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 1ــةـــالمقـــــــدمـــ
العامة منن  دارةإن أكثر ما يهدد حرية الفرد في ممارستة لحياته هو ما تفرضه اإل

, وبنلل  جدند بن ن دار قيود وضوابط, من خالل ما تتمتع به من سمطات في الضبط اإل
الدسنناتير كافننة تكفننل الحريننات العامننة والحةننوف ادساسننية لالفننراد وتةننو  بتج نني  ممارسننتها 

ن خننالل توديننه رسنناله لممخننره تننرخل لننه مننن خاللهننا الةيننا  بتج نني  هننل  الحريننات مننع منن
أو  مراعننناة منننا يةتضنننيه التج ننني  التخنننريعي عنننادة منننن عننند  دنننوا  اجتةنننال ا نننل الحنننف

 م ادرته تحت خعار التج ي .

 إدارة فني :األولاألتدنا   بمهمنة م دودنة لات اتدناهين, ةداريناإل السنمطة تةنو 
خباه الخدمات توفير يكفل جحو عمى لعامةا وتسيير المرافف  .لألفراد العامة الحادات وا 
 وال نحة العنا  األمنن( الثالثنة التةميدينة بعجا نر  العا  حماية الج ا  في ادتدا  الثاجي:
 ادقت اد  العا  الج ا  في المتمثمة الحديثة وم اهر  أبعاد  ث ) العامة العامة والسكيجة

 والبيئي.

الةاجوجينة  منن األعمنال يعند دار اإل التنرخيل إدنرا  فننن تةند  منا عمنى وبالترتينب
 بم اولنة األخنخال ألحند بمودبنه والتي ترتب آثار قاجوجينة , تن لن دارةاإل بها تةو  التي
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 ةداريناإل اإلدرا ات بين من ا رقابي اإداري إدرا    ُيعد  و  معيجة, حرية ممارسةأو  ما, جخاط
 قاجوجي ج ا  من يتضا ل ويتجاقلأو  ي داد قد استعمال العممية, الحياة في المستعممة

 الم نيةة الحرينات التةميدينة منن بحرينة متعمةنة الرخ نة كاجنت إلا منا وبحسنب آلخنر,
 مسنتو إلنى  يرقنى د قندأو  يرقنى بجخناطأو  وال نجاعة, التدنارة بحرينةأو  بالخخ نية

 المخنره خّولهنا للن  ادنل قاجوجي نا فمنن والمج منة دسنتوري ا, بها المعترف الحريةأو  الحف
: األسـلو  األول:األسنموبين أحند باتبناه األفنراد ِتدنا  والمنج  المجنع والجهني, األمنر سنمطة

 المرغنوب الحرينةأو  الجخناط بممارسنة ة لخنخل منادارينأن تن لن السنمطة اإلالوقـئيي: 
  ,والج نا األضنرار بالم نمحة العامنةإلنى  كنان هنلا الجخناط د ينؤد  بالجتيدنة إلا فيهمنا,

ــئني: الردعــي:العننا  بسننبب ممارسننة هننلا الجخنناط. تسننتخد  هننلا  دارةفهجننا اإل األســلو  الن
كنان أو  وأدواتنه الوقنائي األسنموب يكفني د عجندما وللن  مبنرر, لنه كنان األسنموب إن

 عكس الجتائج المردوة.إلى  الجخاط المة ود ممارسته يؤد 
 دارةعممننني, بننن ن اإلتكمنننن اهمينننة البحنننث منننن داجبينننه الج نننر  والأهميـــة ال:حـــ : 

مجهننا لالةاجوجيننةل والتنني يتفننره  دار باعتبارهننا سننمطة عامننة, تسننتخد  اسنناليب الضننبط اإل
مجهننا الةننرارات التج يميننة والفرديننة ولالوسننائل الماديننة والبخننريةل الظننر  مجهننا هننو تج نني  

ون, لجخاطاته  وحرياته  ومراقبتها في آن واحد لتحةيف وارسنا  دولنة الةناج األفرادممارسة 
حتى د تع  الفوضى, مستخدمة اساليب  درية لردعيةل ترسن  وتضنبط بواسنطة المخنره 

, اهمهنننا لالتنننرخيل دارةرقابينننة تحننندد منننن قبنننل اإل ألهميتهنننا وخطورتهنننا, وكنننلل  أسننناليب
ة اآلمنرة دارينل أما عن سبب دراسة هنل  الموضنوه, هنو لتوضني  بن ن الةنرارات اإلدار اإل

جوجي , اجخنننا  أو   يجنننتج آثنننار قاجوجينننة فننني الوضنننع الةننناهننني ليسنننت الجمنننولج الوحيننند النننل
ة منا د تتنوفر بهنا ال نفة اآلمنرة دارينفي حين أن هجا  منن الةنرارات اإل ,لظا   إتعديال أو 

والتني هنيل التنراخيل  األفنرادولكجها تحدث آثار قاجوجية وتؤثر بخكل مباخر عمنى حيناة 
 ةل دارياإل

ة وفي داريمن تعسف استخدا  السمطة اإلالحد إلى  تهدف الدراسةأهداف ال:ح : 
عجننند ممارسنننته  دجخنننطته , ومنننن ثننن   األفنننرادجفنننس الوقنننت وضنننع  نننوابط وقينننود لحرينننات 



 العراق في الخاصة نذطةواأل العامة الحريات رلى الحفاظ في ودوره اإلداري يصالترخ

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

00 

أو  فني لاتنه هنو لنيس مجحنة دار تسميط الضو عمى مفاهي  معيجة مجها,ان التنرخيل اإل
رفننن  أو  الظننا أو  , التنني تت ننرف بننه منننن حيننث سننحب دارةتبننره مننن لننندن اإلأو  مجننة

تدديننند, فهنننلا الفهننن  الخننناطح يدنننب أن ي نننح  والنننل  ي هنننر بخنننكل واضننن  فننني طمنننب 
 منن ُيَعند   دار اإل التنرخيل مدتمعنات حديثنة العهند بالديمةراطينة, كمدتمعاتجنا, كمنا أن

 الخنال الجخناط م اولنة تودينه ومراقبنة فني وفعالية استعماد الةاجوجية الوسائل أكثر بين
 مفهومه يتجوه إدرا  المدتمع, إجه في والفردية جهام الدماعية العامة, الحريات وممارسة

 يج مها. التي المواضيع تجوه بحسب وهدفه
 دار : ان ادخنننكالية التننني تتجاولهنننا هنننل  الدراسنننة   التنننرخيل اإلاشـــيئلية ال:حـــ 

ودور  فنني الحفنننا  عمنننى الحرينننات العامنننة وادجخنننطة الخا نننة  ت هنننر بخنننكل واضننن  منننن 
وجنننوه التنننوا ن النننل  يدنننب ان  األفنننرادة و دارينننالسنننمطة اإلخنننالل آلينننة تحديننند العالقنننة بنننين 

يتحةف بين هلين الطرفين ويتفره من هل  ادخكالية مدموعة من التساؤدت التني تبحنث 
 عن ادابة مةجعة, وأه  هل  التساؤدت :

؟ وما هي الحدود التي يدنب أن د ينت  تداو هنا دار ما هو المة ود بالترخيل اإل .ٔ
 ا حاب الخ ن ثاجيا. األفرادو  اود دارةمن قبل اإل

كيننننف يمكننننن تحةيننننف التننننوا ن بننننين الحريننننات العامننننة التنننني تكفننننل الدسنننناتير بحف هننننا  .ٕ
 ومةتضيات حف  الج ا  العا .

مننا هنني الضننماجات التنني تحةننف التننوا ن بننين الم ننال  العامننة والخا ننة فنني ممارسننة  .ٖ
 الجخاطات؟

التمسنن  بهننا  األفننرادومنناهي الحنندود التنني يدننب عمننى  مالمة ننود بالحريننات العامننة؟ .ٗ
 وعد  تداو ها؟

ان تنج   ممارسنتها عنن طرينف  دارةمالا ية د بادجخطة الخا ة؟ وكينف يمكنن لنإ .٘
 ؟دار الترخيل اإل

, عجنندما تةننو  ادخيننرة دارةواإل األفننرادالا هجننا  مخننكمة قائمننة بننين فرضــية ال:حــ : 
ان تمنج  أو  خنطته فني حةهن  بممارسنة اج األفنرادبعرقمة ادرا ات مج  التراخيل, فتمجع 
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 الترخيل ولكن تتداهل دورها الرقابي, فالخخل يرغب فةط في إ النة العةبنات الةاجوجينة
ة من أمامه لممارسة الحرية والجخاط الفرد  المرغوب فيهما بعد دهند يبللنه لند  دارياإلو 

وفنني المةابننل يتودننب عمننى هننل  , بالممارسننة إدار ة باست نندار تننرخيل داريننالسننمطة اإل
 ترفضه.أو  ة الت ا  حك  الةاجون وهي ت در قرار الترخيلاألخير 

ــة ال:حــ :  لمو ننول لمظايننة المتوخنناة مننن هننل  الدراسننة, ودعتبننارات تتعمننف منهجي
بالموضوه , اجتهدجا المنجهج التحميمني, منن خنالل تحمينل الج نول الدسنتورية والةاجوجينة 

ة فننني دارينننالسنننمطة اإلوالحرينننات العامنننة ودور  دار التنننرخيل اإل التننني تجاولنننت موضنننوه
 بطها, والوقوف عمى المخالفات والخروقنات الةاجوجينة ومجاقخنتها, ومند  امكاجينة ايدناد 
الحمنننول الماجسنننبة لهنننا, بننناقتراح تو نننيات معيجنننة وادسنننتجاد عمنننى جتنننائج تخنننرج بهنننا هنننل  

 بما يحةف الم محة العامة والخا ة عمى حد سوا .و  الدراسة
كالية التني يطرحهنا هنلا الموضنوه , فةند قسنمجا لالدابنة عنن ادخنهييلية ال:حـ : 

وللنن  فنني  دار : حةيةننة التننرخيل اإل األولالمبحننث هننل  الدراسننة وفننف الخطننة ادتيننة: 
وجطننننناف سنننننمطته فننننني  دار : التعرينننننف بنننننالترخيل اإلاألولمطمبنننننين يتضنننننمن المطمنننننب 

ة, دارينننوو يفتنننه اإل دار المطمنننب الثننناجي: خ نننائل التنننرخيل اإلو  ةداريننناددنننرا ات اإل
فننني الحفنننا  عمنننى الحرينننات العامنننة وادجخنننطة  دار المبحنننث الثننناجي: أثنننر التنننرخيل اإل

: التعرينننف بالحرينننات العامنننة األول الخا نننة, ويكنننون فننني مطمبنننين جتجننناول فننني المطمنننب
والمطمنب الثناجي: مفهنو  ادجخنطة  دار ومد  قابميتها لمتج ي  والتةييد ب داة التنرخيل اإل

 ة في ضبط وتج ي  ممارستها.يدار الخا ة ودور السمطة اإل

 ادلبحث األول
 ادايٌحقُقت الرتخُص اإل

   ننناهرة متميننن ة وفعالنننة Administrative Licensing دار يعنند التنننرخيل اإل
جخنن ت لموادهننة التحننديات اددتماعيننة وادقت ننادية, مننن خننالل ادسنناليب الرقابيننة التنني 

