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 ــــةالمقـــــــدمـــ

وي شللعلىيى   ال تقللد وىلللت ويت لللية عن يللى ىللغ وىلللت ويي للدأ  لل    ديللى   للوع
لويتط يللل ي  ديللى وي قلللل لوي عيللدع لويللو د  ى هللد  واللللت  دد هلل  لللليضى يةللدييى   يللع  

 لل   لوةهللى عى للدد لتاللع دع ويووع  ريللع وي شللعلىى لويةللدع   نلل و  ةلل   ىللغ  ل هللد 
لللليضى يةللدييى يتةللليو لتط يللل وي نللد  ويقللد ل   ي نعيللى وي لللملييى ويووعيللى    للد ي  لل  

 دك ى يى ل يقى  يغ وىلت ويت لية لوي لملييى ويووعيى. دي تيةى عغ ن 

غ إى دد  لملييى ويووع   ع   دىضيه  لتقع ىضى  د نت  عو د ىويو  ي د عغ  علو 
وييلللل    مللل   ع ضلللى عليلللى للللدو  للل   ع للللد   لللوع ىلللو   للللملييى ويللللضطى وي د لللى  تةلللليوو  

ع لد وي ع ضلى وي د يلى  قلو  يضليدو  وي طضقى يضوليى ويت   د ع تة ضهد   الل ى ىلغ ويأطل  
 للوعع  لل  علوأللع ويقللعغ ويتدللل  ىشللع  ليللو عألل    للوع ىللو  وي لللملييى وي طضقللى يتعوةلل   
 للدىت عع ويوليللى  لللمليى ىللغ ونةللعوع وي دة للى ىللغ ونشلل دد لوي  شلل ع وي د للى ولللت دوو  
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ويووعي ي ةضل  ويوليلى  ي ةتهلدوي  ة  الص تشلعي يى  ليلو ت ضللع  يلك لتطللع ل قلد  
  ل .ويمع 

  نل  ويقلوىلو وي   لللد  هلد  ل  ويقللد لغ ويووعي  إيلى    لد نل  وي لدد  دي للل ى و  إ 
 ل   أتضلا وي ةلدالع ولغ عغ يتطلعل إييهلد  والةتهلدو إغ  لملييى ويلضطى وي د ى عيعنلد 

ع د    وي عول  قو يةى وي شع   ل ص العي    وي شع  ويمع ل  إال  ش د  دوع ل  وي 
  لللللملييى ويوليللللى ىللللغ ويةللللعع ويلللل ي ي و لللل   - لللل   ع لللللد أ  للللد  ي للللد ىضيلللل  وي للللدد -

وي لتأو لغ و  دأ ييد ه   أو دته   لتم و ع  د  ويقةدأ    وي عول  الع  ىد ى ىضلى 
وي ند  ويقةلدي   ل  ؛ نغ ن ه وي لملييى تط يقد  يقلوىو ويقد لغ وي و    لن و ع ع ىدوي

 وي عول ل تى ليع يعيب  دغ  ند د   ل وو . 
 بحث:أهمية ال

تطللليع إيللى  ت للول عن يللى وعولللى نلل و وي لةللل  ويللوييل  لل  ةلللأ وي دةللى وي دلللى
 نلد  وي للملييى ويووعيلى ي ل  يلو لب تطللع  تطض لدع وي يلد    يلس ت ت لع  لل يى ت نللي  
وي  يللى  للليغ ويووع  ل للد تت تللل   هللد  لللغ اللل  يدع لو تيللدموع ل للليغ ون للعوو   لللد  للل  ه  

وي لةلىدع ويت  ت تدج وي  س لويوعولى  ي د ت يع  ويولتلع  غ  قلل ل عيدع  غ عن 
تاللع دع ويووع   لل  وي ويللو  للغ وي ةللدالع  للغ تلللدمالع    للد لوغ وي مللدن ىضللى  قلللل 
ل عيللدع ون للعوو  لل   لوةهلللى تضللك ويالل  يدع لوال تيللدموع ريلللع    للغ  إال  لل  ونأللل  

 عي.  نعيى  تطلع  يض لملييى ويووعيى ت ط  ة ي   ةدالع وي شدط ويوو

 مشكمة البحث:

ت  للغ  شلل ضى نلل و وي  للس  لل   يللدغ ونلللد  ويقللد ل   ويلل ي تقللل  ىضيلل   لللملييى 
 ي للوأطلل  ويووع  ي لل  تللل د ى لل   ل للد  ويللو ويتطلللعوع ويتلل  طللععع  ي للد ي للويووع   لت و

ةللعع  لةلللب يض للللملييى ي للل  ي للللة وي ةلللعلع ى للل    لللد  يلللك  هلللوا ت ميلللم و تلللعو  
وي تللديو لوننللووا لو  للدع ويقد ل يللى وي تعت للى ىضيهللد  إيللى   قلللل ل عيللدع ون للعوو  لالللال  
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 للغ عةللد   للس  شلل ضى علدللليى ويتلل  ت  للغ  لل  تقيللي   ليللا وي شللع  لويقةللدأ وي عويلل  
 ل يدغ علة  ويقالع     ليا  ضيه د للة   ضلد يد ل يى   دل ى يهد.

 منهجية البحث واإلطار النظري له:

لاا لتشأيص لت ضيد إيى  وي ي يل ى يقل  ن و وي  س ىضى وي  هو ويت ضيض 
 لةللل  وي  للس  للغ  أتضللا ةلو  لل  ل د للى ع  للدوه   هللوا ولللتة أ وي   لل  لويةلو للب 
وي أتضمى ي لةل  وي  س وي ت  د  إ عوم ويتطلعوع وي د ى يض لملييى ويووعيى ىضى علد  

شلع  ل  يك ي ت لو نل و وي  لس ىضلى وي ل هو وي قلدعغ  لغ أل د وعوللى  ليلا وي   ويأط 
    د  غ  ع لد ل اع لوي عول  لوعولى ون  د  ويالدوع  ىلغ ويقةلدأ  ل   لد  ل ه   

 للللد  يللللك  هللللوا   لولللللت عوة ت ضيقللللدع ويمقلللل  وي قللللدعغ ىضللللى تضللللك ويتشللللعي دع لون  للللد 
  ة ويتلايدع ويت  ي  لد وي د لس عغ تلله   ل  لةل  ع لديم وي للملييى إيى  ويلالد

ويتطللللعوع لوي ت يلللعوع وي  دالللع   للل  وي نلللد  ويووعيلللى ىضلللى عللللد  ويأطللل     لللد يلو لللب 
 ويقد ل   وي عوي . 

 محتوى البحث:

ويأطل  لولعنللد إيلى   ت دلد  ل  نل و وي  لس تطللعوع وي للملييى ويووعيلى وي للت و لل
 لل    ديللى وي عيللدع ونلدللليى  لل   للد  للغ  ع لللد ل اللع   لل   لللت عة  ليللا وي شللع  

ويأطللل  ل لللوت ولعه  للل    ديلللى إيلللى   و لويقةلللدأ وي عويللل   للل  وي للللملييى ويووعيلللى وي للللت
  قلل ل عيدع ون عوو. 

 ادلبحث األول
اخلطأ يف القاوون ادلقارن ودورها يف إىل  ادلسؤوليت اإلداريت ادلستىدة

 محايت احلرياث األساسيت
يقلللو ي  لللع وي للللع  ويمع لللليى ولعو   ه لللد   للل  تطللللع  مهلللل   قللللل وي للللدغ ل عيدتللل  

ووعي ويمع ل   ل  تطلليع  مهلل  وي للملييى ويووعيلى ىضلى  ش د ىد   للدن  ويقةدأ وي
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  لللل يشللل د ةللل د ى  ه لللى ي قللللل ل عيلللدع ون لللعوو  لأضلللل  نعيلللى أدالللى  دي للللملييى 
 للو   يللو ىللغ وي لللملييى وي و يللى  لولللت وس يلوىللو أداللى  تطلللع  إيللى  ويووعيللى تت يللم

ك يللل ن    لللة تتملللل لط ي لللى وي  لللد ويووعي  ل للل  تطللللع نللل ه ويم لللع   لللوع وي شلللع  ن لللد
 .(1)ويةلو ب وي ت ضقى   لملييى ويلضطى وي د ى

ليلللو تللل  ع ويقةلللدأ ويووعي وي الللعي  ديتةع لللى ويمع لللليى  للل  نللل و وي ةلللدد لع لللوع 
يلوىلو وي لللملييى ويووعيلى  ل لغ ي يلد  يلك  لد يةللع  وللتق ييىوي ويلو  لغ ع  د ل  ىضلى 

قللعوعوع ويووعيللى وياللدوع    هللد ويووعيللى وي ضيللد  لل غ م  للدط  للملييى ويووع  ىللغ وي وي    لى
نل لةلو أط   غ ةد  هد   غ ي لغ ويقعوع ويووعي ريع  شلعل  ليض لل الد ب ويشل غ 

  للد يةللع  لل غ ميلللو   لللملييى   (2)ةللععو  لعغ تقللل  ى يللى ويللل  يى  لليغ ويأطلل  لويةللععم
يلى ويووع   ديت لية ىغ ويقعوعوع ويووعيى ويت  تاوعند نلل ليلل  ويأطل  لويةلعع لوي  

  .(3)ويل  يى  يغ ويأط  لويةععم

لتقللللل  وي لللللملييى والووعيللللى  قدىللللو  ىد للللى ىضللللى علللللد  ويأطلللل   ل ةلللل لغ نلللل ه 
وي لللملييى نللل لةلللو أطلل   للغ ةد للب ويووع  يللل ب ةللععو  يض يللع   يضتللم  وي لللملد ىللغ 
ويةللعع  ت لللية  للد ي للل وي ةللعلع  للغ ةللعع  ل   للى  يللك عغ نلل ه وي لللملييى تقللل  

ل ي للد يضللل    ويأطلل   ويةللعع  لى يلللى ويللل  يى  لليغ ويأطللل  لويةللعع ىضللى عع للدغ    لللى 
ولللت عوة  للللةم يتطللللع   لللع  ويأطللل  ل  لللع  ويةلللعع  للل  وطلللدع وي للللملييى ويووعيلللى  للل  

 ويقد لغ وي قدعغ.

                                                           

 .175  ص2009( ةهدو امد  ع  دس    ويقد لغ ويووعي    شلعوع وي ض   وي قلييى   يعلع  (1
يللوت  إييل    شلدع 20/5/1987ل ويالدوع  ل  12يللل ى  889  ل  وي    لى ويووعيلى وي ضيلد عيل   ((2

أديلللو ى لللو ويمتلللدح    لللو ل  للللغ    للللو لللليو ع  لللو  يلوىلللو وي للللملييى لويت للللية  ووع وي تلللب 
 .161  ص2003ويقد ل يى  ويقدنع   

     للو   يللو ويعالليمدغ  يةللدأ يللوتإييلل    شللدع 92/2007  لل  وي    للى ويووعيللى وي ضيللد عيلل   ((3
 .104  ص2014  ووع ةضي  ويم دغ  ى دغ  1ويت لية ويووعي  ط
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 ادلطلب األول
تطور فكرة اخلطأ كركه للمسؤوليت اإلداريت وأثر ذلك يف محايت 

 احلرياث األساسيت
ويووعي وي قللدعغ  أالللص ع للغ ويأطلل   للع غ علدللل   يقللو تطلللع  ليللا ويقةللدأ

يقيد  وي لملييى ويووعيى تطلعو    يعو    د ي ط  ع لو    يع   غ ونلةد  ويت  تش د يوعو  
تعتيللب إيللى    يللعو   للغ ويمعةلليدع ويقد ضللى يتعتيللب وي لللملييى ويووعيللى  لتللموي  يللك  للولعند

  يى ويووع  لوي لنميغ  غ ةهى عأعت  ديى ع  ع ي قلل ل عيدع ون عوو  غ ةهى  ل  د
تلللل    تطلللليع  عةللليدع  والةتهدويلللى أطللل  ويووع  عاللل     لللع  لنيميلللى لعوو  يضليدللللى 

 .(1)وي لملييى ويووعيى

 م   عو د   ي ى  دغ  ةض  ويوليى ويمع ل  يليع ىضى يدىو  ويمالد ويتلد   ليغ 
إ للد عغ ي لللغ علدللل  ويأطلل  ويشأالل  لويأطلل  وي ع قلل    ديةللعع ويلل ي يالليب ون للعوو 

أط   شأايد    تد    لل د  يض لنلا   ي للغ ل لوه وي للملد ى ل  ع لد  وي  لد   وي دويلى  
لو  للد عغ ي لللغ للل    أطلل    ع قيللد   لل  يللل د ى لل  وي لنللا   للد تت  ضلل  ويووع   لي لللغ 

ي غ  ليا  ةض  ويوليى ويمع لل  تطللع   لو  يلك     نعه يض  د   ويووعيى أتادصوال
وية    يغ ن يغ ويأط يغ لعيع   غ ويةلعع يلو ي شل  ىلغ أطل  شأال  لأطل   إ  عةدم

 . (2) ع ق     آغ لو و

 ي د يض   لت عة عن         لع  ويأطل  ى لو ويقةلدأ ويووعي ويمع لل   ل لوت 
 ليا ويقةلدأ إيى  ولعه      ديى  قلل ون عوو ل عيدته     د  شيع    إطدع وي قدع ى

 دع ىضى  وع وي هو تقعي د  ويووعي وي اعي وي ي ل

                                                           

 .328  ص2011   مللى وي ةو   يعلع  1  لو وليل دي  أط  ويووع   تعة ى لضي  وي ووو  ط ((1
ييللللووع ى للللو ويقللللدوع اللللدي     للللع  ويأطلللل  وي ع قلللل     للللس   شلللللع  لللل   ةضللللى ويعو للللويغ يض قلللللل   ((2

 .319  ص2008  وي لاد  38  وي وو10ووي ةض
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الفرع األول: دور القضاء اإلداري المقارن في التفرقة بين الخطأ الشخصي 
 والخطأ المرفقي

  لوع ىلد  يقلعع لةللب إيلى  إ و  د ع ويقلوىو وي د ى    ويتشعي دع وي و يلى تللت و
ويت لللية ىللغ  للد أطلل  يللل ب ةللععو  يض يللع   إ لل   لل   ةللدد وي لللملييى ويووعيللى عرلل  

ييى ويلللضطى ويووعيللى ويمقلل  لويقةللدأ ىضللى  لللغ ويأطلل  للل  د   للغ عللل دب ييللد   لللمل  تمللدلو
و  قلللدو إيلللى  ال عغ والشللل دد نلللد يدي لللد   للللد ط ي لللى ويأطللل  ويللل ي يلللمويإىلللغ  شلللدطهد  

نغ ويووع  ت دع  عى ديهد ى لع    ضيهلد  لغ وي للنميغ ويل يغ  ؛ لملييى ويلضطى ويووعيى
 للغ ونأطللدأ  لويأطلل  ويلل ي ي للوس يللو ي لللغ أطلل  شأالليد   يللو يعت  لللغ ع لوىللد   ت للوو 

 لتق   ىغ ةهى ويووع  )ويأط  ويشأا (؛  ي لغ اد    ل وه  للملال  ىلغ ونةلعوع 
أطلل   دتةللد  ىللغ   دعلللى عل   ويتلل   تةللع ى لل   ل يللك  للو   ويت لللية  للغ  ديلل  ويأللدص

ويووع  ل للوند ىللغ وي ع للل  مللل  )ويأطلل  وي ع قلل (؛  تللل د إيللى  وي شللدط ويووعي لي لللب
يق  ويأط   شلتع د   ل  ةلمأ   ل  أطل  شأال   لغ    لد ويووع   عل    تيةى ن و ويأط 

ل ل  ةميل  و أللع ي للغ يلدووع  ولع  لل  ليلىل  )ويأطلل  وي شلتعك(؛ ل لغ  لل  يت  لد  للد 
 .(1) غ ويطع يغ  لملييى ويت لية ىغ ويةعع وي ي تل ب   

ياللوعوغ ىللغ وي لنللا  ون للع ويلل ي لي للد  للدغ ويأطلل  ويشأالل  لويأطلل  وي ع قلل  
ية د  غ ريع وي   غ والىت دو ىضى شأص  عت     ش غ ويتمعيى  ي ه لد  لي لو  لةللو 

ونأطلدأ وي ع قيلى  عل   ص يد ل   ييتليى ت ويو  د ي ت ع  غ ي يلد ونأطلدأ ويشأاليى
لن للللد ت للللووع   آعوأ ويمقهللللدأ لع  للللد  ويقةللللدأ ويووعيإيللللى   قللللو ت لللليغ ويعةللللل   لللل   يللللك

 ويأط  وي ع ق  يت ويو وي لملد ىغي  دييع ويمقهيى    ويت ييم  يغ ويأط  ويشأا  ل و
 . (2)ويأط  ل غ يت  د وي بأ وي هدي  يضةعع وي دتو ى  

                                                           

  2006    شللللل   وي  لللللدعا  واللللللل  وعيى  3ى لللللو وي  للللل   لللللليل   ى لللللوو   ويقةلللللدأ ويووعي  ط ((1
 .725ص

 .135لضي دغ    و ويط دلي  يةدأ ويت لية   عة  لد ل  صيضتلل   لد ن ه وي  دييع ع نع   ((2
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ي لللغ ويقةلللدأ ويووعي يللل  يةلللو ةلللديت   للل  وي ضللللد ويمقهيلللى  ليللل  يتقيلللو    لللو نللل ه 
لوي  دييع ولغ ريعند   لضك  لض د  ى ضيد   مووه عغ يم ص  د    لتعشلوو   و ديى ىضى   

