموروؼالسروت الموروؼ
وىػذا السػروت اػ  يرػوف فػم مقػاـ الػرفا وميػاؿ وىػذا السػروت اػ  يرػوف فػم مقػاـ الػرفا وميػاؿ   -المورع  اللم خارػم فػم قالػم مقينػمالمورع  اللم خارػم فػم قالػم مقينػم

( مػػػف اػػػانوف مسلػػػس ال ولػػػم المرػػػر  الػػػذ  يقت ػػػر فػػػوات ( مػػػف اػػػانوف مسلػػػس ال ولػػػم المرػػػر  الػػػذ  يقت ػػػر فػػػوات 1313ذلػػػؾ مػػػا ور  فػػػم المػػػا ة )ذلػػػؾ مػػػا ور  فػػػم المػػػا ة )
 )ستيف( يومًا علح تق يـ الت لـ  وف اف تسيب  ميا م رف و.)ستيف( يومًا علح تق يـ الت لـ  وف اف تسيب  ميا م رف و.

/يانيًا( مف اانوف التق يؿ اليانم لقانوف مسلس ال ولم /يانيًا( مف اانوف التق يؿ اليانم لقانوف مسلس ال ولم 66))  وفم القراؽ نرت الما ةوفم القراؽ نرت الما ة
اف ت ػت فػم الاقػف خػالؿ ياليػيف اف ت ػت فػم الاقػف خػالؿ ياليػيف    ارة ارةعلح انو "يسب علح اإعلح انو "يسب علح اإ  08780878( لسنم ( لسنم 017017راـ )راـ )

رف ػػػو تقػػػـو مقرمػػػم رف ػػػو تقػػػـو مقرمػػػم أو أو   يومػػػًا مػػػف تػػػاريل تسػػػسيؿ الاقػػػف، وعنػػػ  عػػػ ـ ال ػػػت فػػػم الاقػػػفيومػػػًا مػػػف تػػػاريل تسػػػسيؿ الاقػػػف، وعنػػػ  عػػػ ـ ال ػػػت فػػػم الاقػػػف
  تسسيؿ الاقف ل ييا". تسسيؿ الاقف ل ييا".   ار  ار الق ا  اإالق ا  اإ

عػف مػنح تػػرخيي عػف مػنح تػػرخيي    ارة ارةـ الق ػػوؿ وميػاؿ ذلػؾ امتنػاع اإـ الق ػػوؿ وميػاؿ ذلػؾ امتنػاع اإواػ  يرػوف السػروت فػم مقػاواػ  يرػوف السػروت فػم مقػا
 ..((0))ال نا  لراقب الوأف، قيث يق  ىذا االمتناع  ميا م ترخيي  منمال نا  لراقب الوأف، قيث يق  ىذا االمتناع  ميا م ترخيي  منم

( لسػػػنم ( لسػػػنم 1313/ب( مػػػف اػػػانوف الخ مػػػم الم نيػػػم راػػػـ )/ب( مػػػف اػػػانوف الخ مػػػم الم نيػػػم راػػػـ )2424وفػػػم القػػػراؽ نػػػي المػػػا ة )وفػػػم القػػػراؽ نػػػي المػػػا ة )
المق ؿ "علح المرسذ اف ي ت فػم االسػتقالم خػالؿ مػ ة ال تتسػاوز ياليػوف يومػًا، المق ؿ "علح المرسذ اف ي ت فػم االسػتقالم خػالؿ مػ ة ال تتسػاوز ياليػوف يومػًا،   08510851
   المو ؼ منفرًا  انتيائيا إال إذا ر ر أمر الق وؿ ا ؿ ذلؾ"  المو ؼ منفرًا  انتيائيا إال إذا ر ر أمر الق وؿ ا ؿ ذلؾ"ويقويق

                                                           

 ..7979صص  ( زفعد عٞد ظٞد، ٍظدز ظاتق،( زفعد عٞد ظٞد، ٍظدز ظاتق،1))
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الموػػػرع يتقيػػػ    يػػػاف اقرامػػػو الموػػػرع يتقيػػػ    يػػػاف اقرامػػػو لنػػػوع مػػػف السػػػروت ال يييػػػر اوػػػرااًل؛ ألف لنػػػوع مػػػف السػػػروت ال يييػػػر اوػػػرااًل؛ ألف إف ىػػػذا اإف ىػػػذا ا
 وتن يميا، لذا يسمح  السروت الموروؼ.وتن يميا، لذا يسمح  السروت الموروؼ.

 السكوت المالبسالسكوت المالبسالفرع الثاني: الفرع الثاني: 

 ػػا   ػػا  يقتمػػ  السػػروت المال ػػس علػػح وسػػو   ػػروؼ واػػرائف يسػػتن ا مػػف خالليػػا القيقتمػػ  السػػروت المال ػػس علػػح وسػػو   ػػروؼ واػػرائف يسػػتن ا مػػف خالليػػا الق
، ويتققؽ ىذا الفػرا فػم رافػم القػاالت التػم لػـ يقػ   فييػا الموػرع ، ويتققؽ ىذا الفػرا فػم رافػم القػاالت التػم لػـ يقػ   فييػا الموػرع  ارة ارة اللم سروت اإ اللم سروت اإ

 ..((0))فييا  اللم السروتفييا  اللم السروت

م القليػػا فػػم مرػػر اعت ػػرت فييػػا اف تواػػؼ المقاف ػػم م القليػػا فػػم مرػػر اعت ػػرت فييػػا اف تواػػؼ المقاف ػػم  اريػػ اريػػومػػف قرػػـ للمقرمػػم اإومػػف قرػػـ للمقرمػػم اإ
عف اتماـ اسرا ات  يذ االرا م الم اعػم  قػ  الموافقػم علييػا وسػ ا  الػيمف  قسػم و ػذ عف اتماـ اسرا ات  يذ االرا م الم اعػم  قػ  الموافقػم علييػا وسػ ا  الػيمف  قسػم و ػذ 

. . ((1))  لمتػػػر االرا، يوػػرؿ اػػػرارًا  قػػ ـ السػػير فػػػم اسػػرا ات ال يػػػذ التػػم  ػػػ أتيا  لمتػػػر االرا، يوػػرؿ اػػػرارًا  قػػ ـ السػػير فػػػم اسػػرا ات ال يػػػذ التػػم  ػػػ أتياسػػقر س يػػسػػقر س يػػ
اػ  يرػوف  ػالرفا، رمػا فػم اػ  يرػوف  ػالرفا، رمػا فػم   إ ار إ ار ويت ح مف ذلؾ اف السروت المال س ينتج عنو ارار ويت ح مف ذلؾ اف السروت المال س ينتج عنو ارار 

المياؿ السا ؽ، واػ  يرػوف  الموافقػم. ومػف اميلػم  اللػم الموافقػم فػم التوػريذ الفرنسػم ىػو المياؿ السا ؽ، واػ  يرػوف  الموافقػم. ومػف اميلػم  اللػم الموافقػم فػم التوػريذ الفرنسػم ىػو 
 نػػا  لرػػاقب الوػػأف فاالمتنػػاع يقػػ   ميا ػػم تػػرخيي  نػػا  لرػػاقب الوػػأف فاالمتنػػاع يقػػ   ميا ػػم تػػرخيي عػػف مػػنح تػػرخيي العػػف مػػنح تػػرخيي ال   ارة ارةامتنػػاع اإامتنػػاع اإ
 ..((2)) منم منم

ونخلي مما س ؽ اف القرار الناوئ عػف السػروت المورػوؼ ىػو اػرارًا  ػمنيا اذ ونخلي مما س ؽ اف القرار الناوئ عػف السػروت المورػوؼ ىػو اػرارًا  ػمنيا اذ 
إذ تتخػذ فيػو مواػؼ مقػيف، ويسػت ؿ إذ تتخػذ فيػو مواػؼ مقػيف، ويسػت ؿ    ارة ارةتروؼ عنو  روؼ القاؿ ، وف افرػاح مػف اإتروؼ عنو  روؼ القاؿ ، وف افرػاح مػف اإ

الػػػم علػػػح توسػػػو الػػػم علػػػح توسػػػو لقانونيػػػم ال لقانونيػػػم ال ااأو أو   علػػػح ذلػػػؾ مػػػف ال ػػػروؼ والمال سػػػات والقػػػرائف الق ػػػائيمعلػػػح ذلػػػؾ مػػػف ال ػػػروؼ والمال سػػػات والقػػػرائف الق ػػػائيم
فػػم قالػػػم مقينػػم تتمتػػػذ فييػػا  سػػلام تق يريػػػم، قيػػث يقػػػ ـ ليػػا الػػػب فػػم قالػػػم مقينػػم تتمتػػػذ فييػػا  سػػلام تق يريػػػم، قيػػث يقػػػ ـ ليػػا الػػػب    ارة ارةرا ة اإرا ة اإمقػػيف إمقػػيف إ

فترست عنو، ىذا االمر السل م يناو  علح اػرار  ػمنم يولػ  فػم نيايػم المػ ة المقػ  ة فترست عنو، ىذا االمر السل م يناو  علح اػرار  ػمنم يولػ  فػم نيايػم المػ ة المقػ  ة 
 نيايم م ة مققولم فم قالم ع ـ وسو  ني.نيايم م ة مققولم فم قالم ع ـ وسو  ني.أو أو   اانونًا للر  علح ىذا الالباانونًا للر  علح ىذا الالب

                                                           

 ..015015صص  ،،11121112اىرعاقدٝح، دُٗ ظْح طثع، اىرعاقدٝح، دُٗ ظْح طثع، د. فرذٜ فنسٛ، ٍعؤٗىٞح اىدٗىح عِ اعَاىٖا غٞس د. فرذٜ فنسٛ، ٍعؤٗىٞح اىدٗىح عِ اعَاىٖا غٞس ( ( 1))

، ، 11191119//77//11ق. عيٞللا. جيعللح ق. عيٞللا. جيعللح   5151ىعللْح ىعللْح   17231723ح اىعيٞللا فللٜ اىيعللِ زقللٌ ح اىعيٞللا فللٜ اىيعللِ زقللٌ دازٝللدازٝللدنللٌ اىَذنَللح اإلدنللٌ اىَذنَللح اإل( ( 1))

ٍلِ ٍلِ   -  11ضض  ،،ٚ( اىَنرلة اى ْلٜٚ( اىَنرلة اى ْلٜاألٗىلاألٗىل  ح اىعيٞلا )اىلداةسجح اىعيٞلا )اىلداةسجدازٝلدازٝلٍجَ٘عح اىَثادا اىرٜ قسزذٖا اىَذنَح اإلٍجَ٘عح اىَثادا اىرٜ قسزذٖا اىَذنَح اإل

 ..070700صص  ،،3030، ٍثدا زقٌ، ٍثدا زق11191119ٌاٗه اتسٝو درٚ ّٖاٝح ظثرَثس اٗه اتسٝو درٚ ّٖاٝح ظثرَثس 

فٜ شأُ ذْظٌ اعَاه اىثْاء، اشاز اىٞٔ  د. زفعد عٞد ظٞد، ٍظدز فٜ شأُ ذْظٌ اعَاه اىثْاء، اشاز اىٞٔ  د. زفعد عٞد ظٞد، ٍظدز   17921792( ىعْح ( ىعْح 112112قاُّ٘ زقٌ )قاُّ٘ زقٌ )( ( 0))

 ..7272صص  ظاتق،ظاتق،
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 لمجردلمجردالسكوت االسكوت االفرع الثالث: الفرع الثالث: 

 فقؿفقؿأو أو   وارةوارةأو أو   "قالم سل يم غير مرقو م  لف "قالم سل يم غير مرقو م  لف  أنو  أنو   يقرؼ السروت المسر يقرؼ السروت المسر 
 ..((0))ين ئ عف االرا ة وي ؿ علييا"ين ئ عف االرا ة وي ؿ علييا"    وموم

ونقف مذ الػرأ  الػذ  يػرا اف ىػذا النػوع مػف السػروت ال يقػ  رف ػًا، إال إذا اػرر ونقف مذ الػرأ  الػذ  يػرا اف ىػذا النػوع مػف السػروت ال يقػ  رف ػًا، إال إذا اػرر 
ذاؾ الػػػػرفا عمػػػػالف ذاؾ الػػػػرفا عمػػػػالف أو أو   . ذلػػػػؾ الق ػػػػوؿ. ذلػػػػؾ الق ػػػػوؿ ارة ارةالموػػػػرع ذلػػػػؾ قمايػػػػم لففػػػػرا  مػػػػف تقنػػػػت اإالموػػػػرع ذلػػػػؾ قمايػػػػم لففػػػػرا  مػػػػف تقنػػػػت اإ

ا يػػػاف ويق ػػػراف عػػػف االرا ة، امػػػا السػػػروت المسػػػر  فلػػػيس  تق يػػػر ارػػػاًل فيػػػو رالقػػػ ـ ا يػػػاف ويق ػػػراف عػػػف االرا ة، امػػػا السػػػروت المسػػػر  فلػػػيس  تق يػػػر ارػػػاًل فيػػػو رالقػػػ ـ ايسايس
 ..((1))والق ـ ال ينتج إال ع ـوالق ـ ال ينتج إال ع ـ

اف القػػػػرار السػػػػل م يسػػػػتفا  مػػػػف اف القػػػػرار السػػػػل م يسػػػػتفا  مػػػػف إلػػػػح إلػػػػح   -و قػػػػؽو قػػػػؽ  -ويػػػػذىب الػػػػ رتور اقيمػػػػو السػػػػرؼويػػػػذىب الػػػػ رتور اقيمػػػػو السػػػػرؼ
عػػف اسػػرا  ترػػرؼ ىػػم ملزمػػم  ػػو اانونػػًا، امػػا اذا لػػـ ترػػف ملزمػػم  وػػم  عػػف اسػػرا  ترػػرؼ ىػػم ملزمػػم  ػػو اانونػػًا، امػػا اذا لػػـ ترػػف ملزمػػم  وػػم     ارة ارةسػػروت اإسػػروت اإ

السػػرا  الػػذ  ياالػػب  ػػو رػػاقب الوػػأف ميمػػا اػػاؿ ال ينوػػأ اػػرار السػػرا  الػػذ  ياالػػب  ػػو رػػاقب الوػػأف ميمػػا اػػاؿ ال ينوػػأ اػػرار فسػػروتيا عػػف اتخػػاذ افسػػروتيا عػػف اتخػػاذ ا
 ػػالرفا، وال يمرػػف الاقػػف فيػػو  اإلغػػا ، الف ميػػؿ ىػػذا الاقػػف اذا قرػػؿ مػػا ىػػو  ػػالرفا، وال يمرػػف الاقػػف فيػػو  اإلغػػا ، الف ميػػؿ ىػػذا الاقػػف اذا قرػػؿ مػػا ىػػو   إ ار إ ار 

فػػػم ممارسػػػم اخترارػػػاتيا، فػػػم ممارسػػػم اخترارػػػاتيا،    ارة ارةاقػػػالؿ الق ػػػا  مقػػػؿ اإاقػػػالؿ الق ػػػا  مقػػػؿ اإإلػػػح إلػػػح   إال مقاولػػػم مػػػف المػػػ عمإال مقاولػػػم مػػػف المػػػ عم
 ..((2))وعلح عرس ما استقرت االقراـ علح رف ياوعلح عرس ما استقرت االقراـ علح رف يا

القػػراؽ  ػػأف ا ػػفح القػػراؽ  ػػأف ا ػػفح أو أو   و لػػوال تػػ خؿ الموػػرع سػػوا  فػػم مرػػرو لػػوال تػػ خؿ الموػػرع سػػوا  فػػم مرػػرنخلػػي مػػف ذلػػؾ انػػنخلػػي مػػف ذلػػؾ انػػ
علػػػح السػػػروت المسػػػر  ورػػػؼ التق يػػػر السػػػل م وفػػػؽ  ػػػوا ا مقينػػػم، لمػػػا أرػػػ ح القػػػرار علػػػح السػػػروت المسػػػر  ورػػػؼ التق يػػػر السػػػل م وفػػػؽ  ػػػوا ا مقينػػػم، لمػػػا أرػػػ ح القػػػرار 

 ًا.ًا.إ اريإ اريالناوئ عف ىذا النوع مف السروت ارارًا الناوئ عف ىذا النوع مف السروت ارارًا 

 املطهب انثبنث
 اداة ة انىبشئة عه سكىت اإلاداةيانقراةات اإل

 م الناوئم عف سروتم الناوئم عف سروت اري اريالقرارات اإالقرارات اإ  اختلفت االسرا ات الفقييم قوؿ ماىيماختلفت االسرا ات الفقييم قوؿ ماىيم

                                                           

د. زٍضاُ عيٜ اىعٞد اىشستاطٜ، اىعن٘خ ٗدالالذٔ عيٚ االدنلاً اىشلسعٞح، داز اى نلس اىعستلٜ، د. زٍضاُ عيٜ اىعٞد اىشستاطٜ، اىعن٘خ ٗدالالذٔ عيٚ االدنلاً اىشلسعٞح، داز اى نلس اىعستلٜ، ( ( 1))

 ..1212صص  ،،17131713اىقإسج، اىقإسج، 

  ألعَلاهألعَلاه؛ د. طعَٞلح اىجلسف، زقاتلح اىقضلاء ؛ د. طعَٞلح اىجلسف، زقاتلح اىقضلاء 0101صص  د. شعثاُ عثد اىذنلٌٞ ظلالٍح، ٍظلدز ظلاتق،د. شعثاُ عثد اىذنلٌٞ ظلالٍح، ٍظلدز ظلاتق،( ( 1))

 ..2525  -2323صص  ،،17731773اىعاٍح، قضاء االىغاء، داز اىْٖضح اىعستٞح، اىقإسج، اىعاٍح، قضاء االىغاء، داز اىْٖضح اىعستٞح، اىقإسج،   دازجدازجاإلاإل

 ..  د. طعَٞح اىجسف، اىَظدز ّ عٔد. طعَٞح اىجسف، اىَظدز ّ عٔ( ( 0))
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فمنيـ مف ااؿ  " انيا نوعاف سل يم و منيم" واخروف اػالوا  انيػا نػوع واقػ  واىػم فمنيـ مف ااؿ  " انيا نوعاف سل يم و منيم" واخروف اػالوا  انيػا نػوع واقػ  واىػم    ارة ارةاإاإ
 القرارات ال منيم.القرارات ال منيم.