ب سنموب التننراخيل, والنل  يعتبننر والنتحك  فيننه  األفننرادفني رقابننة جخناط  دارةتسنتخدمها اإل
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ادطننار اددتمنناعي والننديمةراطي لمسننمطة التخننريعية مننن  ننياغة ج ننول قاجوجيننة تننج   
الدواجنب ادقت ننادية واددتماعينة والتنني تكنون متداخمننة وتعن   ال ننجاعات المخطنط لهننا 
مننن قبننل الدولننة بخننكل مننج   ب سننموب رقننابي يكفننل الحريننات العامننة لالفننراد فنني ممارسننة 

مطمبننين يتضننمن إلننى  وهننلا محننل البحننث وعميننه سجةسنن  هننلا المبحننث ٔطته  الخا ننةاجخنن
 ةداريننننوجطننناف سننننمطته فننني اددننننرا ات اإل دار التعريننننف بننننالترخيل اإل :األولالمطلـــ  

 .ةداريوو يفته اإل دار خ ائل الترخيل اإلالمطل  النئني: و

 تادايَتعرَف الرتخُص ونطاق سلطتو يف االجراءاث اإل:ادلطلب األول
ادننننرا  قنننناجوجي  ننننادر عننننن السننننمطة أو  , كوجننننه عمننننلدار ية نننند بننننالترخيل اإل

بمةتضنننناها رقابتهننننا عمننننى  دارةة وهننننو وسننننيمة قاجوجيننننة تمننننارس اإلإداريننننالخننننبه أو  ةدارينننناإل
الحريات والجخناطات الفردينة وهنو بنلل  ادنرا  حكنومي الظنر  ادسناس مجنه هنو تحةينف 

وفننني  ترغنننب الننندول المتةدمنننة الو نننول اليهنننا المجفعنننة العامنننة والرفاهينننة اددتماعينننة التننني
ضنننننو  لالننننن  يتودنننننب تسنننننميط الضنننننو  عمنننننى المعجنننننى المظنننننو  واد نننننطالحي لم نننننطم  

تعرينف التنرخيل لظنة وا نطالحا وسنجتجاول فني  األولالترخيل ويكنون للن  بفنرعين , 
 ة .داريالفره الثاجي جطاف ومدال الترخيل في اددرا ات اإل

 لغة واصطالحئتعريف الترخيص  :األولالفرع 
التعرينننننف المظنننننو  لمتنننننرخيل : ان كممنننننة التنننننرخيل مخنننننتةة منننننن الفعنننننل رخنننننل 
ويرخل, وقد ورد في لسان العرب   رخل له في األمنر: ألن لنه فينه بعند الجهني عجنه, 
واألسنن  الرخ ننة: تننرخيل اد لمعبنند فنني أخننيا  خففهننا عجننه. والرخ ننة فنني األمننر :هننو 

 ٕكلا وكلا ا  ألجت له بعد جهيي ايا  عجه  .خالف التخديد , وتةول :رخ ت فالجا في 
وفي الةاموس المحيط الل  ورد فيه أن   الرخ ة بضمة :ترخيل اد لمعبد فيما يخففه 

                                                           

(1 (Dr.J.J.R. Upadhaya , Administrative law,7th edition, India, 2009, P.337. 

ابننن مج ننور, لسننان العننراب , بيننروت , دار احيننا  التننراث العربي,مؤسسننة التنناري  العربنني, الطبعننة ل (ٕ
 .ٛٚٔل , المدمد الخامسٕٜٜٔالثاجية , 
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المعننناجي إلنننى  بادضنننافة عمينننه, وينننر  النننبع  أن كممنننة التنننر خنننيل فننني المظنننة العربينننة
بننه فنني بدايننة  ادخننر  التنني تنندل عميهننا, تعنند اسننتثجا  مننن الحريننة دالح ننر, ا  د يننراد

األمر تةييند المنرخل لنه واجمنا ية ند بنه التخفينف عجنه والتيسنير عمينه فني ممارسنة حنف 
 ادلن بم اولة أمر مباح أ ال. أو  من الحةوف

هنو عبنارة عنن    دار أما بالجسبة لمتعريف الفةهي: فير  البع  أن الترخيل اإل
وقاينة ممنا قند يجخن  عجنه منن وسيمة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة الجخاط الفرد  لم

ة  نالحية فنر  مناترا  مجاسنبا ومالئمنا منن دارينضرر,من خالل اعطنا  المؤسسنات اإل
رف  ادلن بممارسة جخاط معين الا كان غير مستوف أو  الوسائل لمجع وقوه الضرر,

لمخروط التني قررهنا المخنره التني اعندها مسنبةا وللن  بتةييند الجخناط المفنر  بمنا ينتالئ  
 ٔ محة العامة, والل  هو استثجا  من اد ل العا  وهو الحرية.مع الم

 ةدارينطئق ومجئل الترخيص في االجراءات اإل: الفرع النئني
فني ضنو   دار يتض  من خالل تعريف الترخيل ا طالحا , بان الترخيل اإل

يعتبننننر  ننننورة مننننن  ننننور الةننننرارات  دار لجخنننناطها المتعمننننف بالضننننبط اإل دارةممارسننننة اإل
ة, وادلن وغيرهنا, دارينمسميات مختمفة كالرخ ة اإل دار ال يتخل الترخيل اإلة,يدار اإل

 Administrativeة  داريننننويكننننون لننننه اسننننتعمادت مختمفننننة فنننني الحينننناة العمميننننة اإل
Processمن اتخال الوسائل الةاجوجية لتج ي  ومراقبة ممارسة ادخنخال  دارة  تمكن اإل

 بالمننال العننا  وللنن  باسننتعماله اسننتعماد خا ننا.لجخنناطاته  وبعنن  حرينناته , وادجتفنناه 
ة دارينللل  ان استعمال هل  ادداة يعد سالح لو حنديين, يمكنن ان تسنتخدمه السنمطة اإل

 عامننة والننل  يختمننف بمفهومننة النندقيفوللنن  دهميتننه وخطورتننه عمننى الحةننوف والحريننات ال

                                                           

ة والةرارات المرتبطة والمتعمةة بها في قضا  وافتا  داريد. محمد ماهر ابو العيجين , التراخيل اإل ل(ٔ
, ٕٙٓٓى,األولننة , الةنناهرة, دار ابنو المدنند لمطباعننة بننالهر , الطبعننة مدمنس الدولننة , دراسننة تحميمينن

 .ٙٙل
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خنننديد لننن  جدننند , ولكنننن لالسنننف الٔي والد ئننني والتننني تعتبنننر اقنننل خطنننورةعنننن الح نننر الكمننن
.وهجننا  دار والرقننابي لمتنرخيل اإل دار تعرينف خنامل وكامننل يعطني الفحننو  العممني واإل

جننننود ان جسنننننتعر  بعننننن  التعريفننننات والتسنننننميات المسنننننتعممة التنننني لكنننننرت فننننني مفهنننننو  
 ال عرفه بةوله: :Schwartzٕ , جلكر تعريفدار الترخيل اإل

The licensing power can be very effective weapon of 

regulation, especially when it is coupled, as it is almost always is, 

with the authority to revoke or suspend license which have been 

granted. 

ة تمتم  سالح فعال والل  يعد  ورة من  ور التج ني  داريبمعجي ان السمطة اإل
أو  ادلظنا أو  منن خنالل سنمطة المنج  األفنراددهنة فني موا دارةوالتةييد التي تستخدمها اإل

هنننو وسنننيمة رقابينننة سنننابةة عمنننى ممارسنننة الجخننناط, فهنننو اسنننموب وقنننائي و  تعمينننف الرخ نننة,
أو  لتحةيف الظايات الضابطة المتمثمة في حماية الج ا  العا  سنوا  فني مفهومنه التةميند 

 مفهومه الحديث.

رط الالئحننة لممارسننة جخنناط وعرفننه عمننر أحمنند حسننبو بةولننه:   ية نند بننه أن تخننت
 .ٖترخيل سابف بلل  من السمطة المخت ةأو  معين ضرورة الح ول عمى إلن

 Licensing Administrative  دار الا يفه  من للن  ان سنمطة التنرخيل اإل
Powerة ل ال  الدهنة الممجنوح داري  هو تعبير  ري  يعبر عن رضا وقبول الدهة اإل

 في المرغوب الحريةأو  الجخاط بممارسة مج مة المعجي أو لها الرخ ة سوا  كان فردا
                                                           

فنني حمايننة البيئننة , دراسننة تطبيةيننة فنني دولننة ادمننارت العربيننة  دار جننواف كجعننان, دور الضننبط اإل (ٔ)
, فبراينننر, األولالمتحنندة, مدمنننة دامعنننة الخنننارقة لمعمنننو  الخننرعية وادجسننناجية, المدمننند الثالنننث, العننندد 

 .ٜ٘ل ,ٕٙٓٓ
(2(Bernard Schwartz ,An Introduction to American Administrative Law, 2nd 

edition, 1962.P 86. 

 ,ٜٜٜٔى, األولن طبعنة العربينة, الجهضنة دار ,مةارجنة ,دراسنة اددتماه حرية حسبو, أحمد عمرو ل(ٖ
 .ٛٚل
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 لنه إدار  إدنرا  لممارسة لنلل  فهنو يعند بهل  له لديها لإلن بمسعا  وقبولها ممارستهما
 األفنراد ممارسنة لند  العنا  الج نا  عمنى المحاف نة إمكاجينة دارةيعطني اإل وقنائي, دور

 بهندف م اولتنه تج ني أو  لفنرد ا الجخناط أخطنار منن ووقاينة المدتمنع وحريناته  حةنوقه 
 ٔبه. العا  الج ا  وحماية به اإلضرارَ  المدتمع ومجع في ادضطرابات توقي

ان النندول المتةدمننة اخننلت ترسنن  اتداهننات ددينندة تحنندد ادسننموب والطريةننة التنني  
تسننتطيع مننن خاللهننا اخضنناه اعمننال وفعاليننات وحننرف معيجننة لسننيطرة الرقابننة الحكوميننة, 

مننن هننل  ادسناليب الرقابيننة متفناوت جسننبيا, حيننث تخنكل الرقابننة فنني حينث يكننون الظنر  
بعنننن  الحننننادت م نننندر دخننننل اضننننافي لمدولننننة وللنننن  مننننن خننننالل تةيينننند اعمننننال معيجننننة 
واخضناعها لخنروط رقابينة معيجننة, هنلا منن داجننب ومنن داجنب اخننر يدنب ان يكنون جننوه 

ي مثننل العمننل الننل  يمننارس ويسننتودب ح ننول التننرخيل, يحةننف مجفعننة عامننة ويكننون فنن
 ٕهل  الحالة تةييد لعدد ادخخال في ممارسة عمل معين.