  د لللى وي  لللدييع   قلللو عأللل  ويقةلللدأ ويووعي ويمع لللل   للل  وي ويلللو  لللغ وي  دلللل دع    يلللدع 
وي ديللى   لللد  يضتمعيللى  لليغ ويأطلل  ويشأالل  لويأطلل  وي ع قلل    ي  للد عألل   لل    دللل دع 
عألللعت    يلللدع ويأطللل  وي  لللوي  لوىت لللعه  لللغ ي يلللد ويأطللل  ويشأاللل  ل يلللك  للل    لللعة 

    لللد عأللل     يلللدع ويأطللل  ويةللللي   للل    لللة (1)ل  للل  لللل  ى ويةللللو  ديتلل  ىضلللى وي للل
وي  دللل دع ل يللك  لل    للعة   ديللى وي لللدغ  للغ تشلللي  للل  ت  ل عو تلل   ي للغ ي  للن 
ىضى  ةض  ويوليى ويمع ل  ع   ي    وي لنا لال ي ت ع ويأط  ويةلي  شأايد  إال إ و 

 .(2)يض لنا دغ ىضى وعةى ولت  دييى  غ ويةلد ى  لي ت   يك   ديى 

 غ وي  ديى ي قلل ل عيدع ون عوو     لوةهى ل عاد      ىضى تل يع ع  ع يوع 
ويووع  تلللل  ويقةللدأ ويووعي وي قللدعغ  لل  الللع ويأطلل  وي ع قلل  ويلل ي يلللتت    لللملييى 
ويووع   ديت لية ل غ ي يد  يك للأ عووأ وي ع ل يضأو لى    لد يلل يد لع ويووع   تمليلو 

 و إعل   (3)ع أدطيللى   لللو ىضيهللد تاللع دته   ض قهلل  ةللعع  للغ ةللعوأ  يللكون للعوو    ضل للد
وي د للى    للد  لل   للدد  للولس ةللعع  تيةللى  و ت  للع ويووع  ىللغ ويقيللد   لل  ة ونشلل دد

 نلل ه ويالللع   ع ضللى  تطلللع   لل   نللد لت للو   (4)لةلللو  مللع  ريللع  شللدع إييهللد  لل  ويضيللد
طللدأ وي دة للى ىللغ يةلله  ىللغ ونأ لللملييى ويووع    ديللى ي قلللل ل عيللدع ون للعوو لت ل 

لللأ ت نلي  وي ع لل وي لد     لد يلل عالدب إيلى  يعة  ويةلعع يغ عل   ونأطدأ وي ع قيى
                                                           

  وي ط  لللى ويةويلللو   2ووع   ويقةلللدأ ويووعي  طى لللوو  طض لللى  ويعيد لللى ويقةلللدييى ىضلللى عى لللدد وي ((1
 . 341و شل  ص

 .141لضي دغ ويط دلي  ويقةدأ ويووعي يةدأ ويت لية   عة  لد ل  ص ((2
للللضي دغ ويط لللدلي  يلللوت  إييللل      شلللدع5/12/1947  للل   ةضللل  ويوليلللى ويمع لللل  ويالللدوع  للل  ( (3

 .152ويقةدأ ويووعي يةدأ ويت لية   عة  لد ل  ص
للللد    لللموع للللضب  يلللوت  إييللل      شلللدع2/12/1970 ةضللل  ويوليلللى ويمع لللل  ويالللدوع  للل     للل  ((4

 لملييى ويووع  وي د ى ىغ للأ ت ني  ويطعل    الع  ل  ليلل   للووس ويلليع    لس   شللع  ل  
 .83  ص2007  ويل ى 1 ةضى ويوعولدع ويقد ل يى   يعلع  وي وو



ى31ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألدادوةىالحرواتىحماوةىفيىودورهاىالخطأىإلىىالمدتندةىاإلداروةىالمدؤولوة

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 ليغ تقلي  ويووع  وي  شل ع وي د لى  عل   (1)ون عوو  ديتل    تيةى للأ تهليى وي  لدغ وي لد 
يك    د يل لي  هد ال تقل   ايد تهد ىضى ويلة  وي م   يايب ون عوو ةعع  غ ةعوأ  

ت طللد لوأللت د عةهللم  ويشللدعوع ويةلللييى إيللى  عن ضللع  لل  الليد ى طعيللل ىللد    للد عوت
 يغ ت دط ع ويووع  ع  ع  غ وي  قلد  ل  عووأ ويألو دع إ و عل   (2)وي  و  يت ني  ويليع

ويليللع نللل  وأتيللدعي للل ون للعوو ةللعع  للغ ةللعوأ نلل و ويتلل أيع   للإ و  للدغ وي لللض   هللد عغ 
 ةض  ويوليى ويمع ل   عاد      ىضى   ديى  طى ويتقويعيى يدووع    دغع عم عع دغ ويلض

  (3)ون عوو   قو عأة  ن و ويةد ب  غ  شلدط ويووع  يعيد تل   ل   ةلدد يةلدأ ويت للية
ل  للغ  لل  نلل و ويللليدل  تمللل  لل  ويللو تلع لللضي دغ ويط للدلي  لل غ  ةضلل  ويوليللى ويمع للل  

 .(4)      يةدأ ويي دأيلت ي  ي مل     يةدأ ويت لية  د ال ي ض

ليلللو  لللدغ ي ةضللل  ويوليلللى وي الللعي  ليملللد   شلللد هد   للل  نللل و ويلللليدل   قلللو يةلللع 
والت دويى وي ضيلد  ل غ )يةلدأ نل ه وي    لى يلو وللتقع ىضلى عغ ويقدىلو  ويتقضيويلى  وي    ى

 لللل   ةللللدد  لللللملييى ويووع  ىضللللى علللللد  ع للللغ ويأطلللل  تقللللل  ىضللللى ويت ييللللم  لللليغ ويأطلللل  
وي ع لللل وي لللد  ل للليغ إيلللى  ويتقاللليععل  قللل  ويللل ي ي للللب  يللل  وين لللددوي ع عل  وي الللض  

ليةلى  ل  نل و ويلليدل  لديت لية ىلغ   (5)وي لنا(إيى  ويأط  ويشأا  وي ي ي لب
   لىغ(6)  ل  أ  د  ن  د  ويولتلع لويقلو يغ ويت  ت مد وي عيىعل  ويق ة ىضى إ لدغ

                                                           

ي دغ ويط دلي  ويقةلدأ ويووعي يةلدأ ويت للية  لضيوت  إيي        ةض  ويوليى ويمع ل   شدع ((1
 .151 عة  لد ل  ص

لللد   يللوت  إييلل      شللدع22/4/1966  لل      للى ويقةللدأ ويووعي  لل   دعللليضيد وياللدوع  لل   ((2
 .82 موع لضب   عة  لد ل  ص

 .158لضي دغ ويط دلي  ويقةدأ ويووعي يةدأ ويت لية   عة  لد ل  ص ((3
 .159قةدأ ويووعي يةدأ ويت لية   عة  لد ل  صلضي دغ ويط دلي  وي ((4
يوت  أديو إيي      شدع31/12/1966ل  تدعيخ 8يل ى  1303(     وي    ى ويووعيى وي ضيد عي  (5

 .174ى و ويمتدح    و  يلوىو وي لملييى لويت لية   عة  لد ل  ص
ويت ديويللى  ووع وي هةللى ع للمي طلل  ويشللدىع  يةللدأ ويت لللية   لللملييى ويوليللى ىللغ عى ديهللد ريللع  ((6

 .322  ص2008وي ع يى  ويقدنع   
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 . (1)ويووع  ىغ تةويو عأاى ييدو   ولغ لة   ل و ت د 

ع للد  ي للد يت ضللل   لللضك  ةضلل  ويوليللى وي اللعي  شلل غ  نعيللى ويت ييللم  لليغ ويأطلل  
ويشأالل  لويأطلل  وي ع قلل    قللو علةلل ع وي    للى ويووعيللى وي ضيللد  لل    لل  يهللد )ل للغ 
 يس عغ علد   لملييى ويووع  ىغ ويت لية ىغ عى ديهد وي دويلى ل قلد  ي  لدول ويقلد لغ 

تللو ع    لى عع لدغ نل  ويأطل  لويةلعع لى يلى ويلل  يى  وي د     وي لملييى ويووعيى نلل
وي ع ل ليل يد   ل   دويلد  ع لو إيى   ي ه د  ل يك إ و   ع عغ ويأط   ع ق  لنل  د ي لب

ليقل  ويأط  ىضلى عللد  عغ وي ع لل  وتل  نلل ويل ي يتلل ب  ل  ويةلعع ن ل  يل    عت دى 
يأل للللع لنلللل  لللد يلللل ى  أطللل   يلللمو ويأو لللى ل قلللد  يضقلوىلللو ويتللل  يقتةللليهد ويلللليع وي لللدوي

 . (2)وي ع ل وي د (

  د  ةو عغ ويقةدأ والووعي وي اعي ال ي أ     يدع   يغ    تقعيع  يك  لو  د 
ي أللل    لللد تضلللك وي  لللدييع ويتللل  يععنلللد ويمقللل  لويقةلللدأ ويووعي ويمع لللل   شللل غ  للللملييى 

  ال يلةلو   لى يدىلو  ويووع   لوييد  يك     وي    ى ويووعيى وي ضيلد ويل ي ةلدأ  يل  )إ ل
ىد ى  ةعو  تةل  ةللو ط   لوو  تمالد  لةل  يلدط   ليغ ونأطلدأ وي ع قيلى لونأطلدأ 
ويشأايى  لو   د يت وو  د  ل   غ ن ه ونأطدأ     د  ديى ىضى  و  ي د يلتأضال  

 .(3)ويقدة   غ نعل هد ل   لدتهد  لتهويد      يك  دي ويو  غ وي  دييع...(

                                                           

  ووع 2 ةللوي  للو ع وي هللعي   لللملييى ويوليللى ىللغ عى ديهللد ريللع ويت ديويللى  يةللدأ ويت لللية  ط ((1
 .248  ص1996وي هةى وي ع يى  ويقدنع   

لا يللوت  ى للو ويللعم إييلل    شللدع 13/4/2004(  تللدعيخ 127  لل  وي    للى ويووعيللى وي ضيللد عيلل  ) ((2
  ووع ويم للع وي ع لل   والللل  وعيى  1ندشلل   للليل    يعي للى ويأطلل   لل   ةللدد وي لللملييى ويووعيللى  ط

 . 183  ص2007
يللوت  ى للو وي ضللك يللل   إييلل      شللدع22/12/2001  لل  وي    للى ويووعيللى وي ضيللد وياللدوع  لل   ((3

 .134  ص2012   و  علد   لملييى ويووع  ليلوىوند  ووع وي تب ويقد ل يى  ويقدنع   
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ــاني: تطــو  ــق فكــرة الخطــأ الفــرع الن ــارن فــي خم ر دور القضــاء اإلداري المق
  المشترك كضمانة لحماية الحريات األساسية

  و إ  دع  ةض  ويوليى ويمع ل  يمتع  طليضى  إ  لدغ لةللو أطل   شلتعك  إال ع ل  
لوىتعو د       ةعلع    ديى  اض ى وي ةعلع  غ إىلدع وي لنا ويل ي للدن   أطيل  

  أط  ويةهى ويووعيى  ل ةعلع    ديى وي لنا       ويشأا     إ ووس ويةعع  
ويل ي يشلة   ىضلى عووأ ى ضل    نللعو  ي لد ي  لغ يلدووع   لغ عغ يلل ع إ  د يللدع  للتقعوعوال

وي لنا يضأط    قو عيع  ةض  ويوليى ويمع ل   ل   ع ضلى ال قلى   لل يى  وعت دبتلهد 
  هلد وي ةلعلع ةلو ويةهلى وية    يغ ويأط  ويشأا  لوي ع ق   لي د ويلوىلت ويتل  يع 

 للغ لةلللو أطلل  شأالل   للغ ةد للب وي لنللا  ةد للب أطلل   ىضللى ويللعر ويووعيللى ل للوند 
وي ع ل  ليدووع  و   ويت لية يض ةعلع عغ تعة  ىضى وي لنا  قلوع  الي    لغ نل و 

 .(1)لولعه    إ ووس ويةعع وعت   ويت لية ل قد  يضأط  ويشأا  وي ي 
 ه ويم لللع  نلد  لللع   للل     للل  ويشلللهيع  للل  ليلللو ط لللل  ةضللل  ويوليلللى ويمع لللل  نللل

لوي ي تتضأص ليدي      عغ ع و ون عوو  ق       تب وي عيلو   لو ورل ل  3/2/1911
وي دب وي  و يوألد وية هلع   دةطع يضأعلج  غ وي دب وي أالص يض للنميغ   دىتقلو 

ويألللدعج  ليللل  ىضلللى ونعة إيلللى  ويللل  ة ع للل  يلللص   دىتلللولو ىضيللل   ديةلللعب لعيقللللو  للل 
 ض د تقو   وىلوه طدي د  ويت لية  ت يغ يض ةض  عغ ويةعع ويل ي عالدب    لعع لدي ل 

ويلويل   ىتووألةلو أط   شتعك  ع وند أط  شأا  لنل   د والإيى  وي ةعلع يعة 
ويألدعج  لو ألع نلل أطل   ع قل  يتةضلى إيى   غ وي لنميغ لولت  ديه  وي  ا    إيقدي 

ي د وي لىلو وي  لوو    لد عغ ىت لى وي لدب ويألدص     رضل وي دب وي  و يأعلج وية هلع
 للدي لنميغ  د للع لللييى   للد لللدىو ىضللى ليللل  وي للدوس  للللعىدغ  للد ط للل وي ةضلل  نلل ه 

  للالل يغ ويشألللغ ويأطلل   يللد ةلوم وية هلل  يعع  يلل  ويتلللويع ع  د لللويم ع  ل غ    ت

                                                           

(    للللو ع لللللع   للللدو   وي لللللملييى ويووعيللللى لويقةللللدأ وي د للللد  ووع ويم للللع ويةللللد     والللللل  وعيى  (1
 .48  ص2005
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 .(1)لوي ع ق 

 يك  إ  د يللللى وية لللل   لللليغ ويأطلللل  ل للللغ ةد  لللل  عيللللع ويقةللللدأ ويووعي وي اللللعي  لللل
وللللللت ديى إيلللللى  ويشأاللللل  لويأطللللل  وي ع قللللل   لال يلةلللللو ت لللللدعة  للللليغ ويأطللللل يغ يلللللموي

ويتلعك يلو ي للغ أطل  شأاليد  عل  ه د   د   ل  يةليى لو لو    يلك وغ  وع ويم لدوةت دى
ل ع قيللد   لل  ويليللع  وتلل   لال يلةللو  لل  ويقللد لغ  للد ي  لل   للغ ييللد   لللملييى ويووع  ىللغ 

وي الللض    ةد لللب  للللملييى وي لنلللا ىلللغ أطيللل  ويشأاللل   لال ي  للل  طديلللب أط نلللد 
 . (2)ويت لية   يك  غ عغ ية    يغ ندتيغ وي لملييتيغ   د     يةيى لو و 

الفرع النالث: دور القضاء اإلداري المقارن في تقريـر مسـلولية اإلدارة عـن 
 األخطاء الشخصية لموظفيها

غ   لع  ويأطل  وي شلتعك ليلعع و  د يلى  للديضى   و عغ ت  ى ويقةلدأ ويووعي وي قلدع 
ويووع  ىغ ويةعع وي دة  ى   ىضى علد  وي لملييى ويتةد  يى  تطلعع ع  د   ةضل  
ويوليى ويمع ل   ل  نل و وي ةلدد  دتةلده  للملييى ويووع   ل   لوةهلى وي ةلعلع  تلى  ل  

 للدأ  قي للى  ديللى ويأطلل  ويشأالل  وي  للع يض لنللا ل للوه    يللس تقللل  ةهللى ويووع   ديل 
ويت لللللية يض ةللللعلع يت  ي لللل  ةللللو وىللللللدع وي لنللللا  لتعةلللل  ويووع    للللو  يللللك ىضلللللى 

 .(3)وي لنا ييلوو وي  ضغ وي و ل  يضت لية  قلطد   غ عوت   وي قعع ي  شهعيد  

 قللو يةللى  ةضلل  ويوليللى ويمع للل   لل  تللدعيخ    للع   لللملييى ويووع  وي د للد ىللغ 
يللدو  وي د للى   للة وية لللو  لل    للمد  لليغ ع ميللع ويق 1914أطلل  شأالل  ع  للدأ  للعب 

د عتضمللله يعيلب  لغ ة هلى ويقتلدد  لي لغ وية للو يلل  ي تمللو  دالللت  دد وي لدوي يض  لمد  لو   ل
لتتد  ع ع  د  وي ةض     نل و وي ةلدد  إال ع ل  يالع  للملييى   ى وو   ل ه لو   قلالت 

 إال ع ل  ويأو لى  ويووع  ىغ ونأطدأ ويشأايى يض لنميغ ىضى تضك ويت  تق    ه  ع  دأ
                                                           

 .190( ي ميو  غ ويتمايد ع نع  لضي دغ ويط دلي  يةدأ ويت لية   عة  لد ل  ص(1
 .277( ةلعة  شميل لدعي   عة  لد ل  ص(2
 .48عيى لويقةدأ وي د د   عة  لد ل  ص(    و ع لع   دو   وي لملييى ويوو(3



ى33ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألدادوةىالحرواتىحماوةىفيىودورهاىالخطأىإلىىالمدتندةىاإلداروةىالمدؤولوة

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

ىللود ىللغ نلل و وي ليللا لة للد ويووع   لللمليى ىللغ ويأطلل  ويشأالل   1949ل  لل  ىللد  
يض لنا  ليل لي      أدعج ويأو لى  ل لدغ  يلك    دلل ى وللت  دد وي للنميغ يضلليدعوع 
وي  ل يى ويت   ل  ىهلوته  يضميلدع  ويأدالى ىضلى أل ا وي قلعع    لو لو ويةلعع  ل هل و 

