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 تعشيف القانىن اإلداسي واإلداسة
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 ثٌجذٌٟ ثٌشدؾ فٟ ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ ِفَٙٛ صذذ٠ذ فٟ ثإلدثسٞ ثٌفمٗ ٠ٕطٍك

 .ثإلدثسر ِفَٙٛ ٚد١ٓ د١ٕٗ

 صؼش٠ف أٞ سدؾ ػٍٝ صجّغ وٍٙج أٔٙج إال ِضؼذدر، فم١ٙز صؼجس٠ف ٕ٘جن

 ثٌشدؾ ٘زث ِذضٜٛ ِذٜ فٟ ٠ىّٓ ٚثالخضالف دجإلدثسر، ثإلدثسٞ ٌٍمجْٔٛ

 أسدغ ٕ٘جن ٚػِّٛج دجإلدثسر، ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ ػاللز ِذضٜٛ فٟ أٞ

 :صٛجٙجس

 

 تعشيف القانىن اإلداسي
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 ثٌغٍطجس ٠ذىُ لؼجةٟ ػجَ لجْٔٛ ٘ٛ ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ :األول التىجه

 .ثٌذٌٚز فٟ ثإلدثس٠ز

 ثٌذثخٍٟ ثٌؼجَ ثٌمجْٔٛ فشٚع ِٓ فشع ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ :الثاني التىجه

 .دجإلدثسر ػجدر ٔغ١ّٗ ِج ٚٔشجؽ صٕظ١ُ ٠شًّ ثٌزٞ

 ثٌخجطز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌمٛثػذ ِجّٛع ٘ٛ ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ :الثالث التىجه

 .ثإلدثسٞ ثٌمجػٟ لذً ِٓ ٚثٌّطّذمز ثإلدثسر صذىُ ثٌضٟ

 ثٌٍّضِز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌمٛثػذ ِجّٛػز ٘ٛ ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ :الشابع التىجه

ز ثٌخجص ثٌمجْٔٛ لٛثػذ ػٓ ٚثٌّض١ّّضر ّّ  .ثإلدثسر ٔشجؽ دضٕظ١ُ ٚثٌّٙض
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 :٘ٛ ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ أْ ثٌمٛي ٠ّىٓ ثألسدغ ثٌضٛجٙجس ٘زٖ ظً فٟ

 ثٌضٟ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌمٛثػذ ٠ضؼّٓ ثٌذثخٍٟ، ثٌؼجَ ثٌمجْٔٛ فشٚع ِٓ فشع 

 ِٓ دٗ ٠ضّضغ ٚدّج ٚٔشجؽٗ، صى٠ٕٛٗ د١ظ ِٓ ٌٍذٌٚز ثإلدثسٞ ثٌجٙجص صذىُ

 ل١ٛد ِٓ ػ١ٍٗ ٠فشع ٚدّج ثٌؼجِز ثٌّظٍذز ٌضذم١ك ثٌغٍطز ثِض١جصثس

 .ثألفشثد ٚدش٠جس ٌذمٛق ػّجٔج ٚأدىجَ
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 ِج١٘ز صٛػ١خ ػٍٝ وذ١ش دشىً ٠غجػذ ثٌذم١مز فٟ ثإلدثسر ِفَٙٛ صذذ٠ذ

 ِضذج١ٕ٠ٓ ِؼ١جس٠ٓ خالي ِٓ ِؼجٌّٗ صضذذد ِفَٙٛ ٚ٘ٛ ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ

 :ّ٘ج

 

 تعشيف اإلداسة
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 ثٌضٕظ١ّٟ ثٌججٔخ ػٍٝ أعجعج ٠شصىض : الهيكلي أو العضىي المعياس

 ثإلدثسر ٘زٖ دٚث١ٌخ صغ١١ش ػٍٝ ثٌمجة١ّٓ ثألشخجص ٚػٍٝ ٌإلدثسر

 ثٌّظجٌخ ِّغٍٟ  ٚثٌٛصسثء، ثٌذىِٛز سة١ظ إدثسٞ، وجٙجص ثٌذىِٛز)

 ٚثأللج١ٌُ، ثٌؼّجالس وجٌجٙجس، ثإلدثس٠ز ثٌالِشوض٠ز ث١ٌٙتجس  ثٌخجسج١ز،

 .(...ثٌؼ١ِّٛز ثٌّؤعغجس ثٌجّجػجس،
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 ثٌزٞ ثٌٕشجؽ ػٍٝ ثٌّؼ١جس ٘زث ٠شصىض : المىضىعي أو الىظيفي المعياس