مننننن خننننالل مننننج   دارةجسننننتطيع الةننننول بننننان ادسننننموب الرقننننابي الننننل  تمعبننننه اإل ا  لإ
التننراخيل, يضننمن سننير العمننل وتجفيننل  باسننموب  ننحي  يضننمن سننالمة المدتمننع, مننن 

هنننو  دار ل اإلخنننالل الضنننوابط والةينننود المتمثمنننة بنننالتراخيل. وعمينننه, جنننر  بننن ن التنننرخي
مفتنناح الننل  يفننت  ادبننواب امننا  الحريننات ادقت ننادية والتنني يدننب ان د تظمننف مننن قبننل 

وسنيمة رقابينة وقائينة ود يمكنن  دار الدهات التخريعية المخت نة,و بمنا ان التنرخيل اإل
ممارسنننة الحرينننات اد بعننند الح نننول عمنننى الموافةنننة المسنننبةة منننن الدهنننات المعجينننة فهنننو 

 دارةوالل  ية د بنه إخطنار اإلة ل ادخطار المسبفل داريالسمطة اإليختمف عن اخطار 
 األفننرادمسننبةا لكنني تكننون عمننى عمنن  مسننبف بالمخنناطر التنني يمكننن أن تننجد  عننن ممارسننة 

ا جننل عميننه الةنناجون , ويختمننف هننلا لإد إ دارةاإلخطننار د تخننترطه اإلو  لجخنناط معننين ,
                                                           

دار الدامعينة لمطباعنة والجخنر , الن)دار اإل الةناجون لاتينةل دار فهمي,الةناجون اإل  يد أبو م طفىل (ٔ
 .ٛٚل ,ٕٜٜٔوالتو يع,بيروت, لبجان,ط 

وحنندود , مطننابع الطننوبدي التداريننة , الةنناهرة,  دار عننادل السننعيد محمنند ابننو الخيننر, الضننبط اإلل (ٕ
 .ٖٕٚل ,ٖٜٜٔ
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الموافةننننة, ويعنننند أو  دننننا ةاإلننننى  اددننننرا  عننننن التننننرخيل فنننني ان ادخطننننار د يحتنننناج إد
 .ٔأسموبا وسطا بين الج   الوقائية والج   العةابية الرادعة

الةنننننرار الةضنننننائي ال نننننادر منننننن المحكمنننننة العمينننننا فننننني إلنننننى  وهجنننننا جنننننود ان جخنننننير
 Motor Service v. State of مدراس/الهجند, حينث تو نمت المحكمنة فني قراراهنا

Madras,   النل  ينج   ادعمنال  دار التنرخيل اإل   لان ج ا  ٖٜ٘ٔال ادر في عا
ل عمننى العكننس مننن repugnantمثيننر لالخننمئ ا  لأو  التداريننة هننو د يعنند ج ننا  مكننرو 

فننني قننناجون منننج  التنننراخيل  g)ل لٔالفةنننرة ل ٜٔللننن  فهنننو مج نننول عمينننه فننني المنننادة 
الهجنند ل وفنني الوديننات المتحنندة ادمريكيننة جدنندان هننلا الج ننا  تبمننور بخننكل دينند كتطبيننف 

  ٕاض  من قبل السمطة التجفيلية ولل  بمودب الدستور ادمريكي.و 

 Licensing  دار الا يتض  من خالل ما ت  مجاقخته بان سمطة التنرخيل اإل 
Administrative Powerة يف ن  عنن دارين  هو تعبير  ري   ادر عنن السنمطة اإل

 رف  عنننننند  الرضننننننا فيحالننننننة الننننننأو  Acceptance"فنننننني حالننننننة الةبننننننول  دارةرضننننننى اإل
Rejection.  

 تادايَووظُفتو اإل ادايٌخصائص الرتخُص اإل: ادلطلب الثانٍ
ادنرا  قناجوجي يختمنف عمنا سنوا , وتكناد أو  بو فه عمل دار يتمتع الترخيل اإل

  وال نفات تتخننابه منع غيننر  منن الننج   واددننرا ات "Characteristicsهنل  الخ ننائل
المفننردة فنني أو  ال الخنناطح لمم ننطم ادسننتعمإلننى  الةريبننة, وهننلا بطبيعننة الحننال يننؤد 

 ادخطنارأو  غير محمها, وفي غير موضنعها الحةيةني كمنا هنو الحنال بالجسنبة لمت نري 
  يتمينن   إدار   قننرار  دار ادلن وغيرهننا مننن الم ننطمحات. لننلا يعتبننر التننرخيل اإلأو 

                                                           

 ,ٕٕٓٓد.مادد راغب الحمو ,قاجون حماية البيئة في ضو  الخريعة, مجخ ة المعارف ادسكجدرية , ل(ٔ
 . ٖٓٔل

(2) Justice C.K. Thakkar (Takwani),Lectures on Administrative law, 4th 

Edition,India,2009, P 339. 
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, ٔة العاديننةادخر داريننبدممنة مننن ال نفات والخ ننائل تمين   عننن غينر  مننن الةنرارت اإل
فننرعين جسننتعر  مننن خاللهمننا هننل  الخ ننائل, الفننره إلننى  وعميننه سجةسنن  هننلا المطمننب

ة رسننمية. والفننره إدارينن ننادر مننن دهننة  إدار كمسننتجد قنناجوجي  دار : التننرخيل اإلاألول
 الثاجي: الترخيل لو طبيعة تجفيلية تتمي  بالديمومة والت قيت.

صـــئدر مـــن جهـــة  إدارييمســـتند قـــئنوني  داريالتـــرخيص اإل: األولالفـــرع 
 ة رسميةإداري

قاجوجي اجفراد   ادر  إدار هو ت رف  دار كما لكرجا سابةا, ب ن الترخيل اإل
ة يتخنننل خنننكل مسنننتجد قننناجوجي, يترتنننب عمينننه اثنننار إدارينننخنننبه أو  ةإدارينننعنننن دهنننة رسنننمية 

  دارةقاجوجينننننننننننننة تنننننننننننننجعكس بخنننننننننننننكل مباخنننننننننننننر عمنننننننننننننى عالقنننننننننننننة الدهنننننننننننننة الماجحنننننننننننننة   اإل
"Administration"خنننر  المننرخل لها,هنننل  ادثنننار يمكننن ادحتدننناج بهنننا مننع الدهنننة اد

الدهننات الرسننمية المخ  ننة أو  ةداريننفيمننا بعنند فنني حالننة حنندوث خننالف مننع الدهننة اإل
ادخننر  المكمفننة بمراقبننة ادحننوال والمتمثمننة عمننى سننبيل المثننال ل خننرطة المننرور بالجسننبة 

الدهننات ادخنننر  أو  وامننتالكه  لهننا لمراقبننة السننير والننرخل الةياديننة لمسنننائةي المركبننات
التابعة لمدولة كخرطة حف  الج ا  العا , والل  يجعكس ايضا عمنى الدهنة الممجوحنة فني 

إلنى  حالة عد  تجفيل وتطبيف الخروط الةاجوجية لمج  الرخل والل  بطبيعنة الحنال ينؤد 
توقيف المعجي بادمر عنن ممارسنة الجخناط المنرخل بنه أو  الظا أو  بسحب دارةقيا  اإل
 .ٕسابةا 

 ةدارينننننوهجنننننا يدنننننب ان ججنننننو  بنننننان لكنننننر كممنننننة لمسنننننتجدل ية ننننند بهنننننا الرخ نننننة اإل
 Administrative License   التني تكنون ب نيظة قنرار يدنب ان تكنون  نريحة د ان

                                                           

, ٜٜٜٔلدراسننة مةارجننةل ,دار الجهضننة العربيننة ,طبعننة, دار رأفننت فننودة, عجا ننر ودننود الةننرار اإلل (ٔ
 .ٜٓل

 عنين دامعنة الحةنوف ,كمينة ةدولن دكتنورا  رسنالةدار , الترخي ناإل , دبرينل عثمنان دمنال محمند ل(ٕ
 .ٜٛل ,ٕٜٜٔ خمس,
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ت نندر بخننكل ضننمجي, الننل  لننيس لننه ودننود منناد  مممننوس واجمننا هننو عبننارة عننن سننكوت 
لفتنرة الةاجوجينة المحنددة لمنج  وهلا السكوت يفسنر فيمنا بعند ب جنه قبنول الا مضنت ا دارةاإل

 الرخ نة لممسننتفيد وهننلا بطبيعننة الحننال لننه دواجننب سننمبية اكثننر مجهننا ايدابيننة, دجننه يننؤد 
, فنننني حننننين يدننننب ان تكننننون واضننننحة دارة ع عننننة الثةننننة واجعنننندا  الخننننفافية لنننند  اإلإلننننى 

هننلا مننن داجننب, ومننن داجننب اخننر  دار رفضننها لمتننرخيل اإلأو  و ننريحة فنني موافةتهننا
 ٔ  في قرارها.Arbitrary useد تتعسف  دارةيعطي اخارة لالفراد بان اإل دارةسكوت اإل

 نريحة وخنفافة فني تعاممهنا منع  دارةوجر  في هلا الموضنع, يفضنل ان تكنون اإل
اثجننا  ممارسننته   األفنرادقمننف إلننى  فنني منا يتعمننف بمسننالة التنراخيل, لكنني د ينؤد  األفنراد

 لمخاريعه  الخا ة.

هنننو عمنننل منننن اعمنننال الةننناجون العنننا   دار ن التنننرخيل اإل للننن  بننن منننن يتضننن  لا  إ
أو  , الدهة المعجية هجا فني ا ندار التنراخيل قند تكنون النو ارةدار وبالتحديد الةاجون اإل

ة  إدارينننن... غيرهمننننا, وفنننني جفننننس الوقننننت يدننننب ان د ججسننننى الدهننننات الخننننبه أو  البمديننننة
Quasi-Administrativeوغيرها..   مثل المج مات والجةابات المهجية 

 الترخيص ذو ط:يعة تنفيذية تتميز :ئلديمومة والتأقيت: الفرع النئني
قننناجوجي  نننادر بنننادرادة المجفنننردة  إدار تجبنننع هنننل  الخا نننية منننن كوجهنننا ت نننرف 

الج نننا  الةننناجوجي الةنننائ , النننل  يتميننن  أو  منننن خننن جه التننن ثير بلاتنننه عمنننى الوضنننع دارةلنننإ
التجفينل ,  دار دلولوية الني يحضنى بنه الةنرار اإلبخا ية قوته التجفيلية الم يةة بمبدأ ا

باعتبارهنا سنمطة عمومينة تحنو  سنمطة  دارةالةاعدة في عمنل اإلأو  وهو الةرار الجمولدي
حةوقنننننا  األفنننننرادادمنننننر والجهننننني تدنننننا  المنننننواطجين, ت ننننندر قنننننرارات منننننن خننننن جها ان تمنننننج  

عجند ممارسنته  لحريناته   األفنرادالةينود وادلت امنات عمنى  دارةاوامتيا ات,او ان تفنر  اإل

                                                           

عننن او  عبننند النننرحمن, الج نننا  الةننناجوجي لممارسنننة األجخنننطة والمهنننن المج مةلدراسنننة مةارجنننةل ,عنننال  ل (ٔ
 ,ٕٗٓٓى األولنننننة تيننننن   و و, الطبعنننننة دارينننننمكتبنننننة العمنننننو  الةاجوجينننننة واإل الكتنننننب لمجخنننننر والتو ينننننع,

 .ٔٓٔل
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الةبننول, فهننلا الجننوه مننن مننن الةننرارات الننل  يحمننل أو  دون ان تكننون لننديه  ارادة بالموفةننة
.وهجنا جنود ان جسنمط الضنو  ٔالطعنن فينه بادلظنا أو  هل  الخ ائل, يمكنن وقنف تجفينل 

 ٜٙٚٔ/ٔٔ/ٕٙالد ائننر  فننني  دار عمننى قننرار قضنننائي  ننادر مننن محكمنننة الةضننا  اإل
احد  الخركات التدارية دعو  ضد رئنيس مدمنس الخنعبي لبمدينة الد ائنر, عجدما رفعت 

ا لفننت  محننل تدننار  إداريننبمننج  خخ ننين ترخي ننا  ٜٗٚٔ/ ٓٔ/ٕلةيننا  ادخيننر بتنناري  
بدننننوار الخننننركة التداريننننة, فةامننننت هننننل  الخننننركة برفننننع دعننننو  مطالبننننة ب لظننننا  التننننرخيل 

