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يقصد بالمشروعية أن تخضع الدولة بييائتيا وأفرادىا جميعيم ألحكاام القاانون وأن ت تخارج 
عن حدوده، ومن مقتضيات ىذا المبدأ أن تحتارم اددارة فات تصارفاتيا أحكاام القاانون، و تت عادت 

 أعماليا غير مشروعة وتعرضت لمبطالن.
يقااااوم عميااااو المباااادأ مرىااااون باااااختالال الظااااروال السياسااااية واتجتماعيااااة  واألساااااس الااااذ 

 واتقتصادية فت مختمف الدول.
وغالبااام مااا تتلاال الاادول عماال أن ىااذا الخضااوع ىااو الااذ  يماانع تصاارفاتيا طااابع الشاارعية 

 Etat de Police .(1 )ويضعيا فت مصاال الدول القانونية وبخروجيا عنو تصبع دولة بوليسية 

 لة القانونية من مقومات وعناصر طبيعية جوىرية ومن ىذه العناصر:وتبد لمدو 
وجود دستور يحدد النظام ويضع القواعد األساساية لممارساة السامطة فات الدولاة ويباين  .1

 العالقة بين سمطاتيا الثالث التشريعية والتنليذية والقضائية.
ما  أو قارار أو أمار خضوع اددارة لمقانون: ويقتضت ذلك عدم جواز تصدار اددارة أ  ع .2

 من دون الرجوع لقانون وتنليذام ألحكامو.

التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية : ويستند ذلك تلل أن القواعد القانونية تتدرج بمراتب  .3
 متباينة بحيث يسمو بعضيا عمل البعض اآلخر.
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-   Jean Rivero  – Droit administrative précis Dalloz ،1970 – P 14 .  

-  Benot  – Le droit administrative francais 1968 – P 77 . 



لمرقاباة  تنظيم رقابة قضائية: لكت تكتم  عناصر الدولاة القانونياة تباد مان وجاود تنظايم .4
القضائية عمل أعمال مختمف السمطات فييا، وتقوم بيذه الميمة المحاكم عمال اخاتالال 
أنواعيااا سااواا أكاناات عاديااة أم تداريااة، تبعااام لطبيعااة النظااام القضااائت المعمااول بااو فاات 

 الدولة كأن يكون نظام قضاا موحد أم نظام القضاا المزدوج.

  بو ركيزة أساسية فت حماية المشروعية وضمان ويمث  القضاا اددار  فت الدول التت تعم
احترام حقوق وحريات األفراد مان جاور وتعساف اددارة، ويتسام ىاذا القضااا باالخبرة واللاعمياة فات 
فض المنازعات التات تنشاأ باين األفاراد واددارة لكوناو لايس مجارد قضااا تطبيقات كالقضااا المادنت 

نمااا قضاااام تنشااائيام ت يتااورع عاان ابتااداع  الحمااول المناساابة لتنظاايم عالقااة اددارة باااألفراد فاات ظاا  وا 
 القانون العام.

 
 



 الفصل األول

 مصادر مبدأ املشروعًة

 
 

تذا كانت اددارة تمتزم باحترام القانون وتطبيقو، فأن المقصود بالقانون ىنا القواعد القانونياة 
 جميعيا أيام كان شكميا . 

ذاتاو كالدساتور وماا يمحال باو مان قيماة قانونياة ومصادر المشروعية ىت مصادر  القاانون 
عميا كإعالنات الحقوق ومقدمات الدساتير ثم يمت الدستور القوانين ثم القارارات اددارياة التنظيمياة 

 و اللردية والعرال والقضاا . 
 وسنقسم ىذه المصادر تلل نوعين : المصادر المكتوبة والمصادر الغير مكتوبة .

 
 املبحح األول

 املكتىبة املصادر

 
تشااام  المصاااادر المكتوباااة الدساااتور والتشاااريع العااااد  )القاااانون( والتشاااريعات اللرعياااة أ  

 الموائع اددارية . 
 

 املطلب األول: التشريعـات الدستىريـة
تعد التشريعات الدستورية أعمل التشريعات فت الدولة وتقع فات قماة اليارم القاانونت وتسامو 

جميعام فيت تحدد شك  الدولة ونظام الحكم فييا وعالقتو باالمواطنين  عمل القواعد القانونية األخرى 
 وحقوق األفراد وحرياتيم، واتختصاصات األساسية لمختمف السمطات العامة فت الدولة.

ومن ثم ينبغت أن تمتزم سامطات الدولاة جميعياا بالتقياد بأحكاماو و تت عادت تصارفاتيا غيار 
طة التنليذية تمتزم بقواعد الدستور وت يحل ليا مخاللتاو فات مشروعة، واددارة بوصليا جياز السم

 (2)أعماليا تذ أن ذلك يعرض أعماليا لإللغاا والتعويض عما تسببو من أضرار . 
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والقواعد الدستورية ت يقصاد بياا مجموعاة القواعاد المكتوباة فات وثيقاة أو وثاائل دساتورية 
وبااة فاات ظاا  دسااتور عرفاات يتمتااع بساامو فحسااب تذ ماان الممكاان أن تكااون تمااك القواعااد غياار مكت

 القواعد الدستورية المكتوبة ذاتيا . 
كذلك تتمتع تعالنات الحقوق وما تضامنتو ىاذه ادعالناات مان حقاوق وحرياات لبفاراد بقاوة 

 النصوص الدستورية فال يجوز مخاللتيا .
 

 املطلب الجانٌ: الكانـــىن

ريعية فت الدولة وىت صاحبة اتختصاص القوانين ىت التشريعات التت تصدرىا السمطة التش
فت ذلك، وتأتت ىاذه التشاريعات فات المرتباة الثانياة بعاد الدساتور مان حياث التادرج القاانونت وتعاد 

 المصدر الثانت من مصادر المشروعية . 
واددارة بوصليا السمطة التنليذية تخضع ألحكام القوانين فإذا خاللت حكام القاانون أو صادر 

 ادام تلل القانون غير دستور  وجب تلغاا ذلك العم  . عم  تدار  استن
ىاات البرلماان باعتباااره مماثالم لااإلدارة العامااة  العااراقوالسامطة المختصااة بإصادار القااانون فات 

ت كانات غياار مشاروعة وجااديرة  ويشاتر  فات التشااريعات التات يصاادرىا أن توافال أحكاام الدسااتور وا 
 بالحكم بعد دستوريتيا . 

