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 دراسة تحليلية - الفلسطيني أمام القضاء اإلداريونطاق تطبيقه مبدأ المشروعية 

شريف أحمد بعلوشة/الدكتور  

 دكتوراه في القانون العام

فلسطين-زةغ-وكيل النائب العام  

 :ملخص البحث
أكدددلمشرع دددستمشرلعدددمبسأمسيددد معقدددلأمعدددء لبمشراددد وبيمبشحسدددخضمعقدددلأمشرع دددسبسء  م  ددد مأ  ددد م عءددد م
شرعدديت ومبشرئ تدد وملش ددلمشرلبردد مق ندد ومشرادد وبيمبسمدد مسيدد مع  رعمئدد م تددخيمادد  مشقسعدد  مأبمشرم ددس  وم

ع ددسبسء م مب عيئدد مب قيدد مرءرمدد ضمعدديمبقددلمشرا دد ضمشيلشسأمشرعيعددت وت مب  ددبتمشر ئدد ومشيلشس دد مرعقددلأمشر
وع مأ سجمشرع ستمبشرا  ضمشرعيعت وتم علمشقسع  معديمسب  د مشرا د ض م ببدلممو برود مءعمقسم  بسً من عًخ مبشح

قءدد يمع اءدد معقددلأمشرع ددسبسء مبوتدد أممتقءادد مبألددسموتس دد مشرعدديت مشرمال س دد  مبوتس دد مشرتددسب مش عددملو تء  م
ادد  مشرلسشعدد مضردد م ددسبسبمعدديمبشح ددلشسمبدد وبيمببددلم ي ددو م ددتمبوتس دد مأسعدد  مشرعددء لبمسيدد مادد شمشرعقددلأ م

ع يددامشرلبردد مشرعيعددت وتمقاع مدد م ددتمضسددخضمعقددلأمشرع ددسبسء  مبشر ددلمعدديممتق دد موتس دد مأسعدد  مشرعددء لب م
   تمن   مشقسع  مبشراسشسشومشيلشس  مشر  لسبمسيم ئد ومشيلشسبمرسب قمد مشرا د تء مضسعد ً مردوامشرعد لبمشحمبم
 (معيمشرا وبيمشقع عت.03)
 (شرا وبيمشرمال س  مدمش عملو تء مدمشرعء لبمدمشرع سبسء مدمم)عقلأ: لمات المفتاحيةالك

Abstract 

        The constitutional proposal has emphasized the principle of law supremacy 

and elevating the principle of legitimacy as it subjugates all types of authorities 

and agencies inside the state to the verdicts of law. The constitutional proposal 

also asserts that any violation against these principles leads to the illegality of 

these actions or behaviors and they will be subjects to be revocable by the 

Palestinian administrative judiciary. The subjugate of the administrative 

authorities to the principle of legitimacy is not complete but it directs the 

constitutional proposal and the Palestinian judiciary from judicial control. In this 

study, we explained the definition of legitimacy and its scope and we illustrated 

the effect of Discretionary, Exceptional Circumstances and Acts of Sovereignty 

theories on this principle. This study revealed the necessity of enacting and 

issuing of the Palestinian State Council Law for its vital role in elevating the 

legitimacy principle and eliminating the application of the act of sovereignty 

theory, and subjugating the whole actions and administrative resolutions of 

administrations to the judicial control pursuant to article (30) of the Basic Law.  
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شر أم مءعل ممم   مب  ي   سمقلشء مسي مشرلبشوماتمشرقلضم  علمهللام لم خر  مسي موعع مشرمتم م  
م.مم(1)سيء ممبنيو مب  موعمع يم"مع   وكم مسيومرو مض مع مسيعمو مضوكمأوومشرعيءومشر نءو"

  :أواًل: مقدمة
ن  د مم دتم  دبتلماد  مشر دبسبمبعدء لبمشراد وبي مبمم عدمءعمقسمعقدلأمشرع دسبسء مسعد ًشمرعدء لبمشرلبرد 

 ندد ومبشسلبم ددتمشرلعددمبس مأبم ددتمادد  مشقعددبشضمن وددومم ق ندد ومشرادد وبيمشر ئدد ومشيلشس دد مبأسعدد  ممم ددس  و
شرمتممعمعلا مشرلبر م تمعوتعبمئ ممشرا وبوء شرع لء  مأبم تمشريبشتح مأبم تمغ سم ركمعيمشرابشسلممشرم س ع و
م.عقلأمشرع سبسء ع  رع مشرابشسلمبشق ن وما  ملم سبجمشر ئ ومشيلشس  مسيم مبء نشرا وبوء 

بءعمقسم  بتمشرئ ت ومشر  كع م تمشرلبر مبع نبع ئ مق ن ومشرا وبيمعيمأ  لمشربع تلمريمب  د م
ئ عئد مببش   مئد مشم د  مشومتد ومعنيمعديمشراءد وم عمرم مشرئ ت ومعيمعيت وم مغو مسوئ مق يمع مممعم م  ما 

 عقددددلأم مشق ددددسشلمعدددديمممددددب مادددد  مشر ئدددد ومبمشق ددددسشلمب عدددد  مئو مبادددد يمشرع   تدددد مسيدددد م اددددبأمب س دددد و  ءدددد
شرع سبسء مابمشرعخ مشرتقءعتمبشر اءاتمريعبشتو ي مبادبم دع ومشقعد يمر ع ءد م ادبأمب س د ومشرعدبشتو يم

معيممععفمبشعمقلشلم ئ ومشيلشسب مب ركمسولمع  رعمئ مرأل ن ومشربشسلبم تمشرا وبي.
  :ثانيًا: موضوع الدراسة

ت اً مق ن ومعقلأمشرع سبسء م إو م   مأيمم   من   مم س  ومبأسع  مشر ئ ومشيلشس  مق ن وم
رعقلأم مءنبيم  بسً مرئ شممئ   بسمض مأي م مرءرم ضمبشح مشسمقسومع  رع مرعقلأمشرع سبسء مبب قي  مشرا وبيم

 ددسجمسدديمسب  دد مشرع ددسبسء معددبشضمممئ أسعدد   م دد عرمم ددس  مم عددً مندد عًخم و دد مسيدد منددلمعدد مماددبوم دد معدديم
م متق ددد ماددد شمشرعقدددلأمء مددد جمضرددد م دددتضمعددديمشرعسبوددد مسيددد مشسم ددد سمأي مم؛نددد يمقعددد   مم دددس عء مأبمب ددد تء 
 مر شم مقدلمعديمضست تئد مبدلسًشمعديم س د م سع مو  تئ مم ا  مشر  رحمشرع وشر ئ ومشيلشس  ممعمئل معيمعع

ض    مضر م مريع ي  مبشروع مشرع وتقءع مشرتسب مبب اً مرع ممسش معو ع ً مبعختعً مشرم س مت اً مرعمتي  ومبم
ب رددكمعديمأ ددلمم؛ ددتم  رد مشرتددسب مش عدملو تء مري ددسبجمسديمشرابشسددلمشرا وبوءد أيم ئد ومشيلشسبمبددلمم دتسم

ياددد مشرا ددد ضمشرعيعدددت وتمأ دددسجمشقسعددد  مبشرم دددس  ومشرعمعمأي ممنعددد  دددع يمشعدددمعسشسمعددد سمشرعسش ددد مشرع عددد  م
م. أسع  مشرعء لبمعيمسب   مشرا  ضمشيلشسأم

 مس  مأاعء ما شمشرعب بتمرعلبمأع   مات:: ثالثًا: أهمية الدراسة
ءعمقسمعب بتمشرلسشع معيمشرعبش ء مشر نسمشرمتمروم مو برئ مشرعا مشرعيعت وتم  ر   مشرك  تمبشربش تم -1

 ريببب مسي منلم  تء مئ مبمع   يئ .

                                                 

 (.مم03(معبسبمشر اسب مشآلء م)1)
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شرع دسبسء مبموتءعد م دتمشراد وبيمشرعيعدت وت مبوتد أممتقءاد مبشروتس د ومشرمدتمم دلمقء يمأ ن ومعقدلأم -3
 عيممتق  ما شمشرعقلأ.

قءددد يمعببدددفمشرع دددسبتمشرلعدددمبسأمشرعيعدددت وتمعددديم تدددسمشردددوامسيددد مم  ددد يمأسعددد  مبم دددس  وم -0
 شر ئ ومشيلشس  معيمسب   مشرا  ضمشيلشسأمشرعيعت وت.

مم تم يعت ي.ممم تس  مأسع  مشرعء لبمبمتقءا مئشرعيعت وتمعيمومشيلشسأممقء يمعببفمشرا  ض -4
 مل سما  مشرلسشع مشرعل لمعيمشرمع ؤ ومبات:رابعًا: مشكلة الدراسة: 

 ممم ؟المأ  مشرع ستمشرلعمبسأمشرعيعت وتم عقلأمشرع سبسء  مبا يمشقلسمشرعمسم مسي مع  رعم -1
أسعد  مشرعددء لبمري ددلمعدديممتق دد مادلمأ دد مشرع ددستمشرعيعددت وتمقوتس د مشرتددسب مش عددملو تء  مبوتس دد م -3

 ا شمشرعقلأ؟
م؟ مشرعء لبم تممتقءا م مشرا  تء شرعيعت وتمقوتس  مأسع شيلشسأمالمأ  مشرا  ضمم -0

 معع ما  مشرلسشع مضر مقء يمسلبمأالش مات:مخامسًا: أهداف الدراسة: 
بشرا دددد ضممبشرمتقءادددد ومشرا دددد تء مرعقددددلأمشرع ددددسبسء م ددددتمشرادددد وبيمشيرعدددد وم ن  دددد مشر بشودددد مشروتس دددد م -1

 . مبعلىم  بتم ئ ومشيلشسبمرئ شمشرعقلأشرعيعت وت
شرتدسب موتس د مبمم شرعديت مشرمال س د مر ئد ومشيلشسبوتس  موت أممتق  معقلأمشرع سبسء مبألسمقء يم -3

 ا شمشرعقلأ.مممتق  سي مبوتس  مأسع  مشرعء لبمم ش عملو تء 
 مب ردكمعديمشعدم لشومشقعديب مشرعيعدتمشرم ي يدتشسمعلو مبشم عو م تمعوئ ءد مشر  د مسادسًا: منهج الدراسة: 

بمدلسءوم عقدلأمشرع دسبسء م دتمشراد وبيمشرعيعدت وت م خ مض سشضملسشع مم ي يء مريو بامشرم س عء مشر    م
شآلسشضمشرعائءدددد مبشرا دددد تء معدددديمأ ددددلمشعددددم خامم؛شرعيعددددت وء  رددددكم أ ندددد ومببددددسشسشومع نعدددد مشرعددددل مشرعيءدددد م