ث أن العمل المطعون فيه هو , وكان قرار الةاضي في تكييف هل  الةضية   حيدار اإل
 ٕة خال ة.حيث أجه ألحف به األل  مباخرة.  إداري, فُم ِدُرُ  سمطة إدار قرار 

 غينر بطريةنة تَمنس   أن يمكنن ةداريناإل الرخ ة أن الةضية هل  خالل من يتض 
 ةداريناإل الرخ نة بن ن جهاينة المطناف الةنول جسنتطيعو  المنلكورة الخنركة مباخنرة بحةنوف
 الةنرار خ نائل أهن  إحند  األل  بنالظير وهنل  تمحنف أن يمكنن فعولهنابمضنموجها وم

 التجفيل . دار اإل

فني  دار اما بالجسبة لمديمومة والت قيت فهجا  رأ  يكاد يكون ادمناه فني الفةنه اإل
هننو مؤقننت بطبيعتننه وهننو اسننتثجا  مننن اد ننل,  دار هننلا الخ ننول بنن نل التننرخيل اإل

الماجحنة الحنف فني الظائنه فني ا  وقنت الا اقتضنت  الح رل وهجا يكنون لمدهنهأو  الحرية
فني ممارسنة  دارةالم نحمة فني للن .ولكن السنؤال هنو منا هني الحندود التني تتمتنع بهنا اإل

ة هي وسيمة رقابينة داري؟ حيث ان الرخ ة اإلدار المج  في الترخيل اإلأو  حف المجع
ن, لالدابنة عنن السنؤال خنارج جطناف الةناجو  األفنرادومنن دوجهنا يمنارس  األفرادتةييد جخاط 

ة دميعها فهي تختمف من دارياعال  , ديودد هجا  ادابة واحدة تطبف عمى الرخل اإل
الماجحننننة كمنننننا تختمننننف مننننن حيننننث الةننننوة الةاجوجينننننة  دارةحيننننث احةيننننة طالبهننننا وسننننمطة اإل
                                                           

 دارةاإل أمنوال الثالنث, الكتناب مةارجنة, ,دراسنةدار اإل جونالةنا مبنادئ الطمناو , محمند سنميمان ل(ٔ
 وما بعدها. ٗٙل ,1979 طبعة العربي, الفكر دار وامتيا اتها,

 الةاجوجيننة لمعمننو  الد ائريننة المدمننة البيئننة, وحمايننة البجننا  رخ ننة بجا ننر, يوسننفل (ٕ
 .ٜٓٔل ,ٖٜٜٔ ةلسج 4 العدد الد ائر, دامعة الحةوف كمية وادقت اديةوالسياسية,
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لمتننرخيل ومنند  تنن ثير  عمننى الج ننا  الةنناجوجي الةننائ  وادوضنناه والمراكنن  الةاجوجيننة التنني 
مؤقتننة بحسننب أو  هننا المسننتفيديون مجهننا, وكننلل  مننن حيننث كوجننه الرخ ننة دائمننةيودنند في

طبيعة الموضوه الل  يج ب عميه فعل الترخيل, وكلل  المعينار النل  يدنب اعتمناد  
أو  تمننج  لظننر أو  دائنن , فهجننا  بعنن  الننرخل التنني تطمننبأو  فنني منناالا كننان مؤقننت

أو  تج نننني  مسننننيرةأو  ا جخنننناط معننننين مؤقننننت بطبيعتننننه مثننننل التننننرخيل بعةنننند ادتمنننناه عنننن
 واألتربة من الرمال استظالل د   من المال العا , أخلأو  رخ ة استعمالأو  م اهرة,
محنل  ار  ممموكنة لمدولنة إلقامنة قطعنة اسنتظاللأو  النواد  حافنة عمنى ومنن الخنواطح

 لنه المنرخل عمنى العنا  المنال منن الدن  َ  هنلا يعجني م نادرة ممنا تدنار  عميهنا,
نا د مؤقت نا يكنون أن إد يمكنن د فهنلا الوضنع غينر , دون بادسنتعمال لنى دائم   منا وا 

وكممنا  حنين كنل فني للن  تسنتطيع السنمطة ان تمظني التنرخيلإلنى  بنل اضنافة دجهاينة,
 وتخ نيل تسنيير طبيعنة اقتضنتأو  العامة الم محة مع الخال ادستعمال تعار 
 د استعما العا  المال ستعمالد الةاجوجية بالطبيعة مساس لل  في لما العا  لل , المال
 .ٔالمداجي ادستعمال العا  وهو عادي ا

 ادلبحث الثانٍ
 علً احلرَاث العاهت واالنشطت اخلاصت ادايٌأثر الرتخُص اإل

ان الحةننوف والحريننات العامننة وادجخننطة الخا ننة هنني دائمننا لات تنناثير ادتمنناعي 
, والتنني تنجعكس بخننكل دار واإل وهنلا مننا اكند عميننه فةهنا  الةنناجون العنا  بفرعيننه الدسنتور 

ممحننننو  عمنننننى عالقنننننة الفنننننرد بالدماعنننننة التننننني تتةاسننننن  معهنننننا اسنننننباب و نننننروف الحيننننناة 
اددتماعيننة, لننلل  فننان الحريننات وادجخننطة التنني تسننتحف التركينن  عميهننا فنني العالقننة مننع 

                                                           

, ٜٙٚٔ طبعنة العربني, الفكنر دار ة,داريناإل لمةنرارات العامنة الج رينة الطمناو , محمند سنميمان (ٔ)
 .ٗٚٙل
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 ومنن هنلا المجطمنف سجةسن  ٔالت ا  العا  هي الحريات لات البعد والتن ثيير اددتمناعيين,
: التعريننف بالحريننات العامننة ومنند  األولمطمبننين جتجنناول فنني المطمننب إلننى  المبحننثهننلا 

والمطمننننب الثنننناجي: مفهننننو  ادجخننننطة  دار قابميتهننننا لمتج نننني  والتةيينننند بنننن داة التننننرخيل اإل
 .ة في ضبط وتج ي  ممارستهاداريالخا ة ودور السمطة اإل

نظُن التعرَف باحلرَاث العاهت وهدي قابلُتها للت: األولادلطلب 
 ادايٌوالتقُُد بأاداة الرتخُص اإل

ان الةننناجون د يسنننتوعب كنننل خ و نننيات الفنننرد فننني حياتنننه, واجمنننا يةت نننر عمنننى 
 حياته اددتماعية, وللل  يودد داجب من الحريات د يتجاولها الةاجون بالتج ي  باعتبار 

 في ضو اع كوجهإلى  ا افة اإلجسان أنإلى  لل  لمفرد والسبب في ومحدو  ا مداد مطمة ا
خخ ية وخ و ية مستةمة في ممارسة حياتنه اددتماعينة والتني يدنب ان  له دماعة,

فنرعين إلنى  .وعميه سجةس  هلا المطمبٕد تمس حرية وم محة ادخرين في الوقت لاته
: التعرينننف بالحرينننات العامنننة والفنننره الثننناجي مننند  امكاجينننة تةييننند  األولجتجننناول فننني الفنننره 

 .دار ب سموب الترخيل اإلوتج ي  الحريات العامة 

 التعريف :ئلحريئت العئمة: األولالفرع 
اختمفت التخريعات في تبجيها لعبارة   الحريات العامة  عجد النجل عميهنا فني منتن 

بعنننن  الدسنننناتير التنننني تجاولتهننننا فنننني إلننننى  الدسنننناتير, ففنننني هننننل  المجاسننننبة جننننود ان جخننننير
متفةنننننة فننننني فحواهنننننا ج و نننننها بمسنننننميات تكننننناد تكنننننون مختمفنننننة فننننني  نننننياغتها ولكنننننن 

ومضننننموجها, فتننننارة تسننننتعمل تسننننمية  الحةننننوف والحريننننات  كمننننا هننننو الحننننال فنننني الدسننننتور 
فةننند دا البننناب  ٕٗٔٓ, وكنننلل  الدسنننتور الم نننر  لعنننا  ٕٙٔٓالد ائنننر  المعننندل لعنننا  

                                                           

 العربينة الجهضنة دار الةناجوجي, التج ني  عمنى واجعكاسناتها العامنة الحرينات جسنبية الخنرقاو , سعادل (ٔ
 .ٕٖل ,ٜٚٛٔ طبعة

 عمنى وأثنر  العنا  الج نا  تحةينف فني دار اإل الضنبط اتسنمط دور مخرف, المديد عبد العمي  عبد ل(ٕ
 .ٕٙٔ, لٜٜٛٔ العربية الجهضة مةارجة, دار دراسة العامة, الحريات
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 األمريكينة المتحندة الودينات الثالنث بتسنمية الحةوف والحرينات والوادبنات العامنة , وفني
 الفرجسني الدسنتور الحةنوف , وفني الحرينات  إعنالن عمنى تنجل التني الوثيةنة تسنمى

, أمنا فني العنراف فةند جنل دسنتور ٔالعامنة  الحرينات تسنمية  الدسنتور  المؤسنس استعمل
عمنننى عبنننارة  الحةنننوف والحرينننات  فننني البننناب الثننناجي, وألهمينننة هنننل  الحةنننوف فةننند  ٕ٘ٓٓ

د اعطنننى لهنننا خ ننل لهنننا بننناب خا نننا وحتنننى دتكنننون عرضننة لمتظينننرات والتعنننديالت فةننن
ولننلل  جدننند مننن بنننين اكثننر التعنننابير  ٕ.ٕٙٔالمخننره حمايننة اخنننر  ج ننت عميهنننا المننادة 

والم طمحات استخداما في مع   الدساتير الحديثة والمعا نرة وكنلل  الكتابنات الفةهينة 
هنني تسننمية   الحةننوف والحريننات العامننة   دن هننل  التسننمية تحمننل فنني طياتهننا معجيننين , 

فننني موادهنننة السنننمطة العامنننة والثننناجي:  نننفة  األفنننرادالنننل  يممكنننه : حنننف ادمتينننا  األول
ب فة عامة وتتعامل معهن  عمنى  األفرادالعمومية التي تت ف بها كوجها تخاطب دميع 

 كتكنوين السياسنية بنالحةوف تعمنف منا إد كةاعندة, وأداجنب منواطجين قند  المسناواة. ,
 ادجتخابات.  في والمخاركة السياسية األح اب

ةننند  هنننرت تعريفنننات عديننندة كنننان لمفةنننه دور اساسننني فننني تبجيهنننا, وضنننعت وعمينننه ف
لتحدد معجى الحرية واو افها ومد  اعتبارها حف, فدميع هل  التعاريف والمفناهي  التني 
لكنننرت لمحرينننة تةنننف دميعهنننا عمنننى ان هجنننا  حننندود لمحرينننة يجبظننني عننند  تداو هنننا اثجنننا  

فننني دائننرة ادعتننندا  فتجةمنننب  ممارسننتها, حتنننى د تخننرج منننن دائننرة الحنننف الخنننرعي وتنندخل
المعادلة, كما ان موضوه الحرية د ي ال قائ  في اخكاله و عوباته الدمنة تبندأ منن منن 
وحنندة الم ننطم  والمفنن , فنني عنند  امكاجيننة ايدنناد تعريننف خننامل قنناطع يسننتوعب معجننى 

                                                           