 لذا سنخري ىذا المالب للق يث عف نوعم القرارات وعلح النقو التالم لذا سنخري ىذا المالب للق يث عف نوعم القرارات وعلح النقو التالم 
 القرارات السمبيةالقرارات السمبية: : األولاألول  الفرعالفرع

عػف ارػ ار القػرارات الواسػب عػف ارػ ار القػرارات الواسػب    ارة ارة"امتناع اإ"امتناع اإ أنو  أنو   عرؼ  قا الفقو القرار السل معرؼ  قا الفقو القرار السل م
م عػػف الػػر  م عػػف الػػر   اريػػ اريػػ"امتنػػاع السيػػم اإ"امتنػػاع السيػػم اإ  ، وعرفػػو اخػػروف  أنػػو، وعرفػػو اخػػروف  أنػػو((0))علييػػا ارػػ ارىا ا قػػًا للقػػانوف"علييػػا ارػػ ارىا ا قػػًا للقػػانوف"

 ..((1))ت لماتيـ"ت لماتيـ"أو أو   علح ال ات االفرا علح ال ات االفرا 

إال اف ال اقػػث يؤيػػ  تقريفػػا للػػ رتور قمػػ   ياسػػيف عراوػػم وىػػو انػػو "تق يػػر عػػف إال اف ال اقػػث يؤيػػ  تقريفػػا للػػ رتور قمػػ   ياسػػيف عراوػػم وىػػو انػػو "تق يػػر عػػف 
اخر  النس م لمو وع اخر  النس م لمو وع أو أو   عف ارا تيا للسير فم اتساهعف ارا تيا للسير فم اتساه  فف تقل تقل، فيم ال، فيم ال ارة ارةمواؼ سل م لإلمواؼ سل م لإل

األمػػر الواسػػب علييػػا اتخػػاذ مواػػؼ  وػػأنو، واف رانػػت فػػم ذات الواػػت تقلػػف عػػف ارا تيػػا األمػػر الواسػػب علييػػا اتخػػاذ مواػػؼ  وػػأنو، واف رانػػت فػػم ذات الواػػت تقلػػف عػػف ارا تيػػا 
 ..((2))الرريقم فم االمتناع عف ار ار ارار راف يتقيف علييا ار اره"الرريقم فم االمتناع عف ار ار ارار راف يتقيف علييا ار اره"

ا اقم الاقف ا اقم الاقف   وال يميز الفقو والق ا   يف القرار السل م والقرار االيسا م مف قيثوال يميز الفقو والق ا   يف القرار السل م والقرار االيسا م مف قيث
  ((0101))فم رلييما اماـ الق ا ، وار  ذلؾ الموػرع المرػر  فػم الفقػرة االخيػرة مػف المػا ة فم رلييما اماـ الق ا ، وار  ذلؾ الموػرع المرػر  فػم الفقػرة االخيػرة مػف المػا ة 

والتػػم تػػني علػػح "ويقت ػػر فػػم قرػػـ والتػػم تػػني علػػح "ويقت ػػر فػػم قرػػـ   08610861( لسػػنم ( لسػػنم 3636مػػف اػػانوف مسلػػس ال ولػػم راػػـ )مػػف اػػانوف مسلػػس ال ولػػم راػػـ )
امتناعيا عف اتخاذ اػرار رػاف مػف الواسػب امتناعيا عف اتخاذ اػرار رػاف مػف الواسػب أو أو   م،م، اري اريم رفا السلاات اإم رفا السلاات اإ اري اريالقرارات اإالقرارات اإ

 قًا للقوانيف واللوائح". قًا للقوانيف واللوائح". علييا اتخاذه وفعلييا اتخاذه وف

( مػف اػانوف مسلػس ال ولػم ( مػف اػانوف مسلػس ال ولػم 66ويقا ليا القانوف القراام فم الفقرة سا سًا مف المػا ة )ويقا ليا القانوف القراام فم الفقرة سا سًا مف المػا ة )
   ار  ار القرار اإالقرار اإأو أو   المق ؿ والتم نرت علح "يق  مف قرـ االمرالمق ؿ والتم نرت علح "يق  مف قرـ االمر  08680868( لسنم ( لسنم 5454راـ )راـ )
 ارار راف مف الواسب عليياارار راف مف الواسب عليياأو أو   الييئم عف اتخاذ امرالييئم عف اتخاذ امرأو أو   امتناع المو ؼامتناع المو ؼأو أو   رفارفا

                                                           

، ٍيثعلللح االٍاّلللح، اىقلللإسج، ، ٍيثعلللح االٍاّلللح، اىقلللإسج، 11طط  دازٛدازٛد. ٍظلللي ٚ مَلللاه ٗطللل ٜ، اطللل٘ه اجلللساءاخ اىقضلللاء اإلد. ٍظلللي ٚ مَلللاه ٗطللل ٜ، اطللل٘ه اجلللساءاخ اىقضلللاء اإل((1))

 ..111111صص  ،،17911791

، اىَنرثللح ، اىَنرثللح دازٛدازٛد اىٕ٘للاب ٗ د. ادَللد عثللد اىللسدَِ شللسف اىللدِٝ، اىقضللاء اإلد اىٕ٘للاب ٗ د. ادَللد عثللد اىللسدَِ شللسف اىللدِٝ، اىقضللاء اإلد. ٍذَللد زفعللد عثللد. ٍذَللد زفعللد عثلل( ( 1))

 ..310310صص  ،،17111711اىعستٞح ىييثاعح، اىقإسج، اىعستٞح ىييثاعح، اىقإسج، 

، اىقللإسج، ، اىقللإسج، 11ضضفللٜ قضللاء ٍجيللط اىدٗىللح، فللٜ قضللاء ٍجيللط اىدٗىللح،   دازٛدازٛد. دَللدٛ ٝاظللِٞ عناشللح، ٍ٘ظلل٘عح اىقللساز اإلد. دَللدٛ ٝاظللِٞ عناشللح، ٍ٘ظلل٘عح اىقللساز اإل( ( 0))

 331331صص، ، 11111111



 (مقارنة دراسة) التقديرية سلطتها ظل في اإلدارة لسكوت القانوني التكييف 
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 اانونًا".اانونًا".  اتخاذهاتخاذه

ونخلػػػي مػػػف ذلػػػؾ اف رػػػال الموػػػرعيف المرػػػر  والقرااػػػم اوػػػتراا تققػػػؽ وػػػروا ونخلػػػي مػػػف ذلػػػؾ اف رػػػال الموػػػرعيف المرػػػر  والقرااػػػم اوػػػتراا تققػػػؽ وػػػروا 
م اواًل، ويانيػػًا اف يرػػوف م اواًل، ويانيػػًا اف يرػػوف إ اريػػإ اريػػياليػػم مستمقػػم، وىػػم فػػم الققيقػػم القػػرار الرػػا ر مػػف سػػلا ياليػػم مستمقػػم، وىػػم فػػم الققيقػػم القػػرار الرػػا ر مػػف سػػلا 

أو أو   القػرار رػا رًا مػف سػلام مقيػ ة، واليالػػث واالخيػر اف يأخػذ القػرار أقػ  وػرليف الػػرفاالقػرار رػا رًا مػف سػلام مقيػ ة، واليالػػث واالخيػر اف يأخػذ القػرار أقػ  وػرليف الػػرفا
 االمتناع.االمتناع.

اف االسماع منقق  فم الفقػو علػح اف للقػرار السػل م رػورة واقػ ة اف االسماع منقق  فم الفقػو علػح اف للقػرار السػل م رػورة واقػ ة وعلح الرغـ مف وعلح الرغـ مف 
  السػػػػل م رػػػػورتيف السػػػػل م رػػػػورتيف    ار  ار اف للقػػػػرار اإاف للقػػػػرار اإإلػػػػح إلػػػػح   . فػػػػم القػػػػراؽ يػػػػذىب. فػػػػم القػػػػراؽ يػػػػذىب((0))،إال أف  قػػػػا الفقػػػػو،إال أف  قػػػػا الفقػػػػو

مػف اتخػاذ اػرار رػاف مػف الواسػب علييػا اتخػاذه واليانيػم  مػف اتخػاذ اػرار رػاف مػف الواسػب علييػا اتخػاذه واليانيػم     ارة ارةح  اف يروف امتناع اإح  اف يروف امتناع اإاألولاألول
 فم نااؽ سلاتيا التق يريم.فم نااؽ سلاتيا التق يريم.عف اتخاذ ارار ي خؿ عف اتخاذ ارار ي خؿ    ارة ارةاف يروف امتناع اإاف يروف امتناع اإ

السػػػػل م والقػػػػرار القرمػػػػم السػػػػل م والقػػػػرار القرمػػػػم    ار  ار  ػػػػيف القػػػػرار اإ ػػػػيف القػػػػرار اإ  -و قػػػػؽو قػػػػؽ  -واػػػػ  ميػػػػز  قػػػػا الفقػػػػوواػػػػ  ميػػػػز  قػػػػا الفقػػػػو
( ( 3636( مف اانوف مسلس ال ولم المرر  راـ )( مف اانوف مسلس ال ولم المرر  راـ )1313 الرفا، فاألخيرة نرت عليو الما ة ) الرفا، فاألخيرة نرت عليو الما ة )

المقرمم فيما يتقلؽ  ال ػات اإلغػا  المقرمم فيما يتقلؽ  ال ػات اإلغػا  إلح إلح   إذ تني علح "فيقا  رفذ ال عواإذ تني علح "فيقا  رفذ ال عوا  08610861لسنم لسنم 
... واذا رػ ر القػرار  ػالرفا وسػب اف يرػوف ... واذا رػ ر القػرار  ػالرفا وسػب اف يرػوف  ار  ار ف تػاريل نوػر القػرار اإف تػاريل نوػر القػرار اإستوف يومًا مستوف يومًا م

مسػػػػ  ًا، ويقت ػػػػر فػػػػوات سػػػػتيف يومػػػػًا علػػػػح تقػػػػ يـ الػػػػت لـ  وف اف تسيػػػػب عنػػػػو السػػػػلاات مسػػػػ  ًا، ويقت ػػػػر فػػػػوات سػػػػتيف يومػػػػًا علػػػػح تقػػػػ يـ الػػػػت لـ  وف اف تسيػػػػب عنػػػػو السػػػػلاات 
 ..((1))  المخترم  ميا م رف و..."المخترم  ميا م رف و..."

، وت لػػـ رػػاقب ، وت لػػـ رػػاقب  ارة ارةوعلػػح ذلػػؾ يسػػب اف يرػػوف ىنػػاؾ اػػرار رػػا ر مػػف سيػػم اإوعلػػح ذلػػؾ يسػػب اف يرػػوف ىنػػاؾ اػػرار رػػا ر مػػف سيػػم اإ
خترم  اإسا م عنو، ومرور ستوف يومًا. ىنا نروف اماـ خترم  اإسا م عنو، ومرور ستوف يومًا. ىنا نروف اماـ الوأف فيو، وسروت السلام المالوأف فيو، وسروت السلام الم

قرمم  الرفا، يمرف الاقف  و  اإلغا  اماـ الق ا . اما ما يتقلؽ  ػالقرار قرمم  الرفا، يمرف الاقف  و  اإلغا  اماـ الق ا . اما ما يتقلؽ  ػالقرار   إ ار إ ار ارار ارار 
مواػػؼ سػػل م قتػػح مواػػؼ سػػل م قتػػح    ارة ارةالسػػل م فػػال يسػػتوسب م ػػم مػػ ة مقينػػم، وانمػػا يرفػػم واػػوؼ اإالسػػل م فػػال يسػػتوسب م ػػم مػػ ة مقينػػم، وانمػػا يرفػػم واػػوؼ اإ

 ..((2))ًا سل ياً ًا سل ياً إ اريإ ارييمرف اعت ار موافيا ارارًا يمرف اعت ار موافيا ارارًا 

                                                           

، ، 11ق، جاٍعللح اىْٖللسِٝ، اىَجيللدق، جاٍعللح اىْٖللسِٝ، اىَجيللدد. غللاشٛ فٞظللو، اىقللساز اىعلليثٜ ٗاىسقاتللح اىقضللاةٞح، ٍجيللح اىذقلل٘د. غللاشٛ فٞظللو، اىقللساز اىعلليثٜ ٗاىسقاتللح اىقضللاةٞح، ٍجيللح اىذقلل٘( ( 1))

 ..0101  -0101صص  ؛ د. طالح  اىجثٞس، ٍظدز ظاتق،؛ د. طالح  اىجثٞس، ٍظدز ظاتق،2929صص  ،،17711771، اىعْح ، اىعْح 00اىعدداىعدد

 ..9797صص  د. شعثاُ عثد اىذنٌٞ ظالٍح، ٍظدز ظاتق،د. شعثاُ عثد اىذنٌٞ ظالٍح، ٍظدز ظاتق،( ( 1))

  ،،17771777ح اىضلللَْٞح، داز اىْٖضلللح اىعستٞلللح، اىقلللإسج، ح اىضلللَْٞح، داز اىْٖضلللح اىعستٞلللح، اىقلللإسج، دازٝلللدازٝلللد. فلللؤاد ٍذَلللد ٍ٘ظلللٚ، اىقلللسازاخ اإلد. فلللؤاد ٍذَلللد ٍ٘ظلللٚ، اىقلللسازاخ اإل( ( 0))

 ..9191صص  ظاتق،ظاتق،  ،د .شعثاُ عثد اىذنٌٞ ظالٍح، ٍظدز،د .شعثاُ عثد اىذنٌٞ ظالٍح، ٍظدز1919صص
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( مػػف اػػانوف مسلػػس وػػورا ( مػػف اػػانوف مسلػػس وػػورا 66مػػف المػػا ة )مػػف المػػا ة )  ((بب)سػػا قًا/ أ،)سػػا قًا/ أ،اؽ تقا ػػؿ الفقػػرة اؽ تقا ػػؿ الفقػػرة وفػػم القػػر وفػػم القػػر 
( مػػػػف اػػػػانوف مسلػػػػس ال ولػػػػم ( مػػػػف اػػػػانوف مسلػػػػس ال ولػػػػم 1313المقػػػػ ؿ نػػػػي المػػػػا ة )المقػػػػ ؿ نػػػػي المػػػػا ة )  08680868( لسػػػػنم ( لسػػػػنم 5454ال ولػػػػم راػػػػـ )ال ولػػػػم راػػػػـ )
. فيما يتقلػؽ  اعت ػار فػوات المػ ة المقػ  ة  ػالني  وف . فيما يتقلػؽ  اعت ػار فػوات المػ ة المقػ  ة  ػالني  وف 08610861( لسنم ( لسنم 3636المرر  راـ )المرر  راـ )

 قرمم  الرفا.قرمم  الرفا.  إ ار إ ار اسا م علح الت لـ  ميا م ارار اسا م علح الت لـ  ميا م ارار 

 القرارات الضمنيةالقرارات الضمنيةلفرع الثاني: لفرع الثاني: اا

إذا رػػػاف مػػػف الرػػػقو م اسػػػتنتاج وسػػػػو  القػػػرار الرػػػريح مػػػف تق يػػػر ارا   يتقلػػػػؽ إذا رػػػاف مػػػف الرػػػقو م اسػػػتنتاج وسػػػػو  القػػػرار الرػػػريح مػػػف تق يػػػر ارا   يتقلػػػػؽ 
  ،  وف وسو  مػا ة مميػزة ليػذا القػرار، فػاف الرػقو م اػ  تػزوؿ إذا مػا،  وف وسو  مػا ة مميػزة ليػذا القػرار، فػاف الرػقو م اػ  تػزوؿ إذا مػا ارة ارة مواؼ مقيف لإل مواؼ مقيف لإل
عػػػف ارا تيػػػا، و التػػػالم  اف ا  ترػػػرؼ عػػػف ارا تيػػػا، و التػػػالم  اف ا  ترػػػرؼ    ارة ارةافرػػػاح سيػػػم اإافرػػػاح سيػػػم اإ أنػػػو  أنػػػو    ار  ار عرفنػػػا القػػػرار اإعرفنػػػا القػػػرار اإ

ًا، رانػت عمليػم اسػتنتاج ًا، رانػت عمليػم اسػتنتاج إ اريػإ اريػيت مف فػم اياتػو ولػو  ػمنًا اػرارًا يت مف فػم اياتػو ولػو  ػمنًا اػرارًا    ارة ارةسا م تقوـ  و اإسا م تقوـ  و اإاياي
 انيا  منيم.انيا  منيم.  ؼؼعمليم تورعمليم تور   ارة ارةىذا القرار مف القمؿ الذ  اامت  و اإىذا القرار مف القمؿ الذ  اامت  و اإ

تروؼ عنو  روؼ القاؿ تروؼ عنو  روؼ القاؿ    ارة ارةم ال منيم انقراسًا مواؼ اإم ال منيم انقراسًا مواؼ اإ اري اريتقت ر القرارات اإتقت ر القرارات اإ
أو أو    سػات التػم تقػ  مػف القػرائف الق ػائيم سػات التػم تقػ  مػف القػرائف الق ػائيم وف افراح ويسػت ؿ عليػو مػف ال ػروؼ والمال وف افراح ويسػت ؿ عليػو مػف ال ػروؼ والمال

، وىػػػػم  رػػػ   ممارسػػػػتيا لسػػػػلاتيا ، وىػػػػم  رػػػ   ممارسػػػػتيا لسػػػػلاتيا  ارة ارةالقانونيػػػم التػػػػم تػػػ ؿ علػػػػح اتسػػػػاه مقػػػيف إرا ة اإالقانونيػػػم التػػػػم تػػػ ؿ علػػػػح اتسػػػػاه مقػػػيف إرا ة اإ
 ..((0))التق يريمالتق يريم

ذلػؾ المواػؼ الػذ  تروػؼ ذلػؾ المواػؼ الػذ  تروػؼ  أنػو  أنػو   ال ػمنمال ػمنم   ار  ار وعلػح ذلػؾ يمرػف تقريػؼ القػرار اإوعلػح ذلػؾ يمرػف تقريػؼ القػرار اإ
ي يػػر القػػرار ي يػػر القػػرار تتخػػذه قيػػاؿ أمػػر مقػػيف، و تتخػػذه قيػػاؿ أمػػر مقػػيف، و    ارة ارةعلػػح اف اإعلػػح اف اإ  - ػػروؼ القػػاؿ،  وف افرػػاح ػػروؼ القػػاؿ،  وف افرػػاح

، فتمتنػػػذ عػػػف ، فتمتنػػػذ عػػػف  ارة ارةاإاإإلػػػح إلػػػح   التقػػػ ـ  الػػػبالتقػػػ ـ  الػػػبأو أو   ال ػػػمنم فػػػم أسلػػػم رػػػوره فػػػم قالػػػم الػػػت لـال ػػػمنم فػػػم أسلػػػم رػػػوره فػػػم قالػػػم الػػػت لـ
الػػرفا، ويقت ػػر رػػذلؾ القػػرار  ػػمنيًا ،اذا اعت ػػر الموػػرع الػػرفا، ويقت ػػر رػػذلؾ القػػرار  ػػمنيًا ،اذا اعت ػػر الموػػرع أو أو   االسا ػػم عليػػو سػػوا   ػػالق وؿاالسا ػػم عليػػو سػػوا   ػػالق وؿ

إذا راف السػروت ىػو القاسػـ إذا راف السػروت ىػو القاسػـ   ((1)) ني خاي السروت رف ًا اذا م ت عليو م ة مقينم. ني خاي السروت رف ًا اذا م ت عليو م ة مقينم.
م مواػوت م مواػوت نم إال أف السػروت فػم القػرار ال ػمننم إال أف السػروت فػم القػرار ال ػمنالسل م والقرار ال مالسل م والقرار ال م  الموترؾ  يف القرارالموترؾ  يف القرار

   ارة ارة أسػؿ يقػ  ه الموػرع، فالسػروت خػالؿ المػػ ة المقػ  ة يقػيـ ارينػم اانونيػم علػػح اف اإ أسػؿ يقػ  ه الموػرع، فالسػروت خػالؿ المػػ ة المقػ  ة يقػيـ ارينػم اانونيػم علػػح اف اإ

                                                           

ميٞلح اىذقل٘ق، جاٍعلح ميٞلح اىذقل٘ق، جاٍعلح ح اىعليثٞح، زظلاىح دمرل٘زآ، ح اىعليثٞح، زظلاىح دمرل٘زآ، دازٝلدازٝلاإلاإلٍإس اتسإٌٞ ٍذَلد دظل٘قٜ، اىقلسازاخ ٍإس اتسإٌٞ ٍذَلد دظل٘قٜ، اىقلسازاخ ( ( 1))