 مشرعل لب.مم
بامشرا وبوءد مشرو تعد مرعقدلأمشرع دسبسء م دتم دشر  د مس د سبمسديملسشعد مم ي يءد مريو: خطة الدراسةة: سابعاً 

ب مددد مم؛بمتقءاددد وماددد شمشرعقدددلأمأعددد ومشرا ددد ضمشيلشسأمشرعيعدددت وتمشرعبشل ددد مبشرلعددد م سمبشرادددبشو يمشرعيعدددت وء  
شرمب ددء ومشرعددل لبمشمشرعب ددبتمبشرمددبام ددتم  تء مدد  مبشعددم خامشرومدد ت مبم  ددمعنيمشر   دد معدديملسشعدد مادد

نطةا  م: مبشرلد وتمبةدأ المشةروةية ماهيةة شقب :م:رم ا  مأالش مشرلسشع معواعوماد  مشرلسشعد مضرد مع  لد ي
 ب ركمسي مشرو بمشرم رت: ممبدأ المشروةية
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 المبحث األول
 مبدأ المشروةية ماهية 

معمتلمقئ معديت ومشرلبرد ممت ئبمشرعتي مشرم؛مشرلبر سع ًشمرعء لبمشرا وبيم تمعقلأمشرع سبسء ممءعمقس
 مبشرمددتم  دد مأيمم  دد من  دد مم ددس  ومشر ئدد ومشيلشس دد م ددتمعؤععدد ومشرلبردد مرأل ندد ومشرددبشسلبم ددتمشردلخ 

شر د لسبمم مبشريبشتحمبشرادسشسشومشرموتءعد شرم س عء شر  لسبمعيمشرعيت ممبريابشو ي مشرلعمبسم)شرا وبيمشقع عت(
ع د لس  مب ردكمسيد مبمعقدلأمشرع دسبسء ممععئبوبرقء يمع اء معقلأمشرع سبسء  معوق يمم؛سيمشرعيت مشرموع  ء 

مشرو بمشرم رت:
 المطلب األول

 مفهوم مبدأ المشروةية
عدددوق يم دددتماددد شمشرعتيددد ممعس دددفمعقدددلأمشرع دددسبسء م دددتمشراددد وبيمشرب دددعتمبشر دددس ع مشيعدددخعء  مم

ومشيلشسبمرعقددلأمشرع ددسبسء  مب رددكمسيدد مبشرمع  دد مقدد يمععئددبومشرع ددسبسء مبشر ددسسء  مبعددلرب م  ددبتم ئدد 
مشرو بمشرم رت:

 تعريف مبدأ المشروةية: األول الفرع
 :أواًل: مبدأ المشروةية في القانون الوضعي

ءا لم عقلأمشرع سبسء م  بتمبشرم شومشر عء م أ ن ومشرا وبيمعبشضمشر ند ومأبمشرع ندبع ي م  عءد م
شرادد وبيمب ددلبل  مب عءدد مشق ددسشلم يم عددبيم  ر  ددبتمريادد وبيمشرعدديت وملش ددلمشرلبردد مم  دد مبميمدد ومق ندد وم

لبيمأأممعسبددد مق دددوئو مبمعمقدددسمشرعددديت مشرموع  ءددد مادددتمأكلدددسمشرعددديت ومشرعت ر ددد م  ر  دددبتمرياددد وبيمبش رمددد شوم
مب ركم  ء معيمممبرئ مسي م ابأمب س  ومشق سشل.مم؛ أ ن ع 

مد شومشر ئد مشيلشس د مرأل ند ومشرا وبوءد مبءا لم عقدلأمشرع دسبسء م دتمشراد وبيمشيلشسأمادبم  دبتمبشر
م.م(1) تم عء مم س  مئ 

 م   دد مأيمم  دد م(1)بءا دلم  رادد وبيمععودد  مشربشعد مشردد أمء ددعلمن  د مشرابشسددلمشرا وبوءدد م دتمشرلبردد 
وومم س  ومشر ئ ومشيلشس  مركلمببشسلمشرا وبيمشرب عتم تمشرلبر مب  س مشروتسمسيمع لسا معبشضمن 

م سمعنمب  .ببشسلمعنمب   مأومغ
                                                 

قلشس م تم ع ء معقلأمشرع سبسء  م1) (مل.م  قسم  لمو  س مشر عءطم تمشرا  ضمشيلشسأ ملسشع م تمم يء ومع يامشرلبر مشرع سأمبشح
 مل.مسع أمشر  سس مشرا  ضمشيلشسأمبسب قم مسي مأسع  مشيلشسب مب  ضم7و ما3313ومددم3311لشسمشروئ  مشرعساء  مشرا اسب معو م

مش مب  ضمشرمأل  مد مشرا اسب معو مشرمعبءرمد  مل.م خحمشرل يم ب أ م13 م11و ما1893رعسش ع ومشيلشس   ملشسمشروئ  مشرعساء  
 مل.مسقلمشرعم حمأقبم181و ما1889شرع  لئمغ سمشرعنمب  م تمشرا وبيمشيلشسأ ملسشع معا سو  ملشسمشروئ  مشرعساء م  را اسب معو م

م.9و ما1889رعساء م  را اسب معو مشري ل مب  ضمشرع سبسء  ملسشع معا سو  ملشسمشروئ  مش
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 :ثانيًا: مبدأ المشروةية في النظام اإلسالمي
ءا ددددلم عقددددلأمشرع ددددسبسء م ددددتمشروتدددد ومشيعددددخعت:"مشرمدددد شومنددددلمعدددديمشر دددد كومبشرع نددددبوم  رع ددددلس يم
شقع ع  يم تمشر س ع مشيعخعء مباع مشراسآيمشركس ومبشرعو مشروقبء  مبن ركمشرابشو يمشرمتمم دلسمقود ًضمسيد م

م.(3) سلم ء موا مبشرعا لبم تم ركمقسبحمشيعخومبع  لت مشرعيء "ضسشلبمشقع م ءع مروم
ع دد لسمأ دديء مباددتمشراددسآيمشركددس وم:مبمواعددومع دد لسمعقددلأمشرع ددسبسء م ددتمشروتدد ومشيعددخعتمضردد 

بشرعددددددو مشروقبءدددددد  مبع دددددد لسمم عءدددددد مباددددددتمشي عدددددد تمبشراءدددددد امبش عم عدددددد يمبشرع دددددد رحمشرعسعددددددي مبشرعددددددس م
ممم.(0)بع ا مشر   قتبش عم    مب ستمعيمبقيو م
 :التشريع الفلسطينيثالثًا: مبدأ المشروةية في 

 مأبمبدبشو يم(4)يم ءع مأ لس معيمبل ت أكلمشرع ستمشرعيعت وتمسي معقلأمشرع سبسء مأبمعء لبمشرا وبم
بسيد معدس  يمم (1)أكلومشرلع م سمشرعمع ب  مسي مأيمعقلأمعء لبمشرا وبيمابمأع امشر ندوم دتم يعدت ي   م

بنع ر م  مم بشعماخ مب   و مشرعيت مشرا  تء م عقلأمشرع سبسء مسي من   مشرعيت ومبشرئ ت وم تمشرلبر 
مم م(6)قسع  مشيلشس  معيمسب   مشرا  ضشرما  تمبسلومم   يمشراسشسشومبش

                                                                                                                                                         

 مل.م7(مل.مضقسشاءومع علمسيت مشرا  ضمشيلشسأ مب  ضمشيرم ض ملشسمشروئ  مشرعساء  مشرا اسب مغ سمعبل مشرت ع مبعو مشرو سم مام1)
  مع ق م مل.م  قسم  لمو  س معسم16و مام3313ع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ ملشسمشر  عع مشر ل لب مشيعنولس   معو م

م.181 مل.م خحمشرل يم ب أ معس  مع ق  ما7ا
(مل.مسقلمشر ي لمع علمسيت معقلأمشرع سبسء م تمشروت ومشيعخعتمبشقوتع مشرا وبوء مشرعع  سب ملسشع معا سو  مس رومشركم م  را اسب م3)

شرود لأ معقدلأمشرع دسبسء م دتمشرعاد ممبعد م عدلا  مشوتدسمقد شومشرععود مبشرع دعبيمل.م دؤشلمع عدلم334و مام1894شرت ع مشقبر  معو م
)علربر مدموت ب مدم   ت  ( مع ي مشم  لمشر  عع ومشرعساء مرلسشع ومب  ب مشر س ع مشيعخعء  م  ععد مشق ادس مشرعدو مشقبرد  مشرعدللم

شرععيكدد ممبعدد م عددلا  مل.مع عددلم عدد  م و  دد ومبل.م عددلأمع عددلمشرع عددت مشرا دد ضمشيلشسأم ددتم89و مام1884شرلدد وت مأكمددباسمعددو م
بعد مم13و مغ دسمعبلد ملشسمشرو دس مام3313شرعساء مشرععبلء مت اً مروت ومل بشيمشرعت رومشر ل ل ملسشع معا سود  مشرت عد مشقبرد  معدو م

م علا .
(مل.م  رددلم ي ددلمشرتدد اس مشرا دد ضمشيلشسأ مل ددبشيمشرعتدد روم ددتمشرععيكدد مشرعساءدد مشرعددعبلء  مب دد ضمشيرمدد ض مب دد ضمشرمعددبءر ملسشعدد م0)
بعدد م عددلا  مل.مسقددلمشر ي ددلمع عددلمسيددت معس دد مم36و مام3314 سودد  معنم دد مشرادد وبيمبش بم دد ل مشرس دد ر مشرت عدد مشرل وءدد  معددو معا

م.مم89 مل.م ؤشلمع علمشرو لأ معس  مع ق  مام334ع ق  مام
عديمشرع لد أمشردبتوتمشر د لسم(م34و مشرع لبم)1864(معيمشرع ل أمشربتوتمشر  لسمسيمعوتع مشرم س سمشرعيعت وء معو م31(مشرع لبم)4)

(معدديمشروتدد ومشقع عددتمرعوتعدد مشرم س ددسمشرعيعددت وء  مبلءادد مضسددخيمبءدد وملبردد م يعددت يمشر دد لسبمسدديمشرع يددام3و مشرعدد لبم)1869عددو م
موم  ر  شتس.11/11/1899شربتوتمشرعيعت وتمقم س خم