 – الحكومنة – الدولنة – السياسني التج ني  لأسنس السياسنية النج   اد, عبند بسنيوجي الظجني عبند ل(ٔ
 .ٖٖٛل ,ٜٗٛٔ ,طبعة الدامعية الدار العامةل والحريات الحةوف

ل اعضنا  مدمنس ٘/ٔلخمنس لأو  اودن لرئيس الدمهورية ومدمس الو را  مدتمعين لٕٙٔالمادة ل لٕ(
 األولثاجيانننن د يدنننو  تعنننديل المبنننادئ ادساسنننية النننواردة فننني البننناب . الجنننواب,اقتراح تعنننديل الدسنننتور

عنناقبتين, والحةننوف والحريننات الننواردة فنني البنناب الثنناجي مننن الدسننتور, اد بعنند دورتننين اجتخننابيتين مت
وبجننا  عمننى موافةننة ثمثنني اعضننا  مدمننس الجننواب عميننه, وموافةننة الخننعب بادسننتفتا  العننا  وم ننادقة 

 . رئيس الدمهورية خالل سبعة ايا 
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جسنبية المعجنى فني ال منان والمكنان حينث إلنى  الحرية بخكل كامل والسنبب فني للن  يعنود
 واددتماعية وادقت ادية والتاريخية السياسية بال روف يضيف تبعا للل  ,وت ثر يتسع و 

دهنة, ثن  ان هنلا المفهنو  بفحنوا  وأهميتنه الكبينرة يكناد يمت نف بنالفرد  منن بنه, المحيطنة
 منن العامنة, السنمطة موادهنة فني عجنه والندفاه بنه بهلالحرينةل والتمتنع والدماعة لمت َخب ثِ 

اديدنابي والسنمبي النل  يدنب ان تتمتنع بنه السنمطة العامنة, حينث  ثاجينة, والموقنف دهنة
تكفننننل لمدميننننع ممارسننننة الحريننننة مننننن خننننالل وضننننع ضننننوابط قاجوجيننننة وتج يميننننة متمثمننننة 

ة  وتحةينننف التنننوا ن بنننين حرينننة الفنننرد فننني ممارسنننة اجخنننطته الخا نننة داريننن بنننالتراخيل اإل
 ٔضرار بالظير.ومد  امكاجية تحةيف الجفع والم محة العامة في اطار عد  اد

اما بالجسبة لو ف   العامنة  النل  يمحنف بالحرينة فهجنا  مفهنو  وبعند اخنر ينرتبط 
دماعنننةل, دن العنننيل فننني المدتمنننع منننج   تج ننني  أو  بعالقنننة الخنننخل سنننوا  كنننان لفنننرد

قاجوجي, ويرتبط بعالقته بالسمطة العامة ب عتبار ان هل  السمطة هي التني تضنع الةناجون 
 مجاسنب ا تنرا  منا لتضنع دمناعي,أو  ته سنوا  ُمورَسنْت بخنكل فنرد وتتكفل بتج ي  ممارسن

وحريته, وتتمثل هل  الةيود والضوابط  جخاطه الفرد فيها يمارس وقيود وحدود ضوابط من
 .ٕة داريبالةواجين وادج مة التي تفر  ب خكال و يغ والتي مجها   التراخيل اإل

تج ني  والتةييند, ألجهنا تعبعنر عنن للل  جدد أن من الحريات ما يج   بطبيعته عن ال
مننن خ و ننيات الفننرد, ولننيس لهننا بحسننب األ ننل تنن ثير ادتمنناعي.  تعنندمواقننف فرديننة 

د ُيعجنى إد بنالروابط اددتماعينة, بحينث د  عمى خالف قواعد الدين واألخالف فالةاجون
ير الفرد وفي خ و يته ما دامت هل  ادخيرة د تنؤد  ادضنرار بنالظإلى  يمتد سمطاجه

ا لمتج نننني   , إد أن هننننلا د يعجنننني أن يكننننون اإلجسننننان ب ننننفته الفرديننننة المدننننر دة موضننننوع 
جمنننا هنننو يعجنني أن يكنننون الفنننرد هننو الظاينننة,حيث يعمنننل الةنناجون عمنننى تحةينننف  الةنناجوجي. وا 

                                                           

 العربينة, الجهضنة دار الةناجوجي, التج ني  عمنى واجعكاسناتها العامة الحريات جسبية الخرقاو , سعاد ل(ٔ
 .٘ل ,ٜٚٛٔ طبعة

 مةارجة, رسالة الم ر , دراسة الةاجون في واإلخطار الترخيل ج ا  مطيف,ال عبد الطيب محمد ل(ٕ
 .ٖٙٙل ,ٜٙ٘ٔالةاهرة  دامعة الحةوف كمية دولة, دكتورا 



 العراق في الخاصة نذطةواأل العامة الحريات رلى الحفاظ في ودوره اإلداري يصالترخ

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

22 

م محة الفرد واسعاد  ليعيل بسال . أما أفكار الفنرد وت نرفاته التني تخ نه هنو وحند , 
عميها قمبه, فنجها ُتعد  من خ و ياته التي د تمتد إليها يد وما يدور في لهجه ويطمئن 

الةاجون طالما أجها د تمس المدتمع في خي . ومثال لل  حرينة العةيندة وحرينة المسنكن 
والممنننبس والم كنننل والتعمننني  , فحرينننة العةيننندة د تةبنننل بطبعتهنننا التةييننند, فمنننيس لمدولنننة أن 

 ٔين.فكر معأو  عةيدة معيجة األفرادتفر  عمى 

مدى اميئنية تقييد وتنظيم الحريئت العئمة :أسلو  التـرخيص : الفرع النئني
 دارياإل

ة بتةييد الحريات العامة عن طرينف ادنرا  التنرخيل داريعجدما تةو  السمطات اإل 
جنل قناجوجي عنا  مهمنا إلنى  المسبف لمحرية والجخاط الفرد  فهي تستجد في لل  دار اإل

فرعننننيل دخننننتراكهما فنننني خا ننننيتي العمومينننننة أو   نننننمييكنننن  م نننندر  وجوعننننهل تخننننريع ا
ومننا عنندا للنن , سننيكون العمننل خننارج  دار والتدرينند, ويؤهمهننا لفننر  ج ننا  التننرخيل اإل

الطبيعة الفجينة ل نياغة الج نول إلى  جطاف المخروعية ويمكن الطعن به. عجد الردوه
ات, فيننجل الدسننتورية , جدنند ان المخننره الدسننتور  عجنندما يتعامننل مننع حريننة مننن الحرينن

تةيينندها ادبةنناجون, بيجمننا فنني المةابننل يننجل أو  ويةننرر ان هننل  الحريننة د يدننو  تج يمهننا
عمى ان حرية اخر  يدو  تةييدها بجا ا عمى قاجون, ففني الحالنة ادخينرة تتةيند الحرينات 
العامة بمودب الموائ  التج يمية عجدما يحيل المخره اليها في لل  ويكتفي بوضع قواعد 

ركا التف يالت لمسمطة التجفيلية, موسعا دورها في تجفيل الةاجون, مستمدة قوتها عامة, تا
مرتبننة الحريننة المةننررة والتنني إلننى  مننن الدسننتور,اما الا كاجننت الجخنناطات المعيجننة دترقننى

دئحنة مسنتةمة إلنى  تةييدها بادرا  فرد  استجاداأو  ح رها دار يدو  لسمطة الضبط اإل
 حدا الل  , األمردار تج يمية مستةمة تفر  الترخيل اإل ت درها, بما لها من سمطة

 نالةاجو  في العامة الحريات كل ب ن الةولدار  إلى واإل الدستور  فةها الةاجون ببع 

                                                           

 الحةنوف كمينة وادقت ناد, الةناجون مدمنة ,دار اإل الضنبط سنمطة حندود , البجنا محمنود عناطف ل(ٔ
 . ٘ٛل ,ٜٓٛٔ, ٗوٖالعددان الةاهرة
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 ٔالمخره. يد في وليست دارةاإل يد في هي الواقع حيث من الوضعي 

إلنى  للل  جدد ان الحفا  عمنى الج نا  د يسنتودب ان ت نل دردنة فنر  الةينود 
د تتمحنننور فننني الحفنننا  عمنننى الحرينننات العامنننة فةنننط  دارةمسنننتو  الح نننر, دن مهمنننة اإل

والتي تعد من مهامهنا ادساسنية واجمنا تبنين آلينة ممارسنة هنل  الحرينة دون ادخنالل بهنا, 
 تحنري أو  فني موادهنة الحرينة هني سنمطة تج يمينة د سنمطة مجنع دارةللل  فان سنمطة اإل

 الظا .أو 

ت يف ادايَهفهىم االنشطت اخلاصت وادوي السلطت اإل: ادلطلب الثانٍ
 ضبط وتنظُن ممايستها

ان ممارسة ادجخطة ادقت ادية وال جاعية والتدارية, تطبيةا لمبندأ حرينة التدنارة 
وال جاعة والل  ا ب  مبدأ دسنتوريا ج نت عمينه الكثينر منن الدسناتير. لنلا سجةسن  هنلا 

هو  ادجخطة الخا نة وفني الفنره الثناجي: دور : مف األولفرعين جتجاول في إلى  المطمب
 ة في ضبط وتج ي  ممارسة ادجخطة الخا ة.داريالسمطة اإل

 مفهوم االنشطة الخئصة: األولالفرع 
تتعدد ادجخطة والمهن المعجية بالتج ي  والتةجين, ود يةت نر تج يمهنا عمنى قناجون 

   بةنواجين تتجناول دواجنب معين , واجما جدد هلا الم طم  بمفهومنه مجتخنر ومنو ه ومنج
مختمفة , كالبجا , والطب, والمحاماة وغيرهنا التني تسنتودب ح نول تنراخيل لمةينا  بهنا 

 دهنة ومنن .دهنة منن هنلا الحنرة,أو  الفردينة لممبنادرات مفتوحنة أ نبحت التني األجخنطة
 التني الةاجوجينة ال فة باكتساب المتعمةة تم  وتحديد ا العةوبات, قاجون بين أحكا  أخر 
مهجنة معيجنة مج منة بةالنب قناجوجي مسنبف, وبعكنس أو   احبها في ممارسة جخناط تؤهل

يةننننع المننننرخل لننننه تحننننت طائمننننة العةوبننننة الد ائيننننة فنننني حالننننة مخالفتننننه لمةننننواجين  للننن  قنننند

                                                           

, ٖٜٛٔ طبعنة المعنارف مجخن ة, عميهنا الرقابنة وضنماجة ةداريناإل المنوائ  لندين,ا دمنال سناميل (ٔ
 . ٖ٘ٔل
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العامنننة التننني تكمنننن مهمتهنننا بادخنننراف  دارةالمخت نننة, ومنننن دهنننة اخنننر  ي هنننر دور اإل
دجخننطته  الخا ننة باعتبارهننا سننمطة عموميننة,  اثجننا  ممارسننته  األفننرادوالرقابننة وتوديننه 

 ٔالتي تتمتع بها. دار متمثمة بسمطة الضبط اإل

وعميننه جسننتطيع الةننول ب جننه ديودنند تعريننف قنناجوجي محنندد لالجخننطة الخا ننة, دن 
المخره بخكل عا  ديهت  بوضع تعريف دامع ومناجع ودقينف وكامنل د  موضنوه واجمنا 

يضنننع جفسنننه فننني  اوينننة التحديننند واجمنننا يركننن  عمنننى  يتنننر  للننن  لمفةنننه والةضنننا , حتنننى د
 مجنه غمن  منا الخطوط العريضة تاركا الخرح والتج ير والتفسير لمفةه والةضنا  وتفسنير

 عجند دحةنا ادتهاداتهمنا ليسنتفيد منن المخنره هنلا ليعنود ثن  الفهن , عمنى استع نىأو 
 يحتاده وما لحالا واقع يفرضه ما وفف وتجةيحه المودود الةاجوجي الجل لتعديل الحادة
دديند, لنلا يعند مفهنو  ادجخنطة الخا نة مفهنو   منن تج ني  بعيجهنا د ئينة مسنائل تج ني 

لالجخطة الخا ة والحريات  الةيا  باح ا  كاملو  واسع يتجاغ  مع الةاجون الل  يج مه,
. ٕالعامة تعد مس لة  عبة ومعةدة ج را لتعدد ادجخطة وتجوعها في مدادت الحياة كافة

سننجعطي جمننالج معيجننة مننن هننل  ادجخننطة ومنند  اهميتهننا وخطورتهننا واآلليننة التنني وعميننه 
فنننني تج نننني  ادجخننننطة الخا ننننة سججاقخننننها فنننني الفننننره الثنننناجي مننننن هننننلا  دارةتسننننتخدمها اإل

 المطمب. 