 
 

 لح : اللىائح واألنظنةاملطلب الجا

الموائع ىت قرارات تدارية تنظيمية تصدرىا السمطة التنليذية  وىات واجباة اتحتارام مان حياث 
 أنيا تمث  قواعد قانونية عامة مجردة تمت القانون فت مرتبتيا فت سمم التدرج القانونت . 

وضااوعية ألنيااا ومان ثاام فاإن ىااذه الماوائع أو األنظمااة ىات بمثابااة تشاريعات ماان الناحياة الم
تتضمن قواعد قانونية عامة مجردة  تخاطاب مجماوع األفاراد أو أفارادام معيناين بصالاتيم ت ذواتيام، 

 تت أنيا تعد قرارات تدارية من الناحية الشكمية لصدورىا من السمطة التنليذية . 
 ويمكن تصنيف الموائع تلل عدة أنواع ىت:

دارة بغرض وضع القانون موضاع التنلياذ، وىات الموائع التنليذية : وىت التت تصدرىا اد .1
 تتقيد بالقانون وتتبعو، وت تممك أن تعدل فيو أو تضف تليو أو تعط  تنليذه.

لااوائع الضاارورة : وىاات المااوائع التاات تصاادرىا الساامطة التنليذيااة فاات غيبااة البرلمااان أو   .2
متيا، فتمماك السمطة التشريعية لمواجية ظروال استثنائية عاجمة تيدد أمن الدولة وساال



السمطة التنليذية من خالليا أن تنظم أمور ينظميا القانون أصالم ويجب أن تعرض ىاذه 
 .القرارات عمل السمطة التشريعية فت أقرب فرصة دقرارىا

المااوائع التنظيميااة : وتساامل أيضااام المااوائع المسااتقمة وىاات المااوائع التاات تتعاادى تنليااذ  .3
لاام يتطاارق تلييااا القااانون فتقتاارب وظيلتيااا ماان القااوانين تلاال تنظاايم بعااض األمااور التاات 

 التشريع . 

لوائع الضبط : وىت تمك الموائع التت تصدرىا اددارة بقصد المحافظاة عمال النظاام العاام  .4
بعناصااره المختملااة، األماان العااام والصااحة العامااة و السااكينة العامااة، وىاات ميمااة بالغااة 

اتيم ألنياا تتضامن أوامار وناواىت وتوقاع األىمية لتعمقيا مباشرة بحياة األفراد وتقيد حري
العقوبااات عماال مخاللييااا، مثاا  لااوائع الماارور وحمايااة األغذيااة والمشااروبات والمحااال 

 العامة . 

الموائع التلويضية : وىت الموائع التت تصادرىا السامطة التنليذياة بتلاويض مان السامطة  .5
ع ويكون لياذه القارارات التشريعية لتنظيم بعض المسائ  الداخمة أصالم  فت نطاق التشري

 قوة القانون سواا أصدرت فت غيبة السمطة التشريعية أو فت حالة انعقادىا . 

 
 املبحح الجانٌ

 املصادر غري املكتىبة

 
تشاام  المصااادر غياار المكتوبااة لممشااروعية عماال المبااادو العامااة لمقااانون والقضاااا والعاارال 

 واددارة . 
 

 ىناملطلب األول : املبادئ العامة للكان

يقصاد بالمبااادو العامااة لمقااانون تمااك المبااادو التات يسااتنبطيا القضاااا ويعماان ضاارورة التاازام 
اددارة بيا، والتت يكشف عنيا القاضت من خالل الضمير القانونت العام فات الدولاة ويطبقياا عمال 

 ما يعرض عميو من منازعات . 
ب فقاد تكاون خارجاة عناو والمبادو العامة لمقانون ت يشتر  ورودىا فات ناص قاانونت مكتاو 

يستخمصيا القاضت من طبيعة النظام القانونت وأىدافاو اتقتصاادية والسياساية واتجتماعياة والقايم 
 الدينية والثقافية السائدة فت المجتمع . 



وعمل الرغم من اختالال اللقو حول القيمة القانونية التت تتمتع بيا المبادو العامة لمقانون، 
ل تمتع ىذه المبادو بقوة ممزماة لاإلدارة بحياث يجاوز الطعان بإلغااا القارارات فقد استقر القضاا عم

 الصادرة عنيا، وتتضمن انتياكام ليذه المبادو والتعويض عن األضرار التت تسببيا األفراد . 
وماان المبااادو القانونيااة العامااة التاات استخمصاايا مجمااس الدولااة اللرنساات وأضااحت قواعاادام 

ر  ونظام القانون العام : مبدأ سيادة القانون، ومبدأ عادم رجعياة القارارات أساسية فت القانون اددا
اددارية، ومبدأ المساواة أمام المرافل العامة، ومبدأ المساواة أمام التكاليف العامة، ومبدأ الحل فت 

 التقاضت، ومبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة، ونظرية الظروال اتستثنائية . 
بيذا المعنل ت يخمل المبادو العامة لمقانون تنما يقتصر دوره عمل كشاليا والقضاا اددار  

والتحقاال مااان وجودىاااا فااات الضااامير القاااانونت لبمااة، ولاااذلك فمااان الواجاااب عمااال اددارة والقضااااا 
 احتراميا والتقييد بيا باعتبارىا قواعد ممزمة شأنيا فت ذلك شأن القواعد المكتوبة . 

 



 املطلب الجانٌ : الكضاء

األص  فات وظيلاة القاضات تطبيال القاوانين واللصا  فات المنازعاات المعروضاة أماماو، وىاو 
مماازم قانونااام باللصاا  فاات المنازعااة الداخمااة فاات اختصاصااو و تت اعتباار منكاارام لمعدالااة، لااذلك رساام 
المشاارع لمقاضاات العاااد  األسااموب الااذ  يساامكو للااض المنازعااة تذا لاام يجااد فاات القواعااد القانونيااة 

 ة حالم لممنازعة . القائم
، وىاو ممازم  أماماواألص  فت وظيلاة القاضات تطبيال القاوانين واللصا  فات المنازعاات المعروضاة 

ت اعتبار منكارام لمعدالاة ، لاذلك رسام المشارع  قانونام باللص  فات المنازعاة الداخماة فات اختصاصاو وا 
 انونية حالم لممنازعة . لمقاضت األسموب الذ  يسمكو للض المنازعة تذا لم يجد فت القواعد الق