م(معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت.6(مشرع لبم)1)
مشقع عتمشرعيعت وت.م(معيمشرا وبيم03(مشرع لبم)6)
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ود مشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وتمبابم عل  د مشرلعدمبسمأعع مبسلم تمو بامقء و مميتضح مما سبق
مأكلمسي مع عبس معيمشرع  لئمرم ا  معقلأمشرع سبسء  مبعء لبمشرا وبيم  رععو مشربشع  مبات:

 عس  يمعقلأمشرع سبسء مسي م عء مشرعيت ومبشرئ ت ومبشق ئ بمبشرعؤعع ومشر  كع م تمشرلبر . -1
 .(1)شعماخ مشرعيت مشرا  تء مب   و مشرا  ضمشعمو لًشمق ن ومشرا وبيمشقع عت -3
قأمعددق م ممع  دد مق ددوئومم شرما  ددتمر عءدد مشرعددبشتو ي م ئددومأعدد ومشرادد وبيمبشرا دد ضمعددبشضنع ردد م دد م -0

 .(3)ن ي
ض مبائدد شمشر ددأيمب ددومع نعدد مشرعددل مشرعيءدد م تددسمم  دد يمأأمسعددلمأبمبددسشسمضلشسأمعدديمسب  دد مشرا دد  -4

شر  ددبا مشرعيعددت وء مأودد :"مء عدد لمريع ددستمشرعيعددت وتم دد سم ش مأودد مبش دد معدد مشومئدد مضرءدد مشرعادد مقئدد شم
(معيمشرا وبيمشقع عتمأو مء تسمشروام تمشرادبشو يمسيد مم  د يمأأمبدسشسمأبم03بوام تمشرع لبم)

 .(0)سعلمضلشسأمعيمسب   مشرا  ض مبأو مق ركمبشك مسبحمشرع س"
باددد ركم م دددحمروددد مأيمشرا ددد ضمشيلشسأمشرعيعدددت وتم   ددد م عءددد مشرادددسشسشومشر ددد لسبمسددديمشر ئددد وم

أ د سمضرد مم  م  س ئد معديمسب قمد  مض مأود مب دتمأ ند وم ل لدأسعد  مشرعدء لب م إو دمرسب  د مشرا د ضمسدلششيلشس  م
مم.مم  ءا مقسع  مشرعء لبمب  سا م تمع   ومع للب

 :التمييز بين مفهوم المشروةية والشرةية: الغصن الثاني
  لدد سمعددؤش مسعدد مض شمندد يمععئددبومع ددتيحمشرع ددسبسء ماددبم شمدد مععئددبومع ددتيحمشر ددسسء  مأوم ب ددلم

مق وئع مش مخ م تمشرععئبومبشرععو ؟مر شم   مشرمع   مق يمع تي تمشرع سبسء مبشر سسء .

                                                 

م(معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت.137(م م م)87(مشوتسمشرعبشلمعيم)1)
م(معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت.8(مشرع لبم)3)
(مب ومع نع مشرعل مشرعيء :"مأيمأسع  مشرعء لبماتم تقءعمئ مأسع  مضلشس   مبأيمل د مشر ئد ومشيلشس د م دأيم عدرمشرادسشسشومشيلشس د م0)

أسعدد  مشرعدء لبم ئددل مرم  دد يماد  مشراددسشسشومعدديمسب  د مشرا دد ضمنبوئدد مع دب  م عددلومشرع ددسبسء  مشقعدسمشردد أمألىمقيمءعمقسادد ممادتمعددي
شرعائددد ضم أوئددد مب  ددد ممعلدددلمواتددد معدددبلشضم دددتم قددد يمشرع دددسبسء  مبأ ددد  ومردددل ئومسغ ددد م ددد  مض ع سءددد مق بشرئددد معددديمسددد رومشراددد وبيم دددتم

أمعددء لبمشرادد وبي ...مبأيمشرا دد ضمعدد  سممب دد مشرعادد م  روعدد  مقسعدد  مشرعددء لبمب دد  معدديموتدد أمشرع مععدد ومشرمددتمءاددبومنء وئدد مسيدد معقددل
(م171و مببسشسا مقدسشومهللامسبدوم)10/13/3313و م يع م3313(مرعو م101متقءائ مب  سا م تمع   ومع للب" مبسشسا مقسشومهللامسبوم)

 ددتم نددومآ ددسمأودد :"م  روعدد  مريعددق مشرل ردد مباددبمش م دد امو مب عءعئدد مغ ددسمعو ددبسب مبب ددوم10/13/3313و م يعدد م3313رعددو م
ع نع مشرعل مشرعيء م تمشروتسم تمشرتيد م دخم دكمأيماد شمشرتيد مءتعديم دتمبدسشسمضلشسأم د لسمسديمشرعديت مشرموع  ءد  مبأيمشروتدسم ءد م

وامسيد معقدلأمعدء لبمشراد وبي مب تمأعل ر معيمشراسشسشوم ل لم تم عءومش م  اما  مشرع نع مموع  ًشمق ن ومشروت ومشقع عدتمشرد أم د
و م13/0/3334و م يعدد م3330(مرعددو م171بأيم عءدد مشرعدديت ومبشق ئدد بمبشرئ تدد ومبشرعؤععدد ومم  دد مريادد وبي" مبسشسادد م مدد بمسبددوم)

مغ سمعو بس.
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  ا مسأأمعديمشرعاد مضرد مأيمشر دسسء مبشرع دسبسء مع دما يمعديمأ دلمبش دلمادبمشر دستمأبمشر دس ع م
 مأبمشر ددسس  مبادددتمشرعدد لبمأبمشرعدددو مأبمشرعوئدد ج مض مضوئعددد م  ميعدد يمعددديم  دد مشرععئدددبومشرددلب  مركدددلمعوئعددد 

  ر دددسسء مع دددما معددديمشر دددستم  دددءم مشرععيءددد  مبععو اددد معبش اددد مشر دددست مأعددد مشرع دددسبسء مع دددما معددديمشر دددستم
  ددءم مشرعععبرءدد  مبمع ددلمع  بردد معبش ادد مشر ددست مبشرع  بردد مبددلمم دد   مببددلمم  دد  م دد رعسأمق وئعدد مءع لددلم

 ددسبسء (مرددوعامشر ددتض مشرعددسأمقدد يمشر ددبسبمشرععيءدد )سي مب يمشر ددسسء (مبشر ددبسبمشرعععبردد م)سيدد مب يمشرع
  ر دددبسبمشرععيءددد مم دددبسمشر ددديمم دددب سًشم اءاءدددً  مق وعددد مشر دددبسبمشرعععبرددد مم دددبس معددديمب ئددد موتدددسم  سيئددد  م
بم ميددفمسدد لبمسدديمشق ددلم ددتم ددلبلمعع ودد  م  رع ددسبسء مععو ادد مش مددسشومببشسددلمشرادد وبيمشرا تعدد م عددًخم ددتم

لشر مبع م   مأيمءنبيمسيء مشرا وبي م ععئبعئد مشرع مع  مبشر سسء م نسبمعل رء مم علم تمتء مئ مععو مشرع
أبعددد معددديمع دددسلمش مدددسشومببشسدددلمشراددد وبيمشرب دددعت م ئدددتممم دددعيمببشسدددلمأ دددسىمءعدددمتء مسادددلمشيوعددد يمأيم

 دددتمشرلبرددد مبءععدددلمسيددد مم اءاددد مض شمأسشلممشرع دددستءنم دددعئ  مب  ددد مأيمءندددبيمشرعلدددلمشقسيددد مشرددد أم مب ددد  م
م.م(1)ش سمع تم ععمبىمع مء لسمسيمأوتع 

ب ددسىم  ودد مآ ددسمعدديمشرعادد مأودد م م ب ددلم ددسأمقدد يمرعتددتمشر ددسسء مبشرع ددسبسء  م ئددبمءعددم لعئع م
م.(3)نعمسشل  ي م ءعمععلمنيع مشر سسء مقلً معيمشرع سبسء 

مضوع جهات اإلدارة لمبدأ المشروةية:خ: الغصن الثالث
 خم  ب مرئد مأيممم د م مريا وبيمأيمم   مشر ئ ومشيلشس  م تمشرلبر مم   مب اً مرعقلأمشرع سبسء 

 مض مأود م  لد سمعدؤش م معيد مشراد وبيمأأمض دسشضمأبمم دس معدبشضمند يمع لءدً مأبمبدسشسًشمضلشس دً مض م عب د مأ ند وم
م؟ريا وبيم علىمأبمعلرب م  بتمشر ئ ومشيلشس  م

 مرياد وبيمبرء    مسي ما شمشرعؤش مشواعدومشرعاد مضرد ملخلد مآسشضم دب معدلرب م  دبتم ئد ومشيلشسبم
م:(0)وق وئ مسي مشرو بمشرم رت

                                                 

سبسء  مبع م علا  مل.مسلو يمسعسب مشرا  ضمشيلشسأ معقلأمشرع م17(مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام1)
م.13و مام3334لسشع معا سو  معو أبمشرعع س م  يعنولس   معو م

مع ق  ما3) معس   مسع أمشر  سس  مل. مريو سم11( مشرلا    ملشس معنم   معا سو   ملسشع  مشيلشسأ  مشرا  ض مشر ب نت  مع عل مسعس مل.  
عيمشرعا مضر مب ب مشعمعع  معقلأممبع م علا  مب ا مسأى17و مام3337بشرمب   مسع ي مشرت ع مشقبر  مشي لشسمشرل ر  معو م

شر سسء مقو مأبس مضر مشربشب معيمع تيحمعقلأمشرع سبسء  م ع تيحمشر سسء مءعوتمعبش ا مشر ستمأبمشر س ع مأبمشرع ا مشر أم ئءعيم
 مشرئسومشرا وبوت.مسي مشرلبر مأبمعبش ا مشقالش مشرعب بسء مريع مع مبشرمتماتم عل   مشر س ع مأبمشرع ا م  روع  مر  مبشرمتمسي مبع

ل.مع علمسقلمشرع  مشرعو سى مع يامشرلبر مبشرسب   مشرا  تء مسي مأسع  مشيلشسبم تم عئبس  مع سمشرعساء م"ملسشع معا سو  معت ع م
م.33و مام3330ومدم3333شيعسشض مت ع م

مبع م علا .م11(مل.مع علمسقلمشرع  مشرعو سى معس  مع ق  مام0)
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أوددد م  ددد مسيددد مشر ئددد ومشيلشس ددد مسودددلمبء عئددد م  رم دددس مأ مءندددبيمم دددس ئ مميةةةرل الفريةةةق األول:
بءخ ظمسي ما شمشرسأأمأو م مرع مأوئ مرومم  رفمأ ن ومشرا وبيم م مكبيمم س  مئ مع سبس مت ريا وبيمع  رعً م

قددسمأسعدد  مبم ددس  ومشيلشسبمع ددسبس ممع رئدد  م مع ددؤلأمضردد ممبعددء معدديت م ئدد ومشيلشسبم ددتمم ددس  مئ مبأس
م.شرا وبيمت رع مأوئ مرومم  رفمأبمم سجمسيمأ ن وم

أيمشرعا بلمعيم  بتم ئ ومشيلشسبمريا وبي مابم سبسبمشعمو لا م تمنلممويرل الفريق الثاني:
 م ددخمءنعددتمأيمءنددبيمم ددس مبسعددلمشر ئدد ومبشرا وبوءدد مضردد مأعدد امعدديمشرادد وبيممم ددس  مئ مبأسع رئدد مشرع لءدد 

ب تعدد مم  ددد  م مددد مءندددبيممب وبوءددد  مقددلم  ددد مأيمءندددبيمععدددمولًشمبعقوءددً مسيددد مب سدددلبمبشراددد وبيمشيلشس دد معمعادددً م
مع سبسً مبعمعاً مبعقلأمشرع سبسء .