 ..9191صص  ،،11151115عِٞ شَط، عِٞ شَط، 

 ..312312صص  دَدٛ ٝاظِٞ عناشح ٍظدز ظاتق،دَدٛ ٝاظِٞ عناشح ٍظدز ظاتق،( ( 1))
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  إ ار إ ار راف ػػم للالػػب. وفػػم قػػاالت اخػػرا اا لػػم للالػػب، وعلػػح ذلػػؾ ال نرػػوف امػػاـ اػػرار راف ػػم للالػػب. وفػػم قػػاالت اخػػرا اا لػػم للالػػب، وعلػػح ذلػػؾ ال نرػػوف امػػاـ اػػرار 
 ..((0)) ارة ارة منًا إال اذا ق   المورع م ة زمنيم لإل منًا إال اذا ق   المورع م ة زمنيم لإل

  08510851( لسػػنم ( لسػػنم 1313( مػػف اػػانوف الخ مػػم الم نيػػم )( مػػف اػػانوف الخ مػػم الم نيػػم )00//2424فػػم القػػراؽ اسػػازت المػػ ة )فػػم القػػراؽ اسػػازت المػػ ة )
المق ؿ للمو ؼ تق يـ الب االستقالم للمرسذ المختي، الذ  يسب عليو االسا م خالؿ المق ؿ للمو ؼ تق يـ الب االستقالم للمرسذ المختي، الذ  يسب عليو االسا م خالؿ 

  يقت ر المو ؼ منفرًا نيائيًا.يقت ر المو ؼ منفرًا نيائيًا.   ارة ارة( يومًا و مرور ىذه الم ة علح اإ( يومًا و مرور ىذه الم ة علح اإ2121))

فػاألوؿ فػاألوؿ   -رار القرمم والقرار ال منمرار القرمم والقرار ال منمالتمييز  يف القالتمييز  يف الق  -و قؽو قؽ  -وا  قاوؿ ال قاوا  قاوؿ ال قا
ترتيػػب االيػػر القػػانونم، إال أف القػػانوف يفتػػرا رػػ وره. ترتيػػب االيػػر القػػانونم، إال أف القػػانوف يفتػػرا رػػ وره. إلػػح إلػػح    ارة ارةلػػـ يرػػ ر ولػػـ تتسػػو اإلػػـ يرػػ ر ولػػـ تتسػػو اإ

اقػ اث األيػر اقػ اث األيػر إلػح إلػح   انيػا اػ  اتسيػتانيػا اػ  اتسيػت   ارة ارةأما القرار ال منم فيروف قيث تػ ؿ ترػرفات اإأما القرار ال منم فيروف قيث تػ ؿ ترػرفات اإ
ىػػػذا التقيػػػيف ىػػػذا التقيػػػيف  تقيػػػيف أقػػػ  المروػػػقيف لو يفػػػم مقينػػػم، فػػػاف  تقيػػػيف أقػػػ  المروػػػقيف لو يفػػػم مقينػػػم، فػػػاف    ارة ارةالقػػػانونم، فػػػاذا اامػػػت اإالقػػػانونم، فػػػاذا اامػػػت اإ

 ترايػم اقػ  المػو فيف فػاف  ترايػم اقػ  المػو فيف فػاف    ارة ارةيت مف رفا الػب غيػر المروػح، رمػا انػو اذا اامػت اإيت مف رفا الػب غيػر المروػح، رمػا انػو اذا اامػت اإ
 ..((1))ىذا يت مف ارارًا   تخام زميلو االا ـ منوىذا يت مف ارارًا   تخام زميلو االا ـ منو

ا ػػػائيم ا ػػػائيم أو أو   اف القػػػرار ال ػػمنم تػػػ ؿ عليػػو اػػرائف ومال سػػػات اانونيػػماف القػػػرار ال ػػمنم تػػػ ؿ عليػػو اػػرائف ومال سػػػات اانونيػػمإلػػح إلػػح   نخلػػينخلػػي
م تق يريم، ووسػو  ىػذه م تق يريم، ووسػو  ىػذه فم مواسيم قالم مقينم تتمتذ  ر  ىا  سلافم مواسيم قالم مقينم تتمتذ  ر  ىا  سلا   ارة ارة وأف سروت اإ وأف سروت اإ

، فػػاف رانػػت ، فػػاف رانػػت  ارة ارةالسػػلام ىػػو المقػػوؿ عليػػو فػػم ورػػؼ القػػرار المسػػتنتج عػػف سػػروت اإالسػػلام ىػػو المقػػوؿ عليػػو فػػم ورػػؼ القػػرار المسػػتنتج عػػف سػػروت اإ
تتمتػػذ  سػػلام تق يريػػم رنػػا امػػاـ اػػرار  ػػمنم، واف رانػػت السػػلام مقيػػ ة رنػػا ازا  تتمتػػذ  سػػلام تق يريػػم رنػػا امػػاـ اػػرار  ػػمنم، واف رانػػت السػػلام مقيػػ ة رنػػا ازا     ارة ارةاإاإ

 ارار سل م.ارار سل م.

  يميمتقسػيـ القػرارات ال ػمنتقسػيـ القػرارات ال ػمنإلػح إلػح   واسترمااًل ليذا الرأ  يؤي  ال اقث الرأ  الذ  يذىبواسترمااًل ليذا الرأ  يؤي  ال اقث الرأ  الذ  يذىب
 ..((2))ارارات  منيم  الرفا وارارات  منيم  الموافقم، وارارات قرمتو  الرفاارارات  منيم  الرفا وارارات  منيم  الموافقم، وارارات قرمتو  الرفاإلح إلح 

 

                                                           

 ..9191صص  ؛ د. ٍإس اتسإٌٞ دظ٘قٜ، ٍظدز ظاتق،؛ د. ٍإس اتسإٌٞ دظ٘قٜ، ٍظدز ظاتق،2525صص  د. غاشٛ فٞظو، ٍظدز ظاتق،د. غاشٛ فٞظو، ٍظدز ظاتق،( ( 1))

؛ اّظس عنلط ٕلرا اىلس ٛ  د. زفعلد ؛ اّظس عنلط ٕلرا اىلس ٛ  د. زفعلد 1212صص  ،،17151715، د.ً، ، د.ً، 11طط، ، دازٛدازٛاز اإلاز اإلاىقساىقس، ، د. ٍذَ٘د ديَٜد. ٍذَ٘د ديَٜ( ( 1))

فلٜ فسّعلا ٍٗظلس، فلٜ فسّعلا ٍٗظلس،   دازجدازجعٞد ظٞد، دزاظح ذذيٞيٞح ىثعا ج٘اّة اىقلسازاخ اىْاشل ح علِ ظلن٘خ اإلعٞد ظٞد، دزاظح ذذيٞيٞح ىثعا ج٘اّة اىقلسازاخ اىْاشل ح علِ ظلن٘خ اإل

 ..  0202صص  ،،11121112داز اىْٖضح اىعستٞح، اىقإسج، داز اىْٖضح اىعستٞح، اىقإسج، 

 ..1919صص  د. فؤاد ٍذَد ٍسظٜ، ٍظدز ظاتق،د. فؤاد ٍذَد ٍسظٜ، ٍظدز ظاتق،( ( 0))
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 املبحث انثبوي
 اداة انتعريف ببنسهطة انتقديرية نإل

الق ر الالـز مف السلام للقياـ  و يفتيا، ىػذا القػ ر اػ  يرػوف الق ر الالـز مف السلام للقياـ  و يفتيا، ىػذا القػ ر اػ  يرػوف    ارة ارةيمنح المورع اإيمنح المورع اإ
، واػػ  يقػػ ر الموػػرع قاسػػم ، واػػ  يقػػ ر الموػػرع قاسػػم مقػػ  ًا ال يسػػوز الخػػروج عليػػو، ىنػػا نرػػوف امػػاـ سػػلام مقيػػ ةمقػػ  ًا ال يسػػوز الخػػروج عليػػو، ىنػػا نرػػوف امػػاـ سػػلام مقيػػ ة

لقػػ ر مػػف قريػػم القررػػم فػػم مسػػألم مقينػػم، فيمنقيػػا قريػػم االختيػػار  ػػيف عػػ   مػػف لقػػ ر مػػف قريػػم القررػػم فػػم مسػػألم مقينػػم، فيمنقيػػا قريػػم االختيػػار  ػػيف عػػ   مػػف    ارة ارةاإاإ
 ىنا سلام تق يريم.ىنا سلام تق يريم.   ارة ارةالقلوؿ فتروف سلام اإالقلوؿ فتروف سلام اإ

ياليػػم ماالػػب وعلػػح ياليػػم ماالػػب وعلػػح إلػػح إلػػح   ولل قػػث فػػم ىػػذا المو ػػوع يسػػتلـز تقسػػيـ ىػػذا الم قػػثولل قػػث فػػم ىػػذا المو ػػوع يسػػتلـز تقسػػيـ ىػػذا الم قػػث
 النقو التالم النقو التالم 

 األول املطهب
 وسهطتهب انتقديرية اداة تختاب  املقيد نإلاملفهىو انقبوىن نال

 سن قث فم فرعيف ىذا المو وع وعلح النقو اآلتم سن قث فم فرعيف ىذا المو وع وعلح النقو اآلتم 
 المفهوم القانوني لالختصاص المقيدالمفهوم القانوني لالختصاص المقيد: : األولاألول  الفرعالفرع

انػػو عنػػ ما تتػػوافر وػػروا مقينػػم اانونيػػم تلػػـز انػػو عنػػ ما تتػػوافر وػػروا مقينػػم اانونيػػم تلػػـز    ارة ارةيقرػػ   االخترػػاي المقيػػ  لػػإليقرػػ   االخترػػاي المقيػػ  لػػإل
مقػػ مًا اريقػػم ممارسػػم مقػػ مًا اريقػػم ممارسػػم    ارة ارةم  اتخػػاذ مواػػؼ مقػػيف،  قيػػث يقػػ   القػػانوف لػػإلم  اتخػػاذ مواػػؼ مقػػيف،  قيػػث يقػػ   القػػانوف لػػإل اريػػ اريػػالسيػػم اإالسيػػم اإ

 سػػػلوؾ مقػػػيف عنػػػ  تػػػوافر وػػػروا مقينػػػم،  وف ا  امرانيػػػم فػػػم  سػػػلوؾ مقػػػيف عنػػػ  تػػػوافر وػػػروا مقينػػػم،  وف ا  امرانيػػػم فػػػم    ارة ارةنوػػػاايا، وتلتػػػـز اإنوػػػاايا، وتلتػػػـز اإ
ال عػ  ارارىػا    ارة ارةاالختيار، وعلح ذلؾ ال يسوز لإلاالختيار، وعلح ذلؾ ال يسوز لإل ال عػ  ارارىػا مخالفم ما اسػتلزمو الػني القػانونم واع مخالفم ما اسػتلزمو الػني القػانونم واع

 ..((0)) ااالً  ااالً 

م ػػػا ئ م ػػػا ئ ويمرػػػف للق ػػػا  مػػػف خػػػالؿ تفسػػػير ارا ة الموػػػرع ،ا قػػػًا لمػػػا تمليػػػو عليػػػو الويمرػػػف للق ػػػا  مػػػف خػػػالؿ تفسػػػير ارا ة الموػػػرع ،ا قػػػًا لمػػػا تمليػػػو عليػػػو ال
لـ ينت و ليا المورع ،أو لـ يذررىا لـ ينت و ليا المورع ،أو لـ يذررىا    ارة ارةالقانونيم القامم و ذ ايو  ا افيم علح سلام اإالقانونيم القامم و ذ ايو  ا افيم علح سلام اإ

 ..((1))رراقمرراقم

                                                           

 ..2525صص  ، ٍنرثح اىْظس فٜ اىصقاشٝق، تدُٗ ظْح ّشس،، ٍنرثح اىْظس فٜ اىصقاشٝق، تدُٗ ظْح ّشس،دازٛدازٛاإلاإل  د. ٍذَد اىشافعٜ ات٘ زاض اىقضاءد. ٍذَد اىشافعٜ ات٘ زاض اىقضاء( ( 1))

اىيثْاّٜ، دزاظح ٍقازّح، داز اىْٖضح اىعستٞح، تٞسٗخ، دُٗ ظْح اىيثْاّٜ، دزاظح ٍقازّح، داز اىْٖضح اىعستٞح، تٞسٗخ، دُٗ ظْح   دازٛدازٛد. ٍذعِ خيٞو، اىقضاء اإلد. ٍذعِ خيٞو، اىقضاء اإل( ( 1))

 ..109109ّشس ،ص ّشس ،ص 
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ملتزمػم  نػوعيف ملتزمػم  نػوعيف    ارة ارةويتأتح ىذا انسسامًا مذ  ور القا م االنوائم لذا نس  اف اإويتأتح ىذا انسسامًا مذ  ور القا م االنوائم لذا نس  اف اإ
 مف القيو ، ايو  اانونيم واخرا ا ائيم.مف القيو ، ايو  اانونيم واخرا ا ائيم.

 التقديريةالتقديرية  رةرةداداالمفهوم القانوني لسمطة اإلالمفهوم القانوني لسمطة اإلالفرع الثاني: الفرع الثاني: 

قريػػم الترػػرؼ لمػػا تقػػ ره مػػف قيػػث اتخػػاذ القػػرار المالئػػػـ، قريػػم الترػػرؼ لمػػا تقػػ ره مػػف قيػػث اتخػػاذ القػػرار المالئػػػـ،    ارة ارةيتػػرؾ الموػػرع لػػإليتػػرؾ الموػػرع لػػإل
، ورػػذا ترييػػؼ الواػػائذ التػػم تػػ فقيا ، ورػػذا ترييػػؼ الواػػائذ التػػم تػػ فقيا  ارة ارةوالواػػت الػػذ  تختػػاره وفقػػًا لل ػػروؼ المقياػػم  ػػاإوالواػػت الػػذ  تختػػاره وفقػػًا لل ػػروؼ المقياػػم  ػػاإ

التخػػاذ القػػرار الػػذ  يسػػب اف يػػتال ـ مػػذ السػػ ب، إال أنػػو فػػم المقا ػػؿ يسػػب اف يػػتـ ذلػػؾ التخػػاذ القػػرار الػػذ  يسػػب اف يػػتال ـ مػػذ السػػ ب، إال أنػػو فػػم المقا ػػؿ يسػػب اف يػػتـ ذلػػؾ 
مختلػػؼ ال واعػػث والػػ وافذ مختلػػؼ ال واعػػث والػػ وافذ تققيقيػػا  قيػػ ًا عػػف تققيقيػػا  قيػػ ًا عػػف إلػػح إلػػح   المرسػػوة، والتػػم تيػػ ؼالمرسػػوة، والتػػم تيػػ ؼلتققيػػؽ الغايػػم لتققيػػؽ الغايػػم 

و ػػػػذلؾ توػػػػترؾ السػػػػلام التق يريػػػػم مػػػػذ االخترػػػػاي المقيػػػػ  فػػػػم تققيػػػػؽ الغايػػػػم و ػػػػذلؾ توػػػػترؾ السػػػػلام التق يريػػػػم مػػػػذ االخترػػػػاي المقيػػػػ  فػػػػم تققيػػػػؽ الغايػػػػم الذاتيػػػػم، الذاتيػػػػم، 
تققيػػؽ ىػػذه الغايػػم، ولقػػ  نػػأا الموػػرع تققيػػؽ ىػػذه الغايػػم، ولقػػ  نػػأا الموػػرع إلػػح إلػػح   المرسػػوة، إذ أف رالىمػػا وسػػيلم يانويػػم تيػػ ؼالمرسػػوة، إذ أف رالىمػػا وسػػيلم يانويػػم تيػػ ؼ
 لفقو، وىو مو وع المالب اليانم.لفقو، وىو مو وع المالب اليانم. نفسو عف تقريؼ السلام التق يريم وترريا ل نفسو عف تقريؼ السلام التق يريم وترريا ل

 املطهب انثبوي
 انتعريف انفقهي نهسهطة انتقديرية

، اال أف االتفػػػاؽ  ػػػيف ، اال أف االتفػػػاؽ  ػػػيف  ارة ارةاختلفػػػت التقػػػاريؼ قػػػوؿ م ػػػموف السػػػلام التق يريػػػم لػػػإلاختلفػػػت التقػػػاريؼ قػػػوؿ م ػػػموف السػػػلام التق يريػػػم لػػػإل
فػػػم التػػػ خؿ مػػػف ع مػػػو، فػػػاف فػػػم التػػػ خؿ مػػػف ع مػػػو، فػػػاف    ارة ارةالفقيػػػا  رػػػاف منققػػػ  علػػػح مقنػػػح واقػػػ ، وىػػػو قريػػػم اإالفقيػػػا  رػػػاف منققػػػ  علػػػح مقنػػػح واقػػػ ، وىػػػو قريػػػم اإ

م اختيػػار واػػت التػػ خؿ، واف تػػ خلت فليػػا اف م اختيػػار واػػت التػػ خؿ، واف تػػ خلت فليػػا اف اختػػارت التػػ خؿ، ليػػا اف تمػػارس قرييػػا فػػاختػػارت التػػ خؿ، ليػػا اف تمػػارس قرييػػا فػػ
 ..   ار  ار تختار االسرا  الذ  يتناسب مذ  ال روؼ المقيام  ار ار القرار اإتختار االسرا  الذ  يتناسب مذ  ال روؼ المقيام  ار ار القرار اإ

ا  الفقييػػم فػػػم رػػؿ مػػػف فرنسػػا ومرػػػر والقػػراؽ وفػػػم ياليػػم فػػػروع، ا  الفقييػػم فػػػم رػػؿ مػػػف فرنسػػا ومرػػػر والقػػراؽ وفػػػم ياليػػم فػػػروع، وسػػنقرا لػػػ ر وسػػنقرا لػػػ ر 
 وعلح النقو التالم وعلح النقو التالم 

 تعريف الفقه لمسمطة التقديرية في فرنساتعريف الفقه لمسمطة التقديرية في فرنسا: : األولاألول  الفرعالفرع

 "ىو رؿ قالم"ىو رؿ قالم  ((0))((Michaud يريم قسب تقريؼ الفقيو ميوو ) يريم قسب تقريؼ الفقيو ميوو )والسلام التقوالسلام التق
 أوأو   قريم تساه و ذ ما، مف غير اف يفرا علييا سلورًا مقينًا، قريم تساه و ذ ما، مف غير اف يفرا علييا سلورًا مقينًا،   ارة ارةتتررؼ منيا اإتتررؼ منيا اإ

                                                           

  ،،17711771، ب. د، ، ب. د، 11، ط، ط11)ٍثللد  اىَشللسٗعٞح(، ض)ٍثللد  اىَشللسٗعٞح(، ض  دازٛدازّٛقللالع عللِ  د. اظللَاعٞو اىثللدٗٛ، اىقضللاء اإلّقللالع عللِ  د. اظللَاعٞو اىثللدٗٛ، اىقضللاء اإل( ( 1))

 ..103103صص
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 ق  ت ليا ريفيم اسرا  ىذا التررؼ.ق  ت ليا ريفيم اسرا  ىذا التررؼ.أو أو   مق  ا سلفًا  قاع ة اانونيم املت علييامق  ا سلفًا  قاع ة اانونيم املت علييا

لرػػم نرػػوف امػػاـ لرػػم نرػػوف امػػاـ   (  ونػػار  يػػرا أنػػو(  ونػػار  يػػرا أنػػوBonnardيػػذىب القميػػ  )يػػذىب القميػػ  )  وونفسػػنفسػػوفػػم المقنػػح وفػػم المقنػػح 
  سلام تق يريم قينما يترؾ ليػا القػانوف  رػ   عالااتيػا مػذ االفػرا  القريػم فػم اف تتػ خؿسلام تق يريم قينما يترؾ ليػا القػانوف  رػ   عالااتيػا مػذ االفػرا  القريػم فػم اف تتػ خؿ