      ى وي قة ويمع ليى  ي د تط ق   غ يلوىو  دي لل ى ي للملييى يضتق   ةض  ويوليى  
وي ت لللل  ىلللغ عى لللدد ويتلللد    ل للل  نللل ه وي ديلللى يشلللتعط  للل   للللملييى ويووع  ىلللغ ويأطللل  

  ويأطلللل  ويةلللللي   لللللتأو د  عولوع وي ع للللل وي للللد  دعت د للللويشأالللل  يض لنللللا عغ يقللللل   
 . (1)أدعج  طدل وي  دلللديض  للضطدت   تى ليل  دغ وي لنا يو وعت ب ويأط  

يللللي     للللى  يللللك  اللللد ى وي لنللللا لىللللو  ت  ضلللل  وي لللللملييى   هللللل يللللل د ي للللغ 
شأايد  ىغ ونأطدأ ويشأايى ويت  تاوع      تى ليل تليلع ويووع  و ل  ويت للية 

نل و  لغ شل    ميلدو  ويشل لع يويل   دي للملييى  لىضلى نل و ونللد    لإ و ؛ نغ  يد ى ى ل 
ويت لللية  دي د للد يض ةللعلع   إ هللد تت تلل    للل ويعةللل  ىضللى وةللطعع ويووع  عغ تللو   

وي لنا   د يقد د  اي    لغ ويأطل  ويشأال  ىلغ طعيلل ويت ميل  وي  دشلع  ل ل   ديلى 
  لل  نل و  أتالدصوي مو   يغ ويووع  لوي لنا  لد تقلويع  اليب  لد   ه لد  لإغ وال

يقدة  ويووعي   إ ل  يقلوع وإيى  وي مو  ي  قو يضقةدأ ويووعي ولغ ريعه  لو  و ع   ون ع
يي ى ويأط  وي ي يت  ض   د  غ ويووع  لوي لنلا ط قلد يوعةلى ةللد ى ويأطل  وي  لللب 
إييل   لو  و ت للوو وي لنملللغ وي للمليلغ ىللغ ويأطلل  ويشأالل    د ل  ال تةللد غ  يلل ه   لل  

 .(2)ت  د ويأط    د يل د  د   ه    ل ى  د وعت     غ أط 

  غ  1951 ه و ويش غ    يعوع مالعلييدم    ىد  ليةى  ةض  ويوليى ويمع ل  
ويووع  وي د لللى ي   هلللد عغ ت للللو ىضلللى  لنميهلللد  ديةلللعع ويللل ي تلللل  لو يهلللد  للل   لللغ ةلللعوأ 

  للد ليةللى  لل  يللعوع مويميللدم   عأطللديه  ويشأالليى وي  ماللضى ىللغ   دعلللته  يلنللديمه 
 للديت لية  وي  للد     يلس   للغ وي لنلا ويلل ي    لع ىضيلل  وي  لد   وي وييللى  دالتةلده

                                                           

 ل د   وند. 192 غ ويتمايد ع نع  لضي دغ ويط دلي  يةدأ ويت لية   عة  لد ل  ص( ي ميو (1
 .203( لضي دغ ويط دلي  يةدأ ويت لية   عة  لد ل  ص(2
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يالللدي  ةللل يى  تةلللعع    لللو عغ وىت عتللل   للللملال  ىلللغ ويةلللعع  عغ ي للللو ىضلللى إووعتللل   
  .(1) ل ب أط  ويلنيمى وي ي وعت  ت  ويووع  لوي ي لدن     ت قيل ويةعع

ل لللغ ةد  للل  ل عالللد    للل  ىضلللى   ديلللى  الللض ى وي ةلللعلع  للل  وي اللللد ىضلللى 
  ويوليلى وي العي يض ةلعلع ويت لية ل  ديى ي   غ وىللدع وي لنلا   قلو عةلدم  ةضل

ىضلى وي لنلا وي ألتص  لع تلى  ل غ عل  وي طدي ى  ديت لية إ د  ع   وىلوه ىضى ويووع 
وي للويغ وناللض   للديت لية وي   للل   لل  نللل وي لنللا شأالليد   ع للد ويووع   هلل   وي للى 
 امى ت  يى   إ و يد ع  و   ويت لية ع   هد ويعةل  ىضى ويللميع   د لد وي  ضلغ  ل يلك 

ليلعع   للملييى ويةهلى ويووعيلى ىلغ   (2) دد لةلو ويأط  ويشأال  يض لنلا ل لوه   
ونةللعوع ويتلل  ت للوس  للل ب ونى للدد وي دويللى يض لللنميغ   لليغ ت للوعج تضللك ونى للدد  لل  
 طدل ونى دد وي م ى يتللييع وي ع لل وي لد    قلو ةلدأ  ل    ل  يض    لى والووعيلى وي ضيلد 

 ةللللدد عى للللدد تللللييع وي ع للللل وي لللد  ىضللللى علللللد   عغ )نللل ه وي لللللملييى تقلللل  عيةللللد  للل 
عل  ه  ع  لدال   أديملى ن  لد  ويقلد لغوعت لد  لملييى وي ع ل ىغ عى دد تد  يل   تلى   لع 

غ يل  تشل د نل ه ون  لدد يلعوعوع إووعيلى طدي لد و لوعةع  ل   ل   تأعج ىغ  طديل   تلى لو 
 .(3) طدل ونى دد وي م ى يتلييع وي ع ل(

قضاء اإلداري المقـارن فـي تقريـر مسـلولية اإلدارة عـن الفرع الرابع: دور ال
  وعةقراراتها غير المشر 

ويقللعوعوع ويووعيللى ريللع وي شللعلىى لي للغ   إي للدأ ةضلل  ويوليللى ويمع للل   يلل  ي تللا  
وىت للع ىللو  وي شللعلىيى  يهللد أطلل  تقللل  ىضيلل   لللملييى ويووع   للديت لية    أديمللى   للوع 

                                                           

 ل  ويقةلدأ (  دعلل يل غ   علل يع  يد  ر   عي دغ   يدع ويمليمي    عل ل ةي ملو  ويقعوعوع وي  عت (1
 .932  ص2009  تعة ى ىض     لو    و   مللى  ةو   يعلع  1والووعي  ط

 .388( ع مي ط  ويشدىع   عة  لد ل  ص(2
يلوت     لو إييل      شلدع22/12/2001( ويالدوع  ل  5433    وي    ى ويووعيى وي ضيد عي  ) ((3

 .114ع لع   دو    عة  لد ل  ص
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 لملييى ويوليى  ل غ     إغ ىو  وي شعلىيى  وي شعلىيى نل ونلد  وي ي ت هة ىضي 
 ويأط  وي ي يل ب و  قدو  لملييى ويووع . تش د؛ نغ    يعوعوع ويووع  تاض 

وي     إي لدأ ويقلعوع ويووعي؛  إ هلد ال ت مل  إيى  لو  و  د ع ىو  وي شعلىيى تموي
ييلللع  ي للدأ  لي  هللدووي للد  يقيللد   لللملييى ويووع   للديت لية   هلل  ت ت للع شللعطد   د يللد  يد

قو ولتقع ويقةدأ ويووعي ويمع لل  ىضلى يدىلو  ويلت م  وي ت ل   ليغ    (1)  يك يضت لية
 ؛  ىلللغ ت للللية ونةلللعوع وي دة لللى ى هلللدىلللو  وي شلللعلىيى وي لةللللىيى ل للللملييى ويووع 

  لد وللتقع ىضلى   ت طلي  ت د  ىضلى ت ييلع  ل   ةل ل  ل يك نغ وىدو  إاووع ويقعوع 
وي قةللل   للل  يلةلللب ووي لللد   أويشللل قلللد لغ  للل  اللللع   أديملللى يدىلللو   ةيلللى عغ  أديملللى وي

ي ةلللعلع  هلللوا   ديلللى وي  للل   لللديت لية  لنلللل  لللد يالللب  للل  وىتقدو لللد  للل   الللض ى و
  لللد عيلللع وي ةضللل    للللملييى ويووع   للل   لللدد  أديملللى وي  لللدول وي د لللى    قليللل  ل عيدتللل 

 وال تمللد ديمللى   للوع وي لللدلو   لل   دي للدد وي للد   ل أ وال تمللد يضقللد لغ    أديمللى   للوع  عيللى 
عل   ديأللللو دع وي د للللى  أالاللللد  إ و و طلللللت نلللل و ويألللل د ىضللللى ةللللعع عاللللدب  للللعوو  

 ة لىللى  للغ ون للعوو  لوىت للع وي ةضلل  ىيللب إلللدأ  ولللت  دد ويلللضطى علدلللد  ي لللملييى 
ويووع  ىغ ت لية ونةعوع وي دة ى ى هد  للوأ ةد ب  اوع ويقعوع ت قيل وي اض ى 

 ضيى  ع  ةد ب  اوعه وي ديى وي أااى   تى ليل  د ع وي الض ى ويتل  تع ل وي د ى  
ت قيقهللد ت للوعج ةلل غ وطللدع وي اللض ى وي د للى   للديقعوع وياللدوع  للديق ة ىضللى ع للو إيللى 

 ديلنيمى  لع لة ت يليغ  للوطغ نلل دب ال ى يلى يهلد  ويت دي ونشأدص يض يضليى ولغ 
 . (2) دي  د

د ويقةلدأ ويووعي وي العي  شل غ  للملييى ويووع  لال تأتضا ويقلوىو ويت  عأل   هل
 لللل ب ويأطللل  وي دشلللا ىلللغ يعوعوتهلللد ويووعيلللى ريلللع وي شلللعلىى  ى لللد وللللتقع ىضيللل  يةلللدأ 

                                                           

    شلل   وي  للدعا  3وي  لل   للليل   ى للوو   ويقةللدأ ويووعي  ط ي ميللو  للغ ويتمالليد و نللع  ى للو ((1
 ل د   وند. 761  ص2006والل  وعيى  

  2008ىضللى أطللدع شللط دلي   لللملييى ويووع  وي د للى ىللغ عى ديهللد ويةللدع   ووع لويللد  ى للدغ   ((2
 . 207ص
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 ةض  ويوليى ويمع ل   امى ىد ى   دي  وع وي د  يت  د     لملييى ويووع  ىضى عللد  
 ديتمعيى  يغ ىيلب ويقلعوع ل ي د يت ضل   (1)ويقعوعوع ويووعيى ويادوع  ى هدىو   شعلىيى 

ويووعي ي ديلللدع وي  للل  ىضلللى ويووع   لللديت لية  لللإغ ويقةلللدأ ويووعي  للل   الللع لىضلللى 
رلللعوع  لللد نلللل  للللتقع  للل   ع للللد ال ية لللد  لللغ  لللد ىيللللب ويقلللعوع ويووعي لللل  د   لة لللد  
يضت للللللية   لللللد إ للللل  يملللللعل  للللليغ علةللللل  ىلللللو  وي شلللللعلىيى ويشللللل ضيى لىلللللو  وي شلللللعلىيى 

يلتقع ىضى ت      يلدع   لوو  ل  نل و وي ةلدد  إ  لد يقلل   م لص وي لةلىيى  لنل ي  
لوعولللى  لللد  ديلللى ىضللى  لللو   لي للللغ  لللد  يللك  لللغ عةلللد ت قيللل   ديلللى عللللل  يض قللللل 

 مي للد يت ضللل  للديقعوع ويووعي ريللع وي شللعل   لل   ؛  للإغ وتةللده ويقةللدأ ويووعي   لوي عيللدع
 عيلى ع  ال  ل لدلد  دللت عوع عل     تقويع ويأط  يأتضا  ي د إ و  دغ ويقعوع ي تهك  قد

ىضللى وي عيللدع وي د للى   ل للغ  يللك ويقلل ة ويت لللم   ىتللووأوالتللللي  تط يقدتلل   لل   للدد 
 .(2)ىضى ع و ون عوو

الفرع الخامس: دور القضاء اإلداري المقارن في تبني قرينة )الخطـأ المفتـر   
 من جانب اإلدارة

ع وي ت ضقلى  دي للملييى ويووعيلى  نعو  يا ل ى إ  دع أط  ويووع       ة وي لدال
ىللغ ونى للدد وي دويللى ويقدي للى ىضللى علللد  ويأطلل   لةلل ا  ليللا وي للوى  )وي ةللعلع( 
 لل  ويللوىلت ويووعيللى  لعر للى  للغ ويقةللدأ ويووعي  لل  ةلل دغ  قليلل  ل عيدتلل  لويتأميللا 

غ  لللديقعوي والللللت د ىإيلللى  ىلللغ  دنضللل    قلللو وتةللل  ويقةلللدأ ويووعي  للل   ع للللد ل للل   الللع
ت لللعع إيلللى  ي  لللدع ع لللغ ويأطللل     لللد يلللموي  ديتلللدي  يى  ال للللي د يعي لللى ويأطللل ويقةلللدي

ىللدتل إيللى  وي ةللعلع  ميتللد   للغ ىللبأ وي  للدع وي  لللط  لل  عالل    لل  نلل و ويشلل غ ل قضلل 
ويووع  وي للللوىى ىضيهللللد   يللللس ال يضتللللم  وي ةللللعلع     للللدع ويأطلللل  لي تملللل  ى ويلللل  يقيللللد  

 غلل   ل يللى  يللي  لى يى ويل  لللعع وي ي عاد لللةى ويووعيى عغ ي  ع وي وى  ويلللوي لمليي
                                                           

لعوع وي ض لل      شلل2ي ميللو  للغ ويتمالليد ع نللع     للو ع  للع ى للو ويلنللدب  ويقةللدأ ويووعي  ك ((1
 ل د   وند. 267  ص2002وي قلييى   يعلع  

 . 325و. ى وو  طض ى   عة  لد ل  ص ((2
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 . (1)ويأط   لنل إ  دع  يللع  ل يد   ع شطتهد ويت  يمتعة  يهدعل  تاع دع ويووع 

 قللو ىللعا ويمقلل  ويتقضيللوي نلل ه ويم للع   لل   طللدل   للولو  إال عغ ويمقلل  والووعي يللو 
ديأط  وي متعة نل أيدد    ويأط إيى  أاص يهد   د د      طدل وي لملييى وي لت و 

 للللملييى ويووع   ليتعتلللب ىضيللل  عغ ياللل   وي ةلللعلع ريلللع إيلللى  يلللد ل     لللعلا يقللللو
لتت ضللل   أطلل  ويووع    للد ىضللى ويووع  عغ ت  للع ع هللد يلل  تعت للب عي أطلل   إ  للدع  ضللا 

ن ه ويمعةيى  الع  عييليى  دنةعوع وي  قى ىغ ونش دد وي د ى   د  ل   لدد للقلط 
    مع  ع  دأ ليعه ىضى ويطعيل  لتضلك وي  قلى  ل   ةلدد وي للملييى ويط يلى  ع و وي دع 

  للد  لل  ونشللأدص وي  للديةيغ  لل  وي لتشللميدع وي د للى  دي للولت  ميللعل  ىضللى و للع  قللد 
 ل   ةلدد عل      ةدد وي لملييى ىغ  لووس ويليدعوع عل  وي  ضيدع ويةعو يى عل  ويو 

 لو   عية   لتشمى ون عوة وي ملليى لنعل ل  وي لملييى ىغ ويعيد ى   د     دد ولت
 .(2)   ويطعيل شأاد  ليقتد 

ليو لدع ويقةدأ ويووعي وي العي  ل  نل و والتةلده ليةلى   للملييى ويووع  ىلغ 
وي د للى يض يللع  ليللو وىت عتهللد  للغ ي يللد  ع  تللل  هد ونشلل دد وي د للى لوي  شلل ونةللعوع ويتلل

بأ عة )يعي للى ويأطلل (  ل ديتللدي  يقلل  ىللوي لللملييى ويتلل  تقللل  ىضللى علللد  ويأطلل  وي متلل
وي    لللى ويووعيلللى وي ضيلللد  للل    للل  يهلللد   قلللو يةلللع  وي  لللدع ىضلللى ىلللدتل وي لللوىى ىضيللل 

 ت للية وي للموع  ىلغ ونةللعوع ويتلل  عالد ت   للغ ةلعوأ وعتمللد  وي يللده  ل  وي اللعا   للد 
دأ رعل ععة  ويمعوىيى  لوىت عع ويووع   لمليى    نل ه وي ديلى  لل ب ونأطلإيى  عوت

  .(3)   تا ي  وي اعا لىو  وتأد  وال تيدطدع ويلوة ى

                                                           

  1ى و ويعملا ندش   ليل    يعي ى ويأط      ةدد وي للملييى ويووعيلى  طيتمايد  يك ع نع   ((1
 . 113  ص2007ووع ويم ع ويةد     والل  وعيى  

  لى لو ويللعملا ندشل   للليل    يعي لى ويأطلل   334ةل  لللد ل  ص  للو وليل لدي  أطلل  ويووع    ع  ((2
 ل د   وند. 155 عة  لد ل  ص

يلللوت     لللو ع للللع   لللدو   إييللل      شلللدع5/1/2000  للل  وي    لللى ويووعيلللى وي ضيلللد ويالللدوع  للل   ((3
 .117 عة  لد ل  ص
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ل غ تط يقدع يعي ى ويأط      ةدد وي لتشميدع وي د ى ع وع وي    لى ويووعيلى 
وي ضيد ىضى  لملييى وي لتشميدع وي د ى ىغ ونةعوع ويت  تتعتب ىضلى عأطلدأ وي لد ضيغ 

شلمى  نلعو  يال ل ى إ  لدع  هد  غ عط دأ لريعن  لعيقع ىبأ وي  لدع ىضلى ىلدتل وي لت
 . (1)ونأطدأ ويط يى ل  يك لديعع ويقةدأ ويووعي ويمع ل  لعأ ع  قعي ى ويأط 

ل  للللغ   تقللللو عغ  نعيللللى ويأطلللل  وي متللللعة  هلللل و وي   للللى تشلللل د ةلللل د ى وةللللد يى 
تللللهيد  ه للى وي لللوى   لل  وىللللوه إيللى  ي  ديللى ون للعوو  للل   لوةهللى ويووع  ل   هلللد تللموي

مويللى ويالل ل ى وي ت  ضقللى  دي  للدع  أداللى  لل  وي للدالع ويتلل  تنهللع  يهللد عغ إةللعوأوع لو 
عغ وي للللوى  ىللللدةم ىللللغ  يللللك  عل  ويت قيللللل ال تللللل    إ  للللدع وي قيقللللى  طعيقللللى يدط للللى 

 لللل  عل  أالاللللد   لللل  وي للللدالع ويتلللل  ال ي لللللغ  يهللللد ويم للللد وي للللل ب يضةللللعع   للللووو  
ل ويط ل    لد ي للغ وي دالع ويتل  ال يللتطي  وي ةلعلع إيد لى ويلوييد ىضلى ويأطل  وي ع ل

 للغ ويالل ب ىضيلل  ت ييللم ويأطلل   للغ ويالللوب  للل ب ولللتأوو  ت  ضلةيللد  تطلللع  لل  نلل و 
    وي دالع ويت   غ ويا ب ىضى وي ةعلع ت ويو وي لنا وي أطا.عل  وي ةدد 

ل غ ةد ب آأع  إغ ن ه ويم ع  تتمل ال ةوود    ويلل ى واللتقالدييى يةلعوأوع 
 للللد و  يليلللى يتلللوأد ويقدةللل  ويووعي  للل  ويت قيلللل  للل  ويقةلللدأ ويووعي  لو  هلللد ت ت لللع 

وي للل يى وي طعل للى ع د لل   طدي للد عغ  للغ ةلل غ ويلللضطى ويتقويعيللى يضقدةلل  ويووعي ى للو 
 ت ويلللو ويلللل ب عل  ويت قيلللل والللووع علو لللع يلللدووع   إنهلللدع وي للللت ووع وي لةللللو  يلللويهد 

ىلللدتل ويووع   إيللى  ضللل وي قيقلل  ياللووع ويقلللعوع ويووعي   ضلل  يضلللب ىللبأ وي  للدع لت لي
ل ديتللدي  يت للعع وي للوىى  لل   للغ ىللبأ و  للدع لةلللوه  إال ع هللد ال ت ت للع يعي للى يةللدييى 

 يدط ى   د يعي ى يةدييى  ليطى ليد ضى ي  دع وي   .