بءخ ظمسي ما شمشرسأأمأو مء   معيموت أم س  م ئد ومشيلشسبم دتمشرم دس مبءا دلمعديتمئ م دتم
ب تعد ممعو ئد ممب وبوءد م س مض مض شمند يمععدمولًشمسيد مب سدلبممبءعمئ  م خممعيكمشم   مأأمبسشسمأع   سبمبت

م  مشراء ومقئ شمشرععلمأبمشرم س 
بشرع لءد م ممكدبيمع دسبس  ممشرا وبوءد أسعد  مشر ئد ومشيلشس د مبم دس  مئ ممأي ممويرل الفريق الثالث:

مض مض شمن وومع سلمموع  مبمتق  مرا سلبمم س عء مس ع مب تع مبقلمع   سبمشرم س .
بءخ ددظمسيدد مادد شمشرددسأأمأودد مب ددلمم ددس مشر ئدد ومشيلشس دد مضردد م ددلم ع ددل م ئددتمع ددسلمألشبمرموع دد م

مألشتئ مربت تعئ .شرا وبي مب  سلمشيلشسبمعيمنلمشعماخ  مأبمشرالسبمسي مشر ي مبشيقلشتم تم
قوئعد معمكد عخي م ء د مم؛بسأأمشرعا مشرد أمأ د م د رسأ  يمشقب مبشرلد وتموخالصة القول فإننا نتفق
رم شعدً مض   قءدً م دأيمءندبيمش مبشرلد وتمء د ميقءً م علومع  رع مأ ند ومشراد وبيمشقب مسي م ئ ومشيلشسبمشرم شعً مع

م.م(1)عو  مشربشع  عملًشمضر مأع امعيمشرا وبيمم س ئ مبسعيئ مععمو
 الثاني المطلب

 مصادر مبدأ المشروةية
 دد :مبشردد أمءا ددلم  رادد وبي مميمدد ومشر ئدد ومشيلشس دد م ددتمأسع رئدد مبم ددس  مئ مب دد معقددلأمشرع ددسبسء م

بعددع ي:من  دد مشرابشسددلمشرا وبوءدد مأءددً مندد يم ددنيئ مأبمشر ئدد مشرمددتمأ ددلسمئ  مبع دد لسمشرع ددسبسء ممواعددومضردد م
مشقب مشرع  لسمشرعنمب   مبشرل وتمشرع  لسمغ سمشرعنمب   مبشرمتمعوق وئ مسي مشرو بمشرم رت:م

 
 

                                                 

هللامأقبمععئلشو  معبعبس مشرا  ضمشيلشسأم تم يعت ي مشركم  مشقب  ملشسمشروئ  مشرعساء  مشرا اسب مغ سم(مل.مسقلمشرو  سمسقلم1)
م.19 مل.مع علمسقلمشرع  مشرعو سى معس  مع ق  مام30 مل.مسعسمع علمشر ب نت معس  مع ق  مام76عبل معو مشرو س مام
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 :المصادر المكتوبة: األول الفرع
 مبشرم س  مشرعسستم س  مشرلعمبسأ مبشرم س  مشرع لأشرمم ت و:ماتمواعومشرع  لسمشرعنمب  مرلخ مم
مبشرمتمعوق وئ مسي مشرو بمشرم رت:م )شريبشتح(

شقع عددء مشرمددتمم ددللم ددنلمشرلبردد  مبمقدد يموتدد وممبشرا وبوءدد اددبمع عبسدد مشرابشسددلمشر ددسسء م: أواًل: الدسةةتور
شر نددوم  ئدد  مبمددوتومشرعدديت ومشقع عددء مريلبردد  مبم ددللمش م دد امنددلمعوئدد  مبمقدد يمآرءدد معع سعددمئ مرئدد  م

 م(1)رعدددبشتو يمب س ددد مئوش  م   ددد و مبمقددد يمشرعخبددد مق وئددد  مبسخبمئددد م ددد ق سشلمبم دددللم ادددبأمببش  ددد ومش
 .(3)بماسسمبم للمشقعامبشقالش مشرعء عء مبش بم  لء مبش  مع سء مريلبر 

 ئ تدد ومشرلبردد مبعؤععدد مئ م ممعدد سامش م   دد مئ مض م عب دد مأ ندد ومشرلعددمبسمشرمددتممعددمعلمعودد م
شراد وبوت مب  د ممشرلبر مببع موت عئ مببشو يعيت مئ مبب بلا  م  رم س ع ومشقع عء م)شرلعمبس(ماتمأسي م

م  مبشح مأ د  ومأسع رئد مغ دسمع دسبسء  مأأمغ دسملعدمبس  شراد وبيمسي م عء مشرعيت ومشرما لم أ ن وماد شم
بشرخت ءدددد معددددبشضم ددددتم ددددنيئ مأبممشرم ددددس عء   دددد مأيممما ددددلمبميمدددد ومشرابشسددددلم م (0)بع  رعدددد مق ندددد ومشرلعددددمبس

شقع عددتممشرادد وبيم مب  دد مسيدد مشر ئدد ومشيلشس دد مشم دد تمبش مددسشومأ ندد ومشرادد وبيمشقع عددتع ددعبوئ م أ ندد وم
م.(4)ع سبس مبع  رع مرعقلأمشرع سبسء م ءع ممابوم  معيمم س  ومبأسع   مبشح مشسمقسومغ س

 ددتمن  ددد م م  دد مسيدد مشرعدديت مشرم ددس عء مأيمميمدد وم أ ندد ومشرادد وبيمشقع عددتمأو ددمالقةةول وخالصةةة
مع عتمبشح مشسمقسومغ سملعمبس  .شقشرا وبيمشقلو مع ممشرا وبوء أيمممع مشرابشسلمبمم س  مئ مبأسع رئ  م

ةالنات الحقو    :مقدمات الدساتير والمواثيق وا 
ميدكمشرع د لئمبشق ند سمبشرابشسدلمشق دبرء مبشرعيعدعء مشرمدتممم دلسمشرلعد م سمم:ماتالدساتيرمقدمات 

سدد لب مق ددخ مشرعددبشلمشرا وبوءدد مشرمددتممم ددعوئ  مبعل رئدد معدد مبسلم ددتمعالعدد مشيسددخيمشرلعددمبسأمراتدد تمغدد بم
وم1833ومشر دد لسم عدديمشيلشسبمشرعساءدد مشرع ددس  مراتدد تمغدد ب مبعالعدد ملعددمبسم يعددت يمرعددو م1863رعددو م
ملسم عيمش وملش مشرقس ت وتمسي م يعت ي.شر  

ةالنات حقو  اإلنسان  ئتمبل ت مم لسم تم عرمشرلب مبمم عيمم ل لم عرممأما المواثيق وا 
  دع مس عد  مبم دللم ادبأمشق دسشلمببش  د مئوم  دع م   د  مشقعامبشرع  لئمشرع عد مشرمدتممدوتومشرع معد م

                                                 

م.11ب مشرا  ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء  معس  مع ق  مام مل.مسلو يمسعسم39(مل.مضقسشاءومع علمسيت معس  مع ق  مام1)
م.04(مل.م  رلم ي لمشرت اس معس  مع ق  مام3)
م.30(مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام0)
م)4) مسبو مهللا مقسشو مشرعيعت وء  مشرعيء  مشرعل  مع نع  مبسشس م410( مرعو  م3313( م يع  م)14/7/3313و  مسبو مببسشسا  رعو مم(031و 

مو مب عءعئ مغ سمعو بسب.7/4/3313و م يع م3313(مرعو م14و مببسشسا مسبوم)7/6/3313و م يع م3313
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عد م معيد م دأعبسمشرع معد  مأأمأوئد مم د مشر تدب مش م  اد ومشركقدسىم دتمندلم ئتمم  مشيت سمشرعد ومأبم
م.(1)شرعس   مرع م   مأيمءنبيمسيء مشرع مع مبع مء عو مق سشل معيم ابأمب س  و

و مبشرع لددد أمشرددبتوتمشر دد لسمعدددو م1864بعدديمأعليمئدد مشرع لدد أمشرادددبعتمشرعيعددت وتمشر دد لسمعددو م
مشرع يامشربتوتمشرعيعت وت.و مسيم11/11/1899و مبشحسخيمبء وملبر م يعت يمقم س خم1869

سدديمشراءعدد مشرا وبوءدد مرعاددلع ومشرلعدد م سمبشرعبشل دد مبشيسخودد و م ئددلمممعمدد مقدد شومموُيثةةور التسةةا ل
مشراءع مشرلعمبس  مريابشسلمشرلعمبس   مأوماتمع سلممب ئ ومس ع ؟

م:(3)سشض موق وئ مسي مشرو بمشرم رتآواعومشرعا مضر ملخل مشبرء    مسي ما شمشرمع ؤ م
 مض مأوئدومردوم معادبشمءعتتما شمشرعس  مبءعد مب وبوءد مرعادلع ومشرلعد م سمبشرعبشل د مبشيسخود وماألول: لفريقا

مسي مم ل لما  مشراءع مبش ميعبشمضر مسلبمآسشض.
بشرعبشل دد مبشحسخودد ومشر اددبأمرئدد مبءعدد مب وبوءدد ممعددبأمبءعدد ممشرلعددمبسمشقب مأيمعاددلع ومشرددسأأ ددسىم -1