 ..((0))تمتنذ، ووات ىذا الت خؿ، وريفيتم، ورذلؾ فقوا القرار الذ  تتخذه"تمتنذ، ووات ىذا الت خؿ، وريفيتم، ورذلؾ فقوا القرار الذ  تتخذه"أو أو 

( ىوريػػو  أنيػػػا "تقػػػوـ  ممارسػػم رػػػالقياتيا لتقػػػ يـ ( ىوريػػو  أنيػػػا "تقػػػوـ  ممارسػػم رػػػالقياتيا لتقػػػ يـ Houriou ينمػػا عرفيػػػا الفقيػػػو ) ينمػػا عرفيػػػا الفقيػػػو )
لمػػا يػػني عليػػو القػػانوف، ولرػػف اقيانػػًا يتػػرؾ ليػػا الموػػرع مسػػااًل مػػف لمػػا يػػني عليػػو القػػانوف، ولرػػف اقيانػػًا يتػػرؾ ليػػا الموػػرع مسػػااًل مػػف   خػػ مات لالفػػرا  وفقػػاً خػػ مات لالفػػرا  وفقػػاً 

 ..((1))القريم فم اختيار القرار والوات المالئـ التخاذه"القريم فم اختيار القرار والوات المالئـ التخاذه"

 قريػػػػم اتخػػػػاذ  قريػػػػم اتخػػػػاذ    ارة ارةنيػػػػا "تمتػػػػذ اإنيػػػػا "تمتػػػػذ اإأأ(  (  D,Laubadereورػػػػذلؾ عرفيػػػػا  ولو ػػػػا ير )ورػػػػذلؾ عرفيػػػػا  ولو ػػػػا ير )
  قينمػػػا ترػػػوف  مواسيػػػم  ػػػروؼ مرافقػػػم مقينػػػم، واختيػػػار الواػػػت المناسػػػبقينمػػػا ترػػػوف  مواسيػػػم  ػػػروؼ مرافقػػػم مقينػػػم، واختيػػػار الواػػػت المناسػػػب   ار  ار القػػػرار اإالقػػػرار اإ

 ..((2))إر اره  يف ع ة ارارات، إذا لـ يفرا القانوف المسلؾ الواسب ات اعو مس قًا"إر اره  يف ع ة ارارات، إذا لـ يفرا القانوف المسلؾ الواسب ات اعو مس قًا"
 تعريف الفقه لمسمطة التقديرية في مصرتعريف الفقه لمسمطة التقديرية في مصري: ي: الفرع الثانالفرع الثان

عرفيا  قا الفقو  انيا قينما "يترؾ ليا المورع قريم تقػ ير ال ػروؼ التػم ت ػرر عرفيا  قا الفقو  انيا قينما "يترؾ ليا المورع قريم تقػ ير ال ػروؼ التػم ت ػرر 
ه مالئمػًا لمواسيػم ىػذه ه مالئمػًا لمواسيػم ىػذه قينما تملػؾ قػؽ اختيػار الترػرؼ الػذ  تػراقينما تملػؾ قػؽ اختيػار الترػرؼ الػذ  تػراأو أو   ت خليا مف ع مو،ت خليا مف ع مو،

ال ػػػروؼ اذا اػػػررت التػػػ خؿ، ورػػػذلؾ عنػػػ ما يرػػػوف فػػػم مقػػػ ورىا تق يػػػ  الواػػػت المناسػػػب ال ػػػروؼ اذا اػػػررت التػػػ خؿ، ورػػػذلؾ عنػػػ ما يرػػػوف فػػػم مقػػػ ورىا تق يػػػ  الواػػػت المناسػػػب 
 ..((3))للت خؿ"للت خؿ"

 فم مواسيمفم مواسيم   ارة ارة ينما عرفيا القمي  الاماو   أنيا "القريم التم تتمتذ  يا اإ ينما عرفيا القمي  الاماو   أنيا "القريم التم تتمتذ  يا اإ

                                                           

، ، ،،11ح، دزاظلح ٍقازّلح، طح، دزاظلح ٍقازّلح، طدازٝلدازٝلالع عِ  د. ظليَٞاُ ٍذَلد اىيَلاٗٛ، اىْظسٝلح اىعاٍلح ىيقلسازاخ اإلالع عِ  د. ظليَٞاُ ٍذَلد اىيَلاٗٛ، اىْظسٝلح اىعاٍلح ىيقلسازاخ اإلّقّق( ( 1))

 ..3232صص  ،،17711771تٞسٗخ، تٞسٗخ، 

((2 ) )  Maurice, Hauriou, précis du droit administrative T de droit public, 

Dallas, Paris, 2000, p. 221.  

زٍضاُ ٍذَد تيٞخ، االذجإاخ اىَري٘زج فلٜ زٍضاُ ٍذَد تيٞخ، االذجإاخ اىَري٘زج فلٜ   ٗىيَصٝد ٍِ ٕرٓ اىرعازٝف فٜ اى قٔ اى سّعٜ ٝساجع  د.ٗىيَصٝد ٍِ ٕرٓ اىرعازٝف فٜ اى قٔ اى سّعٜ ٝساجع  د.

اىرقدٝسٝلح ٍٗ٘قلف ٍجيلط اىدٗىلح اىَظلسٛ اىرقدٝسٝلح ٍٗ٘قلف ٍجيلط اىدٗىلح اىَظلسٛ   دازجدازجقضاء ٍجيلط اىدٗىلح اى سّعلٜ ىيذلد ٍلِ ظلييح اإلقضاء ٍجيلط اىدٗىلح اى سّعلٜ ىيذلد ٍلِ ظلييح اإل

 ..0101صص  ،،17771777ٍْٖا، داز اىْٖضح اىعستٞح، اىقإسج، ٍْٖا، داز اىْٖضح اىعستٞح، اىقإسج، 

((3 ) )  Andre de Laubadere et Claud Venezia et yues caudemet. Traite de droit 

administrative Tom, L.G.D.J Paris, 1999, p. 690. 

 ..0101صص  ،،17751775، ٍْشأج اىَعازف، االظنْدزٝح، ، ٍْشأج اىَعازف، االظنْدزٝح، دازٛدازٛد. عثد اىغْٜ تعّٜٞ٘ عثد هللا، اىقضاء اإلد. عثد اىغْٜ تعّٜٞ٘ عثد هللا، اىقضاء اإل ( ( 3))



 (مقارنة دراسة) التقديرية سلطتها ظل في اإلدارة لسكوت القانوني التكييف 
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  أنو فػم ذلػؾ وػأف الموػرع ال يسػتايذأنو فػم ذلػؾ وػأف الموػرع ال يسػتايذالقا م والمورع علح السوا ، ذلؾ اف القا ػم وػالقا م والمورع علح السوا ، ذلؾ اف القا ػم وػ
 ..((0))"" ار  ار يق ر سميذ االوسو المناس م للقمؿ اإيق ر سميذ االوسو المناس م للقمؿ اإ  افاف

ومػػف التقػػاريؼ التػػم نؤيػػ ىا تقريػػؼ  . سػػامم سمػػاؿ الػػ يف  ػػأف السػػلام التق يريػػم ومػػف التقػػاريؼ التػػم نؤيػػ ىا تقريػػؼ  . سػػامم سمػػاؿ الػػ يف  ػػأف السػػلام التق يريػػم 
 قسػا مػف قريػم الترػرؼ عنػ ما تمػارس اخترارػاتيا القانونيػم متػح  قسػا مػف قريػم الترػرؼ عنػ ما تمػارس اخترارػاتيا القانونيػم متػح    ارة ارةىػم "تمتػذ اإىػم "تمتػذ اإ

  علػح نقػو مقػيف،علػح نقػو مقػيف،اتخاذه اتخاذه أو أو   االمتناع عف اتخاذه،االمتناع عف اتخاذه،أو أو   تق ير اتخاذ التررؼتق ير اتخاذ التررؼ   ارة ارةيروف لإليروف لإل
فػػػػم تق يػػػػػ  فػػػػم تق يػػػػػ  أو أو   سػػػػػ ب المالئػػػػـ لػػػػػوسػػػػػ ب المالئػػػػـ لػػػػػوالالأو أو   اختيػػػػار الواػػػػت الػػػػػذ  تػػػػراه مناسػػػػػ ًا للترػػػػرؼاختيػػػػار الواػػػػت الػػػػػذ  تػػػػراه مناسػػػػػ ًا للترػػػػرؼأو أو 
 ..((1))""مقلومقلو

وفػػم تقريػػؼ ال يختلػػؼ عػػف سػػا قو اف السػػلام التق يريػػم ىػػم "تػػرؾ الموػػرع اسػػاًا وفػػم تقريػػؼ ال يختلػػؼ عػػف سػػا قو اف السػػلام التق يريػػم ىػػم "تػػرؾ الموػػرع اسػػاًا 
مػػف القريػػم فػػم م اوػػرة نوػػاايا فػػال يفػػرا علييػػا سػػلورًا مقينػػًا تلزمػػو فػػم ترػػرفيا، وال مػػف القريػػم فػػم م اوػػرة نوػػاايا فػػال يفػػرا علييػػا سػػلورًا مقينػػًا تلزمػػو فػػم ترػػرفيا، وال 

أو أو   فم ىذا المساؿ المتػروؾ ليػا ترػوف قػرة فػم اتخػاذهفم ىذا المساؿ المتػروؾ ليػا ترػوف قػرة فػم اتخػاذه   ارة ارةح ذلؾ فاف اإح ذلؾ فاف اإيقي  عنو، وعليقي  عنو، وعل
 ..((2))فم اختيار الوات الذ  تراه مناس ًا"فم اختيار الوات الذ  تراه مناس ًا"أو أو   االمتناع عف اتخاذه،االمتناع عف اتخاذه،
 تعريف الفقه لمسمطة التقديرية في العراقتعريف الفقه لمسمطة التقديرية في العراقالفرع الثالث: الفرع الثالث: 

للفقػػو القرااػػم نرػػيب فػػم تقريػػؼ السػػلام التق يريػػم فيػػم فػػم ن ػػر الػػ قا "قريػػم للفقػػو القرااػػم نرػػيب فػػم تقريػػؼ السػػلام التق يريػػم فيػػم فػػم ن ػػر الػػ قا "قريػػم 
أو أو   فػػم الترػػرؼ وىػػم تمػػارس اخترارػػاتيا القانونيػػم، إذ تسػػتايذ اتخػػاذ القػػرارفػػم الترػػرؼ وىػػم تمػػارس اخترارػػاتيا القانونيػػم، إذ تسػػتايذ اتخػػاذ القػػرار   ارة ارةاإاإ

السػػ ب السػػ ب أو أو   اختيػار الواػػت الػذ  تػػراه مناسػ اً اختيػار الواػػت الػذ  تػػراه مناسػ اً أو أو   اتخػػاذه علػح نقػػو مقػيف،اتخػػاذه علػح نقػػو مقػيف،أو أو   عػ ـ اتخػاذه،عػ ـ اتخػاذه،
 ..((3))االيار القانونيم المترت م عليوااليار القانونيم المترت م عليوأو أو   المالئـ لوالمالئـ لو

                                                           
، ٍيثعللح عللِٞ شللَط، ، ٍيثعللح عللِٞ شللَط، 11د. ظلليَٞاُ ٍذَللد اىيَللاٗٛ، ّظسٝللح اىرععللف فللٜ اظللرعَاه اىعللييح، طد. ظلليَٞاُ ٍذَللد اىيَللاٗٛ، ّظسٝللح اىرععللف فللٜ اظللرعَاه اىعللييح، ط( ( 1))

 ..133133صص  ،،17921792

، ٍيثعللح اطيللط، اىقللإسج، ، ٍيثعللح اطيللط، اىقللإسج، دازجدازجعللييح اىرقدٝسٝللح ىللإعللييح اىرقدٝسٝللح ىللإد. ظللاٍٜ جَللاه اىللدِٝ، قضللاء اىَالءٍللح ٗاىد. ظللاٍٜ جَللاه اىللدِٝ، قضللاء اىَالءٍللح ٗاى( ( 1))

 ..1111صص  ،،17711771

، دزاظللح ٍقازّللح، اىنرللاب اىصاىللس، داز اىْٖضللح ، دزاظللح ٍقازّللح، اىنرللاب اىصاىللس، داز اىْٖضللح دازجدازجد. ٍذَللد ماٍللو ىٞيللح، اىسقاتللح عيللٚ اعَللاه اإلد. ٍذَللد ماٍللو ىٞيللح، اىسقاتللح عيللٚ اعَللاه اإل( ( 0))

 ..9191صص  ،،17211721اىعستٞح ىييثاعح ٗاىْشس، تٞسٗخ، اىعستٞح ىييثاعح ٗاىْشس، تٞسٗخ، 

، ٍجيللح دزاظللاخ ، ٍجيللح دزاظللاخ زجزجداداد. غللاشٛ فٞظللو ٍٖللدٛ، ٍ٘قللف اىقضللاء اىعساقللٜ ٍللِ اىعللييح اىرقدٝسٝللح ىللإد. غللاشٛ فٞظللو ٍٖللدٛ، ٍ٘قللف اىقضللاء اىعساقللٜ ٍللِ اىعللييح اىرقدٝسٝللح ىللإ( ( 3))

 ..9191صص  ،،11101110، تٞد اىذنَح، تغداد، ، تٞد اىذنَح، تغداد، األٗهاألٗه  قاّّ٘ٞح، اىعددقاّّ٘ٞح، اىعدد



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ترػػرؼ، وىػػم ترػػرؼ، وىػػم  قسػػا مػػف قريػػم ال قسػػا مػػف قريػػم ال   ارة ارةوعرفيػػا  . عرػػاـ ال رزنسػػم  انيػػا "تمتػػذ اإوعرفيػػا  . عرػػاـ ال رزنسػػم  انيػػا "تمتػػذ اإ
  يفتػػػػرا تقػػػػ   القػػػػرارات المتاقػػػػم تقػػػػتيفتػػػػرا تقػػػػ   القػػػػرارات المتاقػػػػم تقػػػػتتمػػػػارس مختلػػػػؼ اخترارػػػػاتيا القانونيػػػػم، وىػػػػذا تمػػػػارس مختلػػػػؼ اخترارػػػػاتيا القانونيػػػػم، وىػػػػذا 

 ..((0))تررؼ راقب القرار وامرانيم اف يختار  يف ىذه القرارات"تررؼ راقب القرار وامرانيم اف يختار  يف ىذه القرارات"

اػػ رًا مػػف قريػػم التقػػ ير، اػػ رًا مػػف قريػػم التقػػ ير،    ارة ارةوعرفيػػا الػػ قا اآلخػػر  أنيػػا "قػػيف يتػػرؾ الموػػرع لػػإلوعرفيػػا الػػ قا اآلخػػر  أنيػػا "قػػيف يتػػرؾ الموػػرع لػػإل
 النسػ م ألسػ اب اتخػاذه، ترػوف السػلام  النسػ م ألسػ اب اتخػاذه، ترػوف السػلام   أوأو  عػ ـ اتخػاذه،عػ ـ اتخػاذه،أو أو   سوا   النس م التخاذ االسرا سوا   النس م التخاذ االسرا 

 ..((1))تق يريم"تق يريم"

قريػػم اختيػػار واػػت قريػػم اختيػػار واػػت    ارة ارة ينمػػا عرفيػػا  . مػػازف ليلػػو  أنيػػا "قػػيف يتػػرؾ الموػػرع لػػإل ينمػػا عرفيػػا  . مػػازف ليلػػو  أنيػػا "قػػيف يتػػرؾ الموػػرع لػػإل
واسلوب الت خؿ فػم ارػ ار اراراتيػا ت قػًا لل ػروؼ، ومػف  وف اف تخ ػذ للراا ػم، ميلمػا واسلوب الت خؿ فػم ارػ ار اراراتيػا ت قػًا لل ػروؼ، ومػف  وف اف تخ ػذ للراا ػم، ميلمػا 

 ..((2))ىو القاؿ فم ترايم مو ؼ علح اساس الرفا ة"ىو القاؿ فم ترايم مو ؼ علح اساس الرفا ة"

ا لرافػم ارا  الفقػو فػم فرنسػا ومرػر والقػراؽ يمرػف اف نػ لو  ػ لونا ا لرافػم ارا  الفقػو فػم فرنسػا ومرػر والقػراؽ يمرػف اف نػ لو  ػ لونا و ق  استقرا ػنو ق  استقرا ػن
   ارة ارةفػػم ىػػذا المو ػػوع و ػػ اة نقػػوؿ اف رػػؿ التقػػاريؼ تتفػػؽ علػػح ياليػػم مقػػاور لسػػلام اإفػػم ىػػذا المو ػػوع و ػػ اة نقػػوؿ اف رػػؿ التقػػاريؼ تتفػػؽ علػػح ياليػػم مقػػاور لسػػلام اإ

 التق يريم.التق يريم.

 فم اختيار الت خؿ مف ع مو.فم اختيار الت خؿ مف ع مو.   ارة ارة  قريم اإ  قريم اإاألوؿاألوؿ  المقورالمقور
 فم اختيار وات الت خؿ.فم اختيار وات الت خؿ.الت خؿ يستت قو قريتيا الت خؿ يستت قو قريتيا    ارة ارةالمقور اليانم  إف اختيار اإالمقور اليانم  إف اختيار اإ

المقوؿ اليالث  اف اختارت الت خؿ، واختارت وات الت خؿ يروف ليا السلام فػم اختيػار المقوؿ اليالث  اف اختارت الت خؿ، واختارت وات الت خؿ يروف ليا السلام فػم اختيػار 
 االسرا  الذ  تتخذه.االسرا  الذ  تتخذه.

فػػػم اختيػػػار التػػػ خؿ فػػػم اختيػػػار التػػػ خؿ    ارة ارةو ػػػذلؾ يمرػػػف تقريػػػؼ السػػػلام التق يريػػػم  انيػػػا )سػػػلام اإو ػػػذلؾ يمرػػػف تقريػػػؼ السػػػلام التق يريػػػم  انيػػػا )سػػػلام اإ
ا التػػ خؿ ا التػػ خؿ فقػػو فقػػو أو أو    رػػ   قالػػم مقينػػم مػػف ع مػػو، وواػػت التػػ خؿ فييػػا، واختيػػار االسػػرا  رػػ   قالػػم مقينػػم مػػف ع مػػو، وواػػت التػػ خؿ فييػػا، واختيػػار االسػػرا 

 لمقالسم ىذه القالم، مراعيم فم ذلؾ ال روؼ والمال سات المقيام  يذه القالم(.لمقالسم ىذه القالم، مراعيم فم ذلؾ ال روؼ والمال سات المقيام  يذه القالم(.