طبيااال النصاااوص تعمااال ذلاااك ت يعاااد القضااااا مصااادرام رساااميام لمقاااانون لااادوره المتعمااال بو  
زالة التعارض المحتم  بينيا ، وت يتعدى القاضت ىاذا األمار  زالة غموضيا وا  التشريعية وتلسيرىا وا 

  ( 3)خارج نصوص التشريع .  ليص  تلل حد خمل قواعد قانونية

وتعادد  نشأتوبيعة الخاصة لقواعد القانون اددار  من حيث عدم تقنينو وظروال الط أنتت  
ماع متطمباات  ليتماشالمجاتت نشاطو ، أدى تلل أن يتجاوز القضاا اددار  دور القضااا العااد  

ت ما مصاادر رساااخماال مبااادو وأحكااام القااانون اددار  ، فيصاابع القضاا لالحياااة ادداريااة فيعمااد تلاا
 ب  من أىم مصادرىا الرسمية ، ويتعدى دوره التشريع فت كثير من األحيان .لمقانون اددار  

وتتميااز أحكااام القضاااا اددار  بعاادم خضااوعيا لمقااانون الماادنت ، فالقاضاات اددار  تذا لاام 
 تنشاااروض عمياو يتاولل بنلساو عايجد فت المبادو القانونية القائمة  نصاام ينطبال عمال النازاع الم

 دون أن يكون مقيدام بقواعد القانون المدنت . القواعد الالزمة لذلك

عمال أطاراال الناازاع  ومان جاناب رخار أن أحكاام القضااا العاااد  ذات حجياة نسابية تقتصار
وموضوعو وليذا تحدد قيمتيا بوصليا مصدرام تلسيرام عمل النقيض من أحكام القضاا اددار  التت 

 تتميز بكونيا حجة عمل الكافة . 

قانون اددار  ومن ثم فيو يشك  لكبيرام فت مجال ا تنشائيام قضاا دورام وفت ذلك يتبين أن لم
 مصدرام رئيسيام من مصادر المشروعية .
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أمااا بالنساابة لمقضاااا اددار  فااأن أحكامااو تتميااز بعاادم خضااوعيا لمقااانون الماادنت، فالقاضاات 
عاروض عمياو يتاولل اددار  تذا لم يجد فات المباادو القانونياة القائماة نصاام ينطبال عمال النازاع الم

بنلسو تنشاا القواعد الالزمة لذلك دون أن يكون مقيدام بقواعد القانون المدنت فيو قضاا تنشاائت 
يبتااادع الحماااول المناسااابة التااات تتلااال وطبيعاااة رواباااط القاااانون العاااام واحتياجاااات المرافااال العاماااة، 

 انون الخاص . ومقتضيات حسن سيرىا واستدامتيا والتت تختمف فت طبيعتيا عن روابط الق
وماان جانااب رخاار أن أحكااام القضاااا العاااد  ذات حجيااة نساابية تقتصاار عماال أطااراال الناازاع 
وموضوعو ولياذا تحادد قيمتياا بوصاليا مصادرام تلسايريام عمال النقايض مان أحكاام القضااا اددار  

 التت تتميز بكونيا حجة عمل الكافة . 
 
 
 
 

 املطلب الجالح : العرف اإلدارٍ

ىو مجموعاة القواعاد التات درجات اددارة عمال تتباعياا فات أداا وظيلتياا فات العرال اددار  
مجال معين من نشاطيا وتستمر فتصبع ممزمة ليا وتعد مخاللتياا مخاللاة لممشاروعية تاإد  تلال 

 تبطال تصرفاتيا بالطرق المقررة قانونام . 
توباة مماا يساتمزم تت ويأتت العرال اددار  فت مرتباة أدنال مان مرتباة القواعاد القانونياة المك

 يخالف نصام من نصوص القانون، فيو مصدر تكميمت لمقانون يلسر ويكم  ما نقص منو . 
ويتبين من ذلاك أن العارال اددار  يتكاون مان عنصارين : عنصار معناو  يتمثا  فات شاعور 

يتمثا  األفراد واددارة بأن القاعدة التت سمكتيا فت تصرفاتيا أصبحت ممزمة قانوناام، وعنصار مااد  
فت اتعتياد عمل األخذ بتمك القاعادة  بشاك  مناتظم ومساتمر بشار  أن يتبماور ذلاك بمضات الازمن 

 الكافت تستقرارىا . 
ومع ذلك فأن التازام اددارة بااحترام العارال ت يحرمياا مان أمكاان تعديماو أو تغيياره نيائياام تذا 

تت يحكميا العرال بياد أن قياام العارال اقتضت ذلك المصمحة العامة، فاددارة تممك تنظيم القاعدة ال
 (4)الجديد يتطمب توفر العنصرين السابقين فال يتكون بمجرد مخاللة اددارة لمعرال المطبل .
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أما تذا خاللت اددارة العرال فت حالة فردية خاصة دون أن تستيدال تعديمو أو تغييره بادافع 
  (5)ون باطالم لمخاللتو مبدأ المشروعية .المصمحة العامة فأن قرارىا أو تجرااىا المخالف لمعرال يك

ويماازم لوجااود العاارال اددار  تت يخااالف نصااام مكتوبااام، فااإذا خاللاات اددارة فاات مساامكيا نصااام 
 قانونيام، فال يجوز القول بوجود عرال تدار  أو التمسك بو.

المجاوا تلياو  والعرال اددار  يعد مصدرام لمقواعد القانونية فت المجال اددار  تت أنو ت يجاوز
تت تذا لم يجد القاضت اددار  فت نصوص القوانين والموائع ماا يمكان تطبيقاو لحا  النازاع، ويمكان 
القول بان دور العرال اددار  أق  أىمية فت مجال القانون اددار  منو فت مجال القانون الخاص، 

ن تتطاور أحكاام القاانون عمل اعتبار أن تكوينو يتطمب فتارة طويماة مان الثباات واتساتقرار  فات حاي
 اددار  وتتغير باستمرار.
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 الفصل الجانٌ

 مىازنة مبدأ املشروعًة

 
تذا كان احترام حقوق األفراد وحرياتيم يقتضت وجود قواعد صارمة تمنع اددارة من اتعتداا 

يلتيااا يقتضاايان عماال مباادأ المشااروعية، فااأن حساان سااير المرافاال العامااة واسااتمرار أداا اددارة وظ
منحياا ماان الحريااة  مااا يساااعدىا فاات اتخاااذ القارار المناسااب فاات الوقاات المناسااب توخيااام لممصاامحة 

 العامة . 
لذلك اعترال المشرع والقضاا واللقو ببعض اتمتيازات التت تممكيا اددارة وتستيدال موازناة 

 مبدأ المشروعية وىت:
 السمطة التقديرية .  
 الظروال اتستثنائية .  