شرلعدددمبس مبشسمقسباددد مشراددد وبيمشقعدددع مبشقسيددد مريلبرددد  م ئدددتمعي عددد مركدددلمعددديمشرع دددستمشرلعدددمبسأم
  مبرئ مأبربء مشرمتق  مسولممع س ئ مع مع م م عو مغ سا معيمببشسلمبأ ن و.شرخت تبمشرع لأ مبم

 مم سمبشرعبشل  مبشحسخو ومشر ابأمرئ مبءعد مب وبوءد مععد بء مريلعدمبسشرل وتمأيمعالع ومشرلع مشرسأأ سىم -3
 ع م  ضم  ئد معديمأ ند و مبشح مم مب   مأيم يم ع شرع ستمشرع لأمبشرع ستمشرخت ت ئتمعي ع مركلمعيم

  ركمع  رعً مرعقلأمملسجمشرابشسلمشرا وبوء .مشسمقس
شرل ر مأيمعالع ومشرلع م سمبشرعبشل  مبشحسخو ومشر ابأمرئد مبءعد مععد بء مريم دس  مشرعد لأ ممشرسأأ سىم -0

بألو معيمشرلعمبس م ئتمعي ع مريعديت مشرموع  ءد  مق وعد ممعيدكمبمعدمتء مشرعديت مشرم دس عء مضرم ضاد مأبم
 معل يئ مقم س  مس لأ.م

شر اددبأمنددلمبءعدد مب وبوءدد ممشحسخودد وشل دد مبمسيدد معاددلع ومشرلعدد م سمبشرعبمادد شمشرعس دد م ونددسممالثةةاني: الفريةةق
أبممب ئ ومعء عء مس ع ممعقسمسيمآع  مأبممتيع ومأبمأالش  مم بءعمقسا مع سلمضسخيمسيمع  لئم يععء 

لبيمأيمءنددبيمرئدد مأأمبءعدد مب وبوءدد  مب  رمدد رتم ئددتمغ ددسمعي عدد مأأمعدديت معدديمشرعدديت و مب  ددب مع  رعمئدد م
م س عء مأبمشرعيت مشرموع  ء .بشر سبجمسي ئ معبشضمن يمعيمشرعيت مشرم

 ددد ا ماددد شمشرعس ددد مضرددد م دددسبسبمشرمع  ددد مقددد يمعددد مض شمنددد يمعددد مبسلم دددتمعادددلع ومشرلعددد م سممالفريةةةق الثالةةةث:
بشرعبشل  مبشحسخو ومشر ابأ م م عيمببشسلمب وبوء مع للبمب قيد مريمتق د معديمسلعد  م دإ شمند يمعد مبسلم  ئد م

                                                 

م.98و مام1888(مل.مأوبسمأ علمسعخي مبعءطمشرا  ضمشيلشسأ ملشسمشروئ  مشرعساء  معو م1)
و مام1898شرلشسمشر  ععء  معو مم(مل.م ع يمسلع يمع علمسلع ي ملسبام تمب وبيمشرا  ضمشيلشسأم تمرقو يمب سوع مبع س 3)

مبع م علا .م14و مام1886بع م علا  مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا  ضمشيلشسأ معو أبمشرعع س م  يعنولس   معو مم14
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وئدد ممو دديمعسشكدد مب وبوءدد  م ددإيمادد شمشروددبتمءعددلمعي عددً مب وبوددً م م ددعيمببشسددلمب وبوءدد مع ددللبمءعندديممتقءائدد مق
أسي معيمشرلعدمبسم دتمسأأمشرد عرمشآل دس ممعبشضم  سم  سا مرئ مبءع ملعمبس  م تمسأأمشر عر مأبمرئ مبءع 

أع مض شمن يمعد مبسلم  ئد مادبمع دسلممب ئد ومس عد  مبردوم دموم دء غمئ م دتم دنلمببشسدلمب وبوءد مع دللب م دخم
وع مممعم م اءع مألقء مأبمععوبء م اط.ءنبيمرئ مأأم مبءع مب وبوء  مبشح

ب سىم  و معيمشرعا مأو م   مشرمعسب مق يمع مض شمن وومعالع ومشرلع م سمبشرعبشل  مبشيسخو ومبلم
ر شع مئددد  م   ددد م دددتماددد  مشر  رددد مش رمددد شومقئددد م  سم  ساددد م عل  ددد مشرو دددبامإم دددعوومو ب دددً م دددس   مق

شرلعمبس   مأع مض شمروممم عيمع مءع لمقوام دس حمأوئد معي عد  م دخمءندبيمرئد مأأمبءعد مب وبوءد  مقدلممعمقدسم
م.(1)شومبءع مألقء مأبمععوبء ممكبيمعي ع معيمشرو  ء مشرعء عء مبركوئ مغ سمعي ع معيمشرو  ء مشرا وبوء  

أيمعاددلع ومشرلعدد م سمأبمشرعبشل دد مأبمضسخودد ومشر اددبأممعقددسمسدد لبمسدديمعسش ددلمم:وخالصةةة القةةول
توءددد  مبمم دددعيممب  ئددد ومس عددد  مبع ددد لئمأع عدددء مءادددبومسي ئددد مبسددديم  رمئددد مشربمبآع رئددد  مم دددسسمشر دددعب م

شرا وبوء مشرمدتمممعمد مقئد مما وبوء مشربشسلبم  ئ مبشرا قي مريمتق  مق شومشراءع شرشرع مع  مب  رم رتمممعم مشرابشسلم
 مم ددخمع  رعمئدد معدديمبقددلمشرعدديتم يمشرم ددس عء مبشرموع  ءدد  رددكمب ددب مسددلومشرابشسددلمشرلعددمبس   مب مسمدد مسيدد م

شيسددخيمشرلعدمبسأمراتدد تمغد بمعددو معالعد معالعدد مشراد وبيمشقع عددتمشرعيعدت وت مبمءعنديمضغعد  معدد مبسلم دتم
 بامشربشسلبم تمشرع ل أمشرابعتمأبمشرع ل أمشربتوتمو مأبمضغع  مشرو1833و مبعالع ملعمبسمعو م1863

أيم وامشرلعمبسم سش  مسي مضر شعء مشرو بامشربشسلبم دتمعادلع ومشرلعد م س ممونرل ضرورةشرعيعت وت م
مأبمشربشسلبم تمشرعبشل  مأبمضسخو ومشر ابأ.

شرمدددتمم دددعئ مشرعددديت مشرع م ددد ممشرم دددس عء م)شرا وبوءددد (ع عبسددد مشرابشسدددلممادددتالعاديةةةة:  التشةةةريعاتثانيةةةًا: 
 .م(3)شرا وبيمشقع عتت اً مرأل ن ومبشي سشضشومشرعاسسبم تممشرم س عء  عع سع مشرعيت م

ب ادددً مق نددد ومشراددد وبيمم عددد مء اددد مشرع دددي  مشرع عددد  عددديمشرم دددس ع وممشرم دددس عتمب  دددمامشرع يدددا
أ ند ومشراد وبيمشقع عدت معسشسد بمبش مدسشومسولمعع سع مش م   ئ م عيمشرابشو يممب   مسي ئ  م(0)شقع عت

مبشح من ووما  مشرم س ع ومبشرابشسلمشرا وبوء مغ سملعمبس  .م ب م  ب مرئ مع  رعمئ 

                                                 

م.م83(مل.مأوبسمسعخي مبعءطمشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام1)
مضقسشاءومع علمسيت معس  مع ق  مام3) مل. مل.مسع  يمع ع06( مريع سبسء  م  مب ع ء  مريعع بشب مب  ضمشيرم ض م ع و  م ت خ  ل

م معو  مشرا اسب  مشرعساء   ملشسمشروئ   مشرا  ضمشيلشسأمشرعا سي  ممأ  يء م تموتو مشرع  م33 31و مام3336لسشع  مسقل مل.مع عل  
م.11 مل.مسقلمشرعم حمأقبمشري ل معس  مع ق  مام41شرعو سى معس  مع ق  مام

ما وبيمشقع عتمشرعيعت وت.(معيمشر47(مشرع لبم)0)
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بءا لم  رم س  مشرع لأمنلمشرابشو يمشر  لسبمسيمشرع يامشرم س عتم تم   مشوعاد ل  مأبمشرادسشسشوم
(معددديم40عدددولًشمق نددد ومشرعددد لبم)ملومشوعاددد ل  اددد وبيمشر ددد لسبمسددديمستدددءامشرلبرددد م ددد  مغءددد  مشرع يدددامأبمسددد

م.شرا وبيمشقع عت
بمعمقسمشرم س ع ومشرع لء مشرع لسمشرل وتمعيمشرع  لسمشرعنمب  مرعقلأمشرع دسبسء  مب  رمد رتم  د م
سيدد من  دد معؤععدد ومشرلبردد مأيمميمدد ومبم مددسومشرابشسددلمشرم ددس عء معدد مرددوم ددمومضرم ؤادد مأبممعددل يئ مت اددً مق ندد وم

م.(1)شقع عتشرا وبيم
عع سعدددمئ مقسع رئددد مشرع لءددد مب  ددد مسيددد مشر ئددد ومشيلشس ددد مب ددد معقدددلأمشرع دددسبسء مأيممما دددلمسودددلم

شرع لء  مب تم   مع  رعمئد مرد ركم ءعمقدسمشرععدلمأبمشرم دس مغ دسممشرم س ع ورابشسلمشربشسلبم تمبشرا وبوء م  
م.م(3) ومشرا  ضمشيلشسأمع سبتمبع  رعً مرعقلأمشرع سبسء  مببش  مشيرم ضمسولمشرتعيم ء مأع

ب  ددبتمشر ئدد ومشيلشس دد مريادد وبيم مءعوددتم  ددبتمس ددبأمريعدديت مشرم ددس عء  مقددلماددبم  ددبتم
بتءعتمرموع  مشرابشو ي مب مءعمقسم  بسً معتياً مرك   مشرابشسلمشرا وبوء  م  س مشروتدسمسديمتقءعد مشرعخبد م

ربتءعمئدد  مض م دد رابشو يمشرمددتمم  تقئدد مبممعدد ممشرمددتممع ر ئدد مادد  مشرا سددلب م دد يلشسبم مميمدد ومسوددلمع   ددسمئ 
م.(0)بتقءع مشربتءع مشيلشس  مبع م و أمسيمعع سعمئ معيمسخب و

شرم دددس ع ومشرع لءددد معدددبشضمشر ددد لسبمسددديمشرعددديت مشرم دددس عء مأبمشر ددد لسبمسددديمم:مأيالقةةةولوخالصةةةة 
 مب  رمدد رتمشرادد وبيمشقع عددت(شرلعددمبسم)لوددتمعدديمستددءامشرعدديت مشرلبردد م)شراددسشسشوم ادد وبي(ممعمقددسم ددتمعسم دد مأ

م.مممر بشح من وومع  رع مم  رلعمبس   مسي مشرعيت مشرع م  مسولمض لشسا ما  مشرم س ع ومأيممما لم
شراسشسشومشيلشس  مشرمتمم لسمعيمشرعيت مشرموع  ء  مبمم عيمببشسلمس ع مبع سلبممتق مماتاللوائح: ثالثًا: 

بددسشسشومضلشس دد معدديم  دد ممعمقددسمشريددبشتحم م ئدد  م(4)شر ع سدد وسيدد مسددللمغ ددسمع ددللمأبمععدد يمعدديمشق ددسشلمأبم
أأمعددديمشرو  ءددد مشرع دددبء مبشر دددنيء  مض مأوئددد معددديمشرو  ءددد مشرع لءددد مأبمشرعب دددبسء م إوئددد ممعمقدددسمم ع دددلسا 

                                                 

 مل.مسقلمشرموتم36 مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام89 م87(مل.مأوبسمأ علمسعخي معس  مع ق  مام1)
م.16 ع بوتمسقلمهللا معس  مع ق  مام

م.08(مل.م  رلم ي لمشرت اس معس  مع ق  مام3)
م.37 م36ع ق  مامم(مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  0)
معس  مع ق  ما4) مسيت  مع عل مضقسشاءو مل. معا سو مق ل م06( ملسشع  مشيلشسأ  مشرا  ض مبأ ن و مببشسل م بس تم ع  مع سأ  مل.  