ة فــي ضــ:ط وتنظــيم ممئرســة االنشــطة داريــدور الســلطة اإل: الفــرع النــئني
 الخئصة

 ُيكننر سو  الحريننة فنني ج و ننه,و  حننفيكفننل الدسننتور بوضننع األسننس الدسننتورية لم
م دوج,تنؤطر وتنج   خنكل  ج نا  قناجوجي الفعمينة الممارسنة خنالل منن الةناجوجي لج امنه

سننننمطتين قنننناجوجيتين همننننا المخننننره أو  المهننننن والجخنننناطات, حيننننث تنننندار مننننن قبننننل دهتننننين
ة والسمطة التجفيلية ل التج يميةل متبعة طريةين هما الةواجين وادج مة, للل  يكون لمسمط

                                                           

ودينة الةضنا  امنا  ل, دارةد. فهد بن محمد بن عبد الع ين  الندغيثر, رقابنة الةضنا  عمنة قنرارات اإل ل(ٔ
 .٘ٗٔ, ل, ٕٜٜٔديوان الم ال ل , الةاهرة , دار الجهضة العربية, 

 .ٚٚل ,ٕٗٓٓ, الد   الثاجي ,مجخورات دامعة حمب, دار ون اإلعبد اد طمبة, الةاج ل(ٕ
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أو  ا, فالحف يولد في رح  الدستورأو إداري ة دور في تج ي  ممارسة المهن قاجوجيادارياإل
الةننواجين التنني تضننع ادسننس امننا كيننف يعننيل ويننج   هننلا الحننف ,فهجننا ينن تي دور السننمطة 
التجفيلية التي ت تي بالتفا يل والخروط وكيفية احترامها, وهل  المسائل متروكة لها, دن 

 الجاس بخكل عا .أو  اقرب واكثر ات اد مع الممارسينتكون  دارةاإل

وعميه ان سمطة تج ني  ادجخنطة الخا نة د تةت نر عممينا عمنى الةناجون بنالمعجى 
المنننوائ  التج يمينننة, دن الدسنننتور والتخنننريعات إلنننى  الخنننكمي والضنننيف لمكممنننة, بنننل تتعننندا 

قننند أو  ط الفنننرد ,سنننهوا عجننند قيامهنننا بتج ننني  م ننناهر الجخننناأو  العادينننة قننند تسنننكت عمننندا
تحتو  بع  الج ول الدستورية بخكل  ري  عمى جل دستور  يجل بخكل واض  

معيجننة , ولكننن يردننح الةيننا  بهننلا أو  بوادننب المخننره فنني تج نني  ممارسننة اجخننطة خا ننة
الوادنننب لمننندة طويمنننة, تضنننع السنننمطة التجفيلينننة فننني موقنننف معنننين تدبنننر بنننلل  ان تنننج   

أو    الحالة عمى الدستور الا لن  ينرد جنل فني المجنعممارسة هل  ادجخطة فتستجد في هل
 .ٔلمةاجون الموضوه هلا تج ي  يحد  ل  يةيد التدخل ,كما

ومنننن داجنننب آخنننر, قننند تدننند السنننمطة التجفيلينننة جفسنننها امنننا  قننناجون منننج   دحننند   
الحريننات فنني ممارسننتها دجخننطة معيجننة, ولكجننه لنن  يننوف الظننر  مننن سننجه ولنن  يسننتطع 

فننرات تخننريعي يتودننب أو  دميننع دواجبهننا, واجمننا كننان هجننا  جةننل ادحاطننة بالمسنن له مننن
الفرات التخريعي أو  هل  الحالة تةو  السمطة التجفيلية بسد الجةلإلى  ممؤ , للل  بالج ر

الةينا  بنلل , كمنا ان هنل  إلى  بظير تفوي , مستجدة في لل  عمى  روف معيجة دفعتها
 مجهننا, الظايننة د ننمية وتحةننفالج ننول المكممننة يدننب ان دتتعارضننمع الج ننول ا

التكميمينة, امنا الا كنان عمنل السنمطة التجفيلينة  بنالموائ  التخنريعات الفرعينة هنل  وتسنمى
 دئحنة البوليسنيةأو  المسنتةمة "بالالئحنة ُسنمعي مسنتجد إلينه غينر مكمنل لةناجون معنين ود

 .ٕالمبادئ الدستوريةإلى   , فهي بلل  تعتبر مخروعة دجها استجدتإدار  ضبط

 مى بع  ادجخطة الخا ة وجحاول انوعميه من الضرور  ان جعطي امثمة ع
                                                           

 .ٙٔٗل ,ٕٓٓٓطبعة  الخروف, دار والحريات, لمحةوف سرور, الحماية الدستورية فتحي أحمد ل(ٔ
(2) Dr. U.P.D.Kesari, Administrative law, 18th edition, India, 2010, P. 237.  
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جبنننين كينننف يتعامنننل المخنننره معهنننا ويج مهنننا وينننوا ن فننني جفنننس الوقنننت فننني الحفنننا  عمنننى 
الحريات العامنة التني تكفمهنا الدسناتير كافنة,فعمى سنبيل المثنال جدند بنان بعن  ادجخنطة 

ك جخنننا   ٔجهنننا تنننؤثر سنننمبا عمنننى البيئنننة,ة لكدارينننالخا نننة رغننن  استح نننالها التنننراخيل اإل
والخطنننورة التننني تتسنننبب بهنننا عمنننى  ٕكوجهنننا مةمةنننة لمراحنننةإلنننى  م نننجع باد افنننةأو  معمنننل

 دارةوالتننني تعننند احننند عجا نننر الج نننا  العنننا , النننل  يكنننون منننن وادنننب اإلٖال ننحة العامنننة 
راقنني الحفننا  عميننه,او قنند يكننون الجخنناط متعمننف بحننف الممكيننة فنني البجننا  وهجننا الدسننتور الع

قنند يكننون الجخنناط يمننارس مننن قبننل دهننة معيجننة وبمودننب أو  , ٗجننل عميهننا ٕ٘ٓٓلعننا  
ة ولكن بالجتيدة تجعكس آثار  عمى البيئة وعمى ادجسان لاته, حيث ت هر إداريتراخيل 

بعننند  قينننا  ادخينننرة  دارةمسنننؤلية الدهنننة الممجوحنننة منننن داجنننب , وتة نننير منننن داجنننب اإل
عنند  درايننة بمسننؤلياتها,من داجننب آخننر, أو  تعمننداأو  دبوادبهننا الرقننابي بخننكل تننا  اهمننا

                                                           

 لتمجننعٜٕٓٓلسننجة  ٕٚوتحسننين البيئننة العراقنني رقنن  ل مننن قنناجون حمايننة ٔٔحيننث ج ننت المننادةلل (ٔ
 لالو ارة استح ال موافةة دون عممها ممارسة من البيئة عمى المؤثرة الجخاطات لات الدهات

حينننث ح نننرت الةينننا  ٕ٘ٔٓ, ل لسنننجةٔٗمنننن قننناجون السنننيطرة عمنننى الضوضنننا  رقننن  لل ٗالمنننادة ل ل(ٕ
فيننة التنني يننجد  عجهننا ضوضننا  فنني غيننر بادعمننال ادتيننة, خامسننا : اسننتمرار عمننل الجخنناطات الحر 

 . ل السننننابعة  نننباحاٚلظايننننة السنننناعة لو  ل التاسننننعة مسننننا ٜالمجننناطف ال ننننجاعية بعنننند السنننناعة ل
عمننارات و  الجدننارة داخننل المجنناطف السننكجية إد فنني أبجيننةو  الننورل كالحنندادةو  سادسننا : إجخننا  الحننرف

  . حرفية خا ة بهاو  خدمية
أ  جخناط يحندث ضوضنا  فني غينر و  معامنل ت نمي  السنياراتو  ادةالحدو  سابعا : إجخا  معامل الجدارة

 . المجاطف ال جاعية يؤثر عمى مستخدمي المكان وفةا لممعايير المعتمدة في و ارة البيئة
أو  المعندل, ج نت لد يدنو  اجخنا  ٜٔٛٔلسنجة  ٜٛل من قاجون ال نحة العامنة رقن  ٖٖالمادة لل (ٖ

الخنال اد بعند الح نول عمنى أو  ادخنتراكي اوالمخنتمطفت  ا  محل عا  سوا  كان تابع لمةطناه 
ادا ة  حية من الدهة ال حية المخت ة وتحدد بتعميمات المحالت العامة الخاضعة دحكا  هلا 

 . الةاجون
الممكية الخا ة م وجة, ويحف لممال  ادجتفاه بها واستظاللها والت نرف بهنا,  -ل اودٖٕالمادة لل (ٗ

د يدو  ج ه الممكية اد دغرا  المجفعنة العامنة مةابنل تعنوي  عنادل ,  -افي حدود الةاجون. ثاجي
 ويج   لل  بةاجون.
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وكمهننا اسننباب غيننر مةبولننة وغيننر مجطةيننة دتعفنني الدهننة الماجدننة والممجوحننة مننن تحمننل 
المسنننؤلية جتيدنننة ادضنننرار التننني تتسنننبب بهنننا لمفنننرد والبيئنننة, وهنننلا منننا سنننجتجاوله فننني الفنننره 

رقابيننة مجت مننة سننتكون  تتخننل ادننرا اتأو  الا لنن  يننج   إدار الثالننث ,جمننولج لتننرخيل 
 الجتائج كارثية. 

 الترخيص :ئقئمة ا:راج الهواتف النقئلة ومدى خطورتهئ: الفرع النئل 
ة لكني داريجضرا لكثرة ادجخطة الخا ة التي تستودب الح ول عمى الرخل اإل

تباخر جخاطها بخكل مستمر, وبعيدا عن ادمثمة التةميدية لنبع  ادجخنطة, هجنا جنود أن 
لج في ممارسة جخاط معين ومد  الخطورة التي يخنكمها عمنى حيناة ادجسنان, جعطي جمو 

ة, وهنني ابننراج الهواتننف الجةالننة ومننا تتسننبب بننه مننن اضننرار داريننرغنن  توادنند التننراخيل اإل
 عمى حياة ادجسان. 