 مال السيادة . أع 

 
 املبحـح األول

 السلطة التكديريـة

 
تمااارس اددارة نشاااطيا بأتباااع  أسااموبين : األول أن تمااارس اختصاصااام مقياادام وفيااو يحاادد 
المشرع الشرو  تتخاذ قراراىا مقادمام . مثمماا ىاو الحاال فات ترقياة موظاف باألقدمياة فقاط فاإذا ماا 

صدار قرارىا بالترقية.توفرت ىذه األقدمية فأن اددارة مجبرة ع  مل التدخ  وا 
واألسااموب الثااانت يتمثاا  بممارسااة اددارة اختصاصااام تقااديريام تذ يتاارك المشاارع لااإلدارة حريااة 

 اختيار وقت وأسموب التدخ  فت تصدار قراراتيا تبعام لمظروال ومن دون أن تخضع لمرقابة . 
ركااام لااإلدارة تقاادير مالئمااة فالمشاارع يكتلاات بوضااع القاعاادة العامااة التاات تتصااف بالمرونااة تا

ت  التصرال، شريطة أن تتوخل الصالع العام فت أ  عم  تقوم بو وأن ت تنحرال عن ىذه الغاياة وا 
  (6)كان عمميا مشوبام بعيب تسااة استعمال السمطة . 

                              
 –دار الفكلر الرريل   –الرقنبلة عملأ أعملنل اادار  فل  الشلريرة ااسلامية واللنظم المرنصلر   –د. سريد عبد المنرم الحكليم  -  6

 .71ص  – 1976القنةر  



تت أن حرية اددارة غير مطمقة فت ىذا المجال فبادضافة تلل أنيا مقيدة باستيداال قراراتياا 
العامة تكاون ممزماة بإتبااع قواعاد اتختصااص والشاكمية المحاددة قانوناام، بينماا تنصارال  المصمحة

سمطتيا التقديرية تلل سابب القارار اددار  وىاو الحالاة الواقعياة والقانونياة التات تبارر اتخااذ القارار 
 (7)رية . والمح  وىو األثر القانونت المترتب عنو حاتم ومباشرة، فينا تتجمل سمطة اددارة التقدي

وقد منع المشرع لإلدارة ىذه السمطة شعورام مناو بأنياا أقادر عمال اختياار الوساائ  المناسابة 
لمتاادخ  واتخاااذ القاارار المالئاام فاات ظااروال معينااة ألنااو ميمااا حاااول ت يسااتطيع أن يتصااور جميااع 

ياة ضارورة الحاتت التت قد تطارأ فات العما  اددار  ويرسام الحماول المناسابة لياا، فالسامطة التقدير 
 لحسن سير العممية اددارية وتحقيل غاياتيا 

 
 

 الكضاء والسلطة التكديرية:

تذا كانت السمطة التقديرية استثناام من مبدأ المشروعية، فماا دور القضااا فات الرقاباة عمال 
 أعمال اددارة الصادرة استنادام تلل ىذه السمطة ؟ . 

ساط رقابتاو عمال أعماال اددارة المساتندة ذىب جانب من اللقو تلال أن القضااا يمتناع عان ب
تلل سمطتيا التقديرية، فالقاضت بحسب رأييم يماارس رقاباة المشاروعية ولايس رقاباة المالئماة وت 

 (8)يجوز لو أن يمارس سطوتو عمل اددارة فيجع  من نلسو رئيسام لمسمطة اددارية . 
قباة السامطة التقديرياة عمال فت حين ذىب جانب رخر من اللقو تلل جواز تدخ  القاضت لمرا

أساس ما يتمتع بو القاضت اددار  من دور فت الكشف عن قواعاد القاانون اددار  فايمكن لاو أن 
يحول بعض القضايا المندرجة فات السامطة التقديرياة والمرتبطاة بالمالئماة تلال قضاايا تنادرج تحات 

 (9)بطالن . مبدأ المشروعية تمتزم اددارة بأتباعيا و تت تعرضت أعماليا لم
والرأ  األكثر قبوتم فت ىذا المجاال ياذىب تلال أن سامطة اددارة التقميدياة ت تمناع مان رقاباة 
نماا ىاات التات تمانع اددارة مجاااتم واساعام لتقاادير الظاروال المالئماة تتخاااذ قراراتياا وىااذه  القضااا وا 

لسمطة، وىت بذلك ت تتعارض ماع الحرية مقيدة بان ت تتضمن ىذه القرارات غمطام بينام أو انحرافام با
 مبدأ المشروعية بقدر ما تخلف من اختصاصات اددارة المقيدة . 
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 املبحح الجانٌ

 الظروف االستجنائًة

 
 

تواجو اددارة فت بعض األوقاات ظروفاام اساتثنائية تجبرىاا عمال اتخااذ بعاض ادجارااات التات 
العاام وحسان ساير المرافال العاماة فتضالت تعد غيار مشاروعة فات الظاروال العادياة حماياة لمنظاام 

 عمل تجراااتيا تمك صلة المشروعية اتستثنائية . 
وعمل ذلك فأن الظرال اتساتثنائت أياام كانات صاورتو حرباام أو كاوارث طبيعياة ت يجعا  اددارة 
فاات منااأى ماان رقابااة القضاااا بشااك  مطماال، فااال يعاادو األماار أن يكااون توسااعام لقواعااد المشااروعية 

 عمل مقولة " الضرورات تبيع المحظورات " .  تأسيسام 
فاددارة  تبقل مسئولة فت ظ  الظروال اتساتثنائية عمال أسااس الخطاأ الاذ  قاد يقاع منياا، 
غير أن الخطأ فت حالة الظروال اتساتثنائية يقااس بمعياار رخار وياوزن بميازان مغااير لاذلك الاذ  

  (10)أكبر من الجسامة . يوزن بو فت ظ  الظروال العادية، فيستمزم القضاا فيو 
وتستمد نظرية الظروال اتستثنائية وجودىا من القضااا اددار ، غيار أن المشارع قاد تادخ  
مباشاارة فاات بعااض الحاااتت لتحديااد مااا تذا كااان الظاارال اسااتثنائيام أم ت . وىااو يمااارس ذلااك بأتباااع 