 

                                                           
 ..2121صص  ،،17791779ٗاىسقاتح اىقضاةٞح، داز اىْٖضح اىعستٞح، ٗاىسقاتح اىقضاةٞح، داز اىْٖضح اىعستٞح،   دازجدازجد. عظاً اىثسشّجٜ، اىعييح اىرقدٝسٝح ىإد. عظاً اىثسشّجٜ، اىعييح اىرقدٝسٝح ىإ( ( 1))

 ..0707صص  ،،11151115، ، 11، ٍيثعح اىعْٖ٘زٛ، ط، ٍيثعح اىعْٖ٘زٛ، طدازٛدازٛد. ٗظاً طثاز اىعاّٜ، اىقضاء اإلد. ٗظاً طثاز اىعاّٜ، اىقضاء اإل( ( 1))

 ..1111صص  ،،11171117، ٍيثعح داض ٕاشٌ، ازتٞو، ، ٍيثعح داض ٕاشٌ، ازتٞو، 11، ط، طدازٛدازٛضٜ، اىقضاء اإلضٜ، اىقضاء اإلد. ٍاشُ ىٞي٘ زاد. ٍاشُ ىٞي٘ زا( ( 0))
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 املطهب انثبنث
واالتختاب   اداة معبيري انتمييز بني انسهطة انتقديرية نإل

 املقيد
مف الرقو م  مراف و ذ مقيار اااذ يمرننا مف تق يػ  ناػاؽ السػلام التق يريػم مف الرقو م  مراف و ذ مقيار اااذ يمرننا مف تق يػ  ناػاؽ السػلام التق يريػم 

مػػف االمػػور الخالفيػػم الر يػػرة  ػػيف الفقيػػا . وسػػنقاوؿ اف مػػف االمػػور الخالفيػػم الر يػػرة  ػػيف الفقيػػا . وسػػنقاوؿ اف   ، وذلػػؾ يرسػػذ لسػػ ب انػػو، وذلػػؾ يرسػػذ لسػػ ب انػػو ارة ارةلػػإللػػإل
 وعلح النقو التالم وعلح النقو التالم   اآلرا اآلرا نقرا رافم نقرا رافم 

   ار  ار تػػػتـ تقػػػت راا ػػػم الق ػػػا  اإتػػػتـ تقػػػت راا ػػػم الق ػػػا  اإ   ارة ارةأواًل  يػػػرا الػػػ قا انػػػو اذا رانػػػت اعمػػػاؿ اإأواًل  يػػػرا الػػػ قا انػػػو اذا رانػػػت اعمػػػاؿ اإ
قمايػػم لم ػػ أ الموػػروعيم نرػػوف امػػاـ اخترػػاي مقيػػ  ، ينمػػا لػػو رانػػت تػػتـ راا ػػم الق ػػا  قمايػػم لم ػػ أ الموػػروعيم نرػػوف امػػاـ اخترػػاي مقيػػ  ، ينمػػا لػػو رانػػت تػػتـ راا ػػم الق ػػا  

 ..((0)) ر   مالئمتيا نروف اماـ سلام تق يريم ر   مالئمتيا نروف اماـ سلام تق يريم   ارة ارةإإعلح اعماؿ اعلح اعماؿ ا   ار  ار اإاإ

القا يػػم، القا يػػم،    ارة ارةيانيػػًا  ارػػقاب ىػػذا المقيػػار يميػػزوف  ػػيف اعمػػاؿ السػػلام واعمػػاؿ اإيانيػػًا  ارػػقاب ىػػذا المقيػػار يميػػزوف  ػػيف اعمػػاؿ السػػلام واعمػػاؿ اإ
 ق ر مف قريم الترػرؼ قاليػا  ق ر مف قريم الترػرؼ قاليػا    ارة ارةىم نااؽ السلام التق يريم، قيث تتمتذ اإىم نااؽ السلام التق يريم، قيث تتمتذ اإ  فاألخيرةفاألخيرة

ال يمرػػػػف اف ترػػػػوف ال يمرػػػػف اف ترػػػػوف قػػػػاؿ االفػػػػرا . امػػػػا اعمػػػػاؿ السػػػػلام فيػػػػم مقيػػػػ ة  نرػػػػوي القػػػػانوف و قػػػػاؿ االفػػػػرا . امػػػػا اعمػػػػاؿ السػػػػلام فيػػػػم مقيػػػػ ة  نرػػػػوي القػػػػانوف و 
 ..((1))موروعم إال إذا تقي ت  يذه النرويموروعم إال إذا تقي ت  يذه النروي

   ارة ارةح  اائفػم اإح  اائفػم اإاألولػاألولػ  اػائفتيفاػائفتيفإلػح إلػح    ارة ارةياليًا  يقسـ ارقاب ىػذا الػرأ  اعمػاؿ اإياليًا  يقسـ ارقاب ىػذا الػرأ  اعمػاؿ اإ
لراا ػػم الق ػػا ، واليانيػػم  اائفػػم لراا ػػم الق ػػا ، واليانيػػم  اائفػػم   وقػػ ىا، وال تخ ػػذوقػػ ىا، وال تخ ػػذ   ارة ارةال قتػػم وىػػم مترورػػم لقرمػػم اإال قتػػم وىػػم مترورػػم لقرمػػم اإ

 ..((2))الق ائيم وىم الخا قم للراا م الق ائيمالق ائيم وىم الخا قم للراا م الق ائيم   ارة ارةاإاإ

را قًا  يتق ث ال قا االخػر عػف فرػرة االلتػزاـ والقموميػم والتسريػ  فػم النرػوي را قًا  يتق ث ال قا االخػر عػف فرػرة االلتػزاـ والقموميػم والتسريػ  فػم النرػوي 
المتاقػػػػم ىػػػػم للوسػػػػوب والتقييػػػػ  ،واالقرػػػػاـ السوازيػػػػم ىػػػػم للتقػػػػ ير، المتاقػػػػم ىػػػػم للوسػػػػوب والتقييػػػػ  ،واالقرػػػػاـ السوازيػػػػم ىػػػػم للتقػػػػ ير،   فاألقرػػػػاـفاألقرػػػػاـالقانونيػػػػم، القانونيػػػػم، 

 ..((0))لالختيارلالختيار   ارة ارةواالقراـ القااقم ىم القواع  التم ال تترؾ ا  مساؿ لإلواالقراـ القااقم ىم القواع  التم ال تترؾ ا  مساؿ لإل
                                                           

، دزاظلح ٍقازّلح، ٍْشلأج اىَعلازف، ، دزاظلح ٍقازّلح، ٍْشلأج اىَعلازف، دازجدازجد. ٝعق٘ب ٝ٘ظلف اىذَلادٛ، ٍساقثلح اىعلييح اىرقدٝسٝلح ىلإد. ٝعق٘ب ٝ٘ظلف اىذَلادٛ، ٍساقثلح اىعلييح اىرقدٝسٝلح ىلإ( ( 1))

 ..3737صص  ؛ د. ظيَٞاُ ٍذَد اىيَاٗٛ، ٍظدز ظاتق،؛ د. ظيَٞاُ ٍذَد اىيَاٗٛ، ٍظدز ظاتق،111111صص  ،،11111111االظنْدزٝح، االظنْدزٝح، 

دزاظللح ٍقازّللح، زظللاىح دزاظللح ٍقازّللح، زظللاىح   -دازجدازجيعللييح اىرقدٝسٝللح ىللإيعللييح اىرقدٝسٝللح ىللإاشللاز اىٞللٔ  خيٞ للٜ ٍذَللد، اىضلل٘اتظ اىقضللاةٞح ىاشللاز اىٞللٔ  خيٞ للٜ ٍذَللد، اىضلل٘اتظ اىقضللاةٞح ى( ( 1))

  -11151115ميٞللح اىذقلل٘ق ٗاىعيللً٘ اىعٞاظللٞح، جاٍعللح اتللٜ تنللس تيقاٝللد، اىجصاةللس، ميٞللح اىذقلل٘ق ٗاىعيللً٘ اىعٞاظللٞح، جاٍعللح اتللٜ تنللس تيقاٝللد، اىجصاةللس، إىللٚ إىللٚ   دمرلل٘زآ، ٍقدٍللحدمرلل٘زآ، ٍقدٍللح

 ..5050صص  ،،11121112

 ..9191صص  ،،11، ض، ضدازٛدازٛد. عيٜ خياز شيْاٗٛ، ٍ٘ظ٘عح اىقضاء اإلد. عيٜ خياز شيْاٗٛ، ٍ٘ظ٘عح اىقضاء اإل( ( 0))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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الػني القػانونم رفيػؿ   يػاف ناػاؽ السػلام الػني القػانونم رفيػؿ   يػاف ناػاؽ السػلام خامسًا  يرا الػ قا اآلخػر اف تػ ايؽ خامسًا  يرا الػ قا اآلخػر اف تػ ايؽ 
التق يريم، فالني الذ  يمنح خيارات متق  ة نروف  ر  ه اماـ سلام تق يريم، واف قػـر التق يريم، فالني الذ  يمنح خيارات متق  ة نروف  ر  ه اماـ سلام تق يريم، واف قػـر 

 ..((1))مف ا  تق ير ذاتم رنا  ر   سلام مقي ةمف ا  تق ير ذاتم رنا  ر   سلام مقي ة   ارة ارةالني اإالني اإ

سا سػػًا  المقيػػار الوقيػػ  فػػم ن ػػر ارػػقاب ىػػذا الػػرأ  ىػػو االعػػالف القػػانونم، ا  سا سػػًا  المقيػػار الوقيػػ  فػػم ن ػػر ارػػقاب ىػػذا الػػرأ  ىػػو االعػػالف القػػانونم، ا  
 التوسذ فييا.التوسذ فييا.أو أو   يق   تقيي  السلاميق   تقيي  السلاماف الني ىو الذ  اف الني ىو الذ  

سا قًا  يرا ارقاب ىذا المقيػار فػم الرػياغم السامػ ة للنرػوي والقائمػم علػح سا قًا  يرا ارقاب ىذا المقيػار فػم الرػياغم السامػ ة للنرػوي والقائمػم علػح 
ارػػػػاالقات مقػػػػ  ة ووا ػػػػقم واااقػػػػم، وانيػػػػا تتميػػػػز  سػػػػيولم التا يػػػػؽ وانيػػػػا مقققػػػػم ارػػػػاالقات مقػػػػ  ة ووا ػػػػقم واااقػػػػم، وانيػػػػا تتميػػػػز  سػػػػيولم التا يػػػػؽ وانيػػػػا مقققػػػػم 

، وغال ػًا مػا يرػوف ذلػؾ فػم ، وغال ػًا مػا يرػوف ذلػؾ فػم  ارة ارةلالستقرار فم المقػامالت ىنػا نرػوف امػاـ سػلام مقيػ ة لػإللالستقرار فم المقػامالت ىنػا نرػوف امػاـ سػلام مقيػ ة لػإل
التوػػػريذ ال ػػػري م قيػػػث اسػػػػتقماؿ لغػػػم االراػػػاـ والسػػػ اوؿ واالسػػػرا ات، وتق يػػػػ  التوػػػريذ ال ػػػري م قيػػػث اسػػػػتقماؿ لغػػػم االراػػػاـ والسػػػ اوؿ واالسػػػرا ات، وتق يػػػػ    ناػػػاؽناػػػاؽ

 ..((2)) ارة ارةالمواعي ، والتم ال يمرف إال االنرياع ليا مف ا ؿ اإالمواعي ، والتم ال يمرف إال االنرياع ليا مف ا ؿ اإ

منو مرا رة علح المالوب اذ منو مرا رة علح المالوب اذ   األوؿاألوؿ  و استقرا نا لرافم المقايير نس  اف المقيارو استقرا نا لرافم المقايير نس  اف المقيار
إلػح إلػح   ر فػم يانيػًا وياليػًا  تقتػاجر فػم يانيػًا وياليػًا  تقتػاجيسب تق ي  نوع السلام رم نق   نوع الراا م، اما المقايييسب تق ي  نوع السلام رم نق   نوع الراا م، اما المقايي

تو يح النيا غام م، ولرف  قيم المقػايير نػرا اف االخيػر منيػا اولػح  االت ػاع لسػيولم تو يح النيا غام م، ولرف  قيم المقػايير نػرا اف االخيػر منيػا اولػح  االت ػاع لسػيولم 
تا يقو، مذ االستقانم   قيم المقايير لل قث عف مواف السػلام التق يريػم  اعت ارىػا ا لػم تا يقو، مذ االستقانم   قيم المقايير لل قث عف مواف السػلام التق يريػم  اعت ارىػا ا لػم 

 وارائف يستن ا منيا ارا ة المورع.وارائف يستن ا منيا ارا ة المورع.

 املبحث انثبنث
 يف ظم انسهطة انتقديرية اداة اجلدل حىل سكىت اإل
( ( 3636مف اانوف مسلس ال ولم المرر  راػـ )مف اانوف مسلس ال ولم المرر  راػـ )  ((0101))تني الفقرة االخيرة مف الما ة تني الفقرة االخيرة مف الما ة 

مف اانوف مسلس ال ولػم راػـ مف اانوف مسلس ال ولػم راػـ ((66قا ليا الفقرة سا سًا الما ة )قا ليا الفقرة سا سًا الما ة )والتم توالتم ت  -المق ؿالمق ؿ  08610861لسنم لسنم 
  مم اريػ اريػم رفػا السػلاات اإم رفػا السػلاات اإ اريػ اريػالمق ؿ" يقت ر فم رميـ القػرارات اإالمق ؿ" يقت ر فم رميـ القػرارات اإ  08680868( لسنم ( لسنم 5454))

 واللوائح".واللوائح".  اسب علييا اتخاذه وفقًا للقوانيفاسب علييا اتخاذه وفقًا للقوانيفامتناعيا عف اتخاذ ارار راف مف الو امتناعيا عف اتخاذ ارار راف مف الو أو أو 
                                                                                                                                                      

 ..2121صص  خيٞ ٜ ٍذَد، اىَظدز اىعاتق،خيٞ ٜ ٍذَد، اىَظدز اىعاتق،( ( 1))

 ..2121صص  تق،تق،خيٞ ٜ ٍذَد، ٍظد ظاخيٞ ٜ ٍذَد، ٍظد ظا( ( 1))

 اىَظدز ّ عٔ، اىظ ذح ّ عٖا.اىَظدز ّ عٔ، اىظ ذح ّ عٖا.( ( 0))
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لػػيس ليػػػا مسػػاؿ فػػم  ػػػؿ لػػيس ليػػػا مسػػاؿ فػػم  ػػػؿ    ار  ار والسػػؤاؿ الماػػروح  ىػػؿ اف ارينػػػم وسػػو  القػػرار اإوالسػػؤاؿ الماػػروح  ىػػؿ اف ارينػػػم وسػػو  القػػرار اإ
 ، قيث ال إلزاـ علييا  اتخاذ ا  ارارذ، قيث ال إلزاـ علييا  اتخاذ ا  ارارذ ارة ارةالسلام التق يريم لإلالسلام التق يريم لإل

القانونيػػم وفػػم ياليػػم القانونيػػم وفػػم ياليػػم   سا ػػم عػػف ىػػذا السػػؤاؿ يسػػب اف نقػػرا لمواػػؼ االن مػػمسا ػػم عػػف ىػػذا السػػؤاؿ يسػػب اف نقػػرا لمواػػؼ االن مػػملإللإل
 فروع وعلح النقو التالم  فروع وعلح النقو التالم  

 موقف النظام القانوني في فرنساموقف النظام القانوني في فرنسا: : األولاألول  الفرعالفرع

 سن قث فم مواؼ رؿ مف المورع والفقو والق ا  وعلح النقو التالم سن قث فم مواؼ رؿ مف المورع والفقو والق ا  وعلح النقو التالم 
 أواًل: موقف المشرع:أواًل: موقف المشرع:

   ارة ارةأار ااع ة عامم مؤ اىػا اف امتنػاع اإأار ااع ة عامم مؤ اىػا اف امتنػاع اإ أنو  أنو   قسـ المورع الفرنسم ىذه المسألمقسـ المورع الفرنسم ىذه المسألم
 ػالرفا، وىػو  يػذا  ػالرفا، وىػو  يػذا   إ ار إ ار ح الب راقب الوػأف مػ ة وػيريف،  ميا ػم اػرار ح الب راقب الوػأف مػ ة وػيريف،  ميا ػم اػرار عف الر  علعف الر  عل

 ..((0))لـ يميز  يف السروت المراقب للسلام التق يريم ،والمراقب لالختراي المقي لـ يميز  يف السروت المراقب للسلام التق يريم ،والمراقب لالختراي المقي 
 ثانيًا: موقف القضاءثانيًا: موقف القضاء

لػػـ تقيػػ  اقرػػاـ مسلػػس ال ولػػم  يػػور القػػرارات ال ػػمنيم  وسػػو  السػػلام المقيػػ ة  ػػؿ لػػـ تقيػػ  اقرػػاـ مسلػػس ال ولػػم  يػػور القػػرارات ال ػػمنيم  وسػػو  السػػلام المقيػػ ة  ػػؿ 
المسلس علح امرانيم اف يروف الالب وفويا وال يوترا المسلس علح امرانيم اف يروف الالب وفويا وال يوترا   وارير مف ذلؾ فق  استقر ا ا وارير مف ذلؾ فق  استقر ا ا 

 ..((1))ورؿ خايورؿ خاي
 ثالثًا: موقف الفقهثالثًا: موقف الفقه

الق ػػا  فقػػ  انػػتيج نفػػس الػػنيج فػػم عػػ ـ التمييػػز الق ػػا  فقػػ  انػػتيج نفػػس الػػنيج فػػم عػػ ـ التمييػػز أو أو   لػػـ يتخلػػؼ الفقػػو عػػف الموػػرعلػػـ يتخلػػؼ الفقػػو عػػف الموػػرع
سػروتيا فػم  ػؿ االخترػاي سػروتيا فػم  ػؿ االخترػاي أو أو   للسروت فم  ؿ السػلام التق يريػمللسروت فم  ؿ السػلام التق يريػم   ارة ارة يف ممارسم اإ يف ممارسم اإ

 المقي .المقي .
 ام القانوني في مصرام القانوني في مصرموقف النظموقف النظ: : الفرع الثانيالفرع الثاني

 لفقو والق ا  وعلح النقو التالم لفقو والق ا  وعلح النقو التالم سنقرا لمواؼ رؿ مف المورع واسنقرا لمواؼ رؿ مف المورع وا

                                                           

ٍٗجيللط اىدٗىللح، قضللاء االىغللاء، داز اىَيث٘عللاخ ٍٗجيللط اىدٗىللح، قضللاء االىغللاء، داز اىَيث٘عللاخ   دازٛدازٛ( د. ٍظللي ٚ اتلل٘ شٝللد فَٖللٜ، اىقضللاء اإل( د. ٍظللي ٚ اتلل٘ شٝللد فَٖللٜ، اىقضللاء اإل1))

دزاظلح ٍقازّللح، داز دزاظلح ٍقازّللح، داز   -دازٛدازٛ؛ د. ز فلد فل٘دج، عْاطللس ٗجل٘د اىقلساز اإل؛ د. ز فلد فل٘دج، عْاطللس ٗجل٘د اىقلساز اإل372372صص  ،،17771777اىجدٝلدج، اىجدٝلدج، 

 ..0505صص  ، ٍظدز ظاتق،، ٍظدز ظاتق،؛ د. زفعد عٞد ظٞد؛ د. زفعد عٞد ظٞد9191  صص  ،،17711771اىْٖضح اىعستٞح، اىقإسج، اىْٖضح اىعستٞح، اىقإسج، 

 ..0505صص  د. زفعد عٞد ظٞد، ٍظدز ظاتق،د. زفعد عٞد ظٞد، ٍظدز ظاتق،( ( 1))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 اواًل: موقف المشرعاواًل: موقف المشرع
لـ ينتيج المورع المرر  منيج ن يره الفرنسم اذ لـ ي ذ منيسا عاما يقرـ رؿ لـ ينتيج المورع المرر  منيج ن يره الفرنسم اذ لـ ي ذ منيسا عاما يقرـ رؿ 

أو أو   م سػػػل يمم سػػػل يمإ اريػػػإ اريػػػقػػػاالت السػػػروت،  ػػػؿ تػػػ خؿ فػػػم قػػػاالت مقينػػػم وأاػػػر  وسػػػو  اػػػرارات قػػػاالت السػػػروت،  ػػػؿ تػػػ خؿ فػػػم قػػػاالت مقينػػػم وأاػػػر  وسػػػو  اػػػرارات 
ناوػػػئ عػػػف السػػػروت، واالسػػػتينا  ىػػػو ااػػػراراه ناوػػػئ عػػػف السػػػروت، واالسػػػتينا  ىػػػو ااػػػراراه   إ ار إ ار عػػػ ـ وسػػػو  اػػػرار عػػػ ـ وسػػػو  اػػػرار   فاألرػػػؿفاألرػػػؿ ػػػمنيم،  ػػػمنيم، 