يعي لللللى ويأطللللل  يتلللللللط لةللللل هد عل  لوي للللللملييى ىضلللللى عللللللد  ويأطللللل  وي متلللللعة
 د يى  لوي لملييى ىضلى عللد  وي لملييى ىضى علد  ويأط  وي  قل لوةب وي  دع  غ 

                                                           

ى للو ويللعملا يللوت  إييلل      شللدع23/5/197(  تللدعيخ 3475  لل  وي    للى ويووعيللى وي ضيللد عيلل  ) ((1
 . 186ندش   ليل    يعي ى ويأط    عة  لد ل  ص
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 ه  ال تت عع  غ   ع  ويأطل   ل   وتهلد    ي أدطع ) ولغ أط (  غ  د يى عأعتت  ى و
ل قديهللد  لل   طديهللد ي  لل    وتلل  ع هللد تقلل  أللدعج  طللدل وي لللملييى ىضللى علللد  وي أللدطع  
لي لللغ  لللد  لللد ي يلللم  ند هلللد عغ ويأطللل  وي لةلللب يض للللملييى يمتلللعة  للل  ةد لللب ويووع   

  .(1)ب ن   إ  دع و تمدي   لن   دوعو   د ت ة      قة يعي ى ويأط  تطدي

 لل  ل  للو عغ  للدغ ويقةللدأ ويووعي وي قللدعغ يماللد  شلل د  د للد   إلأ اللى ويقلللد
 لليغ ويأطلل  ويشأالل  لويأطلل  وي ع قلل ؛  قللو عيللع  لل   ع ضللى ال قللى   لللدأيى ويووع  ىللغ 

ليى   غ ويم د ويةدع ي  لغ ويأط  ويشأا  وي قتعغ  أط   ع ق    يس ع و  ةض  ويو
عغ يت للللغ  لللغ أطللل  شأاللل  لأطللل   ع قللل   للل  آغ لو لللو  لع لللو ىضلللى إ  د يلللى  للللديضى 
ويووع  يل وند ىلغ ويأطل يغ وي ل  لعيغ ىضلى عغ تضةل  ويووع  ىضلى وي لنلا   لد ي دللب 

ل    ع ضى    ة  ويأط  ويادوع      ليتليى ويقةدأ ويووعي ت ويو  ايب  د   ه د
يقةدأ ويووعي وي قلدعغ   للملييى ويووع  ىلغ ويأطل  ريلع وي ال لب  أطل  ال قى عيع و

 تى لاد  ل   ع ضلى   ع ق   ل يك إ و لي  ويأط   غ وي لنا وي لملد ع  دأ ويأو ى
إ  د يى  لدأيى ويووع  ىلغ عأطلدأ وي للنميغ ويشأاليى ألدعج ويأو لى لي لغ إيى   وي ى

 . (2)  ولوع وي ع ل

 للديقعويغ ويقةللدييى  ال لللي د  واللللت د ى للو إيللى  لاللدلولللتقع نلل و ويتطلللع  تللى 
ت للعع وي ةللعلع  ميتللد   للغ إيللى  يعي للى ويأطلل   ي  للدع ع للغ ويأطلل     للد يللموي  ديتللدي 
ىللدتل ويووع  وي للوىى ىضيهللد إيللى  ىللبأ وي  للدع وي  لللط  لل  عالل    لل  نلل و ويشلل غ ل قضلل 

 للملييى ويووعيلى عغ ي  لع   يس ال يضتم  وي ةعلع     دع ويأط  لي تم  ى وي  يقيلد  وي
ويتلل  يمتللعة  ى  ي لل  ل لليغ تاللع دع ويووع وي للوى  ويةللعع ويلل ي عاللد   لى يللى ويللل  ي

  يهد ويأط . 

                                                           

 .141ى و ويعملا ندش   ليل    يعي ى ويأط    عة  لد ل  ص ((1
ي ميللو  للغ ويتمالليد و نللع  لللي   اللدي     للو  وي لللملييى ويشأالليى يض لنللا وي للد   لل  ويقللد لغ ( (2

 .441  ص2016   ت عيع 29  وي وو4وي عوي    ةضى ةد  ى ت عيع يض قلل  وي ةضو
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 ادلطلب الثاوي
تطوراث الضرر ادلوجب للمسؤوليت يف الدول ادلقاروت وأهميته يف 

 محايت احلرياث األساسيت
 د ال و عغ تل ب ن و ويأط   ويأط  ال ي م  ل وه    ت عيك وي لملييى ويووعيى 

   إ ووس ويةعع  ل غ  ل  ي ت لع ويةلعع ى العو  عييلليد   ل  ييلد  وي للملييى ويووعيلى  
ويةللعع نللل ؛ نغ  ديأطلل  ويلل ي ال يليللو ةللععو  ال ي للط وي للل  لل  ويتةللدأ عي ت لللية
 .(1)وي ي ي لة ى     ديقدىو  وي لتقع  إ    يس ال ةعع     لملييى

 وم الضرر في إطار المسلولية اإلدارية وشروطهالفرع األول: مفه
ع لد والط  د   ي لعا    ل  ع ت   (2) ديةعع ي لى ةلو وي مل   ليلعوو  ل  ون تيعوو 

 الض ى  شللعلىى يل   إ  ال يشللتعط عغ ي للغ وي لللد  عل  ياليب ويشللأص  ل  عي  للل
غ يلل    للل ي  يلل  وي قللد لغ لو   للد ي ملل  عغ يقلل  ىضللى  اللض ى  شللعلىى يضشللأص  تللى لو 

لىللعا ويةللعع  لل  ويقةللدأ ويووعي ىضللى ع لل  وة للدا   ضهللد ويقللد لغ  للوىلت أداللىي م
   ديةلعع  المى ىد لى (3) دويلىعل     ليىعل  ُي  ى    شأص يل ب ي  عةعوع ةلويى

يق   تيةى ويأ د   اض ى وي ةعلع  يللتلي  ل   يلك عغ ت للغ تضلك وي الض ى  دويلى 
   ليلى )عو يلى( ى لو د ياليب ل ع  الض ى  دييلى يض ةلعلع عل  ى و د ي اب ىضى  ل

 .(4)ويل  ىعل   اض ى ريع  دييى  دي لد   دي لوطا لوي شدىععل  شأص  د     ل
                                                           

 .412 دي   عة  لد ل  صل   لو ولييتمايد  يك ع نع   ((1
 .167  ص1968  ووع ادوع يضط دىى لوي شع  4و غ   نلع  يلدغ وي عب   و ((2
  2014  وي  ت ى ويلط يى  ى لدغ  1   و   يو ويعايمدغ وي  دوي  يةدأ ويت لية ويووعي  ط ((3

 .157ص
عك  للللدع   للللليغ  وي لللللملييى ويتقالللليعيى ي ةللللدي  وي  د نللللدع  يللللي ميللللو  للللغ ويتمالللليد ع نللللع   ((4

  2  وي للوو16لوي ةللدي  وي  ضيللى    للس   شلللع  لل   ةضللى  ضيللى وي قلللل  ةد  للى وي هللعيغ  وي ةضللو
2014. 
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لي و ويةعع ط قد  يضقلوىو وي د لى  لغ ويشلعلط ويعييلليى يقيلد  وي للملييى ويووعيلى  
  ةعو تلو ع ويأط  ل وه ريلع  لدا يضعةلل  ىضلى وي أطلا   ديأطل  ي  لغ عغ ال يلل ب 

لن لل و ال ي لللغ يد ضللى يضت لللية   للإ و وعت  للع ويووع  أطلل   لل   للل ع للو ون للعوو  ةللععو  
 اليتةللدأيللعوع إووعي ريللع  شللعل    إ لل  ل للوه ال ي ملل  عل  للللوأ ت  للد  لل  ى للد  للدوي

وي ل  ل  ويت للية   قلو   ل   ةضل  ويوليلى ويمع لل   ل  نل و ويلليدل  ل غ ) ال يتلةلب 
قد للد يضت لللية   تللى  لل   للدد ويأطلل  عي ت لللية يض  ضللا ى للو ىللو  لةلللو ويةللعع وي

ل    اع ليعي د   غ  يك يةع وي    لى ويووعيلى   (1)ويمدوح  غ ي د  ع ل ويت ايد(
 . (2)وي ضيد   غ )ويت لية يولع لةلوو  لىو د     ويةعع ليقوع   قووعه ل  د ال يةدلمه(

شلعو  ليشتعط  ل  ويةلعع ويل ي تقلل    ل   للملييى ويووع   لديت لية عغ ي للغ   د
 .(3)  ققد  عغ يت ضل   ل  شعل 

ــي التعــوي  عــن  ــف القضــاء اإلداري المقــارن ف ــاني: تطــور موق ــرع الن الف
 تفويت الفرصة الضرر المتمنل في

تت  للد تمليللع ويمعاللى  لل  و تللعوة  لل غ وي ةللعلع  للدغ ي  للد  لل  عغ تللملد إييلل  
غ  لدغ وي ةلدح  يل   ت يةلى   ت ضلى  يلل   م ى  د   تمليلع ويمعالى ي ت لع ةلععو    ققلد  لو 

 ع م وأت دع ي يد لنيمى   ي ى إيى  تل ب  لنا  د  أطي     ىعيضى لالد شأص
 ي  ي غ   ققد .  والأت دعةععو    ققد  يضشأص ليل  دغ  ةد       ي و

غ  دغ يع ة ويت لية ىغ ويةعع وال ت دي  إال ع   يق د ويت للية  لويقةدأ لو 
 ققلللد  ي  لللغ ويت للللية ى للل    يلللس يةلللى ىلللغ تمليلللع ويمعالللى ويةويلللى لي لللوند ةلللععو   

                                                           

 .417  لو وليل دي  أط  ويووع    عة  لد ل  ص ((1
 للدي   عةلل  ل  لللو ولييللوت   إييلل      شللدع24/2/1986  لل  وي    للى ويووعيللى وي ضيللد وياللدوع  لل   ((2

 .417لد ل  ص
للل ولغ وي للد عي  ت لللية ويةللعع  لل  وي لللملييى ويتقالليعيى    شلللعوع  ع للم وي  لللس ويقد ل يللى   ((3

 . 15  ص1981 ط  ى لموع  وي ود    ووو  
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 ةض  ويوليى ويمع ل     ن و ويليدل  ديت لية ىغ ويةعع وي لدة  ىلغ تمليلع  عالى 
 . (1)ةويى ل م و  ي يت دل  لنيمى   ي ى

ليقو عيع ويقةدأ ويووعي ويمع ل    نعيى  لوع ويمعاى    وي ةدد ويط ل  و تلووأ 
 للد أطلل  ط لل  ليللل يلل  ي  للع و لل  للل  د    ل مللدو نلل ه وي نعيللى نللل  وغ 1965 للغ للل ى 

يللوو  يةللعع  لللوع ويمعاللى  لل  يضةللعع وي هللدي    هللل ىضللى ونيللد ي ت للع ةللععو    دشللعو  لع 
لي ت   يلك  لغ عةلد تملدوي تهلعب ويط يلب  لغ أطيل  وي د لع  لت  لد وي لعية   ويشمدأ

لوغ وي تديو ويةدع  يضتوأد ويط   لويشك وي ي يهي غ ىضى  لةلل  عو طلى ويلل  يى    لد 
 ت ت لعونأ   ه ه ويم ع  ي ت ع  د للط ي  ديى وي ةلعلع  ل  وي اللد ىضلى  قليل   ل 

   د لللى ويللللليضى ويقةلللدييى ويتللل  تيللللع  ه لللى و  لللدع عو طلللى ويلللل  يى  للليغ ويأطللل  وي د لللع 
 .(2)لويةعع وي هدي  وي  ل  دي عية

 الضرر المعنوي الفرع النالث: تطور موقف القضاء اإلداري المقارن من
ىضلللى  قللللل ون لللعوو  ىتلللووأع وي   للللي نلللل ويشللل لع  لللدن ت وي لللدتو ىلللغ والويةلللع 
 للل   للللعو ته  لت لللتو آال للللد  عل  نللللل ع ت ياللليب ونشللللأدص  للل  للللل  ته عل  ل عيلللدته  

ىضللى  ىتللووأوالعل  ىضللى ل للل  للد تقللو    ةللعو ويألل د   قلللل ل عيللدع ون للعوول    مللليى
 . (3) دي  يت لغ ةعع    لي  ادي  ريع  دييى ي  إ و  تو ى   عي  ل مغ  مل  ريع

 ديةلللعع   للللتق   ريلللع  اللل لب  للل ي ةلللعع  لللدي  لويةلللعع وي   للللي يلللو ي للللغ
عل  ياللللليب ويةد لللللب وي لللللدطم  ويللللل يعل    يد للللللدغ ةت لللللدىويللللل ي ياللللليب ويةد لللللب وال

 للللع  تيةلللى  لللدوس عل  ليلللو ي للللغ  اللل ل د   ةلللعع  لللدي ؛  ةلللعلح ةللللوي  ويشللل لعي
  دوي.