 مل.م37و مغ سمعبل ملشسمشرو س ما3336دم3331شروتس  ومبشرع  لئم تمب  ضمع يامشرلبر م تم سوع مبع س مشرت ع مشرع لع  م
و م3334بس مشرا  ضمشيلشسأ مشر  ضمشقب  معنم  ملشسمشرلا   مريو سمبشرمب    مسع ي مشرت ع مشقبر  معو مسيتم ت سم تو بأ معبع

م.44ا
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شرع دددلسمشرل رددد مرعقدددلأمبادددتم م(1)م دددعو معددديمببشسدددلمس عددد مع دددسلبمم دددس ع وم ددد روتسمضرددد معب دددبسئ مبعددد م
 .(3)شرع سبسء 

أيمبمما لم  لبلمشرا وبي م خم  ب مرئ مب   مسي مشرعيت مشرموع  ء مسولمض لشسا مريبشتحمأيمميم وم
معددل م ددتمشرادد وبيمأبممعتددلمسعيدد منيءددً مأبم  تءددً  مبشح معدد مم دد ب ومشرخت دد مشر ددلبلمشرعسعددبع مرئدد مشسمقددسوم

مضمشيلشسأ.رعقلأمشرع سبسء  مبء  مر    مشر أيمشرتعيم  ئ مأع ومشرا  م ًمع  رعمسعخًم
 أنواع اللوائح اإلدارية: 

رب ددد ممكرياددد وبي؛مب ردداددتمشرابشسددلمشرمدددتمم ددلسمسدديمشرعددديت مشرموع  ءدد مموع دد ًشم:ماللةةوائح التنفيةيةةةة -1
م.(0)شرا وبيمموع  مرشق ن ومشرمع  يء مأبمشرمكع يء مشرخ ع م

بمما ددلم نددلمأ ن عدد  مبشرعدديت مشرموع  ءدد مسوددلمض ددلشسا مريددبشتحمشرموع  ءدد مم ادد معيم عدد م  ددلبلمشرادد وبيم
 ددخم  ددب مرئدد مشر ددسبجمسدديمأأمعوئدد  معددبشضمقمعددل لمأبمضرمدد ضمأبمببددفمموع دد مشرو ددبامشرا وبوءدد  مأبمض ددسشلم

ت اً مق ن ومشرا وبيمشقع عتمم لسمشريبشتحمشرموع  ءد معديمبقدلمستدءام مبم(4)أ ن وم ل لبمروم م عوئ مشرا وبيم
م.(1)ع يامشرب سشضم علمع  لب مع يامشرب سشض

؛مقوئد م ممعدمولمضرد موتد ومعد ق متسمى هةة  اللةوائح بالمسةتقلة: و أو التنظيميةاللوائح المستقلة  -2
عددد ق  م ددد ريبشتحممراددد وبيم مب ردددكمق دددخ مشريدددبشتحمشرموع  ءددد مبشرمدددتمم دددلسمموع ددد ًشم(6)م دددلسمموع ددد ًشمرددد 

 .م(7)بشرععماي ممب  م ا لمموتءومشرعسش  مشرع ع مبممبر مشرم س  مشقملشضم تمعب بس ومع لل
شريددبشتحم ا دلمموتددءومشرعسش د مشرع عدد مبمسم د مبموعدد  معد سمشرععددلم  ئد  ملبيمشر   دد مهةةة  تصةدر و 

ببددلمأعددولمشرادد وبيمشقع عددتمشرعيعددت وتم ددخ ء مض ددلشسمشريددبشتحمشرموتعءدد م م(9)قدد ركمبدد وبيمضردد مشعم ددلشسم
م.(8)رع يامشرب سشض

                                                 

م.39 مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام17(مل.م ع يمسلع يمع علمسلع ي معس  مع ق  مام1)
م.33 ق  مام(مل.مع علم ع  م و   ومبل.م علأمع علمشرع عت معس  مع3)
 مل.مع  لمسشغ مشر يب مشراسشسشوم43 مل.م  رلم ي لمشرت اس معس  مع ق  مام48(مل.مضقسشاءومع علمسيت معس  مع ق  مام0)

م.104و مام3338شيلشس   ملشسمشر  عع مشر ل لبم  يعنولس   م
م.30سء  معس  مع ق  مام مل.مسلو يمسعسب مشرا  ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبم118(مل.مأوبسمسعخي معس  مع ق  مام4)
م(معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت.69(مشرع لبم)1)
م.106(مل.مع  لمسشغ مشر يب مشراسشسشومشيلشس   معس  مع ق  مام6)
م.31(مل.مع علم ع  م و   ومبل.م علأمع علمشرع عت معس  مع ق  مام7)
م.34شيلشسأ معقلأمشرع سبسء  معس  مع ق  مام مل.مسلو يمسعسب مشرا  ضم11(مل.مضقسشاءومع علمسيت معس  مع ق  مام9)
م(معيمشرا وبيمشقع عت.73(مشرع لبم)8)
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شروت ومشرع وم علرب مد مشرلخلد  مشقعديماتمشريبشتحمشرمتمم لسم ا لمشرع   ت مسي م :لوائح الضبط -3
 مبشرمددتممم ددعيمب ددبلًشمسيدد م س دد ومشق ددسشل مب رددكمعدديم(1)شرعدد و مبشرعددن و مشرع عدد  مبشر دد  مشرع عدد 

ببددلمأودد  مشرادد وبيمشقع عددتم ع يددامشرددب سشضمععددؤبرء م عددظم م(3)أ ددلمشرع   تدد مسيدد مشروتدد ومشرعدد و
 .(4)ض لشسمشريبشتح مبأو  م  مأء ً م خ ء م(0)شروت ومشرع ومبشقعيمشرلش يت

 م)شرتسب مش عملو تء (مم لسما  مشريبشتحمعيمبقلمشرعيت مشرموع  ء م تم  ر مشر سبسب: لوائح الضرورة -4
 م(1)بءتيدد مسي ئدد م عددرمشرعادد مشعددومشريددبشتحمشرم ددس عء  مب رددكم ددتم دد  مسددلومشوعادد لمشرع يددامشرم ددس عت

 مبشر ددسب مشربش دد ممبش سادد ما شرلعدد م سمم ددللمشرعدديت مشرع م دد مقإ ددلشسممبوتددسًشمر تددبسبمادد  مشريددبشتحم ددإي م
 .(6) م م معنيم    مش  م  امعيمض لشسا 

 دتمم دخ ء مض دلشسمردبشتحمشر دسبسبمشرع ستمشرلعمبسأمستءامشرعيت مشربتوء مشرعيعت وء ببلمعوحم
شرم ددس عت مبممعمدد مادد  مومشر ددسبسبمشرمددتم مم معددلمشرمددأ  س مب رددكم ددتمغ ددسمألبشسمشوعادد لمشرع يددام دد  

شريددبشتحم اددببمشرادد وبيمر دد يمسس ددئ مسيدد مشرع يددامشرم ددس عتم ددتمأب م يعدد مشوعادد ل م ددإ شمأبسادد مأ دد  وم
و م  ب مع مءنبيمرئ معيمبببمشرا وبي مب تم   مردوممعدسرمسيد مإب وبي مأع مض شمسس ومسيء مبرومءاسا م 

م.(7)شرع يام تمأب م يع مر م ش مع مرئ معيمبببمشرا وبيم

                                                 

م.30 مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام36(مل.مسع  يمع علم ت خ معس  مع ق  مام1)
م.41(مل.م  رلم ي لمشرت اس معس  مع ق  مام3)
مشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت.مم(معي68(معيمشرع لبم)7(مشرعاسبم)0)
م(معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت.73(مشرع لبم)4)
م.34(مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام1)
م.30(مل.مع علم ع  م و   ومبآ س معس  مع ق  مام6)
م(معيمشرا وبيمشقع عتمشرعيعت وت.م40(مشرع لبم)7)

  عمئ مع نع ملعمبس  مأو :"مو لمأيمشر سن مشرت سو مأععومتعوئ م تمشراسشسمشرع نبسمرعقق يمع  رع موامب ومشرع نع مشرعيء م
ومشرعمب  م3336(مرعو م0(معيمشرا وبيمشقع عتمشرععل  مبرع من يمب وبيمشرع نع مشرلعمبس  مشرعيء مسبوم)31(مبشرع لبم)40شرع لبم)

مشرلسبىمبلموام تمشرع  م)شرمتق  مسي مبب ت ما   م يت:34لب م ع  مسي مأو مم مامشرع نع ملبيمغ سا  مشرسب   مسي ملعمبس  م1( .
.م تس  مشرلسبىمشق يء ...مبشرععمع لمعيمشرو  يم1(مآرء ومبتسأمشرسب   مسي مشرب  مشرم رت:37شرابشو يمبشقوتع ... مبا وومشرع لبم)