وتن  تج نيب العديند  اجتخرت في األوجة ادخيرة ابراج الهواتف الجةالةل الموبايالتل
بعن  البجاينات وحتنى فني حندائف البينوتنن ولكنن قبنل ان أو  جنا ل,مجها عمى سطوح الم

ة فنني مننج  التننراخيل دقامننة مثننل هننلا الجننوه مننن داريننجننتكم  عننن الدواجننب الةاجوجيننة واإل
ادبننراج, هجننا  التفاتننة مهمننة دنندا يدننب أن ججننو  عميهننا, أد وهنني التمننوث والخطننورة التنني 

 التننننرخيل فنننني تج ننننيب هننننل  ادبننننراجماجحنننة  دارةمنننند  دديننننة اإلو  تسنننببها هننننل  ادبننننراج
الرقابة عميها, للل  فةد لكر فرهل طنب المدتمنعل النل  يعند واحند منن اهن  فنروه الطنب و 

في تعريفه ل   التموث  هو كل خيح ي يد عن الحدود التي تتعامل معنه ادجسندة الحينة, 
عمنننى أن د تنننؤثر عمنننى حيويتهنننا وجخننناطها وبةائهنننا حينننة,بمعجى أن هجنننا  حننندود سنننمية 

تعامننل معهننا هننل  ادجسنندة, ومننن هننل  المموثننات, التمننوث بادخننعاه, ولمننا كاجننت أبننراج ت
 ٔادت ادت تعمنل وفنف ت نامي  هجدسنية وفي ياوينة, ف جهنا تتعمنل وفنف مفهنو  ادخنعاه,

                                                           

ابراج ادت ادت اضرار لبعجوان  لgreen lineمةال مجخور في الموقع الرسمي لالخط ادخضر  ل(ٔ
 :لمستةبمية تهدد  حة المواطجين

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=5725   ٚبتاري/ٗ/ٕٓٔٗ. 

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=5725
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=5725
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حتنى ابنراج و  ل  تكن هجا  قواجين تحدد الخنركات األسنتثمارية ٖٕٓٓللل  جدد بعد عا  
عجدما  ٜٕٓٓعخوائيا بال حدود وضوابط , حتى عا   تةوية المودات, حيث كان العمل

ث  بعد لل   درت تعميمات  ٜٕٓٓل لسجة ٕٚ در قاجون حماية وتحسين البيئة رق  ل
منننن و ارة البيئنننة عمنننى ضنننو  الةننناجون السنننابف لكنننر , بعجنننوانل الوقاينننة منننن األخنننعة غينننر 

ط ومعننايير , ودننا  بضنوابٕٓٔٓسنجة  المؤيجنة ال ننادرة منن مج ومننات الهناتف المحمننول
 يمكن تمخي ها كما يمي:

 يدب أن تكون أسط  البجايات من الخراساجة الحديدية. .ٔ 
متنننر عنننن مسنننتو   ٓ٘متنننر ود ي يننند عنننن  ٘ٔأن د يةنننل ارتفننناه تمننن  البجاينننات عنننن  .ٕ

 سط  األر  داخل المجاطف السكجية.
ة , د يدننننو  اسننننتخدا  أسننننط  لالعمننننارات السننننكجية, المستخننننفيات, المراكنننن  ال ننننحي .ٖ

الدامعننات والكميننات والمعاهننند والمنندارس والمؤسسننات البحثينننة والحضنناجات ورينننا  
 األطفالل

أمتنننار عنننن  ٙوضنننع حنننواد  مسنننافة أو  أغنننالف دمينننع األسنننط  ببننناب محكننن  الظمنننف .ٗ
 مرك  قاعدة البرج يحيد من دميع الدواجب.

 توفير دها  قياس األخعة الكهرومظجاطيسية المجبعثة. .٘

بط, ولكن السؤال المطروح هو هل هل  التعميمات متوافةة مع المعايير وغيرها من الضوا
الدولية ل العممية وال حية والفجيةل؟ ث  ان كاجت كلل  ,هل ت  تطبيف هل  المعايير 

ة داريننالسننمطة اإل بخننكل دقيننف؟ هننل التننرخيل فنني تج ننيب هننل  ادبننراج سننبةه قيننا 
قبنل إجخنائه, وحاولنت أن تبحنث فني بوادبها في ممارسة الرقابة المسبةة عمى البجا  

؟ كل هل  ادسئمة تبحث عن ادابنات مةجعنة لكني جبنين مند  مخروعيته بعد اإلجخا 
ة فني ضنبط ادجخنطة الخا نة والرقابنة عميهنا وبخنكل خنال داريامكاجية السمطة اإل

د يفوتجنا و  مسنتةبال,أو   نحية حاضنراهلا الجوه من ادجخطة الل  يتسنبب بمضنار 
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ادنرا ات  ادضرار التي تتسبب بها هل  ادبراج الا كاجت بعيدة عنان جلكر بع  
 بن: ٔوأن هل  الت ثيرات يمكن ان جمخ ها وتعميمات السالمة التي حددتها الدولة,

المودات الكهرومظجاطيسية تؤثر عمى الخرايين فتسنبب الدمطنات الدماغينة والةمبينة,  .ٔ
 كما أجها تؤثر عمى عمل أده ة تج ي  الةمب.

من األبنراج تنؤل  خالينا الظخنا  النل  أو  واج المجبعثة سوا  من الهواتف الجةالةاألم .ٕ
يحمنني النندمات ,فيجننتج عننن للنن  , ننداه وضننعف بالننلاكرة والرعخننة غيننر األراديننة , 

 طجين باأللن , مع اإلعيا  والخمول , كآبة , قمف وعد  ارتياح بالجو .
ح نول سنرطان الند  إلنى  تخنيرت ثر الدهنا  المجاعنة ,وأحند  الدراسنات البريطاجينة  .ٖ

 عجد األطفال.

وعميه من خالل الواقع الل  جعيخه, ل  جممس تطبيةنا مممنوس لمةنواجين والتعميمنات 
فيمنا يتعمنف بتج ننيب ابنراج ادت ننادت, التني اجتخنرت عمننى المبناجي السننكجية, لنلل  فننان 

جي والمجنا ل, قامنة ابنراج عمنى سنطوح المبنانة الممجوحة لهنل  الخنركات بداريالتراخيل اإل
 دارةتعد مخالفة واضحة لمةواجين والتعميمات التني  ندرت منؤخرا , وهجنا يتودنب عمنى اإل
 قبل ا دراها لمترخيل ب قامة مثل هل  ادبراج ان ت كد عمى هل  ادعتبارات ادتية: 

 مد  مالئمة ومطابةة تج يب هل  ادبراج لمةواجين وادج مة والتعميمات. .ٔ
 باقامة ادبراج.  دار عجد ا دار الترخيل اإل دارةالحةة من قبل اإلالرقابة السابةة وال .ٕ
, جتنائج عممينة دقيةننةإلنى  متابعنة آثنار ابنراج ادت نادت عمنى  ننحة المنواطن لمتو نل .ٖ

 .دار الظا  الترخيل اإلأو  يت  عمى اساسها بةا 
يدننب ان يكننون هجننا  تفعيننل فنني دور المدننالس المحميننة والبمديننة, عننن طريننف تخننكيل  .ٗ

 ان في كل محاف ة تت لف من الدوائر الخدمية, لمراقبة تجفيل خروط مج  الترخيل.لد
تفعيل ج ا  المراقب البيئي المج نول عمينه فني قناجون حماينة وتحسنين البيئنة العراقني  .٘

 لمراقبة عمل ادبراج.
                                                           

 لأضنننننننننرار ابنننننننننراج ادت نننننننننادتلموضنننننننننوهل بعجنننننننننوان لمةنننننننننال مجخنننننننننور فننننننننني الموقنننننننننع الرسنننننننننمي  ل(ٔ
http://mawdoo3.com/   ٖٕبتاري/ٕ/ٕٓٔٙ . 

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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 الخئتمة
ودور  في  دار وفي ختا  هل  الدراسة التي كرسجاها لبحث موضوه لالترخيل اإل

مبحثننين, إلنى    عمنى الحرينات العامننة وادجخنطة الخا نة ل فةند قسننمجا هنلا البحنثالحفنا
باعتبننننار   نننناهرة جخنننن ت لموادهننننة  دار :حةيةننننة التننننرخيل اإلاألولتجاولجننننا فنننني المبحننننث 

 دارةالتحننديات اددتماعيننة وادقت ننادية, ويعنند أحنند األسنناليب الرقابيننة التنني تسننتخدمها اإل
 جا المعجو  المظو  واد طالحي لمترخيل باد افة, وكلل  وضحاألفرادعمى جخاطات 

 دار خ ائ ننه , امننا المبحننث الثنناجي: فةنند سننمطجا الضننو  عمننى أثننر التننرخيل اإلإلننى 
ودور  في الحفا  الحريات العامة وادجخطة الخا ة, من حيث مد  امكاجينة تةيند حرينة 

بدممننة مننن , وخردجننا دارةادخننخال وضننبط ممارسننته  ألجخننطته  الخا ننة مننن قبننل اإل
 جلكرها بخكل مود  , مجها: االستنتئجئت

ة منننن خنننالل دورهنننا فننني الحفنننا  عمنننى الج نننا  العنننا  دارينننتننن تي أهمينننة التنننراخيل اإل .ٔ
 بعجا ر  التةميدية والحديثة.

ننا دارةتمتمنن  اإل  .ٕ مجع ننا, ود فضننل أو  وحنندها مةومننات ا نندار قننرارات التننراخيل مجح 
لترخيل يخننكل عج ننر السننبب فنني إلرادة الطالننب فنني  نندور  سننو  كننون طمبننه بننا

 ة المخت ة بن دار قرار الترخيل.داريتدخل السمطة اإل
والتنني  دارةيعند مننن األعمنال الةاجوجينة التنني تةنو  بهنا اإل دار إن إدنرا  التنرخيل اإل .ٖ

ممارسننة أو  ترتننب آثننار قاجوجيننة , تنن لن بمودبننه ألحنند األخننخال بم اولننة جخنناط مننا,
 حرية معيجة.

ة المستعممة في داريا رقابي ا من بين اإلدرا ات اإلإداريإدرا    دار ُيعد  الترخيل اإل .ٗ
 يتضا ل ويتجاقل من ج ا  قاجوجي آلخر.أو  الحياة العممية, استعمال قد ي داد

ة,ال يتخننننل التننننرخيل دارينننن ننننورة مننننن  نننور الةننننرارات اإل دار يعتبنننر التننننرخيل اإل .٘
 رها.ة, وادلن وغيداريمسميات مختمفة كالرخ ة اإل دار اإل

عد  امكاجية ايداد تعريف خامل قاطع يستوعب معجى الحرية بخكل كامل والسبب   .ٙ
 جسبية المعجى في ال مان والمكان.إلى  في لل  يعود
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ديودننند تعرينننف قننناجوجي محننندد لالجخنننطة الخا نننة, دن المخنننره بخنننكل عنننا  ديهنننت   .ٚ
 بوضنننع تعرينننف دنننامع ومننناجع ودقينننف وكامنننل د  موضنننوه واجمنننا يتنننر  للننن  لمفةنننه

 والةضا .
ان سنمطة تج نني  ادجخنطة الخا ننة د تةت نر عمميننا عمنى الةنناجون بنالمعجى الخننكمي  .ٛ

فنننرات تخنننريعي أو  المنننوائ  التج يمينننة, وأ  جةنننلإلنننى  والضنننيف لمكممنننة, بنننل تتعننندا 
 يتودب ممؤ , من قبل السمطة التجفيلية.