                                                           

 ل د   وند. 770ي ميو  غ ويتمايد و نع  و. ع لع ع  و عل غ   عة  لد ل  ص ((1
 .158ى ويتقايعيى ي ةدي  وي  د ندع   عة  لد ل  ص يعك  دع   ليغ  وي لمليي ((2
ي ميلللو  لللغ ويتماللليد ع نلللع  الللد ب ييويلللى   للللوع ويمعالللى  للل  إطلللدع وي للللملييى ويط يلللى  عللللديى  ((3

 .2011 دةلتيع  ةد  ى  ليلو    عي  ويةمويع  
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ي ويمع ل   ش غ ويت لية ىغ ويةعع وي   للي  ليقو ت ديغ  ليا ويقةدأ ويووع 
وي  لل   للديت لية ىللغ ويةللعع وي   لللي  ض للد  للدغ  قتع للد  إيللى   قللو  نللب   لل  م للغ   يللو

طيلى  ل  ويةلععيغ وي لدي  ة لدي  يت إ   ضلغ    يلع   ةعوع  دويلى  ليلو   ل   ل   لدالع 
   ةلعع     ليغ إ ل  يل  ي لغ ي  ل   ت للية ويةلعع وي   للي إ و يل  يالد   لوي   لي

   يلس  لوع ىهلوو  ةويلوو   ل  ويت للية ىلغ ويةلعع وي   للي  1961 لدوي إال   لو ىلد  
 يغ او ع ليدع    ل يى ىةضى  دغ يلتقضهد  لوطغ لو    ليقيد  اعىه د    وي دد  
  ع لع ملةلى ويقتيللد وىللت تطضلب  يهللد ويت للية ىلغ ونةللعوع وي دييلى لوي   ليلى  ليلل  

ليةللى يضملةللى   للد ععووتلل   ي للغ  للدعع ويالل ل ى ى للو د يةللو  ةضلل  ويوليللى عيللى الل ل ى 
ع   ميلتليعم لويو ويعةد وي تل   لةو ويا يع وىلت يطديب  يهلد  لديت لية ى لد ي لل 
    غ عةعوع  دييى عاد ت   لتأضى  ةض  ويوليى ويمع ل  ىغ وتةدن  ويللد ل لعالوع 

ويلليو يلتلليع يلو لل ب     د  اعي د  ليدط د  ةدأ  ي  ) ديعر   غ ع   ي  ي  ع عغ  لع
ةللععو   دويللد  يلويللوه وي للوى   ليلل  يتعتللب ىضيلل  ت ييللع  لل  نللعلا   يشللى لويللوه وي للوى   
 دغ وني  وي مل  وي ي ت  ض  يمقو و    ي د ونلوغ يو لل ب يل  ةلععو     ليلد  يقلوع  ل يا 

 .(1) ع ك(

غ وىت للدل   للوع ويت لللية ىللإيللى  ل لل يك  قللو ت لللد يةللدأ  ةضلل  ويوليللى ويمع للل 
طضللب وي للوى   لل  ويت لللية إيللى   داللللتةد ىويةللعع وي   لللي  ليللو ولللت ع  لل  ع  د لل  

ىللغ ويةللعع وي   لللي   تللى لاللد ون للع   لل   ويت لللية ىللغ ونةللعوع وي   ليللى ويتلل  
وىديلى شللأص ىميللم  للغ ةلعوأ وي شللدط ويووعي    للد   لل  عل  تض لل ون للعوو  تيةللى ىةللم

   ديلللع لللل  ى   لللدغ  لللغ ةلللعوأ ىلللعة وي ةضللل   لللديت لية ىلللغ ونةلللعوع وي   ليلللى ويتللل
 .(2)ت  دي   شلند  يمتع   غ ويليع    ييد  وي ضويى  ت طي    هدييد  

                                                           

وعي  ي ميو  لغ ويتماليد و نلع  ة لدغ ى لو ويلعمول  تلدح  ويةلعع وي   للي  ل  ع  لد  ويقةلدأ ويو ((1
 .2016  1  وي وو8 ةضى  ضيى  وي ى وي ض  ويةد  ى   ضيى  وي ى وي ض  ويةد  ى  وي ةضو

ي ميو  غ ويتمايد و نع  ع  و ى و ويلعمول ل عيلدو وولو  ونةلعوع ويتل  تلل  هد ويووع  لويت للية  ((2
 .2015  17ى هد    وي عول    س   شلع     ةضى  ضيى وي قلل  ةد  ى وي هعيغ  وي ةضو
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ل لل   اللع لللدع ويقةللدأ ويووعي وي اللعي ىضللى ويلل هو  وتلل  ويلل ي لللض   ويقةللدأ 
وي للدوي  لل   اللع  لويلل ي يقةلل   ت لللية ويةللعع وي   لللي ى للد عاللد   وي للوى   للغ 

و تلل  لوىت للدعه لويةللعع وي   لللي وي للدتو ىللغ وىتقديلل   لللد  يللعوع إووعي ريللع  شللعل    ع 
   قلللو يلللععع وي    لللى ويووعيلللى وي ضيلللد  ت للللية وي  تقلللد ليدلللليد  ىلللغ (1)أ  لللد  يضقلللد لغ

 ىلغ  ةل   ونةعوع ونو يى ويت  عاد ت   غ ةلعوأ  ع د ل   لغ   دشلع   قليل  ويليدلليى 
وىتقدي   ليةع   غ يعوع  ت لية  ىغ ونةعوع وي دويى لونو يى ويت  عاد ت   غ ةعوأ

 . (2)والىتقدد ي   ىو   عيدع ىد ى تقتة  ي د   هد ت ليةد    معوو  

فــي التعــوي  عـــن  الفــرع الرابــع: تطــور موقــف القضــاء اإلداري المقــارن
 الضرر البيئي

ي لللللعا ويةلللللعع وي ييللللل     للللل  ون ت وي تعتلللللب  لللللغ  ة لىلللللى ون شلللللطى ويط ي يلللللى 
 ي  يط وي يي  ي ة لىى  غ ونشأدص  الع    دشلع لوي لد يى ويت  ت يع  غ امدع و

عغ يض لل عل  يلم يه     ليلد  عل   ل  عةللد ه  لع للويه  يداد ىريع   دشع  ي عةه  عل 
ىضلللى وياللل ى  وىتلللووأ    لللد ى لللد يشللل د (3)ريلللع  يلللىعل  ون ت   دي لللدع عألللعت  يلللى

وي ييلل  ي طلل   لل   ويتلللومغ وي ييلل  ي  للد عةللعوعو   دي ييللى  لىضيلل   للإغ ويةللعععل  وي لللد يى
ليللللع لو للللو ونةللللعوع ويلوي للللى  دي ييللللى ويط ي يللللى لعةللللعوع ويتضلللللس ويتلللل  ت للللوس يأل للللعوو 

لوي ي يه  د  ل      لد نل و نلل ويةلعع ويلويل   دي ييلى ةلعوأ  شلدط ويووع  ريلع   لون لود
 وي شعل  لي وس عةعوعو  يأل عوو لون لود.

                                                           

 .151ل دىيد ا اد  وي ويعي   عة  لد ل  صإي ميو  غ ويتمايد و نع   ((1
يللوت     للو ع لللع   للدو   إييلل      شللدع17/4/1951  لل  وي    للى ويووعيللى وي ضيللد وياللدوع  لل   ((2

 .123 عة  لد ل  ص
 لللغ   تلللي عشلليو وي لللل دلي  وىلللت ويت لللية ىلللغ ويةللعع وي ييلل     لللس   شلللع  لل   ةضلللى  ((3

 .61  ص2012  ويل ى 13  وي وو1وي يع  وي ةضوةد  ى عند 
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 دي  ال يأتضا عل    ةل  ل   ى  يك عغ ويةعع وي يي  وي ي يايب وي لدغ  
ىغ ويةعع  لة  ىد   ل   لوةب ويت لية إ و لةو  ي  ويشعلط ويت  يةب ت ققهد    
ويةعع  ش د ىد  ي ل  ي ت لع لل  د  يقيلد  وي للملييى ويووعيلى  يلو يض لل وي للدغ  لدن ت 
 تيةى تللط     وي  يط وي يي  وي ي ي يي  ي   للوأ عاد      ةللوه ع  عالد    ل  

 ى  دييلللى ع     ليلللى يللل   لي لللل يض ةلللعلع وي طدي لللى  لللديت لية ى لللد عالللد    لللغ  الللض
ةللعع  للدوي ل   لللي ل للد  دتلل   للغ  لللب  تيةللى و قطللد   اللوع ىيشلل   للل ب ويتضلللس 

 . (1)وي يي  وي دتو ىغ عى دد ريع  شعلىى يدووع 

 للليغ تلللموي تالللع دتهد  وال للللدغ طضلللب ويت للللية  لللغ ويووع   لللإ و  لللدغ  لللغ  لللل
 ويةلعع وي ييل   ليض لل  لغ ةلعوأ  يلك ويةلعع  دي للدغ   دشلع إيلى  أدطيىويا دىيى وي

  تض دتلللل   ريللللع وغ ويةللللعع وي ييلللل  يللللو يالللليب وي ييللللى  وتهللللد  ليللللل ى نلللل و ويةللللعع عل 
ون للود   دشلع   لو   لد ياليب   ل لدع عل   ديةعع وي يي  وي  ة  لال يايب وي لدغ

يلل ي ي للد  ديللللط ويط ي لل  ويلل ي ي لليي ويهلللوأ  لنللل ون ت وعل  وي للدأعل  وي ييللى  ديتع للى
 ي  وي لدغ  ل غ ويا ل ى تقويع ويت لية وي لدة  ىلغ نل و وي لل   لغ ويةلعع نلل دب 

لنغ   (2)ىو  ويقوع  ىضى ت ويو   ة ى داعند  دي قلوعل  تت ضل  دي  داع وي يييى  وتهد
ييى  لل  ويةللعع وي ييلل  ي للو  للغ ويالللع وي وي للى  للل يد  يضةللعع  ضلل   ةللو تط يقللدع يةللد

 ع لد ل اع  لد ت لية ون عوو ى د عالد    لغ ةلعع  تيةلى تضللس وي ييلى  لغ ةلعوأ 
 شللدط ويووع  وي شللعلىى  ل لل  ةلللأ  للد ت للعا  للغ ع  للد  يضقةللدأ ويووعي ويمع للل   لل  
ن و وي ةدد   إ   ي  ن ىو  ليعه ىضى وي هو وي ي ل ل  يد      تللي   ةدد تط يل 

 ديلى عللل  ي قللل ل عيلدع ون لعوو   يلس و ل  ع لة طضلب وي لملييى ويووعيى ية دغ  

                                                           

يتمايد  يك و نع  و تهدد ميو ىض   ويت لية ىغ ويةعع وي يي    ةضلى  ع لم وعوللدع وي ل لى   ((1
 ل د   وند 176  ص2014  ويل ى 2  وي وو 1وي ل ى    وي ةضو 

ىللغ ونةلللعوع ي ميللو  للغ ويتماللليد ع نللع  طلللدعل  للدن  ىةيلللد    للدييع تقلللويع ويت لللية وي قلللوي  ((2
 .36  وي وو 2014وي يييى    س   شلع     ةضى  ضيى ويل  يى ويةد  ى  وي ةا  
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ريلع  دويط ي يى    لو وللتأوو ه د ديتهإيى  ويملةيغ يضت لية  غ عةد ولت دو  ععةه د
 ؛إي دل ويةعع   عةه إيى  يضتأضص  غ وي مديدع  لعوت  يك ؛ويقد ل    غ ي د وي ضويى

 .(1) ل ب ويتضلس وي ي  اد ل قوو   ويقي ى ويللييى

 ث الثاويادلبح
اخلطأ يف القاوون العراقي ودورها إىل  ادلسؤوليت اإلداريت ادلستىدة

 يف محايت احلرياث األساسيت
   وي وويى يةب عغ ي  ع   غ  لملييى ويووع  يل  ي لع  شل    عي أل ا  ل  ويمقل  

وي شع  يو  ص ىضي  اعو ى ؛ نغ وي عوي  أ  د  ي د  دغ ىضي  وي دد     ع لد ل اع
(  غ ويقد لغ وي و   وي د    لي لد  د لع نل ه وي لدو  يلو لعوع  ل  وي لدب 219و  )   وي د

وي أاللص يض لللملييى ىللغ   للد وي يللع   قللو يطلل  وي شللع   لل يك  للد ألل ا  ي للد يت ضللل 
 ط ي للى نلل ه وي لللملييى  لوىت عنللد  لللملييى ت  يللى ريللع   دشللع  ت   هللد يلوىللو  لللملييى 

غ نلللل ه وي   وي ت لللل  ىلللغ عى للللدد ويتلللد   للللملييى تشللل د ة يلللل  علةللل  وي شللللدط ويووعي  لو 
ل ديتلللدي   لللإغ  للللملييى ويووع   للل  وي لللعول نللل   للللملييى ىلللغ   لللد وي يلللع    للل   لللص 

 ويقد لغ.

لللل ت وس  لل  نلل و وي   للس ىللغ ويأطلل    لللد  ي لللملييى ويووع   للديت لية  لل  
 وي عول )وي طضب ونلد(    ىغ ويةعع وي لةب يه ه وي لملييى )وي طضب وي د  (.

 ادلطلب األول
 ركه اخلطأ كأساس للمسؤوليت اإلداريت يف القاوون العراق

  ي  ي  ديى  قلل وي لدغ ل عيدت ي  ي غ وي عول   يوو  ىغ ريعه  غ ويولد    ل

                                                           

)1) CAA de VERSAILLES, 2eme chamber, 17/9/2015, 13VE01031, 
Ineditau recueil Lebon. 
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ويلللوعو   لل  ويولللتلع  ل للغ عةللد  يللك يللعع وي شللع  وي عويلل   لللملييى ويووع   للغ عى ديهللد 
وي عويللل   لللدلد تط يلللل يلوىلللو وي للللملييى  لتالللع دتهد ريلللع وي شلللعلىى    لللد عغ ويقةلللدأ

 د لع ل لد مويلع نل  ونللد   ل   للد  وي و يللى لغ يلوىلو وي للملييى  ىضلى ويلعر ويووعيلى 
 ع لو  وي لملييى.

 الفرع األول: موقف المشرع العراقي من ركن الخطأ
ع  لد   للملييى ويوليلى  ل  ويقلد لغ وي لو    ةلو عغ وي شلع  وي عويل  إيى  إ و عة  د

  نللل ه وي للللملييى ىضلللى عللللد  ويأطللل   لي لللول لوةللل د   لللغ ونى لللدد ويت ةللليعيى يلللو عيلللد
يضقللللد لغ وي للللو   وغ ععي لوةلللل يهد ولللللتقع ىضللللى ولللللت قدأ   للللع  ويأطلللل  لوىت دعنللللد علدلللللد  
يض لملييى وي و يى   قو ة د وي شع  وي عوي  ويأط  علدلد  ي لملييى ويوليى ىغ ونأطلدأ 

ه ونأطدأ  لنديمه   إال عغ ن و ويأط  يأتضلا ىلغ ويت  تق   غ  لنميهد إ و ت ضقع ن 
ويأط  وي ع ق  وي ي ش د علد   لملييى ويووع      ع للد ل الع   هلل أطل  يمتعةل  

(  غ ويقد لغ وي و       ةدأع ويمقلع  219وي شع  وي عوي     ويمقع  ونليى  غ وي دو  )
  هللد إ و ع  تللع و هللد  لل يع  للد وي د يللى يتتللي  يضوليللى  ملل  ويأطلل  ويلل ي و تعةلل  ويقللد لغ  ةد

عغ ويةلللعع ال لللو لوي لللد   تلللى ليلللل  للل يع نللل ه عل  ي   لل   لللغ وي  ديلللى ي  للل  ليلللل  ويةلللعع
  وي  ديى.

إ غ   لللللد   لللللملييى ويووع  ى للللو وي شللللع  وي عويلللل  نللللل ويأطلللل   أطلللل  يمتعةلللل  
وي شع   غ ةد    لنل     وت   لة  أ ا  لد لالم   لغ ةد لب ويمقل   ن لدك  لغ 

وي لنا  لن دك  غ يلعت    ل  أطل   ل  عيد لى وي لنلا  وأتيدعو   أط      إيى ي نب
لتلةيهلل   ل يللك  للل ب ويتةللدب  الللص ويقللد لغ وي للو   ويتلل  ت للديو علللد  وي لللملييى 

إال عغ ردي يى ويمق  وي عوي     غ ةهى  ل ل ب ولتأوو   نيمدن رد ةى  غ ةهى عأعت
 نعيلللى ويأطللل  وي متلللعة  للل  ويعيد لللى ويقللللد  للل غ وي شلللع  وي عويللل  يلللو عأللل   إيلللى  يللل نب

 ى    وي عول  قيو    الص يد ل يىى ويووعيللىضى عغ ويلضط   ل يك  دالىت دو لويتلةي 
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  .(1)ن وأتيدع   ن ى يت ييغ وي لنميغ  لو هد ييلع يويهد  عيى    

لي للللو ويأطلللل  وي متللللعة  للللغ عيللللو  وي نعيللللدع ويتلللل  وىت قهللللد ويمقلللل  يت ويللللو علللللد  
 للغ  للد وال تقللدووع ويتلل  لةهللع إييهللد  ىضللى ويللعر ىللغ عأطللدأ تد  لل   ل   لللملييى وي ت للل 

 نعيللدع عأللعت إيللى  ويت لللد ى هللدإيللى   لل   اللععل  لويتلل  و  للع ويمقلل  للللوأ  لل   ع لللد
غ عأطدأ  لنميهد  إال عغ وي شع  وي عويل  ع  ع   ي ى يت لغ علدلد  ي لملييى ويووع  ى

يللل  يلللمد  ت لللل د   تضلللك ويم لللع  يت ويلللو ونللللد  وي للل  لع  لو  و  لللدغ وي شلللع  وي عويللل  يلللو 
ولتهوا  غ وي ص ىضى  لملييى ويووع   لامهد  وع لضطى ىد ى  اض ى وي ةعلع  

أطللدأ إاّل ع ل  عن للد وي لنللا ت د للد  لة ضل    للد ال ن للد ىعةللى يض للدأيى ىللغ ة يلل  ون
 . (2)ويت  يعت  هد ولغ ت ييم

موقــف الفقــه والقضــاء العراقــي مــن ركــن الخطــأ كأحــد أركــان  الفــرع النــاني:
 المسلولية اإلدارية

 دي ل ى ي ليا ويقةدأ وي عوي     ن و وي ةدد  يعت   ة وي تدب ع   يل  يللتقع 
 لل ب   دعللى  لد  يدغ ط ي ى وي لملييى ويت  تت  ضهد ويووع  ىلغ ونأطلدأ ويتل  تقل  

(  للغ ويقللد لغ 219عةهمتهللد ي شللدطدتهد وي أتضمللى  ل لل يك يلل  يلللتقع ىضللى تط يللل وي للدو  )
وي و    دىت دعند وي دو  ويل يو  ويت  ت    ن ه وي لملييى   قو عىضغ      دل دع ىويو  
  لملييى ويوليى ىضى علد  وي لملييى وي  دشع  ىغ ويم د ويشأال    تلى ولغ ويشلدع 

و  وي لل  لع     للد ةللدأ  لل  يللعوع     للى ويت ييللم ويلل ي عيللوع  يلل  يةللدأ     للى وي للدإيللى 
 ووأ    ووو وي ي ةدأ  ي  )ت لغ وي تاع يى  لمليى  للملييى تقاليعيى   قتةلى وي لدو  

ل لل    دللل دع عأللعت   (  للغ ويقللد لغ وي للو   ىللغ ويةللعع ويلل ي عاللدب وي للوىيغ(204)

                                                           

  1999ىدود ع  و ويطدي   وي لملييى وي و يى يضوليى ىلغ عأطلدأ  لنميهلد  ووع وي قد لى  ى لدغ   ((1
 .157ص