فػػػم قػػػاالت السػػػلام المقيػػػ ة و التػػػالم فػػػم قػػػاالت السػػػلام التق يريػػػم فػػػم قػػػاالت السػػػلام المقيػػػ ة و التػػػالم فػػػم قػػػاالت السػػػلام التق يريػػػم   إ ار إ ار  وسػػػو  اػػػرار  وسػػػو  اػػػرار 
 ..((0))إ ار إ ار ال نروف اماـ ارار ال نروف اماـ ارار    ارة ارةوسروت اإوسروت اإ

 ثانيًا: موقف القضاءثانيًا: موقف القضاء
علػػح اف علػػح اف   ((2))ليػػاليػػام القم الق اريػػ اريػػ. والمقرمػػم اإ. والمقرمػػم اإ((1)) ار  ار اسػػتقرت اقرػػاـ مقرمػػم الق ػػا  اإاسػػتقرت اقرػػاـ مقرمػػم الق ػػا  اإ

عف استقماؿ سلاتيا التق يريم مف خالؿ اسا ة استقماؿ السلام ال يقت ر عف استقماؿ سلاتيا التق يريم مف خالؿ اسا ة استقماؿ السلام ال يقت ر    ارة ارةامتناع اإامتناع اإ
 ..لإللغا لإللغا ًا يروف مقاًل ًا يروف مقاًل إ اريإ اريارارًا ارارًا 

   ارة ارةفييػػا  ػػيف سػػروت اإفييػػا  ػػيف سػػروت اإ   ار  ار إال أنػػو فػػم قػػاالت نػػا رة سػػاوت مقرمػػم الق ػػا  اإإال أنػػو فػػم قػػاالت نػػا رة سػػاوت مقرمػػم الق ػػا  اإ
التق يريػػم مػػف ناقيػػم التق يريػػم مػػف ناقيػػم سػػروتيا فػػم ناػػاؽ سػػلاتيا سػػروتيا فػػم ناػػاؽ سػػلاتيا و و   فػػم ناػػاؽ سػػلاتيا المقيػػ ة مػػف ناقيػػمفػػم ناػػاؽ سػػلاتيا المقيػػ ة مػػف ناقيػػم

لغا  ،اذ لغا  ،اذ ًا يسوز ا وؿ الاقف فيو  اإًا يسوز ا وؿ الاقف فيو  اإإ اريإ اريفم القالتيف ارارًا فم القالتيف ارارًا    ارة ارةسروت اإسروت اإ  وع توع تاخرا، اخرا، 

                                                           

اىَعللرَس، داز اىْٖضللح اىعستٞللح، اىقللإسج، اىَعللرَس، داز اىْٖضللح اىعستٞللح، اىقللإسج،   دازٛدازٛ( د. عثللد اىعيللٌٞ عثللد اىَجٞللد ٍشللسف، اىقللساز اإل( د. عثللد اىعيللٌٞ عثللد اىَجٞللد ٍشللسف، اىقللساز اإل1))

 9191صص  ،،11131113

ٍيصٍللح ٍيصٍللح   دازجدازجاىعلليثٜ ٝعللريصً اُ ذنللُ٘ اإلاىعلليثٜ ٝعللريصً اُ ذنللُ٘ اإل  دازٛدازٛاُ اىقللساز اإلاُ اىقللساز اإل  دازٛدازٍٛللِ ادنللاً ٍذنَللح اىقضللاء اإلٍللِ ادنللاً ٍذنَللح اىقضللاء اإل( ( 1))

ٍِ اىقلاُّ٘ زقلٌ ٍِ اىقلاُّ٘ زقلٌ   ((11))ضٚ اىقساةِ ٗاىي٘اةخ، ٗقد ّظد عيٚ ذىل طسادح اىَادج ضٚ اىقساةِ ٗاىي٘اةخ، ٗقد ّظد عيٚ ذىل طسادح اىَادج عيٚ ٍقرعيٚ ٍقر  تئطدازٓتئطدازٓ

ح زفلا ح زفلا دازٝلدازٝلتشلأُ ٍجيلط اىدٗىلح فقلسزخ اّلٔ بٗٝعرثلس فلٜ دنلٌ اىقلسازاخ اإلتشلأُ ٍجيلط اىدٗىلح فقلسزخ اّلٔ بٗٝعرثلس فلٜ دنلٌ اىقلسازاخ اإل  17571757( ىعْح ( ىعْح 5555))

اٍرْاعٖا عِ اذ،اذ قساز ماُ ٍِ اى٘اجة عيٖٞا اذ،اذٓ ٗفقاع ىيق٘اِّٞ ٗاىي٘اةخ، اٍرْاعٖا عِ اذ،اذ قساز ماُ ٍِ اى٘اجة عيٖٞا اذ،اذٓ ٗفقاع ىيق٘اِّٞ ٗاىي٘اةخ،  ٗ  ٗ   ححدازٝدازٝاىعيياخ اإلاىعيياخ اإل

ٗاُ ذَرْلع ٗاُ ذَرْلع   تئطلدازٓتئطلدازٍٓيصٍلح اطلالع ٍيصٍلح اطلالع   دازجدازجاىعيثٜ اُ ذنُ٘ اإلاىعيثٜ اُ ذنُ٘ اإل  دازٛدازٛشرسط فٜ اىقساز اإلشرسط فٜ اىقساز اإلٍِٗ شٌ فأّ ٍِٝٗ شٌ فأّ ٝ

  55، ٍجَ٘عللٔ ، ٍجَ٘عللٔ 17251725//11//77-قق  1212//2525ٍلِ اطللدازٓ ٍ،اى للح تللرىل اىقل٘اِّٞ ٗاىيلل٘اةخب اىللدع٘ٙ زقللٌ ٍلِ اطللدازٓ ٍ،اى للح تللرىل اىقل٘اِّٞ ٗاىيلل٘اةخب اىللدع٘ٙ زقللٌ 

ٍجَ٘عللح ٍجَ٘عللح   17251725//33//1111  -قق  1313//993993. اّظللس اٝضللاع ضللَٖا فللٜ اىللدع٘ٙ زقللٌ . اّظللس اٝضللاع ضللَٖا فللٜ اىللدع٘ٙ زقللٌ 371371صص  ظللْ٘اخ،ظللْ٘اخ،

، ٍجَ٘عللح ، ٍجَ٘عللح 17251725//11//0101  -قق  1313//10111011ىللدع٘ٙ زقللٌ ىللدع٘ٙ زقللٌ دنَٖللا فللٜ ادنَٖللا فللٜ ا ٗ  ٗ   ،،509509صص  ى،َللط ظللْ٘اخ،ى،َللط ظللْ٘اخ،

ٍٗلا ٍٗلا   090090صص  ، اشاز اىٖٞا جَٞعاع، دَلدٛ ٝاظلِٞ عناشلح، ٍظلدز ظلاتق،، اشاز اىٖٞا جَٞعاع، دَلدٛ ٝاظلِٞ عناشلح، ٍظلدز ظلاتق،319319صص  ى،َط ظْ٘اخ،ى،َط ظْ٘اخ،

 تعدٕا.تعدٕا.

علِ اذ،لاذ قلساز ملاُ ٍلِ اى٘اجلة عيٖٞلا علِ اذ،لاذ قلساز ملاُ ٍلِ اى٘اجلة عيٖٞلا   دازجدازجح اىعيٞا بٝعرثلس اٍرْلاا اإلح اىعيٞا بٝعرثلس اٍرْلاا اإلدازٝدازٍِٝ ادناً اىَذنَح اإلٍِ ادناً اىَذنَح اإل( ( 0))

ظيثٜ ٝج٘ش اىيعِ عيٞٔ تاالىغلاء فلئُ ٍْلاط ذىلل ظيثٜ ٝج٘ش اىيعِ عيٞٔ تاالىغلاء فلئُ ٍْلاط ذىلل   إدازٛإدازٛاز از اىي٘اةخ تَصاتح قساىي٘اةخ تَصاتح قس ٗ  ٗ   اذ،اذٓ ٗفقاع ىيق٘اِّٞاذ،اذٓ ٗفقاع ىيق٘اِّٞ

اىَسملص اىَسملص  ٗ  ٗ   ٍسملصاع قاّّ٘ٞلاع المرعلاب ٕلرا اىذلقٍسملصاع قاّّ٘ٞلاع المرعلاب ٕلرا اىذلق ٗ  ٗ   اُ ذنُ٘ ْٕاك شَح قاعدج قاّّ٘ٞح عاٍح ذقسز دقاع اُ ذنُ٘ ْٕاك شَح قاعدج قاّّ٘ٞح عاٍح ذقسز دقاع 

ىرقدٝسٓ اٍساع ٗاجثلاع عيٖٞلا ٍرلٚ طيثلد ٍْٖلا ٗٝنلُ٘ ذ،ي ٖلا عْلٔ ىرقدٝسٓ اٍساع ٗاجثلاع عيٖٞلا ٍرلٚ طيثلد ٍْٖلا ٗٝنلُ٘ ذ،ي ٖلا عْلٔ   دازجدازجاىقاّّٜ٘ تذٞس ٝنُ٘ ذدخو اإلاىقاّّٜ٘ تذٞس ٝنُ٘ ذدخو اإل

 ٕرا اى٘اجة، ٍَا ٝشنو ٍ،اى ح قاّّ٘ٞح.ٕرا اى٘اجة، ٍَا ٝشنو ٍ،اى ح قاّّ٘ٞح.تَصاتح اٍرْاا عِ اداء تَصاتح اٍرْاا عِ اداء 



 (مقارنة دراسة) التقديرية سلطتها ظل في اإلدارة لسكوت القانوني التكييف 
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ا ت فم قرـ ق يث ليا نسػ يًا اف االمتنػاع عػف ممارسػم السػلام التق يريػم يوػرؿ اػرارًا ا ت فم قرـ ق يث ليا نسػ يًا اف االمتنػاع عػف ممارسػم السػلام التق يريػم يوػرؿ اػرارًا 
 ..((0))سل يًا يسوز الاقف فيوسل يًا يسوز الاقف فيو

 ثالثًا: موقف الفقهثالثًا: موقف الفقه
فػػم  ػػؿ السػػلام فػػم  ػػؿ السػػلام   إ ار إ ار اػػرار اػػرار  ارة  أنػػو  ارة  أنػػو ت اإت اإانوػار الفقػػو قػػوؿ سػػواز ترييػػؼ سػرو انوػار الفقػػو قػػوؿ سػػواز ترييػػؼ سػرو 
 التق يريم الممنوقم ليا، وعلح النقو التالم التق يريم الممنوقم ليا، وعلح النقو التالم 

مػف مػف   ((0101))  يرفا ارػقا و  ػاىر نػي الفقػرة االخيػرة مػف المػا ة   يرفا ارػقا و  ػاىر نػي الفقػرة االخيػرة مػف المػا ة األوؿاألوؿ  االتساهاالتساه -00
، إذا اف  ػػػػاىر الػػػػني ال يتفػػػػؽ مػػػػذ ، إذا اف  ػػػػاىر الػػػػني ال يتفػػػػؽ مػػػػذ 08610861( لسػػػػنم ( لسػػػػنم 3636اػػػػانوف مسلػػػػس ال ولػػػػم )اػػػػانوف مسلػػػػس ال ولػػػػم )

النيػم الققيقيػم للموػرع، والتػم النيػم الققيقيػم للموػرع، والتػم   الم ا ئ القامػم فػم ا ػا  االلغػا ، وال ينسػسـ مػذالم ا ئ القامػم فػم ا ػا  االلغػا ، وال ينسػسـ مػذ
   ارة ارةارػػػػر  عػػػػوا االلغػػػػا  فقػػػػا علػػػػح ممارسػػػػم اإارػػػػر  عػػػػوا االلغػػػػا  فقػػػػا علػػػػح ممارسػػػػم اإإلػػػػح إلػػػػح   ال يترػػػػور اف تنرػػػػرؼال يترػػػػور اف تنرػػػػرؼ

لالخترػػاي المقيػػ ، فالراا ػػم موسػػو ة اي ػػًا فػػم السػػلام التق يريػػم والتػػم تنرػػب لالخترػػاي المقيػػ ، فالراا ػػم موسػػو ة اي ػػًا فػػم السػػلام التق يريػػم والتػػم تنرػػب 
( ( 1313ع ـ وسػو  عيػب االنقػراؼ  السػلام. لػـ يفػرؽ نػي المػا ة )ع ـ وسػو  عيػب االنقػراؼ  السػلام. لػـ يفػرؽ نػي المػا ة )أو أو   علح وسو علح وسو 

( ػػػػػػػػػػ والتػػم يقا ليػػا الفقػػرة سػػا قًا مػػف ( ػػػػػػػػػػ والتػػم يقا ليػػا الفقػػرة سػػا قًا مػػف 3636راػػـ )راػػـ )مػػف اػػانوف مسلػػس ال ولػػم المرػػر  مػػف اػػانوف مسلػػس ال ولػػم المرػػر  
المقػ ؿ ػػػػػػػ  المقػ ؿ ػػػػػػػ    08680868( لسػنم ( لسػنم 5454( مف اانوف مسلس ال ولػم  القرااػم راػـ )( مف اانوف مسلس ال ولػم  القرااػم راػـ )66الما ة )الما ة )

المرسذ المرسذ إلح إلح    ار  ار  يف ما اذا راف الت لـ الذ  يق مو راقب الوأف فم القرار اإ يف ما اذا راف الت لـ الذ  يق مو راقب الوأف فم القرار اإ
فػػػػػم مسػػػػػاؿ االخترػػػػػاي فػػػػػم مسػػػػػاؿ االخترػػػػػاي أو أو   المخػػػػػتي اػػػػػ  اػػػػػ ـ فػػػػػم مسػػػػػاؿ السػػػػػلام التق يريػػػػػمالمخػػػػػتي اػػػػػ  اػػػػػ ـ فػػػػػم مسػػػػػاؿ السػػػػػلام التق يريػػػػػم

 ..((1))المقي المقي 
عف ار ار ارار فػم  ػؿ سػلاتيا التق يريػم يقػ  اػرارًا سػل يًا الف عف ار ار ارار فػم  ػؿ سػلاتيا التق يريػم يقػ  اػرارًا سػل يًا الف    ارة ارةاف امتناع اإاف امتناع اإ

عف ارا تيا ميؿ االمتناع عف االفراج عف اق  المقتقلػيف. عف ارا تيا ميؿ االمتناع عف االفراج عف اق  المقتقلػيف.    ارة ارةاالمتناع يق  تق يرًا مف اإاالمتناع يق  تق يرًا مف اإ
اساس اانونم مف ع مو ىو أمر آخر ،الق يث فيو اساس اانونم مف ع مو ىو أمر آخر ،الق يث فيو إلح إلح   والق يث عف اف االمتناع يستن والق يث عف اف االمتناع يستن 

 ع ـ وسو  القرارع ـ وسو  القرارأو أو   روي موروعيم القرار مف ع مو، وال عالام لو  وسو روي موروعيم القرار مف ع مو، وال عالام لو  وسو يروف  خيروف  خ

                                                           

، اشاز اىٞلٔ  ، اشاز اىٞلٔ  17711771//00//11جيعح جيعح   -قق  3030ىعْح ىعْح   -10501050فٜ اىيعِ زقٌ فٜ اىيعِ زقٌ   دازٛدازٛدنٌ ٍذنَح اىقضاء اإلدنٌ ٍذنَح اىقضاء اإل( ( 1))

 ..9797صص  د. ز فد ف٘دج، ٍظدز ظاتق،د. ز فد ف٘دج، ٍظدز ظاتق،

 ..9797صص  د. عثد اىعيٌٞ عثد اىَجٞد ٍشسف، ٍظدز ظاتق،د. عثد اىعيٌٞ عثد اىَجٞد ٍشسف، ٍظدز ظاتق،( ( 1))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 ..((0)) ار  ار اإاإ
ًا، يرتػب ًا، يرتػب إ اريػإ اريػفم  ؿ سلاتيا التق يريم ال ينػتج عنػو اػرارًا فم  ؿ سلاتيا التق يريم ال ينػتج عنػو اػرارًا    ارة ارةف سروت اإف سروت اإالقوؿ إالقوؿ إ

إلػح إلػح   نتيسم مفا ىا ع ـ وسو  ني يقرـ ىػذه القػاالت امػاـ الق ػا  ،ممػا يػ فذ القا ػمنتيسم مفا ىا ع ـ وسو  ني يقرـ ىػذه القػاالت امػاـ الق ػا  ،ممػا يػ فذ القا ػم
، أـ انػػو يسػػب عليػػو اعمػػااًل لػػ وره ، أـ انػػو يسػػب عليػػو اعمػػااًل لػػ وره إ ار إ ار عػػ ـ وسػػو  اػػرار عػػ ـ وسػػو  اػػرار عػػ ـ القرػػـ فػػم الػػ عوا  قسػػم عػػ ـ القرػػـ فػػم الػػ عوا  قسػػم 

االنوػػػائم الم ػػػم اػػػ مًا والقرػػػـ  فػػػم الػػػ عوا، والقػػػوؿ  غيػػػر ذلػػػؾ ينوػػػأ لػػػ ينا قالػػػم مػػػف االنوػػػائم الم ػػػم اػػػ مًا والقرػػػـ  فػػػم الػػػ عوا، والقػػػوؿ  غيػػػر ذلػػػؾ ينوػػػأ لػػػ ينا قالػػػم مػػػف 
 ..((1))قاالت انرار الق المقاالت انرار الق الم

اف قالػم انرػار الق الػم تتػأتح مػف امتنػاع اف قالػم انرػار الق الػم تتػأتح مػف امتنػاع   -و قػؽو قػؽ  -إال أف ىذا القوؿ مػر و  عليػوإال أف ىذا القوؿ مػر و  عليػو
ف يقرػػـ  قػػ ـ ا ػػوؿ الػػ عوا لقػػ ـ وسػػو  اػػرار ف يقرػػـ  قػػ ـ ا ػػوؿ الػػ عوا لقػػ ـ وسػػو  اػػرار القا ػػم عػػف القرػػـ فػػم الػػ عوا ،وىػػو قػػيالقا ػػم عػػف القرػػـ فػػم الػػ عوا ،وىػػو قػػي

 ػػػاف ترػػػ ر  ػػػاف ترػػػ ر    ارة ارةفيػػػو ال يتنرػػػر للق الػػػم،  ػػػؿ يقرػػػـ فػػػم  ػػػؿ وسػػػو  نػػػي يلػػػـز اإفيػػػو ال يتنرػػػر للق الػػػم،  ػػػؿ يقرػػػـ فػػػم  ػػػؿ وسػػػو  نػػػي يلػػػـز اإ  إ ار إ ار 
 ..((2))ارارىاارارىا

ًا إال ًا إال إ اريػإ اريػفم  ؿ سلاتيا التق يريػم ال ينوػئ اػرارًا فم  ؿ سلاتيا التق يريػم ال ينوػئ اػرارًا    ارة ارةاالتساه اليانم  اف سروت اإاالتساه اليانم  اف سروت اإ -11
اقػالؿ اقػالؿ إلػح إلػح   ؿ  قرسػو سػيؤ  ؿ  قرسػو سػيؤ  اللػوائح والقػو اللػوائح والقػو أو أو   اذا رانت ملزمم  الر   موسب القوانيفاذا رانت ملزمم  الر   موسب القوانيف