 ٚصٍذ١ز ثٌخذِجس ٌضمذ٠ُ عؼ١ج   ثٌزوش ثٌغجٌفز ثألجٙضر أٚ ث١ٌٙتجس صٍه دٗ صمَٛ

 .ثٌؼ١ِّٛز ثٌّشثفك ؽش٠ك ػٓ ثألفشثد ٌفجةذر ثٌذجج١جس
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 ثإلدثسر ِفَٙٛ صذذ٠ذ فٟ ثٌّؼ١جس٠ٓ ٘ز٠ٓ أدذ ػٓ ثالعضغٕجء ٠ّىٓ ال :إرْ

ّّالْ فّٙج  ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ ٌمٛثػذ ثٌخجػؼز ثإلدثسر أْ أٞ دؼؼّٙج، ٠ى

 .ٚثٌٛظ١فٟ ثٌؼؼٛٞ ثٌّؼ١جس٠ٓ د١ٓ صجّغ ثٌضٟ ٟ٘
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ِٓٚ  ُّ  ػٍٝ ٠ٕطذك ثٌزٞ ثٌمجْٔٛ ٘ٛ :اإلداسي القانىن أْ ثٌمٛي ٠ّىٓ عَ

 ٚثألجٙضر ث١ٌٙتجس ٠ذىُ ٚثٌزٞ ٚثٌٛظ١فٟ، ثٌؼؼٛٞ دّؼ١ٕٙج ثإلدثسر

 ثعضغٕجة١ز ثِض١جصثس ِٓ ٌٙج ٠ض١ذٗ دّج ثإلدثس٠ز ٌٛظ١فضٙج أدثةٙج فٟ ثإلدثس٠ز

 .ثألفشثد ٚدش٠جس دمٛق ػٍٝ ثػضذثء دْٚ ثٌؼجِز ثٌّظٍذز ٌضذم١ك
 

 إر ٚدذ٘ج، ثإلدثسر ػٍٝ ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ لٛثػذ صطذ١ك دظش ٠ّىٓ ال* 

 .ثٌؼجِز ثٌغٍطز ٚثِض١جصثس ٚعجةً دؼغ ِٓ ثالعضفجدر ٌٍخٛثص ٠ّىٓ
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 ثٌمج١ٔٛٔز ثٌؼاللز ف١ٙج صخؼغ ثٌضٟ ثٌذجالس ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ دّؼ١جس ٠مظذ

 ٚفٟ ثٌخجص ثٌمجْٔٛ ألدىجَ خؼٛػٙج ِٓ دذال ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ ألدىجَ

 :ٟ٘ ِؼج١٠ش عالعز ػٓ ثٌذذ٠ظ ٠ّىٓ ثإلؽجس ٘زث

 ثٌؼجِز ثٌغٍطز ِؼ١جس. 

 ثٌؼجَ ثٌّشفك ِؼ١جس 

 ثٌّخضٍؾ ثٌّؼ١جس 

 

 معياس القانىن اإلداسي
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 :ٔٛػ١ٓ إٌٝ ثٌؼجِز ثإلدثسر أػّجي ثٌٕظش٠ز ٘زٖ أٔظجس لغُ

  أعمالٚ ،Actes de la puissance publique)) ،العامت السلطت أعمال

 .(Actes de gestion) التسييش أو العاديت اإلداسة

 ثٌضٟ ثٌظشٚف ٔفظ فٟ أخشٜ صجسر ٚصؼًّ ػجِز، عٍطز دجػضذجس٘ج صجسر صؼًّ فجإلدثسر

 دٛطفٙج ثإلدثسر صّجسعٙج ثٌضٟ هي السلطت فأعمال .د١ُٕٙ ف١ّج ثألفشثد دٙج ٠ضؼجًِ

 دئسثدصٙج ٌألفشثد ثٌٍّضِز ثٌمشثسثس ٚصضخز ٚثٌٕٛثٟ٘ ثألٚثِش صُظذس آِشر عٍطز

   ثٌّٕفشدر،

 معياس السلطت العامت
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 ػٕذ ثألفشثد ػٓ صظذس ثٌضٟ ثألػّجي ػٓ ِخضٍفز صىْٛ أْ ٠جخ ثألػّجي ٘زٖ