  2  ط1ي ميللو  للغ ويتمالليد ع نللع  ى للو ويللعمول ويللل هلعي  ويلللليط  لل  شللعح ويقللد لغ وي للو    ج ((2
 .1184  ص1964يدنع   
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وي متلعة علدللد  ي للملييى ويوليلى   قتةلى  يما  ى د ععوو وي شع   دتأد ه يم ع  ويأطل 
 ىللى عغ )ن ه وي لملييلللملييى وي ضوي   قةى  ش غ  ل لغ وي و  للل(  غ ويقد 219وي دو  )

 . (1)تقل  ىضى علد  ويأط  وي متعة و تعوةد  يد    ي  دع وي   (

ويقللللد  للل غ ويقةلللدأ وي عويللل  يلللو تة لللب  لللغ ةد  للل  إيلللى   عغ ن لللدك  لللغ يللل نبإالَ 
 دىلس ليدلل   إيلى  يماد    علد  وي لملييى وي و يى  لي لو ل       نل ه وي لدالعو

تلللللي   طلللدل عللل دب وي د لللى وي و يلللى  يتةللل  علللل دب عألللعت يهلللد إيلللى   للد  لللدلد ع يد لللد  
 تللى يللعلغ  لل غ ويقةللدأ    لوىللس ليدللليى يتللعك تقللويعند يضلللضطى ويت مي يللى  لل   للد  للع 

ويتل  تل    عنلد  ل  ويللد ل  ليةلى  ل  ع  لع  ععوعوويقلوي عوي  يو تلل     تملليعه يتضلك 
 غ  ع   عو وي طدي دع  ديت لية ىغ عةعوع وياد دع وي دشيى  ل  هد  ىضى ويعر   غ 
ويتاللللدع ويقللللعوعيغ وي شللللدع وييه للللد آ مللللد  ىضللللى ويللللوىدلي ويةموييللللى  لللل   لللللووس ويهللللدع يغ 

 وي  لع  غ أدعج   دطل ى لع ونشأدص.عل  لوي تأضميغ

  يلللد لغ )إي لللدأ وي اللللص ويقد ل يلللى 2005( يلللل ى 17د لغ عيللل  )ل  لللو الللولع يللل
ويت  ت    وي  د    لغ لل د  ويلوىلت(  لويل ي  لص ىضلى عغ تض ل  وي اللص ويقد ل يلى 
عي  للد لعوع  لل  ويقلللو يغ لويقللعوعوع وياللدوع   للغ  ةضلل  ييللدو  وي لللع  وي   للد وىت للدعو   للغ 

 غ ل د  ويوىدلي وي دشيى  ويت  تقة       وي  د   9/4/2003ي ديى  17/7/1968
 غ تط يل ويقلو يغ ليعوعوع  ةضل  ييلدو  وي للع  وي   لد  ريلع عغ ويهييلى وي د لى ي    لى 

 لل غ الللولع نللل و ويقللد لغ ال ي يلللع  لللغ  2009ويت ييللم يةلللع  للل  يعوعنللد ويالللدوع لللل ى 
 ليغ وي لدأ إيلى  يةدغ ويت لية لت قلى يدي لى ل  تمنلى  ال  يتهد ويقد ل يلى وأتادص

 .(2)ع ويت  ش ضع   لة هدويقعوعو

                                                           

 .130ىدود ع  و ويطدي    عة  لد ل  ص ((1
ي ميو  غ ويتمايد ع نع  ع ع   دةد ل يو يايع  ع  د  ويةعع ويةلوي  يغ ويةلو ع ويشلعىيى  ((2

 ل يى   عة  لد ل.لويت ليةدع ويقد 
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ل  غ  ولع د  عت   غ ويل ب    ىو  تطلع يلوىو وي لملييى ويووعيلى  ل  وي لعول 
عغ يلوىللو ويقلللد لغ وي للو    لل  وي للللملييى يلل  ت للغ  قاللللع  ىضللى ون للعوو   لللد إيللى  ي لللو

ية هد وي شع  ي ل  ت  ل  يةلديد ون لعوو لونشلأدص وي   ليلى وي د لى  ل   مل  ويليلع  
وي  للد   وي دويللى    لل  ؛ نغ  وو للى  شلللأ ويقةللدأ ويووعي  لل  وي للعولإيللى  يكلي لللو  لل 

وي  د   ويووعيى ال ت ضك عغ تأعج ىضى وي الص  ن هد ال تت ت    د تت ت     ويقةدأ 
 ويووعي ويمع ل   غ  عيى لول ى  ه و ويأالص.

عـن المرفقـي وتمييـ   الفرع النالث: موقف القضاء العراقـي مـن فكـرة الخطـأ 
 الخطأ الشخصي

إ و  د ع  لملييى ويووع  ىغ عى ديهد ريع وي شعلىى تتمل    وي لملييى وي و يى 
يأل عوو وي دوييغ    ع هد تقل  ىضى علد  ويأطل   إال ع هلد تأتضلا ى هلد  ل   قطلى  ه لى 
عال لن   إغ ويأط   ل   ةلدد وي للملييى ويووعيلى يل   مهلل    لديع ى لد نلل  لةللو  ل  

وي و يلللى  لنلللل   لللع  ويأطللل  وي ع قللل  ويلل ي ي  لللد  ةلللع ويموليلللى  للل  وي للللملييى وي لللملييى 
ويووعيلللى  شللل د ىلللد   إ غ  ه لللدك  يتلللدغ  لللغ ونأطلللدأ يعت  هلللد وي لنمللللغ ع  لللدأ ييلللد ه  

 ل  هد  ع ون د  ع ق  تة غ ويووع   تدية  ويةدع   لآأع شأا  يت  د عل   ديأو ى
ي أ   ه ه ويم لع    للد  ي للملييى ويووع   عي وي لنا  تدية   ي غ وي شع  وي عوي  ي  

 لل  يلةللو أطلل  شأالل  لآأللع  ع قلل    يللك عغ وي شللع  وي عويلل  ال يللمود يط للل يلوىللو 
وي لملييى وي و يى  ي د يت ضل   لملييى ويووع  ىغ عى دد  لنميهد لويت  تنهلع   نهلع 

ي ت للل  ىللغ عى للدد وي لللملييى ىللغ   للد وي يللع لوي  عل للى  لل  ويقللد لغ وي للو     لللملييى و
 تد   .

ع لللد  دي لللل ى ي ليلللا ويقةلللدأ  للل  وي لللعول      لللد  ةلللو عغ ع  د للل  ويالللدوع   شللل غ 
 لللللملييى ويووع   الللللع  ىد للللى تم للللو وياللللمى ويت  يللللى يهلللل ه وي لللللملييى  تط يقهللللد وي للللدو  

وي نللد  ويقةلللدي   لل  وي لللعول ؛ نغ (  للو   ىضللى نللل ه ويقةللديد  لنللل و ع للع ىلللدوي219)
دغ  ند لللد   ل لللوو   ضللل  ي لللغ ع د للل  ريلللع تط يلللل يلوىلللو وي للللملييى ل تلللى ليلللع يعيلللب  للل
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  لللغ ال  عيلللو ويأللللة  للل  ويأ  لللدع ويمقهيلللى  للللد ط ي لللى ونللللد  ويقلللد ل     وي و يلللى
يض للملييى لآعوأ ويمقهللدأ  هل و ويشلل غ   لد  عيللو ويتع يللم ىضلى  ليللا ويقةلدأ وي عويلل   ي للد 

 لعوو ل لوت ولعه  ل  ت ميلم  قللل يت ضل   لةل  وعولت د لنل   ديى  قلل ل عيلدع ون
 لس ونةعوع  تيةى تاع دع ويووع وي لدغ ل الي  ىضى ويت لية وي  دلب  دد  و

 ل ي د يض  ع عم وي قدط وي ه ى    ن و وي ةدد.  ويأدطيى
تقييـد حريـات األفـراد دون وجـه  اعتراف القضاء العراقي بمسـلولية اإلدارة بسـبب أواًل:
 حق

ي عويلل    للل ون للعوو  للديت لية ىللغ ونةللعوع وي دة للى ىللغ يقللو وىتللعا ويقةللدأ و
تقييو  عيدته   غ ي د ويووع  ولغ لة   ل  ل غ علويد تط يقدع ويقةدأ وي عويل   شل غ 
ويت للللية ىضلللى ويهييلللدع ويووعيلللى  لللل ب تالللع دتهد وي أديملللى يضقلللد لغ    للل   أاللللص 

يتقييللو ونأيللع إيد للى  وىلللت عيد هللد وي للوى  ىضللى لميللع ويووأضيللى يطديللب  يهللد  للديت لية
ونلد      طقلى   ي لى  ل  لد ةلدأ  يل  )يلوت ويتلوييل لوي ووليلى... نهلع يهل ه وي    لى 
عغ لميع ويووأضيى  ديةد ى يلنيمت  يو  لعة وييد لى وية عيلى ىضلى وي لوى  لللض    لل 
  لللد ويد تللل  للللل ب يللل   للل يك ةلللعع  لللد  لللدغ يي الللد يلللل عغ وي لللوى  عىطلللى يللل   لللل 

ل ل    ل    (1)ك... يعع إيمو  وي وىى ىضي   ديةد ى يلنيميت     ضغ...(... ي يأتيدعوال
( يل لد   لوىلت 25آأع ع لوع     لى ويت ييلم  ل غ ييلد  وي لوىى ىضيل   تلييلا وي لوى  )

 .(2)ىو  ت ويت  يض  ديغ ويت  ع مقهد  ال ل و ي   غ ويقد لغ  ليلتوى  ويت لية
 طأ الشخصي عن الخطأ المرفقينانيًا: موقف القضاء العراقي من تميي  الخ

                                                           

يلللوت   عيلللو  تيلللدغ   الللدوع واليتلللمو    ط  لللى وي لللد      لللووو  إييللل     للل      لللى ويت ييلللم   شلللدع ((1
 .285  ص1956

ة لدغ ى لو ويلعمول إييل     عشلدع14/3/1999(  تدعيخ 999/ و يى/408        ى ويت ييم عي  ) ((2
  تدح   عة  لد ل  ص.
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 للللل يى ويت ييللللم  لللليغ ويأطلللل  ويشأالللل  لويأطلللل  إيللللى  يقللللو عشللللدع ويقةللللدأ وي عويلللل 
وي ع قلل   لل    للة ون  للد  ويتلل  اللوعع ى لل   ل للغ ي يللد  يللك  للد يةللع  لل   للغ عغ 
)وي  لد ن  لدغ ي  ل  وي الض ى وي د لى ى لو وتأللد ه يلعوعه  لدي    ليل  يألديا  الد  يد ل يللد  

  لد  هد لال ت ضي دع لموع  وي دييى  يل و  لدغ وي  ل  ىضيل   لدي  ضغ يلي  يل  لال ون ن ى وي 
علللللد  يللللد ل     دنلللللد  ويلللل ي يقللللل  ىضيلللل  تةلللل يغ وي لنللللا نللللل ت  للللوه ونةللللعوع 

ويتلل   شلل ع ىللغ   دنةللعوع دي اللض ى وي د للى  ليللي   ةللعو اللولع   لل  ىضللى ويأمي للى 
قللل (  تيةلللى يلللعوع وتأللل ه تالللع    إ  عغ وي لنلللا ال يلللل د ىلللغ أطللل ه وي الللض   )وي ع 

 دي الض ى  ةلعوع دي لو قد  يض اض ى وي د ى  لب تقويعه   د يل د ىغ أطل ه وي ت  لو 
  .(1)وي د ى(

إيللى  لىضللى رللعوع ويقةللدأ وي قللدعغ  قللو  نللب ويقةللدأ وي عويلل  لي  ديللى وي ةللعلع
إ  د يلى  للملييى ويووع   ل   لوةهلى وي ةلعلع  تللى  ل   ديلى ويأطل  ويشأال  وي  للع 

نا ل وه   قو ةدأ        ي    ى ويت ييم )عغ لديل ويليدع  ويتلد   يللموع  ويلو د  يض ل 
يو عويغ  غ     ى ة    ل ب تقايعه  إ   يا    لغ  لل وي تةلعع  طدي لى وي لوىى 

إ غ  للتطي  ويقللد   (2)(ىضي  لنل وي ت ل   دي  ضغ وي دة  ىغ ويةلعع ويل ي ع و ل  تد  ل 
إيلى  تقعيع  لملييى ويووع  ىغ ويأط  ويشأا إيى  ي     د  ض   لالد ويقةدأ وي عو

  و   يع. 

سـوء تنظـيم  نالنًا: اعتراف القضاء العراقي بمسلولية اإلدارة عن األضرار الناتجـة عـن
 المرفق

يلل  ي لللغ ويقةلللدأ وي عويللل   لللدغ ي تللعا   للللملييى ويووع  ىلللغ لللللأ ت نلللي  وي ع لللل 
لغ ليل  ويةعع  ل غ ي يد  يك ع   يةلى طدي د عغ ويووع    يع  د  لل هد يض يضليى و

                                                           

  1972    لووو  27  لل ى3ل  2   ةضلى ويقةلدأ  وي لوو16/12/1971يعوع     ى ويت ييم     ((1
 .358ص

يللوت  ى للو وي ضللك يللل      للو  إييلل      شللدع1985للل ى  4848/77  لل      للى ويت ييللم عيلل   ((2
 .69  ص1999   ط  ى ةد  ى ا ح ويويغ  عع يد  1علد   لملييى ويووع  ليلوىوند  ط
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نغ عل  ن هللد  لل يع  للد ي   لل  ي  لل  ليللل  ويةللعع ؛  للو   لللملييى وويللع  وي للدأ لوي هع للدأ
  إال ع ل  (1)وي هع لدأعل  ويةعع ي  ي غ يو  ش  ىغ ت و لي   غ ع و  لنم  ية لى وي لدأ

د وي د لى  ل  تلل   ي د   لو  ل   مهلل  ويت للية ىلغ ونةلعوع ويتل  تقل   لل ب ونشل د
ويوليى   ة ضهد تشل د  د لى ونةلعوع وي دشليى ىلغ تضلك ونشل دد شلعيطى عغ ت للغ  م لو  
ل  دشلللع  لعغ تتللللو ع  للليغ ونةلللعوع لونشللل دد وي شللل ل   للل   لىضيللل   قلللو يةلللع     لللى 
ويت ييللم  لل  وي ويللو  للغ ون  للد    لللملييى  اللض ى وي هع للدأ ى للد تللل    عللل ك لعى للو  

  ل  لملييى ويوليى ىلغ ويةلعع ويل ي ي و ل  و  للدع وي يلده (2)عوووي هع دأ  غ ةعع يأل 
 .(3) وي ديو  ي اض ى ولديى وي دأ

 ًا: موقف القضاء العراقي في المسلولية المباشرة لإلدارةرابع

ي    د ويقلد   غ ويقةدأ وي عوي  عأ   غ وي د يى وي  ضيلى  تط يلل   لع  وي للملييى 
غ  د لللع ل قلللد   إيلللى  يضقلوىلللو وي و يلللى   هللل و يقلللعب ويلةللل   للل  وي لللعول وي  دشلللع  يلللدووع  لو 

ويلةللل  ويللللديو  للل   ع للللد   يلللس يلللععع     لللى ويت ييلللم  للل    للل  يهلللد ةلللدأ  يللل  )يلللوت 
ل يللك نغ  لللملييى  ؛ويتللوييل لوي ووليللى لةللو وغ وي  لل  وي  يللم الل ي  ل لو للل يضقللد لغ

 لغ وي لو   وي عويل  (  لغ ويقلد223وي  يم وةد ى يلنيمت   ت ققى ى ل       لد  وي لدو  )
  (4)وياللد دع وي و يللى(إيللى  ي للو  وتأللد ه وال تيدطللدع وي م للى ي  لل  ت للعة ونشللأدص

ليعع   يك   لملييى لموع  ويو د  ىغ ويةعع وي دة  ىغ والطوو  ويطيلدع  وي ديلو  يضقلل  
يلوىللللللو  ومولوج  إ  د يللللللى هلللللل و ي  للللللا   (219ويةليللللللى  إ للللللوت ويللللللليدعوع ل قللللللد  يض للللللدو  )

                                                           

يلللوت  ىلللدود ع  لللو ويطلللدي    عةللل  إييللل   دع   شللل1954  للل      لللى ويت ييلللم ويالللدوع  للل  ىلللد   ((1
 .134لد ل  ص

 116ة دغ ى و ويعمول  تدح   عة  لد ل  ص ((2
 .135يوت  ىدود ع  و ويطدي    عة  لد ل  صإيي      شدع1966        ى ويت ييم ىد   ((3
ع يلوت  ولل دىيد ا الد  وي لويعي   للملييى ويووع  ىلغ ويةلع إيي           ى ويت ييم   شدع ((4

 100    ص2003وي   لي    ويقد لغ وي عوي   وطعل ى و تلعوه  ةد  ى   ووو  
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ةد للب ويقلوىلو وي و يلى  لل  وي للملييى  للي د   للو إيلى  ى  عي  شللأ يلوىللو إووعيلىوي للمليي
 و شدأ يةدأ إووعي    وي عول.