ثنائية بعاد وقوعيااا، أساموبين: األول: أن يستصادر قاوانين تاانظم سامطات اددارة فات الظااروال اتسات
ويتسم ىذا األسموب بحماية حقوق األفاراد وحريااتيم ألناو يحارم السامطة التنليذياة مان المجاوا تلال 
سمطات الظروال اتستثنائية تت بعد موافقاة السامطة التشاريعية، ويعيباو أن ىنااك مان الظاروال ماا 

 (11)ة المعتادة . يقع بشك  ملاجئ ت يحتم  استصدار تمك التشريعات بادجرااات الطويم
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وت اما اتسموب الثانت فيتمث  فت اعداد تشريعات معدة سملا لمواجياة الظاروال اتساتثنائية.
يخلاال مااا ليااذا األسااموب ماان عيااوب تتمثاا  فاات احتمااال تسااااة اددارة ساامطتيا فاات تعااالن حالااة 

فات تقيياد الظروال اتساتثنائية فات غيار وقتياا واتساتلادة مماا يمنحاو لياا المشارع مان صاالحيات 
 حريات األفراد وحقوقيم . 

وقااد أخااذ المشاارع اللرنساات باألسااموب األخياار تذ منحاات المااادة السادسااة عشاار ماان دسااتور 
رئاايس الجميوريااة اللرنسااية ساامطات واسااعة ماان أجاا   1958الجميوريااة الخامسااة الصااادر عااام 

 مواجية الظروال اتستثنائية . 
حياث حادد المشارع العراقات ىاذه الحااتت فات قاانون الساالمة  العراقات وكذلك فعا  المشارع ا

 فيما يمت : 1965لسنة  4الوطنية رقم 
اذا حدث خطر من غارة عدائية او اعمنت الحرب او قامت حالة حرب او اياة حالاة تيادد -1

 بوقوعيا . 
 اذا حدث اضطراب خطير فت اتمن العام اوتيديد خطير لو .-2

 ثة عامة .اذا حدث وباا عام او كار -3
الاذ   2004( لسانة 1كذلك اصدر المشرع امر قانون الادفاع عان الساالمة الوطنياة رقام ) 

خول رئيس الوزراا بعد موافقة ىيئة الرئاسة باتجماع اعاالن حالاة الطاوارىا فات اياة منطقاة مان 
 العراق عند تعرض الشعب العراقت لخطر حال جسيم ييدد اتفراد فات حيااتيم ، وناشالا مان حمماو
مسااتمرة لمعنااف ، ماان أ  عاادد ماان اتشااخاص لمنااع تشااكي  حكومااة واسااعة التمثياا  فاات العااراق او 

 تعطي  المشاركة السياسية السممية لك  العراقيين او أ  غرض اخر.
     

 الكضاء اإلدارٍ ونظرية الظروف االستجنائًة:

نائية، ويضااع يمااارس القضاااا اددار  دورام ميمااام فاات تحديااد معااالم نظريااة الظااروال اتسااتث
شاارو  اتسااتلادة منيااا ويراقااب اددارة فاات اسااتخدام صااالحياتيم اتسااتثنائية حمايااة لحقااوق األفااراد 

 وحرياتيم، وىذه الشرو  ىت:
وجااود ظاارال اسااتثنائت يياادد النظااام العااام وحساان سااير المرافاال العامااة سااواا تمثاا  ىااذا  .1

 الظرال بقيام حرب أو اضطراب أو كارثة طبيعية . 
دارة عااان أداا وظيلتياااا باساااتخدام سااامطاتيا فااات الظاااروال العادياااة، فتمجاااأ أن تعجاااز اد .2

 تستخدام سمطاتيا اتستثنائية التت توافرىا ىذه النظرية . 



أن تحاادد ممارسااة الساامطة اتسااتثنائية  بماادة الظاارال اتسااتثنائت فااال يجااوز اددارة أن   .3
 دة الظرال اتستثنائت . تستمر فت اتستلادة من المشروعية اتستثنائية مدة تزيد عمل م

. أن يكون ادجراا المتخذ متوازنام مع خطاورة الظارال اتساتثنائت وفات حادود ماا يقتضاو  .4

(12)  

 
ولمقضاااا اددار  دور مياام فاات الرقابااة عماال احتاارام اددارة ليااذه الشاارو  وىااو يميااز ىااذه 

ضااا مان الرقاباة النظرية عن نظرية أعماال السايادة التات تعاد خروجاام عمال المشاروعية ويمناع الق
عمل األعمال الصادرة استنادام تليياا . كماا تتمياز عان نظرياة السامطة التقديرياة لاإلدارة التات يكاون 
دور القضاااا فاات الرقابااة عمييااا محاادودام بالمقارنااة مااع رقابتااو عماال أعمااال اددارة فاات الظااروال 

 اتستثنائية . 
حيااث أسااباب قرارىااا اددار   فالقاضاات فاات ىااذه الظااروال يراقااب نشااا  اددارة ت ساايما ماان

والغاية التت ترمت تلييا اددارة فت اتخاذه  وت يتجاوز فت رقابتو تلل العياوب األخارى، اتختصااص 
 (13)والشك  والمح  وىو ما استقر عميو القضاا اددار  فت العديد من الدول . 
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 المبحث الثالث
 نظرية أعمال السياادة

 
أعمااال الساايادة، وىاات فاات حقيقتيااا قاارارات تداريااة تصاادر عاان اختمااف اللقااو والقضاااا فاات تعريااف 

 (14السمطة التنليذية وتتميز بعدم خضوعيا لرقابة القضاا سواا أكان بادلغاا أو بالتعويض . )
وىاات بااذلك تختمااف عاان نظريتاات الساامطة التقديريااة والظااروال اتسااتثنائية التاات ت تعماا  تت عماال 

 ب جانب من اللقو خروجام صريحام عمل مبدأ المشروعية . توسيع سمطة اددارة فيت تعد كما يذى
وقد نشأت أعمال السيادة فات فرنساا عنادما حااول مجماس الدولاة اللرنسات أن يحاتل  بوجاوده فات 
حقبااة تعااادة الممكيااة تلاال فرنسااا عناادما تخماال عاان الرقابااة عماال بعااض أعمااال الساامطة التنليذيااة . 