ع م  بسبمعتيا  مب  رم رتم إيما  مشرسب   مم علمشرابشو يمشر  لسبمشرع نبس يمأيمريع نع م خ ء مشرسب   مسي ملعمبس  مشرابشو يمبشقوت
(معيمشرا وبيمشقع عت م40عيمشرع يامشرم س عتمبشراسشسشوم ا وبيمشر  لسبمعيمشرع لمستءامشرعيت مشربتوء مشرعيعت وء مت اً مريع لبم)

مب م و  م مشرع نع مسي ملعمبس مئ  مشرمتم مب أيمشراسشسشوم ا وبيمغ سمع  و معيمسب    مشر سبسب عيم ركمأيمءنبيمعو  مض لشسا 
لمم معلمشرمأ  سمت اً مرع مشعماسمسيء مشرعا  مبم اءاً مرعقلأمععبمشرلعمبسم)شرا وبيمشقع عت(مشر أممعيبمببشسل مبمعبلمسي مع تسمشرابشس

مو مغ سمعو بس.10/4/3313و م يع م3338(مرعو م0شرا وبوء م تمشرلبر معبشضمم س عً مأبمربشتحمأبمبسشسشو" مبسشسا مقسشومهللامسبوم)
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مشرم دس عء اتمشريبشتحمشرمتمم لسا مشرعيت مشرموع  ء مقو ًضمسي ممعبءرمعيمشرعيت م: اللوائح التفويضية -5
بء دمس مر د  م م(1) مبرعلبم عوء مع للب مبممعم ما  مشريدبشتحم ادببمشراد وبيمعع و ق  بامعب بس وم

قمعدددبءرم ددد ضمعددديماددد  مشريدددبشتحمعددديمشرو  ءددد مشرا وبوءددد مب دددبلموددداملعدددمبسأمءعدددعحمريع يدددامشرم دددس عتم
برددوم م ددعيم ددب مشرمعددبءرمض م عب دد موددامبدد وبوت مش م   دد م مشرم ددس عء مريعدديت مشرموع  ءدد  م ددخم 

شقع عددتمأأموددامء دد سمضردد مشريددبشتحمشرمعبء ددء  مبرعددلمشرعددق م ددتم رددكم س دد مضردد مأيمشرعدد لبمشرادد وبيم
  ومشر دسبسبمشرمدتم مبدببمشراد وبيم دتم دم رستءامشرلبر مض دلشسمبدسشسشومرئدمعتتمشر خ ء م(معو م40)

 م معلمشرمأ  سم تمغ سمألبشسمشوعا لمشرع يامشرم س عت.
 :المصادر غير المكتوبة: الثاني الفرع

شرع ددد لسمغ دددسمشرعنمب ددد مرعقدددلأمشرع دددسبسء  مبادددتمشرعدددس مبشرع ددد لئمشرع عددد ممشرعدددستعدددوق يم دددتماددد شم
مريا وبي مب ركمسي مشرو بمشرم رت:

 م ئددددبمسدددد لبملسجم(3)بأبددددلومع دددد لسمعقددددلأمشرع ددددسبسء م  ددددع مس عدددد ءعمقددددسمشرعددددس معدددديمأاددددوم: أواًل: العةةةةرف
 م(0)شق   امسي مشم  سئ م تمموتءومسخب معيمسخب مئومضر مأيمو دأمض عد امقإر شعئد  مب دسبسبمشم  سئد 

 لشس  مع لسًشمرعقلأمشرع سبسء .شيبمعمقسمشرابشسلم
 ددتمععدأر معع ود مممعيد م ععدلمعدديمادبمعد م  دسأمسيءدد مشرععدلمعديم  ود مشر ئد ومشيلشس د م: العةرف اإلدار  

أسع رئ مأبمو  ت مئ م  بسبمععمعسبمب  نلمع تسل م م مأ   وم عل   مشرابشسلمشرعي ع مببش  د مش م د تم
م.(4)بش  مسشو

ب مكبيمشرعدس مشيلشسأمعديمسنود ي مشردسنيمشرعد لأمب معلدلم دتمشسمءد لمشر ئد ومشيلشس د مسيد مشم د تم
يد معبردل مشرد عيمعسبمبعومتع  مبأيمءنبيما شمش سمء لمس عدً  مبع د مسشرا سلبمبمكسشسممتقءائ م  بسبمععم

 معلدلم دتم دعبسمأتدسش مشرعخبد مشرمدتمموتعئد مشرا سدلبمشرعس ءد مقدإر شوم مشردسنيمشرععودبأمشرك  تم عماسشس  مأع م
م.م(1)ا  مشرا سلبمبب ب معس  وئ 

م
م

                                                 

م.64(مل.مضقسشاءومع علمسيت مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام1)
م.38(مل.مسع  يمع علم ت خ معس  مع ق  مام3)
م.01 م04 مل.م بس تم ع  مع سى معس  مع ق  مام101(مل.مأوبسمأ علمسعخي معس  مع ق  مام0)
 م03 مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام19ام(مل.م ع يمسلع يمع علمسلع ي معس  مع ق م4)

م.06ل.مسلو يمسعسب مشرا  ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء  معس  مع ق  مام
م.01 مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  ما06(مل.م بس تم ع  مع سأ معس  مع ق  ما1)
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   أنواع العرف اإلدار: 
شرابشسدلمشرا وبوءد معدبشضمن ودومبشسلبم دتمشرلعدمبسمأبمشراد وبيم:مابمشرعدس مشرد أم  د رفمالعرف المخالف -1

 أبمشرخت   مأأمابمنلمب سلبمسس ء مع  رع مق ن ومشرا وبيمشرعنمب .
أم دددسىمأوددد م مءعنددديمأيم و دددأمسدددس مضلشسأمع ددد رفمرا سدددلبمب وبوءددد م بومعددد معددد مشردددسأأمشرعائدددتمشرددد

ب سلبمم تومبعب بل م خمءعنيمو بضعنمب  ؛مقيم س مبء ومشرعس مابمسلومع  رعم مروامب وبوتمب
 .م(1)سس ء مع  رع مرا سلبمب وبوء معنمب  

 مأأمأود مءام دسم ادطمب وبوءد معنمب د مء دبائ مشرمعدبرمبادبمشرد أم و دأمرمععد سمب سدلالعرف المفسر:  -3
سي ممعع سموامعيمشرو بامشرا وبوء ملبيمأيم معلىم ركمضر مضو  ضمب سلبمب وبوء م ل لب مب معمد م

 .(3)ق شومشراءع مشرا وبوء مشرمتم معم مقئ م شومشروامشرا وبوتما شمشرعس 
ب  ا م  و معيمشرعا مب   مضر مأو م مع   مرب بلمشرعس مشيلشسأمشرعععس؛مقيمشيلشسبمعت ر  م
قمتق  مشرا سلبمشرا وبوء مب ادً مريمععد سمشر د ءحمرئد  مباد شمشرمععد سم م و ديمب سدلبمب وبوءد م ل دلب م

ب سدلبم ل دلبمأبملبيمأيم م دعيمضو د ضمم تق د مشردوام عد مع دعبو مشر د ءحقلمابمش مئد لمرم
 .(0)ع  رع 

:ماددبمشردد أمءعددلموا ددً م ددتمشرو ددبامشرا وبوءدد مشرمددتمم نددومشرو دد  مشيلشسأ م ددس ت مأ مالمكمةة  العةةرف -0
   رفمأأموامب تو مبابمأعسمنل سمشر لب م دتمشرع د  مشيلشسأموتدسًشمرمعدللمع د  ومشرو د  مشيلشسأم

 .م(4)بمتبسا مشرعس  معيمو  ء  مبسلومماو يمنلمببشسلمشرا وبيمشيلشسأمعيمو  ء مأ سىم
بعيم  وقو م إوو مومع مع مسأأمشرعا مشر أمءعمقسمشرعس مشرعنعلمسس مع دسبتمبعيد و مب  د مش رمد شومبشرما دلم

 .(1) سب ً مسي معقلأمشرع سبسء مبمعلمع  رعم   مت رع ممبش سوم سب مبء ع  م
باددبمشرعددس مشرعقوددتمسيدد مسددلوممتق دد موددامبدد وبوتمبدد تومعدديم  ودد مشر ئدد مشيلشس دد  ممالمعةةدل:العةةرف  -4

 ب ئل ما شمشرعس مضر ممعل لمشرابشسلمشرا وبوء معبشضمقإ    مأ ن ومعع و مرئ  مأبم  ر   معوئ .م
 ردددكمأيمءندددبيمب دددسىم  وددد معددديمشرعاددد مب  ددد مأيمشرعدددس مشرععدددل م مءعنددديمشرادددب م ع دددسبس م ؛مقيمعدددؤلىم

ئدددد ومشيلشسبمعدددديت مضرمدددد ضمبمعددددل لمشرادددد وبي مبادددد شمأعددددسم ممعيكدددد مقودددد مء ددددنلمع  رعدددد م ددددس   مق ندددد ومر 
م.(1)شرلعمبس

                                                 

م.م106م(مل.مأوبسمسعخي معس  مع ق  ما1)
م.11(مل.مسيتم ت سم تو بأ معبعبس مشرا  ضمشيلشسأ مشر  ضمشقب  معس  مع ق  مام3)
م.11 مل.مسيتم ت سم تو بأ معبعبس مشرا  ضمشيلشسأ مشر  ضمشقب  معس  مع ق  مام109 م107(مل.مأوبسمسعخي معس  مع ق  مام0)
م.13شقب  معس  مع ق  مام(مل.مسيتم ت سم تو بأ معبعبس مشرا  ضمشيلشسأ مشر  ضم4)
م.م109 م107(مل.مأوبسمسعخي معس  مع ق  مام1)
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بعدديممتقءادد ومشرا دد ضمشيلشسأمشرعيعدددت وتم  سم دد سمشرعددس مع ددلسًشمعددديمع دد لسمشرع ددسبسء معددد مم
شرمدتمم  د مأسع رئد مببسشسشمئد مب وم  م  سم  سمشرععم ع مشقايتمشرعساتمعيمشرعؤعع وم شومشروع مشرعد وم

  لءدد وم نعئدد مشمشقعددس م  دد مب رددوم ددتم ادد دتمضردد معدد م ددسىمسيءدد مشرعددس مشعددمو لًشمرسب  د مشرا دد ضمشيلشسأم
ريلبرد م دد مشي دسش مبشرابشعد مشيلشس دد مسيد مشرععم دعء ومشر   دد ممشرعدس م دتم يعدت يم ددسىمسيد مأي مأي:"م

 م ددد مئدددرمؤبيمش  مع سءددد معددد  اً م(عل س ددد مشر دددمع سءددد م)ب شسبمشر دددؤبيمش  مبعع ادددلمشرمعيدددءومشر   ددد  مبأي م
شي سش مسيد مشر ععءد ومشر  س د مبشرعؤععد ومش  مع سءد  مبرئد م د مشرمدل لم دتم دؤبوئ مض شمشو س دومسديم