ل لللل    دللللل دع عأللللعت  ةللللو عغ ويقةللللدأ وي عويلللل  يت د للللد  لللل    للللع  ويأطلللل   لللل  
وي لللملييى ويووعيللى  شلل د  لللتقد ت د للد  ىللغ ويم للع  وي و يللى  لللد  مهللل  ويأطلل   و  يللعت 

 للنميغ   يل ه    لد ي مل  عغ عل   لنلاإيلى  علعي عغ ي للب ويأطل   غ يي   غ وية
إن ديل  ىضلى لةل   لغ ويلةلله   يلس يةلع     لى ويت ييلم عل  ي  ع للأ ت ني  وي ع ل

 هللل و ويشللل غ    للل  )إ و يللل  تتأللل  وويلللع  وي هع لللدأ وال تيلللدط وي لللد   التقلللدأ  لللد يللل ة  ىلللغ 
يع   للمليى ى لد يتلل ب ى هلد  لغ ونل ك وي هع دييى  لغ عةلعوع  لدي يع ت للغ نل ه ويلوو

 .(1)عةعوع  ه و وي يع(

الفرع الرابع: موقف القضاء اإلداري في العراق من فكـرة الخطـأ كأحـد أركـان 
 المسلولية اإلدارية

إغ وي تت   ن  د  ويقةدأ ويووعي    وي عول ي  لن يضلى ون  لد  ويالدوع   شل غ 
إيلى  ىلغ تالع دع ويووع   لي للو  يلك  لملييى ويووع  لويت لية ىلغ ونةلعوع وي دشليى

عللللل دب   يللللع  ي للللد  للللغ عن هللللد  وو للللى ويقةللللدأ ويووعي وي عويلللل  لع للللط وي شللللع  وي  لللل  
 للديت لية  طضللب ويي للدأ  ل ي للد يضلل  ولللت عوة  لللةم ن للعم وي   لل  وي ت ضقللى   ليللا 

 ويقةدأ ويووعي    وي عول  غ ويأط    لد  ي لملييى ويووع   ديت لية 
قضــاء اإلداري بمســلولية اإلدارة فــي حــال تقييــد حريــات األفــراد وحقــوقهم اقــرار ال -1

 دون وجه حق

يقلللو وللللتقع ويقةلللدأ ويووعي وي عويللل  ىضلللى وي  للل   لللديت لية ى لللو  أديملللى ويووع  
( لىضلى لل يد 2002يضقد لغ   يس يععع ويهييى وي د ى ي ةض  شلعت ويوليلى  ل  ىلد  )

                                                           

يللوت  ىللدود ع  للو إييلل      شللدع2/8/1953وياللدوع  لل   1037/53  لل      للى ويت ييللم عيلل   ((1
 .131ويطدي    عة  لد ل  ص
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لوي   ليلى ويتل  عالد ع وي لوى   لغ ةلعوأ يلعوع وي  دد  لديت لية ىلغ ونةلعوع وي دويلى 
وي ةللللللم ريللللللع وي شللللللعل    للللللو عغ   للللللع وغ ويقللللللعوع وي لللللل  لع  للللللدغ   ي للللللد    يللللللب ىللللللو  

 .(1)أتادصوال

 تعوي  المتضررين عن األضرار الناجمة عن اصطدام سيارات اإلدارة -2

 ي د ى ي قد وي ةدي   ت لية  لوطغ يس يععع وي    ى ويووعيى  إيمو  وي  ش   و
  لليدع  وي  شل   وي ل  لع  ل تقاليعغ ونةعوع ويتل  عالد ع لليدعت   تيةلى والطوو هد ى

 .(2)(  غ يد لغ وي و  219 غ لديقهد ى        د  وي دو  )

 اقرار القضاء اإلداري بفكرة الخطأ المشترك بين اإلدارة والموظف -3

أطلللل  يقللللو ةللللدأ  لللل   تلللللت ي ةضلللل  شلللللعت ويوليللللى وي عويلللل  لوىتعو للللد    لللل   م للللع  وي
وي شتعك  يغ ويووع  لوي لنا و   )ل عت  إ  دغ ويلميع تة يغ وي لنا ةمييد  إ و  دغ 
وي لنلللا  للللملال  ةمييلللد  ىلللغ ويةلللعع  لتت  لللد ويلللوويع  وي للللملييى ونألللعت ويتللل  لللل  ع 

يلل  تللل ا طضللب وي لنللا عل  ويةللعع  لل غ يلل  تتألل  إةللعوأ    ي للد  يض  د نللى ىضللى وي للدو 
 و ت لغ ويوليى يلو وشلتع ع   لل ى ويةلعع )وي لدتو( ىلغ أطل  يض  د نى ىضى وي دو   ل ه

ويللةد إيلى  وي نلع  ةل   ىلغى و ليل  ويةعع  عل  ي  تاض   ويوويع  وي   يى     ي  
ويللللنيم  يض لنلللا ل مونتللل  لويتمو للل  أللل د  لللليع  ى ضللل     هللل ه ونلللل دب تللللدىو ىضلللى 

 .(3)تة يغ وي لنا ةمييد (

 ا عن أداء أعمالها في موعدهاهامتناعمسلولية اإلدارة بسبب  -4

                                                           

 يللللوت  وللللل دىيدإييلللل      شللللدع10/6/2002  لللل  ويهييللللى وي د للللى ي ةضلللل  شلللللعت ويوليللللى  تللللدعيخ  ((1
 .157ا اد    عة  لد ل ص

يلوت  ى لو وي ضلك إييل      شلدع10/12/1987ويالدوع  ل   98/985    وي    ى ويووعيلى عيل   ((2
 .69يل      و   عة  لد ل  ص

يلللللوت  ولللللل دىيد إييللللل      شلللللدع27/8/1996(  للللل  25/96 تللللللت  ةضللللل  شللللللعت ويوليلللللى عيللللل  ) ((3
 .149ا اد    عة  لد ل  ص
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ويووع   اللع   لغ اللع  و ت لد عل   دي ل ى ي ليلا ويقةلدأ ويووعي تةلده ون لدد
أطلل  ويووع  تةللده وي لللوط يغ   للعت  لل غ ويهييللى وي د للى ي ةضلل  شلللعت ويوليللى يللععع  لل  

  إاللووع  ل   لويس يهللد  قيلد   لللملييى ويووع  ىضلى عللد  أطلل   لنميهلد   للو  ييلد ه  
إغ وي لوىى ىضيل   ويتقدىو  ل  وي لىلو وي  لوو يد ديلى ليةلى )إيى   ديى وي لناإيعوع 

    ي لغ نل  غللى     ي لللغ ويقد ل يو إ  ديهد ويللللويتقدىو ى إيى  ي  ياوع ع ع إ ديتهد
 .(1)ويتقدىو(إيى  يت  د  لملييى ىو  إ ديتهد

 موقف القضاء اإلداري من فكرة الخطأ المفتر  -5

 عةليى ىلو  إيلى  يى وي د ى ي ةضل  شللعت ويوليلى  ل  ع لو ع  د هلديقو  ن ع ويهي
إغ وي للوى  موي  يللم نللا يلل  ي للتو ةللععو    يللس ةللدأ  يلل  )نغ   للد وي ل  ؛لةلللو ويأطلل 

غ ويم د وي  للب إيي  ي  ي تو     ةلععو  يعتلب  ىضي م  لغ وي يى    تاع   وي   لع لو 
  ي للول عغ ويهييللى تلللت تو ىللو  (2) أديمللى يد ل يللى تالل   عغ ت لللغ للل  د  يمللعة وي قل للى(

لةلو ويأط   غ ىو  لةلو ويةعع  لىضي    غ ويقدة  يلت تو ة  يد  أط  ويووع   غ 
تم ص ويةعع وي داد  ليللت تو  ل يك أطل    دو لد   لغ ةلعع أطيلع  عرل  لعلو نل و 

عنلد وي        ةدد وي قل دع ويت وي يى ليي      ةلدد وي للملييى ويووعيلى  إال ع  لد   ت 
أطلللل  ي  ديلللى وي لنلللا  للللغ وي يلللى لال ي  لللغ تط يقللل   للل  ة يللل   ةلللدالع وي للللملييى 

 لةللللو  والىتلللعواإيلللى  ويةلللعع يل لللوه ال يلللموي  للل ي  لللدد  لللغ ون للللود؛ نغ ويووعيلللى
ويأط     د عغ ىو  لةلو ويةعع وي دتو ىلغ ويتالعا  يل لوه  ال ي  ل   ل ي  لدد  لغ 

    ون لود ىو  لةلو ويأط .

                                                           

  19/8/2010 تلدعيخ  2010/و ةل دط/ت ييم/408 ةض  شللعت ويوليلى عيل      ويهييى وي د ى ي ((1
 .386  ص2010  لموع  وي ود    ووو  2010يعوعوع ل تدلت  ةض  شلعت ويوليى ي د  

(  ويالللدوع  تلللدعيخ 2009/و ةللل دط/ت ييم/310  للل  ويهييلللى وي د لللى ي ةضللل  شللللعت ويوليلللى عيللل  ) ((2
  2009  لموع  وي للود    للووو  2009يوليللى ي للد  (  يللعوعوع ل تللدلت  ةضلل  شلللعت و16/9/2009)

 .413ص
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غ وي شللللع  وي عويلللل  يلللل  ي يللللم  لللليغ ويأطلللل  ويشأالللل  لويأطلللل    إلدلأ اللللى ويقلللل
وي ع قللل   لو للل  عيلللد   للللملييى ويوليلللى ىضلللى عللللد   للللملييى وي ت لللل  ىلللغ عى لللدد تد  للل   
لة د وي لنا ىعةى يض للدأيى ويقد ل يلى ىلغ ة يل  ونأطلدأ ويتل  يعت  هلد ع  لدأ عووأه 

طللل  وي ع قللل     لللد عىطلللى يلوة للل  ويلنيميلللى  لللغ ولغ ت ييلللم  للليغ ويأطللل  ويشأاللل  لويأ
غ يلعوعي  ةضل  ييلدو      ىضى وي لنا   د و  تل   لغ ت لليةيدووع  وي ل    ويعةل  لو 

يم للو ويللععي ويلللد ل   1994( يللل ى 176  لويقللعوع عيلل  )1994( يللل ى 137وي لللع  عيلل  )
 يللس يلل ص ويقللعوعيغ ىضللى ت  يللد وي لنللا وي لللملد وي للبأ وي هللدي  يضت لللية  ليلل ن  

  ووع  ىضى وي لنا ل يميى تلويو وي لنا ي  ضغ وي  وو    ويت لية. يميى عةل  وي

ي غ    ويلوي   إغ ويقةلدأ  شل د ىلد  لويقةلدأ ويووعي  شل د ألدص  لدلد  ل  
وي ويلو  لغ ون  للد  ويتل  الوعع ى لل  عغ يت د لد  ل   لللملييى ويووع   للملييى   دشللع   

وي ع قل  ليةلى   للملييى   يلس  يلم  لغ وي د يلى وي  ضيلى  ليغ ويأطل  ويشأال  لويأطل 
ويووع   لملييى   دشلع  ىلغ تقاليعند  لىضلى إ  د يلى ت  يلد ويووع  ةلمأ  لغ وي للملييى 
 ل ب وشتعو هد    أط  وي لنا  لأداى   و عغ عشدع  ةض  شلعت ويوليى  ل   تللت 

 ي   لةلو ويأط  وي شتعك  يغ ويووع  لوي لنا.

 ادلطلب الثاوي
دارة ااخلطأيتا وتطوراته يف القاوون الضرر ادلوجب دلسؤوليت اإل

 العراقي
عغ ويةعع ي ّو ع  د  علدليد  ي للملييى ويووع   لديت لية  إيى  يقو عشع د  ي د ل ل

  ول   ال ت لغ ن ديك  لملييى لال يلت ل وي ةلعلع ويت للية ىضلى ويطل ل لويقدىلو  
ية   ل   لو  لغ ة لع و    يس ال ةعع     لملييى  لةموأ  لملييى ويووع  نلل ويت لل 

 ويةعع وي ي ي ل  دي ةعلع للوأ ع دغ  دويد  ع     ليد .
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للل ت دلد  لل  نلل و وي طضللب تطلللعوع  ليللا ويقةللدأ وي عويلل   لللد ويةللعع  للع غ 
 .وي لملييى ويووعيىعلدل   غ عع دغ 

 الفرع األول: التعوي  عن الضرر المعنوي
لع شأالللليد  طضللللب يللللي   للللغ وي أتضللللا  شلللل     لللل  ويقللللد لغ وي عويلللل  عغ يض ةللللع 

ويت لللية ىللغ ونةللعوع وي دويللى لوي   ليللى ويتلل  ي قللع  لل   للل ب وياللد ى ويتلل  ت للعة 
يهلللد  ليلللي   لللغ وي أتضلللا  يهلللد عغ يطديلللب وي ةلللعلع  ملللل   لللديت لية ىلللغ ونةلللعوع 

عل     وىت دعه وي لدي  عل   ةت دى    ع مه والعل  ل  ت عل  ونو يى ويت  ي قع   عيت 
 1968اد ى  د   قو ل ل ي    لى ويت ييلم عغ يلععع  ل  ىلد   ش لعه  ل ب ت عة  ي

وي للدعو (  ت لللية  25 للإيمو  وي للوىى ىضيهللد  اللض ى وي عيللو لوي للعل لويتضيملللغ  للو     ضللغ )
ويتضيمللل     للو عغ  والتاللدديض للوى  ى للد عاللد    للغ ةللعع  للدوي ل   لللي  للل ب يطلل  

و وي شلع  وي عويل    لوع ليلو ع ل  (1)  ع عغ وي لنا وي أتص يلد   ل يك  إن لدد لتقاليع
    د عغ ويقةدأ وي عوي   نب    وي ويلو  لغ (2)ويت لية ىغ ويةعع وي دوي لوي   لي

ويت لية ىغ ونةعوع وي دويى لوي   ليى وي دتةى ىغ تالع دع ويووع  ريلع إيى  ع  د  
 .(3)وي شعلىى

 : التعوي  عن الضرر المتمنل بفوات الفرصةالنانيالفرع 
نت د  وي شع  وي عوي    لةل  ويت لية ال يقد ىغ ونت د  ويمق     وي قيقى إغ و

لويقةللدأ  شلل د ىللد  ى للو تاللويه د يهلل و وي لةللل    قللو  للعص وي شللع  وي عويلل   لل  عغ 
يتللعة    لللوع ىللد   للل    ديلللد  لللوو ويقلللد لغ وي لللو   لنللل والتةلللده ويللل ي  نللب إييللل  ويقةلللدأ 

                                                           

 .116يوت  ة دغ ى و ويعمول  تدح   عة  لد ل  صإيي           ى ويت ييم   شدع ((1
 .1951يل ى  40(  غ ويقد لغ وي و   وي عوي  عي  205ويمقع  ونليى  غ وي دو  ) ((2
  ل  لل  عيلل  13/5/1995وعي(  تللدعيخ /يةللدأ إو50  لل      للى ويقةللدأ ويووعي وي عويلل  عيلل  ) ((3

يلللوت  ولللل دىيد ا اللد    عةللل  للللد ل  إييلل      شلللدع30/9/1992/يةللدأ إووعي(  تلللدعيخ 71)
  102ص
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 لدغ نل و ويةلعع وي  قللل  وي عويل   ل  وغ  لد ةلعع   قللل ي   ل  ويت للية ى ل  للللوأ
  وال     ل يى  للوع ويمعالى ويتل   وال ت دي  دال  ع   لتق    لال ت لية ىغ ويةعع 

عل  يتل ب  يهد ويمدىد     ع دغ ويشأص  غ  عاى  دغ يتلي   غ لعويهد ة    لب
تمدوي ويألدع  ت يع ا ل ى      ع ى ند ن   غ  دب ويةعع وي  قل ع   ةعو ةعع 

 و ت دي .

ي تت لل  يضقةللدأ وي عويلل  ل ليملل   للغ ويت لللية ىللغ  لللوع ويمعاللى يةللو و لل   للدغ لو
 تللعووو   لل  تقعيللع ويت لللية ىللغ  لللوع ويمعاللى   ت للعو  إيدنللد ةللععو    للت      يللس  للدغ 

لنللل  1973ع للة ويت لللية ىللغ  لللوع ويمعاللى  تللى ىللد  إيللى  يلل نب  لل  ىللو  ع  للد 
ي    ى ويت ييم يةى  ي    غ وي لوى   وي د  وي ي اوع  ي  يعوعو  عاوعت  ويهييى وي د ى

يلللللت ل  للللديت لية ىللللغ تمليللللع ويمعاللللى  للللغ وال تمللللد   دي  للللدأ إ و   للللع ت لللللا ع د للللى 
  لةللدأ  لل    لل  آأللع ي    للى ويت ييللم  هييتهللد (1)وي دالل ى  لل  ىللو     لل  إةللدم  وي  للدأ

ل يللك نغ ويمعاللى إ و  د للع ؛ وي للوى  يلللت ل ت لللية  لللوع ويمعاللى وي د للى تم للو إغ
 .(2)و    ت     إغ تمليتهد ع عو    ققد  ع ع 

                                                           

  وي شللللع  ويقةللللدييى   2/6/1973(  تللللدعيخ 972/نييللللى ىد للللى /209ت ييللللم عيلللل  )  لللل      للللى وي ((1
 .76  ص1973  2وي وو

   ة لىلللى ون  لللد  31/5/1975(  تلللدعيخ 1975/نييلللى ىد لللى /17  للل      لللى ويت ييلللم عيللل  )( (2
 .42  ص1975  6  ويل ى2وي وييى  وي وو
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 الخاتمة
يقو ت دلي د    ن و وي  س ويولع وي ي ي  غ عغ يض    يةلدأ ويت للية  ل    ديلى 
وي قلل لوي عيدع وي د ى يأل عوو  ل يك  غ أ د وي ويس ىغ تطلعوع يلوىلو وي للملييى 

 لوت ولعنلد  ل  ت ميلم ويأط   ل   لد  لغ  ع للد ل الع لوي لعول ل إيى  ويووعيى وي لت و 
 ديووع  لن  ت دع  ع شطتهد وي ت وو  لوي ت لىى  ل  إووع    و تعو   قلل ون عوو ل عيدت 

وي عو للل وي د للى ي  للغ عغ تض للل عةللعوعو    قلللل ون للعوو ل عيللدته   تيةللى  شللدطدته  ريللع 
وي شللعلىى    للد يلللتلةب  لللدأيتهد  للديت لية ية للع نلل و ويةللعع ل للغ  لل  ت قيللل  ديللى 

ويتلومغ  يغ  د تت ت   هد ويووع   غ لضطدع لو تيدموع    ل   للملييتهد ىلغ ت قيلل  غ 
وياللدي  وي للد   ل للد يت تلل   لل  ون للعوو  للغ  قلللل ل عيللدع يتلةللب ىضللى ويقةللدأ ويللل   

 ال هد ل  ديتهد.إيى  ول د  

 ة لىلى  لغ وي تلديو لويتلاليدع ي  لغ إة ديهلد ىضلى إيلى  ليو أضص نل و وي  لس
 وي  ل ويتدي  
 أواًل: النتائج

ت و  نعيى وي لملييى ويووعيى  غ عنل  ويتطللعوع  ل   ةلدد  قللل ل عيلدع ون لعوو   .1
ليلللو ي لللب ويقةلللدأ ويووعي ويمع لللل  ولعو  ند لللد   للل  وعللللدأ يلوىلللوند لع  د هلللد    لللد 
تتةللل     لللغ   لللدول ليلوىلللو تأتضلللا ىلللغ تضلللك ويتللل  تط لللل  للل   ةلللدد وي للللملييى 

غ  لدغ ي أل    ويتقايعيى    ويقد لغ وي و   ليو نهلع وي  لس وغ ويقةلدأ وي عويل  لو 
  نعيللى وي للللملييى ويووعيلللى  لللغ  يلللس وي  لللوع  إال ع لل   لللد مود يط لللل  للل    يلللع  لللغ 

 ع  د    م  ويقلوىو وي ط قى    ويقد لغ وي و  .

