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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 المانون اإلداري  /المادة الدراسٌة 

 نجم عبدهللاامر ث. د  .محاضرات التدرٌسً م

 الممدمة                                                              -

 الباب األول : التعرٌف بالمانون اإلداري               -

--------------------------------------------------    

 الممدمة :  -

أسهم تطور دور الدولة وازدٌاد نشاطها وتضاعفه فً كافة مناحً الحٌاة فً   

)التً ٌمتصر نشاطها على  الدولة الحارسةالمجتمع إلى تحول نشاط الدولة من 

عن طرٌك المضاء ، إلى  توفٌر األمن الداخلً والخارجً للبلد وتحمٌك العدالة

) فً كافة مناحً الحٌاة اآلخرى بما ٌحمك المنفعة العامة وإشباع  الدولة المتدخلة

 الحاجات العامة لألفراد( فً وضع الوسائل المناسبة إلدارة نشاط السلطة العامة .

 الدولة القانونية :  -
هي الدولة التي يخزع فيها الحكام والسحكومين للقانون ، ويتحقق ذلك بأن    

 تتوافر فيها كل من العشاصر الدتة اآلتية : 
 وجود دستور . -1
 تطبيق مبدأ السذروعية.  -2
 تدرج القواعد القانونية. -3
 الرقابة القزائية. -4
 احترام الحقوق والحريات العامة . -5
  تطبيق مبدأ الفرل بين الدلطات . -6
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 الباب األول : التعرٌف بالمانون اإلداري            -

 

للتعرٌف بالمانون اإلداري ؛ ٌنبغً فهم ماهٌته ، من خالل معرفة الممصود 

بالمانون اإلداري ، وأصول نشأته ومراحل تطوره ، وخصائصه ، ومصادره ، 

 وعاللته بفروع المانون األخرى ، وهذا ما سٌتم بٌانه تباعاً فٌما ٌلً : 

 

 الفصل األول

 ماهٌة القانون اإلداري 

هو المانون الذي ٌختص بسلطات اإلدارة العامة ، من ناحٌة القانون اإلداري :   

تكوٌنها، ونشاطها ، وضمان تحمٌمها للمصلحة العامة ؛ من خالل االمتٌازات 

 االستثنائٌة التً تمررها لواعده .

ات العامة األخرى التً تضطلع هً الهٌئات اإلدارٌة والهٌئاإلدارة العامة :  

بمسؤولٌة المٌام بمختلف أوجه تدخل الدولة فً حٌاة المجتمع ؛ إلشباع الحاجات 

العامة، وتمدٌم الخدمات العامة ، وتنظٌم المجتمع وتنمٌته وتطوٌره ، وٌنصرف 

معنى اإلدارة العامة إلى أجهزتها وإلى األنشطة التً تموم بها ؛ وبهذا فإن لإلدارة 

 ان هما : معنٌ

 : العامة المعنى األول : المعنى العضوي أو الشكلً لإلدارة 

هو الذي تظهر فٌه اإلدارة من خالل األجهزة والهٌئات التً تتولى تلبٌة حاجات  

 األفراد واشباعها ؛ مستهدفة بذلن الصالح العام .

العامة فً ووفماَ لهذا المعنى ) العضوي أو الشكلً لإلدارة ( فإن أجهزة اإلدارة   

، ولانون المحافظات غٌر  5005العراق بممتضى دستور جمهورٌة العراق لعام 

 المعدل ، هً :  5002( لسنة 52المنتظمة فً إللٌم رلم )

 

 رئٌس الجمهورٌة  -2

 مجلس الوزراء -5

 رئٌس مجلس الوزراء -3

 الوزراء  -4

 مجالس المحافظات  -5

 المحافظ -6

 مجلس المضاء -7

 المائم ممام -2
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 مجلس الناحٌة -9

 مدٌر الناحٌة . -20

 الموضوعً لإلدارة العامة :أو المعنى الثانً : المعنى المادي 

هو الذي ٌنصب على النشاط الذي تمارسه اإلدارة من تنفٌذ الموانٌن وحماٌة    

 النظام العام فً الدولة ، واشباع الحاجات العامة .