(15 ) 
 

نظرياة  )الممغت(  1963( لسنة 26السمطة القضائية رقم ) ون العراقت فت قانوقد استميم المشرع 
( مناو عمال أن 4فات العاراق حياث نصات الماادة ) اتشاريعي امصادر  ليااقاد اصابع  اعمال السايادة و

قااانون التنظاايم  بااالحكم ذاتااو)لاايس لممحاااكم أن تنظاار فاات كاا  مااا يعتباار ماان أعمااال الساايادة( واخااذ 
مادتو العاشرة عمل اناو )ت ينظار القضااا فات كا   حيث نص فت 1979لسنة  160القضائت رقم 

 ما يعتبر من أعمال السيادة(.
وىو قانون التعادي  الثاانت لقاانون مجماس  1989( لسنة 106وعند صدور القانون رقم ) 

نص فت مادتو السابعة البند خامسام عمل ما ياأتت )ت تخاتص  1979لسنة  65شورى الدولة رقم 
 نظر فت الطعون المتعمقة بما يأتت :محكمة القضاا اددار  بال

                              
1
- J.m.Auby  – Droit Administratif, Paris 1967 ،P 55 . 

نسلة القضلنئية المرنلة والحكيملة لمجملس الدوللة الفرنسل  وف  ذلك ذة  الفقيه ةوريو إلأ أن أعمنل السيند  من مظلنةر السي - 15
عزمللت  1814لمواجهللة اوزمللنت التلل  كننللت تهللدد كيننلله وكللندت تقللوث اركننللهم فرمللأ أثللر عللود  الممكيللة فلل  فرنسللن عللنم 

الحكومة عمأ إلءنا المجمس المذكور لمتخمص من رقنبته فمجأ إلأ التصنلح مع الحكومة بأن تنلنزل علن برلث سلممنته فل  
الرقنبللة عمللأ منئفللة مللن اعمللنل الحكومللة مقنبلل  االممئنللنن إلللأ مصللير  وضللمنن بقنئلله رقيبللن. عمللأ سللنئر اوعمللنل ااداريللة . 

 ينظر : 
 . 33ص  -1977 –مجمة القننون المقنرن  –نظرية أعمنل السيند  ف  القننون المقنرن  –د . عبد البنق  نرمه عبد هللا  -

 .  33ص  – 1955 –القنةر   –رسنلة دكتورا   –ية أعمنل السيند  نظر  –د. عبد الفتنح سنير داير   -



أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقارارات التات يصادرىا رئايس الجميورياة(. -1
المراسيم والقرارات التات يصادرىا  ب  اعتبر أن المّشرع لم يكتِف بالنص عمل أعمال السيادة ت ويبدو

يخلال مالياذا التوجاو مان خطاوره عمال اعتباار ان وت  مان قبيا  اعماال السايادة  رئيس الجميورية
تيمكان تحصاينيا مان رقاباة القضااا  واذا تدارياة ىو قرارات  رئيس الجميورية اغمب مايصدر من 

الصاالحيات ىذا الوضع كان يجد من يبرره  فت دولو تتبع النظام الشمولت فت الحكام واتداره  فاأن 
تيمكاان  فاات ظاا  دسااتور العااراق الحااالت تاات يصاادرىا والقاارارات الرئاايس الجميوريااو التاات يمارساايا 

تعادي  الماادة الساابعة البناد  مماا يقتضاتأعماال السايادة.  قبيا   مانبشاك  مان اتشاكال  عتبارىا ا
وىااو مااا ينسااجم مااع  توجااو المشاارع  .والغاااا ىااذا اتسااتثناا ماان رقابااة القضاااا اتدار  خامسااام 

)يحظار الانص  97حيت ورد النص فت الماده  2005الدستور  العراقت فت الدستور الصادر عام 
 فت القوانين عمل تحصين ا  عم  او قرار ادار  من الطعن.(

قد نص عمل وجاود ماا يسامل بأعماال السايادة تت أناو رثار عادم وضاع  العراقومع أن المشرع فت 
ورة تعريف محدد ليا عمل غرار التشريعات األخرى، وترك ذلاك تلال القضااا واللقاو، وتشاك أن ضار 

وضع معيار لتمييز أعمال السيادة عن سائر أعمال اددارة يحظل بأىمية خاصة، ألن تطالق صلة 
 عم  السيادة عمل تصرال تدار  معين يمنحو حصانة من الرقابة القضائية . 

وت يخلل ما ليذا األمر من تيديد لحقوق األفراد وحرياتيم، وقد ظير فت سابي  ىاذا التميياز 
 نيا فيما يمت : ثالثة معايير نبي

 
 املطلب األول: معًار الباعح السًاسٌ

معيار الباعث السياست ىو المعيار الذ  اعتمده مجمس الدولة اللرنست لبخذ بنظرية أعاال 
حجر األساس  1/5/1822الصادر فت   Le Fitteالسيادة و ويعد حكم مجمس الدولة فت قضية 

  (16)فت اعتماد ىذا المعيار . 
لعماا  ماان أعمااال الساايادة تذا كااان الباعااث عميااو سياساايام، أمااا تذا لاام يكاان وبمقتضاااه يعااد ا

 (17)الباعث سياسيام فإنو يعد من األعمال اددارية التت تخضع لرقابة القضاا . 

                              
1
- C.E ler Mai 1822 La Fitte, Rec 371 .  

حيللر رفضللت الحكومللة صللرفهن  Borghereتترمللق ةللذ  القضللية بنلممنلبللة بللغيراد مبللنلي خصصللهن نللنبميون بونللنبرت ل ميللر  
 ضنا أسر  ننبميون من جميع اوموال الت  منحت لهم مجننن. . الذ  حرم أع 1816يننير  12بنالستنند لمقننون الصندر ف  

 ينظر :  - 17
 .  331ص  –المصدر السنبق  –القضنا اادار   –د. سميمنن   الممنو   -



وقااد أخااذ مجمااس الدولااة بيااذا المعيااار ليتالفاال اتصااطدام مااع اددارة ألنااو معيااار ماارن يتاايع 
 د تذرعيا بأن الباعث عمل تصرفيا سياست . لإلدارة التخمص من رقابة القضاا بمجر 

تت أن المجمس عدل عن ىذا المعيار نتيجة لكثارة اتنتقاادات الموجياة لاو، وذلاك فات حكماو 
وحكااام محكماااة التناااازع فااات  Prince Napoleon   .(18)فااات قضاااية  19/2/1875بتااااري  