 ثألعج١ٌخ دٕفظ صُّجَسط فئٔٙج العاديت اإلداسة أعمال أما ثٌخجص ٌٕشجؽُٙ ِّجسعضُٙ

 .صظشفجصُٙ ثألفشثد ف١ٙج ٠ّجسط ثٌضٟ ثٌظشٚف رثس ٚفٟ

 ثإلدثسٞ، ٌٍمجْٔٛ صخؼغ ثٌضٟ ٚدذ٘ج ٟ٘ العامت السلطت أعمالف ثٌّؼ١جس ٌٙزث ؽذمج 

  . ثٌخجص ٌٍمجْٔٛ فضضشن الثانيت أِج
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 ثٌفمٙجء ِٓ ثٌؼذ٠ذ صذّٕٝ ثإلدثسر، ٚأػّجي ثٌغٍطز أػّجي د١ٓ ٌٍض١١ّض ٚ

 ٌضذذ٠ذ ٚرٌه شىٍٟ، ٚججٔخ ِٛػٛػٟ ججٔخ ػٍٝ ٠شصىض ِؼ١جسث

   .ثإلدثسٞ ثٌمؼجء ثخضظجص

 للمعياس الشكلي الجانب :أوال

 ثٌؼؼٛ، ػٍٝ أٞ دجٌؼًّ صمَٛ ثٌضٟ ث١ٌٙتز ػٍٝ ثٌّؼ١جس ٘زث أٔظجس ٠شوض

 ٚال٠ز فٟ أػّجٌٙج صذخً ثٌخجص، ثٌمجْٔٛ أشخجص ِٓ شخظج وجٔش فئْ

 .طذ١خ ٚثٌؼىظ ثٌؼجدٞ ثٌمؼجء
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 للمعياس المىضىعي الجانب :ثانيا

 ِٓ ثٌؼًّ وجْ فئرث ٔفغٗ، ثٌؼًّ ؽذ١ؼز ػٍٝ ثٌّؼ١جس ٘زث أطذجح ٠شوض

 ٠ٚطذك ثإلدثسٞ ثٌمؼجء إٌٝ دشأٔٗ ثٌذػجٜٚ صشفغ ثٌؼجِز ثٌغٍطز أػّجي

 .ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ ػ١ٍٗ
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 :أّ٘ٙج الٔضمجدثس صؼّشػش ثٌٕظش٠ز ٘زٖ فئْ ٚٚػٛدٙج، دغجؽضٙج ٚسغُ
 

ِٓ ثٌغٍطز أػّجي ألْ ثٌٕظش٠ز، ٘زٖ صطذ١ك ٠ظؼخ ثٌؼ١ٍّز ثٌٕجد١ز 

 .د١ّٕٙج ٌٍض١١ّض ِؼ١جس إ٠ججد ٚصغضذػٟ ِغضّش، صذثخً فٟ ثإلدثسر ٚأػّجي

 ٞلذٌٛٙج، ٠ّىٓ ال ثٌذٌٚز شخظ١ز فٟ ثصدٚثج١ز إٌٝ ثٌٕظش٠ز ٘زٖ صؤد 

 لجِش ٚإرث خجطج، ِؼ٠ٕٛج شخظج صؼضذش ثإلدثسر دأػّجي صمَٛ ٟٚ٘ فجٌذٌٚز

 .ػجِز عٍطز ثػضذشس ثٌغٍطز دأػّجي
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 ٞثإلدثسٞ، ثٌمجْٔٛ صطذ١ك ٌّججي شذ٠ذ صؼ١١ك إٌٝ ثٌٕظش٠ز ٘زٖ صؤد 

 صشصىذٙج ثٌضٟ ٚثٌذٛثدط ثٌؼجِز ثٌّشثفك صغ١١ش ٌؼمٛد دجعضذؼجد٘ج ٚرٌه

 ثإلدثسر، ػٓ طجدس طش٠خ أِش ػٍٝ ٠ضٛفش ال ػًّ ٚوً ثإلدثسر ع١جسثس

 ثإلدثس٠ز ثٌّٙجَ ٚدؼغ ثإلدثس٠ز ثٌششؽز عٍطجس ػٍٝ صمضظش ٠جؼٍٙج ِّج

 .ثألخشٜ

 ثٌّشفك ِؼ١جس إٌٝ ثٌٍجٛء إٌٝ ٚثٌمؼجء دجٌفمٗ دفؼش ثالٔضمجدثس ٘زٖ وً

 .ثٌؼجَ
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 ِمذِضُٙ ٚفٟ ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ فمٙجء ِٓ ثٌؼذ٠ذ ثٌّؼ١جس ٘زث صذٕٝ

DUGUIT ٌٞضطذ١ك ثألعجعٟ ثٌّؼ١جس ثٌؼجَ ثٌّشفك ِٓ جؼً ثٌز 

 إال ٘ٛ ِج ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ دأْ ثٌمٛي دذ إٌٝ ثإلدثسٞ، ثٌمجْٔٛ أدىجَ