رة تموم بأنشطتها ووفماَ لهذا المعنى ) المادي أو الموضوعً لإلدارة ( فإن اإلدا  

 عن طرٌك تأدٌة نوعٌن من األعمال : 

 النوع األول : األعمال القانونٌة :

هً تلن األعمال التً تهدف اإلدارة من المٌام بها ترتٌب آثار لانونٌة ، إما   

بإرادتها المنفردة كما فً المرارات اإلدارٌة ، أو بالتران  إرادتٌن كما فً العمود 

اإلداري هو عمل لانونً ٌعبر عن إرادة اإلدارة فً إحداث أثر  والمرار -اإلدارٌة 

 وسٌتم بٌانه بشكل مفصل الحماً .  -لانونً أو تعدٌل فً المراكز المانونٌة 

  

  النوع الثانً : األعمال المادٌة :

هً تلن األعمال التً ال تهدف اإلدارة من المٌام بها ترتٌب آثر لانونً ، وإنما   

 دٌة ، كتبلٌط الشوارع ومد الجسور وحفر المنوات ... إلخ .تموم بأعمال ما

  التمٌٌز بٌن اإلدارة والحكومة : -

 انمسم الفمه المانونً فً تحدٌد الممارنة بٌن اإلدارة والحكومة إلى فرٌمٌن :

  الفرٌق األول :

 ٌرى هذا الفرٌك أن اإلدارة تختلف عن الحكومة من جوانب عدة أهمها :   

ٌمثلها أصحاب الدرجات العلٌا فً الدولة كرئٌس الوزراء ، أن الحكومة  -2

والوزراء ، فً حٌن أن اإلدارة ٌتوالها أصحاب الدرجات األدنى كوكالء الوزراء 

 ، والمدٌرٌن العامٌن .

أن الحكومة تتولى وضع الخطوط العرٌضة للمسائل العامة فً الدولة كرسم  -5

رة مباشرة األمور الٌومٌة من توفٌر السٌاسة العامة للدولة ، بٌنما تتولى اإلدا

 الخدمات .

أن أعمال الحكومة محصنة من رلابة المضاء ) أعمال السٌادة ( ، فً حٌن  -3

 تخضع أعمال اإلدارة لرلابة المضاء .
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  الفرٌق الثانً :

ٌرى هذا الفرٌك صعوبة التمٌٌز بٌن اإلدارة والحكومة ؛ إذ ٌصعُب وضع    

حدود فاصلة بٌن النشاط التً تمارسه كل منهما ، وصعوبة التمٌٌز بٌن المسائل 

المهمة وغٌر المهمة ، وكذلن ٌصعُب التمٌٌز بٌن  المرارات اإلدارٌة الخاضعة 

السٌادة والتً تستثنى من هذه  لرلابة المضاء ، والمرارات التً تُعد من أعمال

الرلابة ، وخلص هذا الفرٌك إلى نتٌجة مفادها أن هنان تداخل شدٌد ٌصعب معه 

وضع حدود فاصلة بٌنهما من ناحٌتً الوسائل والنشاط ، وٌُعد رأي الفرٌك الثانً 

 هو األرجح من أن اإلدارة والحكومة وجهان لعملة واحدة .

 خصائص القانون اإلداري:  -

ٌز المانون اإلداري بجملة خصائص تمٌزه عن بمٌة فروع المانون األخرى والتً ٌتم

 ٌمكن إجمالها بما ٌلً : 

 أوالً : المانون اإلداري حدٌث النشأة .

 ثانٌاً : المانون اإلداري غٌر ممنن . 

 ثالثاً : المانون اإلداري لانون لضائً ) لضائً النشأة ( .

 مرن وسرٌع التطور . رابعاً : المانون اإلداري لانون

 

 مصادر القانون اإلداري :  -

ٌمصد بمصادر المانون ، الوسائل أو الجهات التً تتكون من خاللها لواعد   

 المانون، وبذلن فإن مصادر المانون اإلداري تتمثل بما ٌلً : 

 أوالً : النصوص المانونٌة ) الدستور ، والموانٌن التشرٌعٌة ، والمرارات التنظٌمٌة( 

 ثانٌاً :العرف .

 ثالثاً : المضاء .
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 عالقة القانون اإلداري بفروع القانون األخرى : -

 

لما كان المانون اإلداري هو فرع من فروع المانون العام ؛ ٌنبغً معرفة    

أوجه االختالف بٌنه وبٌن المانون الخاص ، ومن ثَم معرفة عاللة المانون 

 وهو ما سٌتم بٌانه فٌما ٌلً : اإلداري بغٌره من الموانٌن األخرى ، 

 التمٌٌز بٌن القانون العام والقانون الخاص :          -

لإلحاطة بماهٌة المانون اإلداري ؛ ٌنبغً ابتداًء معرفة تمسٌم المواعد  -

المانونٌة، تلن المواعد التً مهمتها تنظٌم كل مجتمع إنسانً، وتنظٌم العاللات 

 التً تنشأ بٌن األفراد .

