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عالقة حقوق اإلنسان بسلطة اإلدارة في إصدار القرار اإلداري تتجاذبها مسائل قانونية      

ختصاصها الوظيفي، ومبدأ المشروعية الذي يفرض      متعددة في ظل حق اإلدارة في ممارسة ا       

 ويعد مبدأ المشروعية ضمانة أساسية      0 على اإلدارة مطابقة القرار اإلداري مع أحكام القانون       

ة وظيففهو يؤدي ، الحترام حقوق اإلنسان وقيدا على سلطة اإلدارة في إصدار القرار اإلداري 


وز�����ار اإلداري ويعتبر بمثابة معيار لقانونية القر،تقييميه ��� ���
  0  �� ا���ا�� ا��

فالمشرع يقتصر دوره على وضع القاعدة العامة المتصفة بالمرونة تاركـاً لـإلدارة             

شريطة أن تتوخى الصالح العام في أي تصرف قانوني أو مادي تقوم ، تقدير مالئمة التصرف 

  .عيب إساءة استخدام السلطة وأن ال تنحرف عن هذه الغاية وإال كان عملها مشوباً ب، به 

 تسعى هـذه الدراسـة      ، وفي ضوء هذه العالقة بين القرار اإلداري وحقوق اإلنسان        

بالشرح والتحليل إلى بيان حقوق اإلنسان التي يجب على اإلدارة مراعاتها عند إصدار القرار              

نات حقوق  اإلداري ،والقيود المفروضة على سلطة اإلدارة في إصدار القرار اإلداري ،وضما          

 .اإلنسان في هذا النطاق ،والعالقة القانونية بين مبدأ المشروعية وحقوق اإلنسان

  

  

  
  



  
  

Summary in English language 
The Administrative Decision 

 Between 
 Legality And Human Rights 

Comparative Study 
 
 

The relationship between the human right and the administration 
authorities in issuance of the administrative decision in light of 
the practice of administration rights are associated with several 
legal issues. 
 
The principle of legality requires the administration to 
conformity the administrative decision with the provisions of the 
law. Principle of legality consider as fundamental guarantee to 
respect the human rights and under the authority of the 
administration to issue an administrative decision. It performs 
the contain evaluations function and regarded as a legal standard 
of administrative decision as an unequivocal rules for 
overtaking. 
 
Legislature limited its role to develop general rules categorized 
as flexibility Leaving the administration's estimate of 
appropriate performance provided that the exercise of public 
interest in any action, legal or material. And not to deviate from 
this purpose so its work is not consider as showed abuse of 
power. 
 
In light of this relationship between the Administrative decision 

and human rights this study seeks through explanation and 
analysis the statement of human rights, which on the 

administration must be taken into account when issuing the 
administrative decision and restrictions on the administration 

authority in issuing Administrative decision and human rights 
guarantees in this range and the legal relationship between the 

principle of legality and human rights 