دت ادت, , ل  جدد تطبيةا واضحا لمةواجين والتعميمات فيما يتعمف بتج يب ابراج ا .ٜ
ة الممجوحننة لهننل  داريننالتنني اجتخننرت عمننى المبنناجي السننكجية, لننلل  فننان التننراخيل اإل

الخنركات باقامننة ابنراج عمننى سننطوح المبناجي والمجننا ل, تعنند مخالفنة واضننحة لمةننواجين 
 والتعميمات التي  درت مؤخرا.

 :التوصيئت
 ة, توضنننننن  الدهننننننات المعجيننننننةداريننننننجو نننننني بتخننننننريع قنننننناجون خننننننال لمتننننننراخيل اإل .1

 عمى المخالفين. بالتراخيل وتحدد اآلليات والعةوبات التي يمكن فرضها
ة, دارينننفننني حالنننة تعسنننفها فننني منننج  النننرخل اإل دارةان تكنننون هجنننا  رقابنننة عمنننى اإل .2

, حيننث تمجننع النننبع  وتمننج  الننبع  ادخنننر, األفننرادواد دواديننة فنني المعاممننة منننع 
 اقت ادية.أو  سياسيةأو  دعتبارات ادتماعية

حةيةي بمراقبة ادجخنطة الخا نة فني حالنة و  دور فاعل دارةان يكون لإكما جو ي  .3
 ة.داريمجحها الرخل اإل

ل المتعمةنة بادحكنا  العةابينة منن قناجون حماينة ٖ٘,ٖٗ,ٖٖجو ني ان تفعنل المنواد ل .4
مننن يخولننه با نندار أو  التنني خولننت الننو ير, ٜٕٓٓلسننجة  ٕٚوتحسننين البيئننة رقنن  

هننل  التعميمننات مسننتظمة عنند  وعنني وفهنن  وادرا  العةوبننات بحننف الدهننات المخالفننة ل
المننننواطن البسننننيط لحدنننن  الضننننرر, وخا ننننة فنننني ضننننل هننننل  ال ننننروف ادقت ننننادية 

 ال عبة التي يعيخها البمد.
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 دارةجو ي أن يكون هجا  دور حةيةي لمةضا  ل الرقابة الةضائيةل عمى أعمال اإل  .5
ج ننيب هننل  ادبنننراج التداهننل فنني الرقابننة عمنننى تأو  التنننواطحأو  فنني حالننة ادهمننال

 ومجحهنننننا التنننننراخيل منننننع عممهنننننا المسنننننبف بمواقنننننع ادجخنننننا  التننننني تخنننننالف الةنننننواجين
 التعميمات.و 
أن يكنننون لالعنننال  دور حةيةننني فننني توعينننة المنننواطجين ب ضنننرار اجخنننا  ادبنننراج عمنننى  .6

اسنننننط  المجنننننا ل لةنننننا  مبنننننالغ جةدينننننةل بخسنننننةل د تسننننناو  ود تةنننننارن بحدننننن  الضنننننرر 
 ي يب الفرد.المستةبمي الل  يمكن ان 

تخ ننل خننعبة فنني دوائننر حمايننة وتحسننين البيئننة المودننودة فنني كننل محاف ننة بمننج   .ٚ
ة إدارينة , وتفعينل هنل  الخنعبة منن خنالل ت ويندها بناده ة وكنوادر داريالتراخيل اإل

 ة مخت ة.إداريمخت ة وتخضع لرقابة 
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 المصئدر العر:يةو  المراجع
 أواًل: اليت  

, دار احينننا  التنننراث العربي,مؤسسنننة التننناري   ابنننن مج نننور, لسنننان العنننراب , بينننروت .ٔ
 , المدمد الخامس.ٕٜٜٔالعربي, الطبعة الثاجية , 

طبعنة  الخنروف, دار والحرينات, لمحةنوف سنرور, الحماينة الدسنتورية فتحني أحمند .ٕ
ٕٓٓٓ. 

ة والةننرارات المرتبطننة والمتعمةننة بهننا دارينند. محمنند منناهر ابننو العيجننين , التننراخيل اإل .ٖ
منس الدولنة , دراسنة تحميمينة , الةناهرة, دار ابنو المدند لمطباعنة في قضنا  وافتنا  مد

 .ٕٙٓٓى,األولبالهر , الطبعة 
,ل  دارةد. فهنند بننن محمنند بننن عبنند الع ينن  النندغيثر, رقابننة الةضننا  عمننى قنننرارات اإل .ٗ

 .ٕٜٜٔودية الةضا  اما  ديوان الم ال ل , الةاهرة , دار الجهضة العربية, 
لدراسننننة مةارجننننةل ,دار الجهضننننة العربيننننة دار رار اإلرأفننننت فننننودة, عجا ننننر ودننننود الةنننن .٘

 . ٜٜٜٔ,طبعة, 
 طبعة المعارف مجخ ة , عميها الرقابة وضماجة ةدارياإل الموائ  الدين, دمال سامي  .ٙ

ٜٖٔٛ. 
 دار الةناجوجي, التج ني  عمنى واجعكاسناتها العامنة الحرينات جسنبية الخنرقاو , سنعاد .ٚ

 .ٜٚٛٔ طبعة العربية, الجهضة
 العربني, الفكنر دار ة,داريناإل لمةنرارات العامنة الج رينة الطمناو , محمند سنميمان  .ٛ

 .ٜٙٚٔ طبعة
 الثالنث, الكتناب مةارجنة, ,دراسنةدار اإل الةناجون مبنادئ الطمناو , محمند سنميمان  .ٜ

 .1979 طبعة العربي, الفكر دار وامتيا اتها, العامة دارةاإل أموال
 الج نا  تحةينف فني دار اإل الضنبط سنمطات دور مخنرف, المديند عبند العمني  عبند .ٓٔ

 . 1998 العربية الجهضة مةارجة, دار دراسة العامة, الحريات عمى وأثر  العا 
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 – الدولنة – السياسني التج ني  لأسس السياسية الج   اد, عبد بسيوجي الظجي عبد  .ٔٔ
 .ٜٗٛٔ ,طبعة الدامعية العامةلالدار الحةوف والحريات – الحكومة

 .ٕٗٓٓ, الد   الثاجي ,مجخورات دامعة حمب, ر داعبد اد طمبة, الةاجون اإل .ٕٔ
وحندود , مطنابع الطنوبدي التدارينة  دار عادل السعيد محمد ابو الخير, الضبط اإل .ٖٔ

 .ٖٜٜٔ, الةاهرة, 
 كمية وادقت اد, الةاجون مدمة ,دار اإل الضبط سمطة حدود , البجا محمود عاطف .ٗٔ

 .ٜٓٛٔ,  سجة 4و 3 العددان الةاهرة دامعة الحةوف
  عبننند النننرحمن, الج نننا  الةننناجوجي لممارسنننة األجخنننطة والمهنننن المج مةلدراسنننة عننن او  .٘ٔ

ة تينن   و و, داريننمكتبننة العمننو  الةاجوجيننة واإل مةارجننةل ,عننال  الكتننب لمجخننر والتو يننع,
 , ٕٗٓٓى األولالطبعة 

 طبعنة العربينة, الجهضنة دار ,مةارجنة ,دراسنة اددتمناه حرينة حسنبو, أحمند عمنرو .ٙٔ
 .ٜٜٜٔى, األول

, الندار الدامعينة )دار اإل الةناجون لاتينة ل دار فهمي,الةناجون اإل  يند أبنو م نطفى .ٚٔ
 .ٕٜٜٔ لمطباعة والجخر والتو يع,بيروت, لبجان,

فننني حماينننة البيئنننة , دراسنننة تطبيةينننة فننني دولنننة  دار جنننواف كجعنننان, دور الضنننبط اإل .ٛٔ
المدمنند ادمننارت العربيننة المتحنندة, مدمننة دامعننة الخننارقة لمعمننو  الخننرعية وادجسنناجية, 

 .ٕٙٓٓ, فبراير, األولالثالث, العدد 
 الةاجوجينة لمعمنو  الد ائرينة المدمنة البيئنة, وحماينة البجنا  رخ نة بجا نر, يوسنف .ٜٔ

 .ٖٜٜٔ لسجة 4 العدد الد ائر, دامعة الحةوف كمية وادقت اديةوالسياسية,
 أطئريح الديتوراهنئنيًئ: 

 الم ر , دراسة الةاجون في واإلخطار الترخيل ج ا  المطيف, عبد الطيب محمد .ٔ
 .ٜٙ٘ٔالةاهرة  دامعة الحةوف كمية دولة, دكتورا  مةارجة, رسالة

 الحةوف ,كمية دولة دكتورا  رسالة , دار الترخيل اإل , دبريل عثمان دمال محمد .ٕ
 .ٕٜٜٔ خمس, عين دامعة
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 المواقع االليترونيةخئمسًئ: 
ل بعجنوان ل ابنراج  green lineمةنال مجخنور فني الموقنع الرسنمي لالخنط ادخضنر  .ٔ

 ر مستةبمية تهدد  حة المواطجين لادت ادت اضرا
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=5725 بتنناري   

ٚ/ٗ/ٕٓٔٗ.  
مةنال مجخننور فنني الموقننع الرسننمي ل موضنوهل بعجننوان ل أضننرار ابننراج ادت ننادت ل  .ٕ

http://mawdoo3.com/    ٖٕبتاري/ٕ/ٕٓٔٙ . 

http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=5725
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 :ـلخــــصــالمـ
والتني  دارةةو  بها اإليعد من األعمال الةاجوجية التي ت دار إن إدرا  الترخيل اإل

ممارسنة حرينة أو  ترتب آثار قاجوجية , ت لن بمودبنه ألحند األخنخال بم اولنة جخناط منا,
ة المسنننتعممة فننني الحيننناة دارينننا رقابي نننا منننن بنننين اإلدنننرا ات اإلإدارينننُيعننند  إدنننرا   و  معيجنننة,

تحةيننف لجخنناطاته  وحرينناته  ومراقبتهننا فنني آن واحنند ل األفننرادالعمميننة, فنني تج نني  ممارسننة 
ودور  فني  دار وارسا  دولة الةاجون, حتى د تعن  الفوضنى, لنل  جدند بن ن التنرخيل اإل

الحفننا  عمننى الحريننات العامننة وادجخننطة الخا ننة  ي هننر بخننكل واضنن  مننن خننالل آليننة 
وجوه التوا ن الل  يدب ان يتحةف بين هلين  األفرادة و داريتحديد العالقة بين السمطة اإل

جات التنننني تحةننننف التنننوا ن بننننين الم ننننال  العامنننة والخا ننننة فنننني الطنننرفين وكننننلل  الضنننما
 ممارسة الجخاطات.

 
 :اليلمئت المفتئحية

 ة, الحريات العامة, ادجخطة الخا ة, الرقابةلداري, السمطة اإلدار لالترخيل اإل
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ABSTRACT : 

Licensing is an action which is taken by the State to regulate 

trade and business for the protection of the public against anti-

social activities involved in industrial life. This means that 

licensing power has a direct bearing on social inter-action and 

values. The modern administration under the impact of economic 

philosophy of welfare state has developed various techniques 

which imping upon the economic rights of private individuals and 

regulates the manner in which such right may be exercised. The 

regulatory techniques that are most commonly used in modern 

economic legislation are licensing, permit, registration and 

certification. Licensing power is usually exercised through these 

techniques in the regulation of various aspect of economic life. 

Licensing is a government action for social welfare. The use of 

licensing is for accomplishment of purpose. 