ات وىو ما استقرت علح رف و اقراـ ات وىو ما استقرت علح رف و اقراـ فم ممارسم االخترارفم ممارسم االخترار   ارة ارةالق ا  مقؿ اإالق ا  مقؿ اإ
 ..((3))م القليام القليا اري اريوالمقرمم اإوالمقرمم اإ   ار  ار مقرمم الق ا  اإمقرمم الق ا  اإ
 موقف النظام القانوني في العراقموقف النظام القانوني في العراقالفرع الثالث: الفرع الثالث: 

 سنستقرا لمواؼ رؿ مف المورع والق ا  والفقو وعلح النقو التالم سنستقرا لمواؼ رؿ مف المورع والق ا  والفقو وعلح النقو التالم 
 موقف المشرعموقف المشرعاواًل: اواًل: 

 انوف التق يؿ الخامس لقانوف مسلس ال ولمانوف التق يؿ الخامس لقانوف مسلس ال ولم( مف ا( مف ا66مف الما ة )مف الما ة )  ((55))نرت الفقرة نرت الفقرة 

                                                           

؛ د. ظاٍٜ ؛ د. ظاٍٜ 1717  -1111صص  ،،د.خد.خ  ُٗ ٍناُ طثع،ُٗ ٍناُ طثع،ح، دح، ددازٝدازٝد. ٍذَد فؤاد عثد اىثاظظ، اعَاه اىعييح اإلد. ٍذَد فؤاد عثد اىثاظظ، اعَاه اىعييح اإل( ( 1))

 ..595595صص  جَاه اىدِٝ، ٍظدز ظاتق،جَاه اىدِٝ، ٍظدز ظاتق،

 ..1111  -9191صص  د. عثد اىعيٌٞ عثد اىَجٞد ٍشسف، ٍظدز ظاتق،د. عثد اىعيٌٞ عثد اىَجٞد ٍشسف، ٍظدز ظاتق،( ( 1))

 ..3131  -3131صص  ،،11د. زفعد عٞد ظٞد، ٍظدز ظاتق، ٕاٍش زقٌ د. زفعد عٞد ظٞد، ٍظدز ظاتق، ٕاٍش زقٌ ( ( 0))

؛ د، طعَٞللح ؛ د، طعَٞللح 111111صص  ،،17711771، ، دازٛدازٛٝرللصعٌ ٕللرا اىللس ٛ د. عللاطف اىثْللا، اى٘ظللٞظ فللٜ اىقضللاء اإلٝرللصعٌ ٕللرا اىللس ٛ د. عللاطف اىثْللا، اى٘ظللٞظ فللٜ اىقضللاء اإل( ( 3))

؛ د. ٍاجللد زاغلة اىذيلل٘، ؛ د. ٍاجللد زاغلة اىذيلل٘، 1111صص  ؛ د. ز فللد فل٘دج، ٍظللدز ظلاتق،؛ د. ز فللد فل٘دج، ٍظللدز ظلاتق،7575صص  جلسف، ٍظللدز ظلاتق،جلسف، ٍظللدز ظلاتق،اىاى

 ..510510صص  ،،17731773، داز اىَيث٘عاخ اىجدٝدج، االظنْدزٝح، ، داز اىَيث٘عاخ اىجدٝدج، االظنْدزٝح، دازٛدازٛاىقاُّ٘ اإلاىقاُّ٘ اإل
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أو أو   القرار الذ  يسوز الاقف فيو رفػاالقرار الذ  يسوز الاقف فيو رفػاأو أو   "ويق  فم قرـ االمر"ويق  فم قرـ االمر  11021102( لسنم ( لسنم 0606راـ )راـ )
الييئػات فػم  وائػر ال ولػم والقاػاع القػاـ عػف اتخػاذ اػرار اوامػر رػػاف الييئػات فػم  وائػر ال ولػم والقاػاع القػاـ عػف اتخػاذ اػرار اوامػر رػػاف أو أو   امتنػاع المو ػؼامتنػاع المو ػؼ

خػاذه اانونػًا". و ػذلؾ أخػذ الموػرع القرااػم  رػورة القػرار السػل م فػم خػاذه اانونػًا". و ػذلؾ أخػذ الموػرع القرااػم  رػورة القػرار السػل م فػم مف الواسب علييػا اتمف الواسب علييػا ات
 .. ارة ارةقالم السلام المقي ة لإلقالم السلام المقي ة لإل

 ثانيًا: موقف القضاءثانيًا: موقف القضاء
الن ػػػر فػػػم قالػػػم الن ػػػر فػػػم قالػػػم    ار  ار واسػػػتنا ًا لرػػػراقم الػػػني يمتنػػػذ علػػػح مقرمػػػم الق ػػػا  اإواسػػػتنا ًا لرػػػراقم الػػػني يمتنػػػذ علػػػح مقرمػػػم الق ػػػا  اإ

ذ ذ فػػم  ػػؿ سػػلاتيا التق يريػػم  اعت ارىػػا اػػرارات سػػل يم، إال أف ىػػذا ال يمنػػفػػم  ػػؿ سػػلاتيا التق يريػػم  اعت ارىػػا اػػرارات سػػل يم، إال أف ىػػذا ال يمنػػ   ارة ارةسػػروت اإسػػروت اإ
الق ػا  القػػا   مػػف الن ػػر فػػم ىرػػذا  عػاوا مػػذ تقف نػػا الوػػ ي  علػػح ذلػػؾ الف الق ػػا  الق ػا  القػػا   مػػف الن ػػر فػػم ىرػػذا  عػاوا مػػذ تقف نػػا الوػػ ي  علػػح ذلػػؾ الف الق ػػا  

 ..((0))ح  الن ر فم ىرذا  عاواح  الن ر فم ىرذا  عاوااألولاألول  ىوىو   ار  ار اإاإ

تملؾ اختراي عامًا فم ن ر سميػذ الػ عاوا تملؾ اختراي عامًا فم ن ر سميػذ الػ عاوا   فانيافانياأما مقرمم ا ا  المو فيف أما مقرمم ا ا  المو فيف 
الخ مػم الخ مػم ( مػف اػانوف ( مػف اػانوف 4848التم يقيميا المو ؼ علح القرومم والق ا  وفقػًا لػني المػا ة )التم يقيميا المو ؼ علح القرومم والق ا  وفقػًا لػني المػا ة )

و التػالم يمرنيػا الن ػر فػم القػرار الناوػئ عػف و التػالم يمرنيػا الن ػر فػم القػرار الناوػئ عػف   -المقػ ؿالمقػ ؿ  08510851( لسػنم ( لسػنم 1313الم نيم راػـ )الم نيم راػـ )
 ..((1))التق يريمالتق يريمأو أو   سوا  فم  ؿ سلاتيا المقي ةسوا  فم  ؿ سلاتيا المقي ة   ارة ارةسروت اإسروت اإ

 ثالثًا: موقف الفقهثالثًا: موقف الفقه
 سل م رورتيف  األولح  وىو امتناعسل م رورتيف  األولح  وىو امتناعيرا  يتفؽ الفقو فم القراؽ علح اف للقرار اليرا  يتفؽ الفقو فم القراؽ علح اف للقرار ال

                                                           
اىعيثٜ ٗاىسقاتح اىقضلاةٞح، ٍجيلح اىذقل٘ق، اىعيثٜ ٗاىسقاتح اىقضلاةٞح، ٍجيلح اىذقل٘ق،   دازٛدازٛٝؤٝدّا فٜ ٕرا االذجآ د. غاشٛ فٞظو، اىقساز اإلٝؤٝدّا فٜ ٕرا االذجآ د. غاشٛ فٞظو، اىقساز اإل( ( 1))

، ، ؛ ٗمرىل  د. طلالح جثٞلس اىثظٞظلٜ؛ ٗمرىل  د. طلالح جثٞلس اىثظٞظل2929ٜصص  ،،17111711شسِٝ اىصاّٜ، شسِٝ اىصاّٜ، ، ذ، ذ11جاٍعح اىْٖسِٝ، اىَجيد، جاٍعح اىْٖسِٝ، اىَجيد، 

قلسازاخ قلسازاخ   تئىغلاءتئىغلاء  دازٛدازٛ.ٗقد طدزخ ادناٍاع عدٝدج ٍِ ٍذنَح اىقضاء اإل.ٗقد طدزخ ادناٍاع عدٝدج ٍِ ٍذنَح اىقضاء اإل3131  -3131صص  ٍظدز ظاتق،ٍظدز ظاتق،

اىَقٞدج، اّظس  قساز اىٖٞ ح اىعاٍح ىَجيلط شل٘زٙ اىدٗىلح زقلٌ اىَقٞدج، اّظس  قساز اىٖٞ ح اىعاٍح ىَجيلط شل٘زٙ اىدٗىلح زقلٌ   دازجدازجظيثٞح طدزخ فٜ ظو ظييح اإلظيثٞح طدزخ فٜ ظو ظييح اإل

  ==فللللٜفللللٜ  7171/ق  //ق  /7070زقللللٌ زقللللٌ   دازٛدازٛاىقضللللاء اإلاىقضللللاء اإل  ، ٗقللللساز ٍذنَللللح، ٗقللللساز ٍذنَللللح17721772//22//1212فللللٜ فللللٜ   7272//إدازٛإدازٛ//1111

، اشلاز اىٖٞلا د. ، اشلاز اىٖٞلا د. 17751775//55//1717فلٜ فلٜ   7575ذَٞٞلص ذَٞٞلص   إدازٛإدازٛ//1212، ٗقساز اىٖٞ ح اىعاٍح زقٌ ، ٗقساز اىٖٞ ح اىعاٍح زقٌ 17711771//77//1717==

 ..0909  -0202صص  ٍظدز ظاتق،ٍظدز ظاتق،، ، طالح جثٞس اىثظٞظٜطالح جثٞس اىثظٞظٜ

اٍرْلاا اىَلدٝس اىعلاً ىرستٞلح اىسطلافح اضلافح اٍرْلاا اىَلدٝس اىعلاً ىرستٞلح اىسطلافح اضلافح   تئىغلاءتئىغلاء( ف ٜ ٍجاه االخرظاص اىَقٞلد قضلٚ اىَجيلط ( ف ٜ ٍجاه االخرظاص اىَقٞلد قضلٚ اىَجيلط 1))

ْخ اىَدعٞللح اجللاشج االٍٍ٘للح عللِ ط يٖللا اى،للاٍط ىَ،اى للح ذىللل ىقللساز ٍجيللط قٞللادج ْخ اىَدعٞللح اجللاشج االٍٍ٘للح عللِ ط يٖللا اى،للاٍط ىَ،اى للح ذىللل ىقللساز ٍجيللط قٞللادج عللِ فَللعللِ فَلل  ى٘ظٞ رللٔى٘ظٞ رللٔ

ٗفللٜ ٗفللٜ   17791779//11//1010فللٜ فللٜ   7979/اّضللثاط//اّضللثاط/1212، قللساز اىَجيللط زقللٌ ، قللساز اىَجيللط زقللٌ 17191719//1111//99اىصلل٘زج اىَْذللو فللٜ اىصلل٘زج اىَْذللو فللٜ 

اىرقدٝسٝح فلٜ قثل٘ه االجلاشج اىَسضلٞح  اىرقدٝسٝح فلٜ قثل٘ه االجلاشج اىَسضلٞح    دازجدازجزاقة اىَجيط ظييح اإلزاقة اىَجيط ظييح اإل  دازجدازجٍجاه اىعييح اىرقدٝسٝح ىإٍجاه اىعييح اىرقدٝسٝح ىإ

قلساز اىٖٞ لح قلساز اىٖٞ لح   -ىقيلس ىضلَاُ علدً االّذلساف فلٜ اظلرعَاه ٕلرٓ اىعلييحىقيلس ىضلَاُ علدً االّذلساف فلٜ اظلرعَاه ٕلرٓ اىعلييحاىََْ٘دح ىيَ٘ظف خلازض ااىََْ٘دح ىيَ٘ظف خلازض ا

اشلاز اىٞلٔ د. طلالح اشلاز اىٞلٔ د. طلالح   17911791//11//1212فلٜ فلٜ   7979/اّضلثاط/ذَٞٞص /اّضلثاط/ذَٞٞص 3030اىعاٍح ىَجيط شل٘زٙ اىدٗىلح زقلٌ اىعاٍح ىَجيط شل٘زٙ اىدٗىلح زقلٌ 

 ..0909صص  جثٞس اىثظٞظٜ، ٍظدز ظاتق،جثٞس اىثظٞظٜ، ٍظدز ظاتق،
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مػػا اف يرػػوف مػػف الواسػػب علييػػا اتخػػاذه، ا  اف سػػلاتيا  رػػ  ه مػػا اف يرػػوف مػػف الواسػػب علييػػا اتخػػاذه، ا  اف سػػلاتيا  رػػ  ه عػػف اتخػػاذ اػػرار اعػػف اتخػػاذ اػػرار ا   ارة ارةاإاإ
مقيػػ ة، واليانيػػػم  أف يسػػػوز ليػػا اتخػػػاذه  مقنػػػح اف سػػلاتيا تق يريػػػم، اال اف االمتنػػػاع فػػػم مقيػػ ة، واليانيػػػم  أف يسػػػوز ليػػا اتخػػػاذه  مقنػػػح اف سػػلاتيا تق يريػػػم، اال اف االمتنػػػاع فػػػم 

سػل م اال فػم قالػم اف يرػوف ىػذا القػرار مقيػب  قيػب سػل م اال فػم قالػم اف يرػوف ىػذا القػرار مقيػب  قيػب   إ ار إ ار القالم اليانيم ال يورؿ ارار القالم اليانيم ال يورؿ ارار 
نا رػػورتيف للقػػرار السػػل م يمرػػف  سػػا نا رػػورتيف للقػػرار السػػل م يمرػػف  سػػا االنقػػراؼ فػػم اسػػتقماؿ السػػلام، و ػػذلؾ يرػػوف لػػ ياالنقػػراؼ فػػم اسػػتقماؿ السػػلام، و ػػذلؾ يرػػوف لػػ ي

 ..((0))الراا م الق ائيم علييماالراا م الق ائيم علييما

االتسػػػاه اليػػػانم الػػػذ يريػػػؼ سػػػروت االتسػػػاه اليػػػانم الػػػذ يريػػػؼ سػػػروت إلػػػح إلػػػح   ونقػػػف مػػػف سان نػػػا نميػػػؿ مػػػذ  قػػػا الفقػػػوونقػػػف مػػػف سان نػػػا نميػػػؿ مػػػذ  قػػػا الفقػػػو
وذلػػػؾ لالسػػػ اب وذلػػػؾ لالسػػػ اب   -مقيػػػ ة أـ تق يريػػػممقيػػػ ة أـ تق يريػػػم   ارة ارةسػػػوا  أرانػػػت سػػػلام اإسػػػوا  أرانػػػت سػػػلام اإ  إ ار إ ار اػػػرار اػػػرار  ارة  أنػػػو  ارة  أنػػػو اإاإ

 التاليم التاليم 

الخػا الفارػؿ  ػيف السػلام المقيػ ة الخػا الفارػؿ  ػيف السػلام المقيػ ة وسػوب تق يػ  وسػوب تق يػ  إلػح إلػح   ..((1))أواًل  يذىب  قا الفقوأواًل  يذىب  قا الفقو
القانونيػػػم القانونيػػػم أو أو   ح  يترفػػػؿ القػػػانوف  تق يػػػ  الواػػػائذ الما يػػػمح  يترفػػػؿ القػػػانوف  تق يػػػ  الواػػػائذ الما يػػػماألولػػػاألولػػػ  واالخترػػػاي المقيػػػ ، ففػػػمواالخترػػػاي المقيػػػ ، ففػػػم

   ارة ارة. و التػالم يسػب علػح اإ. و التػالم يسػب علػح اإ ار  ار تققيؽ الغػرا المو ػوعم مػف القػرار اإتققيؽ الغػرا المو ػوعم مػف القػرار اإإلح إلح   المؤ يمالمؤ يم
وف لػ ينا وف لػ ينا قاؿ توافر ىذه االس اب اف تتخذ ارارىا لتققيؽ الغرا المو وعم. و ػذلؾ يرػقاؿ توافر ىذه االس اب اف تتخذ ارارىا لتققيؽ الغرا المو وعم. و ػذلؾ يرػ

 ذ ىذا القرار يققؽ الغرا المرسو.ذ ىذا القرار يققؽ الغرا المرسو. اتخا اتخا   ارة ارةارينم اانونيم اااقم علح اف اياـ اإارينم اانونيم اااقم علح اف اياـ اإ

، اال اف ذلػؾ مرىػوف ، اال اف ذلػؾ مرىػوف  ارة ارةأما فم  ؿ السلام التق يريم فاألمر مختلػؼ وىػو  يػ  اإأما فم  ؿ السلام التق يريم فاألمر مختلػؼ وىػو  يػ  اإ
ولػػػـ ولػػػـ    ارة ارةفػػػم اراراتيػػا مػػػا يققػػػؽ الغػػػرا المو ػػوعم، فػػػاف سػػػرتت اإفػػػم اراراتيػػا مػػػا يققػػػؽ الغػػػرا المو ػػوعم، فػػػاف سػػػرتت اإ   ارة ارة ػػاف تختػػػار اإ ػػاف تختػػػار اإ

ا ،يسقلنػا نتسػا ؿ عػف قرمػم تق يػ  ىػذا الغػرا .وعليػو فػاف ا ،يسقلنػا نتسػا ؿ عػف قرمػم تق يػ  ىػذا الغػرا .وعليػو فػاف تت خؿ لتققيؽ ىذا الغػر تت خؿ لتققيؽ ىذا الغػر 
يسسػػ  اقػػ  يسسػػ  اقػػ    -عػػف القيػػاـ  قملياػػػػ علػػح الػػرغـ مػػف عػػ ـ التزاميػػا اانونػػًا  ػػذلؾعػػف القيػػاـ  قملياػػػػ علػػح الػػرغـ مػػف عػػ ـ التزاميػػا اانونػػًا  ػػذلؾ   ارة ارةامتنػاع اإامتنػاع اإ

ىػذا السػروت ،االمػر ىػذا السػروت ،االمػر إلػح إلػح   م اىر إسا ة  استقماؿ السلام ، ما يسوغ م  الق ا  لراا توم اىر إسا ة  استقماؿ السلام ، ما يسوغ م  الق ا  لراا تو
 ..إ ار إ ار ارار ارار  أنو  أنو   التق يريمالتق يريمفم  ؿ السلام فم  ؿ السلام    ارة ارةالذ  يقت م ترييؼ سروت اإالذ  يقت م ترييؼ سروت اإ

وال وؾ اف الق ا  مستقر علػح اف السػلام التق يريػم ال تخ ػذ للراا ػم الق ػائيم وال وؾ اف الق ا  مستقر علػح اف السػلام التق يريػم ال تخ ػذ للراا ػم الق ػائيم 
 اال اذا راف تررفيا مقيب  اسا ة استقماؿ السلام.اال اذا راف تررفيا مقيب  اسا ة استقماؿ السلام.