  Marquigny  .(19)فت قضية  5/11/1880
 

 لعنلاملطلب الجانٌ : معًار طبًعة ا

نتيجة لما وجو تلل معيار الباعث السياست مان نقاد لجاأ اللقاو والقضااا تلال اعتمااد طبيعاة 
العماا  ومليومااو لتمييااز عماا  الساايادة عاان أعمااال اددارة األخاارى . وفاات ساابي  ذلااك ظياارت ثالثااة 

 اتجاىات : 
 

 االجتاه األول: -1

حكومت تذ عد العما  حكومياام تذا ذىب اتتجاه األول تلل التمييز بين العم  اددار  والعم  ال
قصااد بااو تحقياال مصاامحة الجماعااة السياسااية كميااا والسااير عماال احتاارام دسااتورىا، وسااير ىيئاتيااا 
العامة وادشراال عمل عالقاتيا مع الادول األجنبياة وعمال أمنياا الاداخمت، وىاذا الناوع مان األعماال 

لناوع األخار الاذ  يتعمال باالتطبيل يندرج فت ضمن أعمال السيادة ويمتنع عن رقابة القضاا، أماا ا
اليااومت لمقااوانين واألشااراال عماال عالقااات األفااراد باااددارة المركزيااة أو المحميااة، وعالقااات الييئااات 
ادداريااة، بعضاايا بااالبعض األخاار فيناادرج فاات ضاامن أعمااال اددارة اتعتياديااة التاات تخضااع لرقابااة 

تلل أن الميمة الحكومية تنحصر فات وضاع وفت ىذا التمييز يذىب اللقيو " ىوريو "  ( 20)القضاا.
الحمااول لبمااور اتسااتثنائية والسااير عماال تحقياال مصااالع الدولااة الرئيسااية أمااا الوظيلااة ادداريااة 

  (21)فتتركز فت تسيير المصالع الجارية لمجميور . 
 

 
 االجتاه الجانٌ: -2

                                                                                       
 .  131ص  – 1968 –القنةر   –القضنا اادار  ورقنبته وعمنل اادار   –د. محسن خمي    -

1
- C.E .Fevier 1875  – 2-95 G A n 38 edit P 14   .  

2
- T.C 5 Nov 1880 ،Marquigny ،D 1880  –3-12  .  

 .  331ص  –المصدر السنبق  –القضنا اادار   –د. سميمنن   الممنو   - 21
21 -  Vedel G. Droit administrative. P.U.F Paris 1954 P 305 .  



تند تلال نصاوص ذىب ىذا اتتجاه تلل أن أعمال السيادة أو الحكومة ىت األعماال التات تسا
وت يخلال ماا ( 22)دستورية أما األعمال اددارية فتستند تلل نص تشريعت عاد  أو قرارات تنظيمية.

ليذا اتتجاه من خطورة ألنو يمنع اددارة فرصة استغالل الدستور ددخاال الكثيار مان أعمالياا فات 
لاب ذات طبيعاة تدارياة ضمن مجال أعمال السيادة ت سيما أن الدستور يتضامن أماورام ىات فات الغا

بحتة كالنصوص الخاصة بتعيين بعض الموظلين فت حين تخرج بعض األعماال مان نطااق أعماال 
 السيادة برغم طبيعتيا الحكومية ت لشتا تت ألن الدستور لم ينص عمييا صراحة.

 
 االجتاه الجالح: -3

ماال اددارياة األخارى نتيجة لعجز اتتجاىين السابقين عن التمييز بين أعمال الحكوماة واألع
اتجااو اللقااو نحااو أسااموب يقااوم عماال تعريااف أعمااال الحكومااة بأنيااا تمااك األعمااال التاات تصاادر عاان 
الساامطة التنليذيااة بخصااوص عالقاتيااا بساامطة أخاارى كالساامطة التشااريعية أو ساامطة دولااة أخاارى ت 

" ويعتماد   Celierتخضع أعماليا لمراقبة القضاا. وقد أبز ىذا المعياار ملاوض الدولاة " سايمييو 
رأيااو عماال أساااس أن األعمااال الحكومااة ت تخضااع لرقابااة القضاااا اددار  بوصااف القاضاات اددار  
قاضت السمطة التنليذية، ولما كانت السمطة التقديرياة ت تخضاع لرقابتاو، فاإن أ  قارار صاادر عان 

ماان جانااب أخاار الساامطة التنليذيااة ويمتااد أثااره تلاال الساامطة التشااريعية يخاارج عاان رقابااة القضاااا. و 
يتصف القاضت اددار  بأنو قاضت وطنت ت دولت ومن غير المعقول أن تمتد رقابتو لتشم  سمطة 
دوليااة وعماال ذلااك فااأن القاارارات الصااادرة عاان الساامطة التنليذيااة بصاادد عالقاتيااا مااع ساامطة أجنبيااة 

 (23)تخرج عن رقابة القضاا اددار  أيضام.
عمال الحكومة وأعمال اددارة العادية بقل غير   معتد باو وأيام كان اتتجاه فأن التمييز بين أ

ويلتقر تلل أساس قاانونت واضاع مماا دفاع باللقاو تلال البحاث عان معياار رخار يقاوم عمال أسااس 
 حصر أعمال السيادة وىو المعيار الشائع فت الوقت الحاضر . 

 
 املطلب الجالح : معًار الكائنة الكضائًة

تجااه القضاائت لتحدياد ماا يعاد مان أعماال السايادة لعجازىم عان اتجو اللقياا تلل اعتمااد ات 
 وضع معيار لتمييز أعمال السيادة بشك  واضع . 

                              
 .  123ص  –المصدر السنبق  –د. محمود   حنفظ  - 22
 – 1992 –جنمرلة الموصل   –الوجيز ف  النظرية الرنملة لمرقلود ااداريلة  –د خمنسم   عبد هللا الدليم  د. فنروق أحم - 23
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ولع  أول من نادى بيذه اللكرة العميد " ىورياو " الاذ  ذىاب تلال أن " العما  الحكاومت ىاو 
  (24)ك  عم  يقرر لو القضاا اددار  وعمل رأسو محكمة التنازع ىذه الصلة".