المواعد المانونٌة تمسم إلى لسمٌن أساسٌٌن مستملٌن عن بعضهما ، إذ أن    

ٌطلك على أحدهما المانون العام ، واآلخر المانون الخاص ، وأن معٌار 

التمٌٌز بٌنهما ، ٌتمثل فً تحدٌد وجود الدولة فٌهما من عدمه ، وتحدٌد صفة 

 الدولة إن وجدت .

فإن كان المانون ٌختص بتنظٌم العاللات التً تنشأ بٌن األفراد ، بما فٌها   

، وٌتفرع قانون خاص الدولة إن وجدت بصفتها لٌست سلطة عامة ، فٌسمى 

عن هذا المانون فروعٌ عدٌدة كــ) المانون المدنً ، المانون التجاري ، لانون 

 المرافعات ، لانون األحوال الشخصٌة ، إلخ ( .

أما إن كان المانون ٌختص بتنظٌم العاللات بٌن الدولة عندما تظهر بمظهر    

سلطة عامة ) صاحبة سلطان ( وبٌن غٌرها ) من الدول أو  بٌن الدولة 

وهٌأتها العامة من ناحٌة ، واألفراد من ناحٌة أخرى عندما تظهر الدولة 

،  امقانون عبمظهر السلطة العامة صاحبة السلطان واإلرادة ( فٌسمى 

وٌتفرع عن هذا المانون فروعٌ عدٌدة كــ)المانون الدولً العام ، والمانون 

 اإلداري، ... إلخ ( .

والمانون العام ٌمسم إلى لسمٌن ، أحدهما لانون عام داخلً ، واآلخر    

لانون عام خارجً، وٌُعد المانون اإلداري أحد فروع المانون العام الداخلً 

كالمانون الدستوري ولانون العموبات ولانون أصول إضافةً للموانٌن األخرى 

المحاكمات الجزائٌة والمانون المالً ، وهذا المانون العام الداخلً بكل فروعه 

ٌنظم العاللة بٌن الدولة   ) التً تظهر بمظهر سلطة عامة صاحبة سلطان 

وإرادة ( مع غٌرها من أفرد طبٌعٌون أم معنوٌون ؛ وبهذا ٌختلف المانون 

ام الداخلً عن المانون العام الخارجً ) المانون الدولً العام ( الذي ٌنظم الع

 العاللات بٌن الدول ) وأشخاص المانون الدولً العام األخرى ( .

ومما تجدر اإلشارة إلٌه ، أن المانون اإلداري ) الذي هو أحد فروع    

ً عن المانون الخاص ؛ ال ً جوهرٌا ختالف المانون العام ( ٌختلف اختالفا
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العاللات المانونٌة التً ٌحكمها من ناحٌة ؛ والختالف الوسائل التً 

تستخدمها السلطات اإلدارٌة فً أدائها لوظٌفتها من وسائل لانونٌة ومادٌة 

  وبشرٌة من ناحٌة أخرى .

 عالقة القانون اإلداري بالقانون الدستوري :        -

ً من مصادر المانون اإلداري، فهو ٌٌعد الممدمة      ٌٌعد الدستور مصدراً مهما

الضرورٌة للمانون اإلداري ، فهو ٌضع المباديء األساسٌة للدولة ، والتً بناًء علٌها 

 تؤدي اإلدارة نشاطها من خالل لواعد المانون اإلداري .

والمانون اإلداري ال تمنع من غٌر أن هذه العاللة الوثٌمة بٌن المانون الدستوري     

 التفرلة والتمٌٌز بٌنهما ، والتً ٌمكن إجمالها فً النماط اآلتٌة : 

إن المانون الدستوري ٌتناول الوظٌفة الحكومٌة للدولة ، والتً تسمى بأعمال  -2

السٌادة ؛ ولهذا ٌعتبر حك السلطة التنفٌذٌة فً دعوة البرلمان لالنعماد ، 

ا حموق دستورٌة ٌختص بتنظٌمها الدستور وحله، وعمد الصلح ، كله

 مباشرةَ،  فً حٌن أن المانون اإلداري ٌتناول الوظٌفة اإلدارٌة للدولة .