 ِٓ ِجّٛػز إال ثٌذم١مز فٟ ٟ٘ ِج ثٌذٌٚز ٚأْ ثٌؼجِز، ثٌّشثفك لجْٔٛ

 .ثٌؼجِز ثٌّشثفك

 معياس المشفق العام
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 أٚثخش ِٕز ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ إٌٝ ؽش٠مٗ ٠أخز ثٌجذ٠ذ ثٌّؼ١جس ٘زث دذأ ٚلذ

 ِٚذىّز ثٌذٌٚز ِجٍظ أدىجَ ِٓ عٍغٍز ٚعجٍضٗ ػشش، ثٌضجعغ ثٌمشْ

 بالنكى قضيت فٟ ثٌش١ٙش ثٌضٕجصع ِذىّز دىُ ِمذِضٙج ٚفٟ ثٌضٕجصع،

 د١ٓ ٌٍض١١ّض جذ٠ذث ػجدطج أسعٝ ثٌزٞ ،1873 فبشايش 8 بتاسيخ الصادس

 صطذك ثٌضٟ ٚثٌمؼج٠ج ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ لٛثػذ ػ١ٍٙج صطذك ثٌضٟ ثٌمؼج٠ج

 .ثٌخجص ثٌمجْٔٛ لٛثػذ دشأٔٙج
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  ثٌطفٍز ػذ١ضٗ وجٔش ثٌزٞ ثٌذجدط فٟ ثٌمؼ١ز ٘زٖ ٚلجةغ ٚصضٍخض

 ٌٍذٌٚز، ثٌٍّّٛن ثٌضذغ ٌّظٕغ ثٌضجدؼز ثٌؼشدجس إدذٜ عذذضٗ ٚثٌزٞ ،دالٔىٛ

 ثٌذٌٚز ِٛثجٙز فٟ صؼ٠ٛغ دػٜٛ ٠شفغ دالٔىٛ ثٌطفٍز ٚثٌذ جؼً ِج ٚ٘ٛ

 ػشع ٌّٚج ِٛظفٛ٘ج، ٠شصىذٙج ثٌضٟ ثألخطجء ػٓ ِغؤٌٚز دجػضذجس٘ج

 فٟ ثٌذش ػٓ ثٌّغؤٌٚز ثٌمؼجء جٙز ٌضمشس ثٌضٕجصع ِذىّز ػٍٝ ثألِش

 :أٔٗ ثٌّذىّز لشسس ثٌٕضثع،
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 الج١شٚٔذ إل١ٍُ ِذ٠ش ػذ دالٔىٛ ثٌغ١ذ ؽشف ِٓ ثٌّمجِز ثٌذػٜٛ ِذً إْ ٚد١ظ"

 ثٌزٞ ثٌجشح ػٓ ثٌٕجشب ثٌؼشس ػٓ ِذ١ٔج ثٌذٌٚز ِغؤ١ٌٚز صمش٠ش ٘ٛ ثٌذٌٚز ِّغً

 ثٌذٌٚز ِغؤ١ٌٚز إْ ٚد١ظ ثٌضذغ، إدثسر صغضخذُِٙ ثٌز٠ٓ ثٌؼّجي دفؼً ثدٕضٗ دٗ أط١ذش

 ال ثٌّشفك فٟ صغضخذُِٙ ثٌز٠ٓ ثألشخجص دفؼً ثإلدثسر صغذذٙج ثٌضٟ ثألػشثس ػٓ

 ثألفشثد د١ٓ ثٌشٚثدؾ ٠ٕظُ ثٌزٞ ثٌّذٟٔ ثٌمجْٔٛ ٠مشس٘ج ثٌضٟ ثٌّذجدا صذىّٙج أْ ٠ّىٓ

 إداسيت مسؤوليت هي فالمسؤوليت عام بمشفق األمش تعلق فكلما ..دذؼغ دؼؼُٙ

 ."اإلداسي القانىن هى التطبيق الىاجب والقانىن
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 ِٚؼ١جسث ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ ٔطجق ٌضذذ٠ذ أعجعج ثٌؼجَ ثٌّشفك ثػضذش ٚ٘ىزث