غ ويت ييللم  لليغ ويأطلل  ويشأالل  لويأطلل  وي ع قلل  ي للو  للغ وي  للدول ويهد للى يضقللد لغ إ .2
د  ةضلل  ويوليللى ويمع للل  لعألل   هللد ويقةللدأ وي اللعي  إال وغ ويووعي  ويتلل  و تللوىه

ن و وي  وع    د وغ ويقةدأ وي عويل  يل  إيى  ويتشعي  وي عوي  ةدأ أدييد   غ عيى إشدع 
يلتقع ىضى ونأ     وع ويت ييم  يغ ويأطل  ويشأال  لويأطل  وي ع قل   ىضلى ويلعر  
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  د   ل عولوه واليةد   ىضى   غ عن يت  وي  ضيى      ديى  قلل ون عوو لوي لنميغ
 ويةهدم ويووعي لليع وي  د ويووعي    وي عول.

يلللت ي   ةضلل  ويوليللى ويمع للل  ي مللل   لل  يةللدأ ويت لللية  للد ال ي ض لل   لل  يةللدأ  .3
ويي للدأ  إ و  للدغ  لل  يةللدأ ويي للدأ ي للتمن ويووع    ةللدد ويلللضطى ويتقويعيللى  شلل د 

ت ت ل   لعغ عل  أد ي لوةهلى  ديلى   ي لىلول    يتعك يهلد عغ تقلوع  لد إ و  د لع تتلو
تأتدع ليع توأضهد  للليضى  لوةهى وي ديى إ و ي  يمعة ىضيهد ويقد لغ شييد    ي لد ؛ 
 د      يةدأ ويت لية يو عأة   د ن ه وي  داع يعيد ت     دلب ويووع  ىضلى 

هلللللد ىلللللغ ويتلللللوأد إ و  د لللللع لوة دتهلللللد وي د لللللى تقتةللللل  نللللل و ويتلللللوأد  ل  للللل  و ت دى
 لل  ليللع ريللع   دلللب   للد عأةلل هد عل  ملييتهد إ و تللوأضع   للو  لللوع ويليللع  للل

يعيد ت  إ و وأتدعع للديد ى يمى  دغ  غ وي تيللع عغ تللت ود  هلد ريعنلد  ليلو  لدغ 
 ي ةض  ويوليى وي اعي  ليمد   شد هد     ن و ويليدل.

لللضطدع ي تضللك ويقةللدأ ويووعي وي عويلل  أ  للد  يضقةللدأ ويووعي ويمع للل  لوي اللعي  .4
  ت لد والعل   و تلةي  ونلو ع إييهد   ووأ ى د   ليغإيى  لول ى تةده ويووع  تاد

 للد  للدغ إيللى  ىللدو  وي للددى لل     يللس ت   لل   للغ  للعة ويت لللية وي ي لل   ل يللك  إ
تل  عه إيلى   وو لى  شل ت    لد عوتإيى  لي لو  يك  مو هد  قيد  ى د   يغإي عل  ىضي 

ي ل لللو  لللغ   دعللللى وي  لللد   وي دويلللى اللل  يى   لللد نلللل للللديو  للل   نلللد  ويقةلللدأ و
 ويشعوا ىضى عى دد ويووع   غ أ د واووع ونلو ع إييهد.

 نانيًا: التوصيات

عا    غ ويةعلعي     ةدد وي لملييى ويووعيى عغ يت يم ويقد لغ وي عوي   قلوىلو  .1
 نغ ن ه ونأيع  عا  ع ريلع يلدوع   ل  ؛ى تأتضا ىغ يلوىو ويقد لغ وي و  أدا

  يع  غ ون يدغ ىغ ويد ى وي لملييى ويووعيى  ل ديتدي  ريع  د يى يتل يع وي  ديلى 
إيى  ل تى ي دوع وي شع  وي عوي   وي م ى ي قلل ل عيدع ون عوو     لوةهى ويووع 

لةلل  يلوىللو يد ل يللى  هلل و ويشلل غ   للغ ويةللعلعي عغ ي للدوع ويقةللدأ ويووعي    لل    
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تللل  تألللتص  لللدي نع  للل  وىللللت ويت للللية؛ عغ يعوىللل       لللى ويقةلللدأ ويووعي لوي
أالايى يلوىو وي لملييى ويووعيى ويت  علةوند لطلعند ويقةلدأ ويووعي ويمع لل  
لعألللل   هللللد ويقةللللدأ ويووعي وي اللللعي  للللللوأ  ي للللد يت ضللللل  ديأطلللل   شللللعط علدللللل  

  د يت ضل  ديةعع وي لةب يض لملييى ويووعيى. عل  ي لملييى ويووع  

  للل  يلوىلللو ويقلللد لغ وي لللو    للل   ةلللدد إيلللى  عغ يلللل ىإيلللى  أ وي عويللل  لللوىل ويقةلللد .2
 لللملييى ويووع  تللوعيةيد   لتط يللل ع للوس وي تللديو ويتلل  لاللد إييهللد ويقةللدأ ويووعي 

ويقلوىللو ويووعيللى يض لللملييى ؛ نغ ويمع للل  لوي اللعي  للغ يلوىللو وي لللملييى ويووعيللى
 لللعوو  للغ ويقلوىلللو وي و يلللى  عالل  ع  للل    يلللع  للغ ون يلللدغ ع  لللع عن يللى ي  ديلللى ون

لتقةلل    لللملييى ويووع   لل   للدالع ال تقعنللد ويقلوىللو وي و يللى  لي لللغ  لل يك ع  للع 
و لللةد د   لل   هلللو ويولللتلع وي عويللل  ويلل ي  للص ىضلللى ةللعلع  وي ملللدن ىضللى  قللللل 

 وي لوط يغ ل عيدته . 
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 المصادر
 أواًل: الكتب

ع م وعولدع وي ل لى  وي ل لى    و تهدد ميو ىض   ويت لية ىغ ويةعع وي يي    ةضى   .1
 .2014  ويل ى 2  وي وو 1وي ةضو 

 .1968  ووع ادوع يضط دىى لوي شع  4و غ   نلع  يلدغ وي عب   و .2

 .2011   مللى وي ةو   يعلع  1  لو وليل دي  أط  ويووع   تعة ى لضي  وي ووو  ط .3

 .2009 يعلع  ةهدو امد  ع  دس    ويقد لغ ويووعي    شلعوع وي ض   وي قلييى   .4

  6 لللملييى ويوليللى ىللغ عى للدد لللضطدتهد  يةللدأ ويت لللية  ط ةلللعة  شللميل لللدعي  .5
 .2002ووع وي هةى وي ع يى  ويقدنع   

أديللو ى للو ويمتللدح    للو ل  لللغ    لللو للليو ع  للو  يلوىللو وي لللملييى لويت لللية  ووع  .6
 .2003وي تب ويقد ل يى  ويقدنع   

يى ويوليلى ىلغ عى ديهلد ريلع ويت ديويلى  ووع ع مي ط  ويشدىع  يةدأ ويت لية   لملي .7
 .2008وي هةى وي ع يى  ويقدنع   

ل ولغ وي د عي  ت للية ويةلعع  ل  وي للملييى ويتقاليعيى    شللعوع  ع لم وي  للس  .8
 . 1981ويقد ل يى   ط  ى لموع  وي ود    ووو  

للللللضي دغ    لللللو ويط لللللدلي  ويقةلللللدأ ويووعي  يةلللللدأ ويت للللللية  ووع ويم لللللع وي ع للللل    .9
 .2013يقدنع   و

ىلللدود ع  للللو ويطللللدي   وي لللللملييى وي و يللللى يضوليللللى ىللللغ عأطللللدأ  لنميهللللد  ووع وي قد للللى   .10
 1999ى دغ  

 .1964  يدنع   2  ط1ى و ويعمول ويل هلعي  ويلليط    شعح ويقد لغ وي و    ج .11
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  ووع 1ى لللو ويلللعملا ندشللل   لللليل    يعي لللى ويأطللل   للل   ةلللدد وي للللملييى ويووعيلللى  ط .12
 . 2007والل  وعيى   ويم ع وي ع   

    شلللل   وي  للللدعا  والللللل  وعيى  3ى للللو وي  لللل   للللليل   ى للللوو   ويقةللللدأ ويووعي  ط .13
2006. 

ى للللو وي ضللللك يللللل      للللو  علللللد   لللللملييى ويووع  ليلوىللللوند  ووع وي تللللب ويقد ل يللللى   .14
 .2012ويقدنع   

 ح    ط  ى ةد  ى ا1ى و وي ضك يل      و  علد   لملييى ويووع  ليلوىوند  ط .15
 .1999ويويغ  عع يد  

  وي ط  لللى 2ى للوو  طض لللى  ويعيد للى ويقةلللدييى ىضلللى عى للدد ويووع   ويقةلللدأ ويووعي  ط .16
 ويةويو   و شل  ولغ   ع ل ى وي شع. 

ىضى أطدع شلط دلي   للملييى ويووع  وي د لى ىلغ عى ديهلد ويةلدع   ووع لويلد  ى لدغ   .17
 . 207  ص2008

 .1956 ى وي د      ووو   عيو  تيدغ   ادوع واليتمو    ط  .18

ييللللووع ى للللو ويقللللدوع اللللدي     للللع  ويأطلللل  وي ع قلللل     للللس   شلللللع  لللل   ةضللللى ويعو للللويغ  .19
 .2008  وي لاد  38  وي وو10يض قلل  وي ةضو

 دعلل يل غ   علل يع  يد  ر   عي دغ   يدع ويمليمي    عل لل ةي مللو  ويقلعوعوع وي  لعت  .20
  للللو   مللللللى  ةللللو   يللللعلع    تعة للللى ىضلللل     لللللو  1 لللل  ويقةللللدأ والووعي  ط

2009. 

 ةوي  و ع وي هلعي   للملييى ويوليلى ىلغ عى ديهلد ريلع ويت ديويلى  يةلدأ ويت للية   .21
 .1996  ووع وي هةى وي ع يى  ويقدنع   2ط

   لللللو ع لللللللع   للللللدو   وي لللللللملييى ويووعيلللللى لويقةللللللدأ وي د للللللد  ووع ويم للللللع ويةللللللد      .22
 .2005والل  وعيى  
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  وي  ت للللى ويلط يللللى  1  يةللللدأ ويت لللللية ويووعي  ط   للللو   يللللو ويعالللليمدغ وي  للللدوي .23
 .2014ى دغ  

  ووع ةضلللي  ويم لللدغ  ى لللدغ  1   لللو   يلللو ويعاللليمدغ  يةلللدأ ويت للللية ويووعي  ط .24
2014. 

    شللعوع وي ض ل  وي قلييلى   يلعلع  2   و ع  ع ى و ويلندب  ويقةلدأ ويووعي  ك .25
2002. 

 نانيًا: الرسائل والبحوث

دو وولو  ونةللللعوع ويتلللل  تللللل  هد ويووع  لويت لللللية ى هللللد  لللل  ع  للللو ى للللو ويللللعمول ل عيلللل .1
 .2015  17وي عول    س   شلع     ةضى  ضيى وي قلل  ةد  ى وي هعيغ  وي ةضو

 دىيد ا اد  وي ويعي   لملييى ويووع  ىغ ويةعع وي   لي    ويقد لغ وي عوي   إل .2
 .2003وطعل ى و تلعوه  ةد  ى   ووو  

لييى ويتقاللليعيى ي ةلللدي  وي  د نلللدع لوي ةلللدي  وي  ضيلللى   يلللعك  لللدع   لللليغ  وي للللم  .3
 .2014  2  وي وو16  س   شلع     ةضى  ضيى وي قلل  ةد  ى وي هعيغ  وي ةضو

ة دغ ى و ويعمول  تدح  ويةعع وي   لي    ع  د  ويقةلدأ ويووعي    لس   شللع  ل   .4
  1  وي للللوو8و ةضللللى  ضيللللى  وي للللى وي ضلللل  ويةد  للللى   ضيللللى  وي للللى وي ضلللل  ويةد  للللى  وي ةضلللل

2016. 

 لغ   تلي عشيو وي ل دلي  وىلت ويت لية ىغ ويةعع وي يي     لس   شللع  ل   .5
 .2012  ويل ى 13  وي وو1 ةضى ةد  ى عند وي يع  وي ةضو

ع لللده  للللعي  عمليللل   ع للللد  وىلللللت ويت للللية ىللللغ ويقللللعوعوع ويووعيلللى ريللللع وي شللللعلىى   .6
 .2006عطعل ى و تلعوه  ةد  ى   ووو    ووو  
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موع لللضب   لللملييى ويووع  وي د للى ىللغ للللأ ت نللي  ويطللعل    اللع  لل  ليللل  لللد    لل .7
  ويللل ى 1 لللووس ويللليع    للس   شلللع  لل   ةضللى ويوعولللدع ويقد ل يللى   يللعلع  وي للوو

2007. 

لللي   اللدي     للو  وي لللملييى ويشأالليى يض لنللا وي للد   لل  ويقللد لغ وي عويلل    ةضللى  .8
 .2016يع    ت ع 29  وي وو4ةد  ى ت عيع يض قلل  وي ةضو

اللد ب ييويللى   لللوع ويمعاللى  لل  إطللدع وي لللملييى ويط يللى  علللديى  دةلللتيع  ةد  للى  .9
 .2011 ليلو    عي  ويةمويع  

طدعل  دن  ىةيد    دييع تقويع ويت لية وي قوي ىغ ونةعوع وي يييى    س   شلع  .10
 .36  وي وو 2014    ةضى  ضيى ويل  يى ويةد  ى  وي ةا  
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 :ـمخــــصــالمـ
ويقةللدأ ويووعي ال يقتاللع ىضللى وىلللت ويي للدأ  لنللل وي نللع  لل   وأتاللدصغ إ

ا ى ويقعوعوع ويووعيى  لتقويع  شلعلىيتهد لوي ديهلد إ و  لد   لع يل  ع هلد  أديملى ن  لد  
ويقد لغ  لو   د يش د  ل  آألع  لغ ويلوىلت  عال لنل  وىللت ويت للية  ويتل  تتلل   يهلد 

ةد للب إيللى  ةللعع وي دشللا ىللغ يللعوعوع ويووع  لللضطى ويقدةلل  ويووعي يتشلل د ت لللية وي
 ةمييد .عل  لضطت     إي دأ تضك ويقعوعوع  ضيد  

لال تقللد وىلللت ويت لللية عن يللى ىللغ وىلللت ويي للدأ  لل    ديللى   للوع وي شللعلىيى  
لويتط يللل ي  ديللى وي قلللل لوي عيللدع لويللو د  ى هللد  واللللت  دد هلل  لللليضى يةللدييى   يللع  

ووع  وي شلللعلىى لريلللع وي شلللعلىى ى لللو د ت للللغ ةلللدع   للل   لوةهلللى عى لللدد لتالللع دع وي
يأل للعوو  نلل و  ةلل   ىللغ  ل هللد لللليضى يةللدييى يتةللليو لتط يللل وي نللد  ويقللد ل   ي نعيللى 
وي للللملييى ويووعيلللى    لللد ي  للل   دي تيةلللى عغ ن لللدك ى يلللى ل يقلللى  للليغ وىللللت ويت للللية 

  عوو.لوي لملييى ويووعيى ليه د ولع   يع      ديى  قلل ل عيدع ون
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ABSTRACT :  

The competence of Administrative Justice is not only 

confined to the abolishing lawsuit ,which means the revision of 

the validity of administrative decisions and assessing how far they 

are legal , and then abolishing them when proved to be illegal, but 

includes another sort of justice which is the Remedy (Reparation 

Justice).In this sort of justice the authority and discretion of the 

administrative judge is as wide as to include the redress of the 

faults stemming from the decisions of the administration , in 

addition to his authority for abolishing those decisions wholly or 

partly. 

The indemnity lawsuit, is not less important than the lawsuit 

of abolishing in providing the protection to the principle of 

legality .This can be counted for by the fact that this is an effective 

and commonly useable tool for the protection of the fundamental 

individual rights and freedoms versus the transgression of the 

public administration whenever it causes the damage for those 

individuals, irrespective of whether the acts of that administration 

is legal or illegal. Moreover, it is a judicial tool for the activation, 

substantiating and application of the legal system of the theory of 

the administrative liability. Finally, this means that there is a 

strong relationship between the redress lawsuit and the 

administrative liability and both are having an essential role in 

providing the protection to the individual rights and freedoms. 