ً بتحدٌد  -5 إن الوظٌفة الحكومٌة للدولة المستندة للمانون الدستوري تتمثل غالبا

األهداف المومٌة ، ورسم االتجاهات األساسٌة العامة ، فً حٌن أن الوظٌفة 

 للدولة مهمتها التطبٌك والتنفٌذ لتلن األهداف واالتجاهات . اإلدارٌة

 عالقة القانون اإلداري بالقانون المالً :            -

إن علم المالٌة العامة أو ما ٌسمى بالتشرٌع المالً ٌتولى بٌان النشاط المالً      

ذا للدولة من حٌث كٌفٌة حصولها على األموال وأوجه إنفالها ؛ لذا فإن صلة ه

المانون بالمانون اإلداري صلة لوٌة ، فالدولة لٌست سوى مجموعة من المرافك 

العامة ، وإدارة  مالٌة الدولة تعتبر بحد ذاتها أحد المرافك العامة ، إذ بمدر نجاح هذا 

المرفك ٌكتب النجاح لبمٌة المرافك العامة األخرى التً تعتمد فً حسن سٌرها 

 الالزمة لها .  وانتظامها على توفٌر األموال

 عالقة القانون اإلداري بقانون العقوبات :           -

ٌمدم لانون العموبات الحماٌة لبمٌة فروع المانون اآلخرى بما فٌها المانون اإلداري،   

 وٌظهر ذلن جلٌاً فٌما ٌلً :

ٌنص على تجرٌم مخالفة المرارات اإلدارٌة التنظٌمٌة ، وٌحدد لها عموبات  -2

 معٌنة .

 االضراب العام على الموظفٌن ، أو أعمال المرافك العامة . تحرٌم -5
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 ٌعالب على االستماالت الجماعٌة . -3

 – 355، فً المواد )من 2969( لسنة 222نص لانون العموبات رلم )   -4

( منه ، على تجرٌم االعتداء على األموال 429(، وكذلن المادة ) 355

 العامة .

أي اعتداء عند لٌامه بأداء واجبه  ٌحمً لانون العموبات الموظف العام من -5

 فً الخدمة العامة .

ٌحمً لانون العموبات نزاهة الوظٌفة العامة وذلن بتجرٌمه الرشوة  -6

 واالختالس وإفشاء أسرار الوظٌفة .

 عالقة القانون اإلداري بالقانون المدنً :     -

ً كبٌراً ؛ إذ ٌٌعد  المانون  ٌختلف المانون اإلدراي عن المانون المدنً اختالفا

ً من  ً من فروع المانون العام ، فً حٌن ٌٌعد المانون المدنً فرعا اإلداري فرعا

 فروع المانون الخاص ، لذا فإنهما ٌختلفان عن بعضهما فٌما ٌلً : 

 من حٌث طبٌعة الروابط التً ٌنظمها كل منهما . -2

 من حٌث الغاٌة التً ٌتوخاها كل منهما .      -5

لكبٌر بٌنهما لم ٌؤِد إلى انمطاع الصلة بٌن المانونٌن بشكل غٌر أن هذا االختالف ا   

 نهائً ، إذ ظهرت تلن الصلة فً النماط اآلتٌة : 

استعار المانون اإلداري الكثٌر من اصطالحاته ونظرٌاته من المانون المدنً،  -2

وذلن بعد أن أدخل علٌها ما ٌستلزمه المانون العام من تعدٌالت ، كنظرٌة 

 ٌة األشخاص ، ونظرٌة العمود ، ونظرٌة المسؤولٌة .األموال ، ونظر

فً حٌن تجنب النظرٌات والمباديء التً لٌس لها ما ٌمابلها فً المانون    

المدنً ، كنظرٌة المرارات اإلدارٌة ، والتنفٌذ المباشر، ونظرٌة الظروف 

 االستثنائٌة ، والضبط اإلداري ، ونزع الملكٌة للمنفعة  العامة ، ...الخ .

بتطور وظٌفة الدولة وتدخلها فً مجاالت كثٌرة ، وعلى األخص المجال  -5

االلتصادي ، وظهور المرافك العامة التجارٌة والصناعٌة ؛ وجد من 

المناسب أن تستعمل فً إدارتها وسائل المانون الخاص ؛ مما أدى إلى تطبٌك 

صلة المانون المدنً على معظم مظاهر نشاطها ، مع التأكٌد على أن هذه ال

بالمانون المدنً ال ٌنفً استمالل المانون اإلداري عنه ، لكن بما ال ٌعطل 

  التأثٌر المتبادل بٌنهما .

 انتهى

 