                                                           

 ..0101  -0101صص  ؛ د. طالح جثٞس اىثظٞظٜ، ٍظدز ظاتق،؛ د. طالح جثٞس اىثظٞظٜ، ٍظدز ظاتق،2929صص  د. غاشٛ فٞظو، ٍظدز ظاتق،د. غاشٛ فٞظو، ٍظدز ظاتق،( ( 1))

  ٍٗا تعدٕا؛ د. طالح جثٞس اىثظٞظلٜ، ٍظلدز ظلاتق،ٍٗا تعدٕا؛ د. طالح جثٞس اىثظٞظلٜ، ٍظلدز ظلاتق،  3737صص  عٞد ظٞد، ٍظدز ظاتق،عٞد ظٞد، ٍظدز ظاتق،د. زفعد د. زفعد ( ( 1))

 ٍٗا تعدٕا.ٍٗا تعدٕا.  1111صص  ٍٗا تعدٕا؛ د. عثد اىعيٌٞ ٍذَد شسف، ٍظدز ظاتق،ٍٗا تعدٕا؛ د. عثد اىعيٌٞ ٍذَد شسف، ٍظدز ظاتق،  3131صص
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يانيػػًا  اف االمتنػػاع عػػف ارػػ ار القػػرار فػػم ناػػاؽ السػػلام التق يريػػم يقػػ  قتمػػًا مػػف يانيػػًا  اف االمتنػػاع عػػف ارػػ ار القػػرار فػػم ناػػاؽ السػػلام التق يريػػم يقػػ  قتمػػًا مػػف 
ذاتو يق  تق يرًا عف االرا ة راالمتناع عػف االفػراج ذاتو يق  تق يرًا عف االرا ة راالمتناع عػف االفػراج   القرارات السل يم، الف االمتناع فم ق القرارات السل يم، الف االمتناع فم ق 

 عف أق  المسسونيف.عف أق  المسسونيف.

  ًا، يػؤ  ًا، يػؤ  إ اريػإ اريػفم  ػؿ سػلاتيا التق يريػم لػيس اػرارًا فم  ػؿ سػلاتيا التق يريػم لػيس اػرارًا    ارة ارةياليًا  القوؿ  اف سروت اإياليًا  القوؿ  اف سروت اإ
 ي  ىذه االخيرة  التزاميػا  ي  ىذه االخيرة  التزاميػا    ارة ارةنتيسم خايرة اذا سيسقؿ راا م الق ا  علح ارارات اإنتيسم خايرة اذا سيسقؿ راا م الق ا  علح ارارات اإإلح إلح 

اا ػييـ الا يقػم ممػا يقاػؿ القػؽ ال سػتور  اا ػييـ الا يقػم ممػا يقاػؿ القػؽ ال سػتور  إلح إلح   مف اللسو مف اللسو السروت،  ما يقـر االفرا  السروت،  ما يقـر االفرا  
 النافذ.النافذ.  11141114مف  ستور القراؽ مف  ستور القراؽ   ((/ياليا/ياليا0808))المنروي عليو فم الما ة المنروي عليو فم الما ة 

تفسػػير ع ػػارة "رػػاف مػػف الواسػػب علييػػا اتخػػاذه وفقػػًا تفسػػير ع ػػارة "رػػاف مػػف الواسػػب علييػػا اتخػػاذه وفقػػًا إلػػح إلػػح   ((0))را قػػًا  لسػػأ  قػػا الفقػػورا قػػًا  لسػػأ  قػػا الفقػػو
يف واللػوائح( ىػو اف يف واللػوائح( ىػو اف للقوانيف واللوائح ، اف المقرو   ق ارة ) راف يسب اتخػاذه وفقػا للقػوانللقوانيف واللوائح ، اف المقرو   ق ارة ) راف يسب اتخػاذه وفقػا للقػوان

اللػػػوائح، اػػػوؿ تنقرػػػو اللػػػوائح، اػػػوؿ تنقرػػػو أو أو   القػػػرار وفقػػػًا للقػػػانوفالقػػػرار وفقػػػًا للقػػػانوف   ارػػػ ار ارػػػ ارم مخترػػػم م مخترػػػم  اريػػػ اريػػػترػػػوف السيػػػم اإترػػػوف السيػػػم اإ
تفسير يخرج  و عف م مونو ولو ارا  المورع تفسير يخرج  و عف م مونو ولو ارا  المورع إلح إلح   القسم، الف الني وا ح وال يقتمؿالقسم، الف الني وا ح وال يقتمؿ

 لني علح ذلؾ رراقم.لني علح ذلؾ رراقم.

وفػػػم النيايػػػم علػػػح الػػػرغـ مػػػف و ػػػوح نػػػي القػػػانوف، ومػػػف اقرػػػاـ الق ػػػا  وػػػ و وفػػػم النيايػػػم علػػػح الػػػرغـ مػػػف و ػػػوح نػػػي القػػػانوف، ومػػػف اقرػػػاـ الق ػػػا  وػػػ و 
. اال . اال إ ار إ ار فم  ؿ سلاتيا التق يريم  انيا ارار فم  ؿ سلاتيا التق يريم  انيا ارار    ارة ارةتقرة علح ع ـ ترييؼ سروت اإتقرة علح ع ـ ترييؼ سروت اإالمسالمس

اننا واستنا ًا للقسج التم سػقناىا نػرا وسػوب تػ خؿ الموػرع القرااػم لقسػـ ىػذا الخػالؼ اننا واستنا ًا للقسج التم سػقناىا نػرا وسػوب تػ خؿ الموػرع القرااػم لقسػـ ىػذا الخػالؼ 
الفقيػػم مػػف ناقيػػم، ومقالسػػم ت ػػايف االقرػػاـ الق ػػائيم، والقػػو ة  اخترػػاي الن ػػر فػػم الفقيػػم مػػف ناقيػػم، ومقالسػػم ت ػػايف االقرػػاـ الق ػػائيم، والقػػو ة  اخترػػاي الن ػػر فػػم 

إلػػح إلػػح   فػػم  ػػؿ سػػلاتيا التق يريػػم مػػف الق ػػا  القػػا  فػػم  ػػؿ سػػلاتيا التق يريػػم مػػف الق ػػا  القػػا     ارة ارةالقػػرارات الناوػػئم عػػف سػػروت اإالقػػرارات الناوػػئم عػػف سػػروت اإ
 .. ار  ار مقرمم الق ا  اإمقرمم الق ا  اإ

                                                           

 ..5151صص  ( د. زفعد عٞد ظٞد، ٍظدز ظاتق،( د. زفعد عٞد ظٞد، ٍظدز ظاتق،1))
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 الخاتمة
 قػػ  اف انتيػػح  قينػػا  قمػػ  اا، تورػػلنا لمسموعػػم مػػف االسػػتنتاسات والتورػػيات  قػػ  اف انتيػػح  قينػػا  قمػػ  اا، تورػػلنا لمسموعػػم مػػف االسػػتنتاسات والتورػػيات 

 نقر يا علح النقو اآلتم نقر يا علح النقو اآلتم 
 اواًل: االستنتاجاتاواًل: االستنتاجات

نتج ارار نتج ارار االرؿ اف السروت المسر  غير المقترف   روؼ ومال سات ال يمرف اف ياالرؿ اف السروت المسر  غير المقترف   روؼ ومال سات ال يمرف اف ي -00
 أنػو  أنػو   الموػرع يمرػف ترييفػوالموػرع يمرػف ترييفػو   ػارا ة ػارا ةما، والسروت ع ـ والق ـ ال ينػتج اال القػ ـ، ولرػف ما، والسروت ع ـ والق ـ ال ينػتج اال القػ ـ، ولرػف 

 ..إ ار إ ار ارار ارار 
التق يػػػػر ال ػػػػمنم ىػػػػو نتػػػػػاج السػػػػروت المال ػػػػس وىػػػػػو المسػػػػتخلي مػػػػف ال ػػػػػروؼ التق يػػػػر ال ػػػػمنم ىػػػػو نتػػػػػاج السػػػػروت المال ػػػػس وىػػػػػو المسػػػػتخلي مػػػػف ال ػػػػػروؼ  -11

 والمال سات.والمال سات.
القػػرار الناوػػئ عػػف السػػروت المورػػوؼ ىػػو اػػرار  ػػمنم، اذ تروػػؼ عنػػو  ػػروؼ القػػرار الناوػػئ عػػف السػػروت المورػػوؼ ىػػو اػػرار  ػػمنم، اذ تروػػؼ عنػػو  ػػروؼ  -22

الق ػائيم الق ػائيم ال ػروؼ والمال سػات والقػرائف سػوا  القانونيػم اـ ال ػروؼ والمال سػات والقػرائف سػوا  القانونيػم اـ   القاؿ، ويست ؿ عليو مفالقاؿ، ويست ؿ عليو مف
 فم قالم تتمتذ فييا  السلام التق يريم.فم قالم تتمتذ فييا  السلام التق يريم.   ارة ارةرا ة اإرا ة اإال الم علح توسو مقيف إال الم علح توسو مقيف إ

ح  فػػم قالػػم السػػروت ح  فػػم قالػػم السػػروت األولػػاألولػػ  السػػل م ػػػػػػػػ فػػم ن ػػر الػػ قا ػػػػػػ  رػػورتيفالسػػل م ػػػػػػػػ فػػم ن ػػر الػػ قا ػػػػػػ  رػػورتيف   ار  ار للقػػرار اإللقػػرار اإ -33
  ؿ السلام التق يريم. ؿ السلام التق يريم.  فم  ؿ السلام المقي ة واليانيم   فم قالم السروت فمفم  ؿ السلام المقي ة واليانيم   فم قالم السروت فم

فػػم اختيػػار التػػ خؿ مػػف فػػم اختيػػار التػػ خؿ مػػف    ارة ارة انيػػا "سػػلام اإ انيػػا "سػػلام اإ   ارة ارةيمرػػف تقريػػؼ السػػلام التق يريػػم لػػإليمرػػف تقريػػؼ السػػلام التق يريػػم لػػإل -44
فقػػوا التػػ خؿ فقػػوا التػػ خؿ أو أو   ع مػػو  رػػ   قالػػم مقينػػم وواػػت التػػ خؿ فييػػا، واختيػػار االسػػرا ع مػػو  رػػ   قالػػم مقينػػم وواػػت التػػ خؿ فييػػا، واختيػػار االسػػرا 

 لمقالسم ىذه القالم، مراعيم فم ذلؾ ال روؼ والمال سات المقيام  يذه القالم"لمقالسم ىذه القالم، مراعيم فم ذلؾ ال روؼ والمال سات المقيام  يذه القالم"
( مػػف اػػانوف مسلػػس ال ولػػم ( مػػف اػػانوف مسلػػس ال ولػػم 66نػػي الفقػػرة سا سػػًا مػػف المػػا ة )نػػي الفقػػرة سا سػػًا مػػف المػػا ة )  رغػػـ رػػراقم وو ػػوحرغػػـ رػػراقم وو ػػوح -55

المقػػػػ ؿ، إال اف الق ػػػػا  فػػػػم القػػػػراؽ تخػػػػ ا فػػػػم المقػػػػ ؿ، إال اف الق ػػػػا  فػػػػم القػػػػراؽ تخػػػػ ا فػػػػم   08680868( لسػػػػنم ( لسػػػػنم 5454القرااػػػػم راػػػػـ )القرااػػػػم راػػػػـ )
فػػػم  ػػػؿ السػػػلام فػػػم  ػػػؿ السػػػلام    ارة ارةاقرامػػو ون ػػػر فػػػم الاقػػػوف المق مػػػم  ػػػ  قػػػاالت سػػػروت اإاقرامػػو ون ػػػر فػػػم الاقػػػوف المق مػػػم  ػػػ  قػػػاالت سػػػروت اإ

 التق يريم.التق يريم.
التق يريػػم التق يريػػم   فػػم  ػػؿ سػػلاتيافػػم  ػػؿ سػػلاتيا   ارة ارةين ػػر الق ػػا  القػػا   فػػم القػػراؽ قػػاالت سػػروت اإين ػػر الق ػػا  القػػا   فػػم القػػراؽ قػػاالت سػػروت اإ -66

فػػم الن ػػر فػػم القػػرارات الناوػػئم فػػم الن ػػر فػػم القػػرارات الناوػػئم    ار  ار  سػػ ب قرػػر اخترػػاي مقرمػػم الق ػػا  اإ سػػ ب قرػػر اخترػػاي مقرمػػم الق ػػا  اإ
 فم اختراريا المقي .فم اختراريا المقي .   ارة ارةعف سروت اإعف سروت اإ



 (مقارنة دراسة) التقديرية سلطتها ظل في اإلدارة لسكوت القانوني التكييف 
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لػـ تتقيػ  مقرمػػم ا ػا  المػػو فيف فػم القػراؽ  ػػالق ر التوػريقم المػػذرور فػم الفقػػرة لػـ تتقيػ  مقرمػػم ا ػا  المػػو فيف فػم القػراؽ  ػػالق ر التوػريقم المػػذرور فػم الفقػػرة  -77
 .. ار  ار ( الف ذلؾ الق ر يخي مقرمم الق ا  اإ( الف ذلؾ الق ر يخي مقرمم الق ا  اإ66))

مػػف مػػف   ((0101)) يػػا الفقػػو لػػني الفقػػرة االخيػػرة مػػف المػػا ة  يػػا الفقػػو لػػني الفقػػرة االخيػػرة مػػف المػػا ة   لػػـ تفلػػح التفسػػيرات التػػم أتػػحلػػـ تفلػػح التفسػػيرات التػػم أتػػح -88
( مػػف اػػانوف مسلػػس ( مػػف اػػانوف مسلػػس 66اػػانوف مسلػػس ال ولػػم المرػػر ، وال الفقػػرة سا سػػًا مػػف المػػا ة )اػػانوف مسلػػس ال ولػػم المرػػر ، وال الفقػػرة سا سػػًا مػػف المػػا ة )

فػم فػم    ارة ارةللخػروج مػف ازمػم ترييػؼ سػروت اإللخػروج مػف ازمػم ترييػؼ سػروت اإ  08680868( لسػنم ( لسػنم 5454ال ولم القرااػم راػـ )ال ولم القرااػم راػـ )
 و وح الني.و وح الني.إلح إلح    ؿ السلام التق يريم، ويرسذ ذلؾ ؿ السلام التق يريم، ويرسذ ذلؾ

 التوصيات:التوصيات:ثانيًا: ثانيًا:   

نييػػػػب  الموػػػػرع القرااػػػػم اف يتػػػػ خؿ ويت ػػػػذ  مػػػػنيج الموػػػػرع الفرنسػػػػم وي ػػػػذ نرػػػػًا نييػػػػب  الموػػػػرع القرااػػػػم اف يتػػػػ خؿ ويت ػػػػذ  مػػػػنيج الموػػػػرع الفرنسػػػػم وي ػػػػذ نرػػػػًا  -
ًا سػػل يًا ًا سػػل يًا إ اريػػإ اريػػعػػف ممارسػػم سػػلاتيا التق يريػػم يوػػرؿ اػػرارًا عػػف ممارسػػم سػػلاتيا التق يريػػم يوػػرؿ اػػرارًا   اإ ارةاإ ارةامتنػػاع امتنػػاع   قػػ قػػ يي موس ػػو  موس ػػو 

عػػف ممارسػػم سػػلاتيا المقيػػ ة. عػػف ممارسػػم سػػلاتيا المقيػػ ة.    ارة ارةقالػػو قػػاؿ امتنػػاع اإقالػػو قػػاؿ امتنػػاع اإ   اإلغػػا  اإلغػػا يسػػوز الاقػػف فيػػو يسػػوز الاقػػف فيػػو 
( لسػنم ( لسػنم 5454( مف اانوف مسلس ال ولػم راػـ )( مف اانوف مسلس ال ولػم راػـ )66ا ة )ا ة )ونقترح تق يؿ الفقرة سا سًا مف المونقترح تق يؿ الفقرة سا سًا مف الم

أو أو   القػرار رفػاالقػرار رفػاأو أو   المق ؿ ليروف علػح النقػو التػالم  )يقػ  فػم قرػـ االمػرالمق ؿ ليروف علػح النقػو التػالم  )يقػ  فػم قرػـ االمػر  08680868
 ارار وفقًا الختراراتو ارار وفقًا الختراراتو أو أو   الييئم عف اتخاذ امرالييئم عف اتخاذ امرأو أو   امتناع المو ؼامتناع المو ؼ



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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،  ار الق ارة القر يم، -00 ،  ار الق ارة القر يم،السواىر ، الرقاح فم الفقو والقلـو  ..08630863 يروت،  يروت،   السواىر ، الرقاح فم الفقو والقلـو
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 :ـمخــــصــالمـ
 قريػػػم اتخػػػاذ اراراتيػػػا فػػػم االوػػػراؿ المتاقػػػم ليػػػا، إال إذا  قريػػػم اتخػػػاذ اراراتيػػػا فػػػم االوػػػراؿ المتاقػػػم ليػػػا، إال إذا    ارة ارةالقاعػػػ ة أف تتمتػػػذ اإالقاعػػػ ة أف تتمتػػػذ اإ

  ارا تيا  ورؿ رريحارا تيا  ورؿ رريحألزميا القانوف  ات اع ورليم مقينم، وعلح ذلؾ يمرف اف تفرح عف ألزميا القانوف  ات اع ورليم مقينم، وعلح ذلؾ يمرف اف تفرح عف 
أو أو   الرمت تساه  قا ال ات األفرا الرمت تساه  قا ال ات األفرا    ارة ارة منم، وىذا األخير يستوؼ مف التزاـ اإ منم، وىذا األخير يستوؼ مف التزاـ اإأو أو 

خلػػؼ خلػػؼ    ارة ارةعػػ ـ م اوػػرتيا لػػ قا مياميػػا التػػم اورليػػا الييػػا القػػانوف. ويػػؤ   اقتمػػا  اإعػػ ـ م اوػػرتيا لػػ قا مياميػػا التػػم اورليػػا الييػػا القػػانوف. ويػػؤ   اقتمػػا  اإ
أرػػػ   أرػػػ     ااالقػػػاؽ ال ػػػرر  ػػػاألفرا ، وقرمػػػانيـ مػػػف قػػػؽ التقا ػػػم. لػػػذالقػػػاؽ ال ػػػرر  ػػػاألفرا ، وقرمػػػانيـ مػػػف قػػػؽ التقا ػػػم. لػػػذإلػػػح إلػػػح   سػػػياج السػػػروتسػػػياج السػػػروت
 ػمنيًا. إال أف  ػمنيًا. إال أف أو أو   الػذ  اػ  يرػوف سػل ياً الػذ  اػ  يرػوف سػل ياً    ار  ار رفم القػرار اإرفم القػرار اإ   ارة ارةوت اإوت اإالمورع علح سرالمورع علح سر

ال   واف يروف فػم  ػؿ االخترػاي المقيػ  ليػا ال   واف يروف فػم  ػؿ االخترػاي المقيػ  ليػا    ارة ارةالقرار السل م الناوئ عف سروت اإالقرار السل م الناوئ عف سروت اإ
 وف السػػػلام التق يريػػػم، االمػػػر الػػػذ  تسػػػ ب فػػػم اخػػػراج القػػػرارات الرػػػا رة وفػػػؽ السػػػلام  وف السػػػلام التق يريػػػم، االمػػػر الػػػذ  تسػػػ ب فػػػم اخػػػراج القػػػرارات الرػػػا رة وفػػػؽ السػػػلام 

 ت خؿ توريقم.ت خؿ توريقم.إلح إلح   ألمر الذ  يقتاجألمر الذ  يقتاج، ا، ا ار  ار التق يريم مف راا م الق ا  اإالتق يريم مف راا م الق ا  اإ
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ABSTRACT : 

The rule is that the administration should be free to make its 

decisions according to the forms available, unless the law requires 

to follow a certain form. Therefore, it can explicitly or implicitly 

disclose its will. The latter reveals the administration's silence 

towards some requests of individuals or not carrying out some of 

its tasks entrusted to it by law. The administration's refuge behind 

the fence of silence leads to the harm of individuals and affects 

their freedoms of litigation. Thus, the legislator has made the 

administrative decision as the nature of the administration's 

silence  which may be negative or implicit, but the negative 

decision resulted from the administration's silence must be within 

its restrictive specialization without discretionary authority, Thus, 

the discretionarg decisions have jumped out of the Administ rative 

judiciarg's censorship,  and that requires a legislative intervention. 