عمل ذلك فأن تحديد أعماال السايادة يعتماد ماا يقارره القضااا فياو يباين ىاذه األعماال  وبناام 
ويحدد نطاقيا، وقد أسيم مجمس الدولة اللرنست ومحكمة التنازع فت وضع قائمة ألعماال السايادة 

 تتضمن مجموعة من األعمال أىميا : 
 

 األعنال املتعلكة بعالقة احلكىمة بالربملان: -أواًل

ياداع وتشم  قرار  ات السمطة التنليذية المتعمقاة بالعممياة التشاريعية كااقتراح مشاروع قاانون وا 
ىااذا المشاارع أو سااحبو، وكااذلك القاارارات الخاصااة بانتخاااب المجااالس النيابيااة والمنازعااات الناشاائة 
عنيااا، قاارارات رئاايس الجميوريااة المتعمقااة بالعالقااة بااين الساامطات الدسااتورية وممارسااة الوظيلااة 

من دساتور  16ث  قرار المجوا  تلل السمطات اتستثنائية المنصوص عمييا فت المادة التشريعية م
 (25)اللرنست، والمرسوم بطرح مشروع قانون لالستلتاا .  1958عام 

 
 األعنال املتصلة بالعالقات الدولًة والدبلىماسًة: -ثانًًا

ياة ممتمكاات اللرنسايين فقد عد مجمس الدولة من قبي  أعمال السيادة القرارات المتعمقة بحما
، وكاذلك األعماال المتعمقااة (27)، ورفاض عارض النازاع عماال محكماة العادل الدولياة (26)فات الخاارج 

 (28)بالمعاىدات واتتلاقيات الدولية . 

 رب:األعنال املتعلكة باحل -ثالجًا

وماان ىااذه األعمااال حاال الدولااة فاات اتسااتيالا عماال الساالن المحاياادة الموجااودة فاات المياااه 
وكذلك األوامر الصادرة بتغيير اتجاه السلن أو الحجز عميياا أو عمال ماا  (29)يمية وقت الحرب،ادقم

 (30)تحممو من بضائع.
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1
- C.E. 2 mars 1962 ،Rubin de servens   .  

- C.E 19 Oct 1962 ،Brocas ،Precite  .  
2
- C.E 2 mars 1966, Dame Cramencel. 

3
- C.E 9 Janu 1952 Geny Rec 79   .  

عللللن الراقلللنت الدبمومنسللللية أو   Detachableاسلللتقر القضلللنا اادار  الفرنسلللل  عملللأ اسلللتثننا التللللدابير القنبملللة لانفصلللنل  - 28
عتبللنر ممبللنت االتفنقيللنت الدوليللة واخضللرهن لرقنبللة لقضللنام مللن قبيلل  قللرارات تسللميم المجللرمين فقللد قللرر مجمللس الدولللة عللدم ا 

 تسميم المجرمين الموجه من الحكومة الفرنسية إلأ حكومة أجنبية من أعمنل السيند  . ينظر : 
منشلأ   –أحكنم المبندئ ف  القضلنا اادار  الفرنسل  ترجملة : د. أحملد يسلر   –بروسبير ف  ج  برينن  –منرسو لون  -

 .  33ص  -1991 –المرنرف ااسكندرية 



وعمومام فأن القاسم المشترك بين ىذه األعمال يتمث  فت تحصينيا مان رقاباة القضااا تلغااام 
وحاول القضااا رأب ىاذا وتعويضام، وعمل ذلك فقد اعتبرىا اللقو اددار  ثغرة فت بنااا المشاروعية، 

خاراج بعاض األعماال ذات الطبيعاة  الصدع من خالل اتتجااه نحاو تضاييل نطااق أعماال السايادة وا 
اددارية منيا، كذلك اتجو مجمس الدولة اللرنست تلل التخليف من أثر أعمال السيادة فقارر تمكاان 

 التعويض عنيا . 
مااة عاان حااوادث توصااف بأنيااا بااأن األضاارار الناج 30/3/1966فقااد قاارر المجمااس بتاااري  

حااوادث الحاارب تلااتع لممضاارور حقااام فاات التعااويض تتحممااو الدولااة اسااتنادام تلاال نصااوص ليااا قااوة 
 ( 31القانون . )

 
 ويباادو ان القضاااا فاات العااراق قااد اتبااع ىااذا اتسااموب فاات تحديااد اعمااال الساايادة فقااد قضاات

عمااال الساايادة حساابما فانااو وان كاناات أ …) 6/5/1966الصااادر فاات فاات حكميااا محكمااة التميااز 
جرى اللقو والقضاا من أنيا تمك األعمال التت تصدر من الحكومة باعتبارىا سامطة حكام ت سامطة 
تدارة فتباشاارىا بمقتضاال ىااذه الساامطة العميااا لتنظاايم عالقتيااا بالساامطات األخاارى داخميااة كاناات أو 

ت الاذود عان سايادتيا فات خارجية أو تتخذىا اضطرارام لممحافظة عمل كيان الدولاة فات الاداخ  أو فا
ما لدفع األذى عن الدولاة فات الاداخ  أو فات  الخارج تما لتنظيم عالقات الحكومة بالسمطة العامة وا 
الخاارج وىاات تااارة أعمااات منظماة لعالقااة الحكومااة بااالمجمس الاوطنت أو مجمااس الاادفاع وىاات طااورام 

ن األحكاام العرفياة أو تعاالن تكون تدابير تتخذ لمدفاع عن األمان العاام مان اضاطراب داخمات باإعال 
بعااد أن قساامت أعمااال الحكومااة تلاال أعمااال اددارة العاديااة  فالمحكمااة ( . 32()…حالااة الطااوارو 

وأعمال تتخاذىا بصالتيا سامطة حكام لتنظايم عالقاتياا بالسامطات األخارى أو عالقاتياا الخارجياة أو 
د وتلص  ىذه األعمال من خالل تتخذىا اضطرارام لممحافظة عمل كيان الدولة، نجد أن المحكمة تعو 

 .تيراد قائمة باألعمال التت تعد من قبي  أعمال السيادة 
 
 

                                                                                       
1
- C. E 22 nov 1957 Myrtoon steam shipco . Rec 632 .   

2
- C.E 3 nov 1922 ،Lichiardopoulos ،Rec 793 .   
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دكتلورا  مقدملة إللأ  كميلة  ( أورد  محمود خمف حسينم الحمنية القننونية ل فراد ف  مواجهة أعمنل اادار  ف  الرراقم دراسة مقنرنةم رسلنلة32)
 .184م ص1986القننونم جنمرة بءدادم 



 
 