 ثٌذشح أػمذش ثٌضٟ ثٌّضغ١شثس ِغ أٔٗ إال ثإلدثسٞ، ثٌمؼجء الخضظجص

 ِٓ وغ١ش فٟ ثٌذٌٚز صذّخً ِٓ رٌه ػٓ صشصخ ِٚج ثألٌٚٝ، ثٌؼج١ٌّز

 .ثٌٕظش٠ز إٌٝ صٛجٗ ثالٔضمجدثس دذأس ثٌّججالس،
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 ٚث١ٌّٕٙز ثاللضظجد٠ز ثٌؼجِز ثٌّشثفك ِٓ جذ٠ذر أٔٛثع ظٙٛس أْ وّج

 ثٌّشفك ٔشجؽجس وً فٟ ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ صطذ١ك ِٓ جؼً ٚثالجضّجػ١ز

 ِٓ ثٌىغ١ش فٟ صخؼغ ال ثٌؼجِز ثٌّشثفك ٘زٖ أْ رٌه ِغضذؼذث، ثأِش ثٌؼجَ

 . ثإلدثسٞ ٌٍمجْٔٛ ثٌجٛثٔخ
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 ِٚؼ١جس وأعجط ثٌؼجَ ثٌّشفك فىشر ل١ّز فٟ ثٌفمٙجء دؼغ شّىه ٌٚٙزث

 ٠ىْٛ دذ٠ً إ٠ججد دؼؼُٙ ٚدجٚي ثإلدثسٞ، ثٌمجْٔٛ ِججي ٌضذذ٠ذ ٚد١ذ

 .ثٌذذ٠غز ٌٍضطٛسثس ثعضججدز أوغش
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 ثٌؼجَ ٚثٌّشفك ثٌؼجِز ثٌغٍطز ِؼ١جسٞ إػّجي ٘ٛ ثٌّؼ١جس ٘زث ِمضؼٝ

 ٌىٓ ػجَ، دّشفك ثإلدثسٞ ثٌٕشجؽ صؼٍّك إرث ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ ف١طذك ِؼج ،

 ثٌغٍطز دّظٙش ثٌؼجَ ثٌّشفك ػٍٝ ثإلششثف ػٕذ ثإلدثسر صظٙش أْ دششؽ

 ٌُ ٚإْ "الصِج ششؽج" أطذخ ثٌؼجَ ثٌّشفك دأْ ػٕٗ ٠ؼذش ِج ٚ٘زث ثٌؼجِز،

 ."وجف١ج ششؽج" ٠ؼذ

 المعياس المختلط
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 ِٛػٛع ثٌٕشجؽ ٠ىْٛ أْ ٠جخ ثإلدثسٞ ثٌمجْٔٛ ٌمٛثػذ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌؼاللز صخؼغ فٍىٟ

 دضغ١١شٖ، أٚ دضٕظ١ّٗ أٚ ثٌّشفك دئٔشجء ثٌضؼٍّك وجْ عٛثء ػجَ، دّشفك ِضؼٍمج ثٌذذظ

 ثٌمجْٔٛ صطذ١ك ػٓ ثٌذذظ ٠ّىٓ فال ثٌؼجَ ثٌّشفك ػٓ دؼ١ذث ثٌٕشجؽ وجْ إرث أِج

   .ثإلدثسٞ

 أْ رٌه ثإلدثسٞ، ثٌمجْٔٛ ٌضطذ١ك ٚدذٖ ٠ىفٟ ال ثٌؼجَ دجٌّشفك ثٌٕشجؽ ثسصذجؽ أْ غ١ش

 خجػؼج أطذخ ٚثالجضّجػ١ز ثاللضظجد٠ز ع١ّج ثٌؼجِز ثٌّشثفك ٔشجؽجس ِٓ وغ١شث

 ثإلدثسر صظٙش أْ ٚ٘ٛ ثٌغجٟٔ ثإلػجفٟ ثٌششؽ ِٓ فالدذ ثٌخجص، ثٌمجْٔٛ ألدىجَ

 .ثٌّشفمٟ ثٌٕشجؽ ٘زث إلدثسر ثٌؼجِز ثٌغٍطز أعج١ٌخ إٌٝ دججضٙج
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 العامت السلطت ِؼ١جس د١ٓ الجمع ِذجٌٚز ػٍٝ إرْ ٠مَٛ المعياس هزا إْ

 ٚد١ٓ ػ١ٍٙج، ثٌضضثِجس ِٓ ٠ذٍّٗ ِٚج ٌإلدثسر ثِض١جصثس ِٓ ٠شصذٗ دّج

 ٌٍمجْٔٛ أعجط صذذ٠ذ فٟ ثٌضىجًِ ِٓ وٕٛع ٚرٌه ،العام المشفق ِؼ١جس

    .ثإلدثسٞ