م.م(3)م ا  مشروع مبشر  رحمشرع ومريعبشتو ي"
ءاساددد مأبمءنم دددعئ مأبمءعدددمو تئ مميدددكمشرابشسدددلمشرا وبوءددد مغ دددسمشرعنمب ددد مشرمدددتم: هةةةي ثانيةةةًا: المبةةةادم العامةةةة للقةةةانون 

 .(0)شرا  تمعيمبشب مشروت ومشرا وبوت مبءاسا م تمأ ن ع  م مكع مبببمضر شعء 
بمعمقسمشرع  لئمشرا وبوءد مشرع عد مببشسدلمس عد م ممعدمولمضرد مو دبامب وبوءد معنمب د معدبشضمن ودومو ب دً م

وع مءعدمو تئ مشرا  دتمعديمسبحمشرم دس    مبعديمع عبسد مشرابشسدلمشرا وبوءد مشردبشسلبم دتملعمبس  مأبمأوتع مأبمربشتح مبشح
 مب دددتم ددد  مردددوم  دددلمب ددد مسيءددد مأيمءعدددمب تمبءعدددمولمرابشسدددلمشراددد وبيمشرتقءعدددتمبع ددد لئم(4) دددسبتمشرادددبشو يمشق دددسىم

م.(1)شرعلشر 
 مبمعمقددسم ددتم(6)و1833 ددتم يعددت يمببمئدد معدديمشرادد وبيمشرلعددمبسأمرعددو مريادد وبيمشرع دد لئمشرع عدد موتسةةتمد 
م  ب مع  رعمئ . مبمم عسم  مشرم س  مشرع لأ مب  رم رتممعمقسمببشسلمعي ع عسم  مألو معيم

 الثاني المبحث
 نطا  مبدأ المشروةية

 مض مأيماد شمشر  دبتم مءندبيمرياد وبيمضسع ً مرعقلأمشرع سبسء م  د مأيمم  د مم دس  ومبأسعد  مشيلشسبم
م دس  ومشر ئد ومشيلشس د م  دسجمسديمسب  د م  بسً مم عً مند عًخم و د مسيد مندلمعد ممادبوم د معديمأسعد   م د عرم

ومود ب م دتمشقب معوئد معت رد :مرلخلد ممشرع  د  مر شمعواعوماد شمضمن يمقع   مم س عء مأبمب  تء شرع سبسء معبش
مشرعيت مشرمال س   مب تمشرل وتمشرتسب مش عملو تء  مب تمشرل ر مأسع  مشرعء لب مب ركمسي مشرو بمشرم رت:

                                                                                                                                                         

م.م03(مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام1)
مو مغ سمعو بس.11/0/1886و م يع م1881(مرعو م76(مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء م ات تمغ بمسبوم)3)
 مل.م37 مل.مسلو يمسعسب مشرا  ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء  معس  مع ق  مام00ع ق  مام(مل.مسع  يمع علم ت خ معس  م0)

م.00 م03ع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام
م.83(مل.مضقسشاءومع علمسيت مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام4)
م.00شيلشسأ معس  مع ق  مامم مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ض07(مل.م بس تم ع  مع سى معس  مع ق  م1)
مو.1833(معيملعمبسمعو م46(مشرع لبم)6)
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 األول المطلب
 التقديريةالسلطة 

شرعدديت مشرمال س دد  مبعب دد مشرعدديت مشرمال س دد م ددتمشراددسشسمشيلشسأ ممع اءدد مشرعتيدد عددوق يم ددتمادد شم
مب ركمسي مشرو بمشرم رت:

 ماهية السلطة التقديرية: األول الفرع
 :أواًل: تعريف السلطة التقديرية

 د تئ  مأأم س د ممعوتمشرعيت مشرمال س  ممعم م ئ مشيلشسبم ادلسمعديم س د مشرم دس م دتمعع سعد مو
 م(1)شرعع حمرئ م تمشم   مبسشسمضلشسأمعيمسلع  مأبمش مء سمشرببدومشرعختدومي دلشسمأبمشم د  مشرادسشسمشيلشسأم

أبمش مءدددد سمشر ددددنلمشرعو عدددد  م ددددس ت مأيمممددددب  مم ا دددد مشر دددد رحمشرعدددد و مبشح مندددد يمسعيئدددد مع ددددب ً م ع دددد م
مش و سش م  رعيت .

 عولع م مسكمر ئ مشيلشسبم س  مشرم دس م دتمسعدلمعديمأسع رئد م ءندبيمرئد معديت ممال س د م دتماد شم
 مشراد وبيم س مئ م تمأأمسعلمعيمشقسع  م خممعمتء مأيممم س مض مب  ممشرا وبيمشرععل مأع مسولع مءا لم

م.(3)ب تما  مشر  ر مءنبيمش م   ئ معا ل
شر لعد مشرعلوءد  م  د ممبد وبيم دتممشرع دستمشرعيعدت وتلل مبعيمأعلي مشرعيت مشرمال س  مريعيت معد م د

  دب م ادسشسمعديمستدءامشردلشتسبمشر نبعءد مشرع دمام  رموعد  معد مل دبشيمسيد مأود :"مم (معود43و ومشرعد لبم)
رعلبمأب  ا معدو مب قيد مريم ل دلمعدسبمبش دلبمريععدلم دتملشتدسبم نبعءد مأ دسىمشرعبتع ي مول مشرعبتفمعؤبمً م

ممبتءع ممعيبا مض شمشبم ومشرع ي  مشرع ع م رك".قوعاملس  مبتءعم مأبم
 ددتموددل مشرعبتددفمريععددلم ددتم م ددحمعدديمادد شمشرددوامأيمشرع ددستمعددوحم ئدد مشيلشسبمعدديت ممال س دد م

لشتسبم نبعء معيمسلع  مض مأو مب تموعامشرببومب لمعيت مشيلشسبم تمعلبمشرول مبم ل لمشرول مرعسبمبش دلم
ض مرعلبمعو مبش لبمب قي مريم ل لمعسبمبش لبم اط مب تم   مع  رع م اط م خممعمتء مشيلشسبمول مشرعبتفم

مم.(0)  حمبسشسا معع  ً مببش  مشيرم ضشيلشسبمرئ  مشرعيت مشرعا لبمء

                                                 

 مل.مسيتم ت سم تو بأ معبعبس مشرا  ضمشيلشسأ م09(مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام1)
م.94 مل.مع علمسقلمشرع  مشرعو سى معس  مع ق  مام61شر  ضمشقب  معس  مع ق  مام

م.11رلم ي لمشرت اس معس  مع ق  مام(مل.م  3)
ممق يمريع نع مأيمشق لمأومرءلشسبمعيت معتيا م تمض سشضمشرول معيمبتءع مضر م0) مشرعيعت وء مأو :" (مب ومع نع مشرعل مشرعيء 

م) مشرع لب مأكلم  مع  مبا ش مشرععل  مع ي   ممام ء  مرع  مم عً  مضر مآ س م)61أ سىمبعيمعبب  مسبو مشرعلوء  معيمب وبيمشر لع  مرعو م4( )
مشرول م ئل مريع ي  مشرع ع مب م3331(مرعو م41(معيمشرخت  مشرموع  ء مسبوم)74 م70و مبن ركمشرعبشلم)1899 و مت رع مأيما ش

ء ب  معبضمشعمعع  مشرعيت  مب م وتبأمسي مأأممو  لمريعبتفمعبشضمن يما شمشرمو  لم تمشربتءع مأبمشرلس  مأبمشرسشم  مب  رسغومعيم
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بشرمددتمو ددومسيدد ممشرادد وبيم(معدديم شوم63بعدديمأعليدد مشرعدديت مشرمال س دد مأء ددً معدد مبسلم ددتمشرعدد لبم)
شر تءددد مضردد مأءددد م نبعدد مأ دددسىمأبمضردد معوتعددد ملبرءدد مأبمضبيءعءددد مأبمعبش امدد م أودد :"م  دددب مضسدد سبمشرعبتدددفم

عؤعع مس ع مقو ًضمسي متي معوئ معبشضملش لم يعت يمأبم  س ئ  منع م  ب مضس سم م  رتس ا موععدئ مضرد م
مأء معيت مع يء مأبمعؤعع م شوموع مس وملش لم يعت ي مأبمضر م سن ممع اوم  ئ مشر نبع ".م

سي مأو :"م سشس مسولمضس سبمشرعبتدفمبشرمتمو وم(معيم شومشرا وبيم60)شرع لبمع مبسلم تموامبم
مم دد ب معددلبمشيسدد سبمشقبردد م ددتمشرددلش لمعددو  مب  ددب مم ل ددلا منددلمعددسبمرعددلبمعددو مأ ددسى ممأ -1عدد م يددت:

مم ددد ب معدددلبمشيسددد سبمري ددد سجمسددديمأساددد ممأ -3شيسددد سبم دددتمع عيئددد مأساددد معدددوبشو م   ددد م ممم ددد ب معدددلبم
م مضس سبمشرعبتفم علا مض م علمشوا  ضم عامعوبشومعيمسبلم مريععل".معوبشو مب م  بم

عددوحمشر ئدد ومشيلشس دد معدديت ممال س دد م ددتم ددخ ء مضسدد سبمشرع ددستمأيممباب م ددحمعدديمادد شمشرو دد
بأ ممم دد ب معددلبمشقسدد سبمسيدد مشيسدد سب م تءددً مشرعبتددف مض مأيمادد  مشرعدديت معا ددلبم  ددس معبش ادد مشرعبتددفم

لش لم يعن يم تمشرعسبمشقبر مسيمعو  مبأ ممم  ب م تمع عيئ مسيمأسا معوبشو مبن ركم  روع  مرءسد سبم
ع  رعددً مشر  س ءدد م  دد مأ ممم دد ب معددلبمأسادد معددوبشو مب ددتم دد  مع  رعدد م رددكمءنددبيمبددسشسمشر ئدد مشيلشس دد م

م.ممر س حموامشرا وبيم
 :قديريةثانيًا: مبررات السلطة الت

 إودد مء دد مببشسددلمس عدد مع ددسلب مب مءعددمتء مأيم مو ددأمأبم مببدد مسوددلممشراددبشو يمشرع ددستسوددلع مءعدديم -1
 نلمع معء ل معديمببد ت مبأ دلش م دتمأسعد  مشر ئد ومشيلشس د  مبأيمء د م يدب ممريا وبيمض لشس م

ت ممال س  مسودلم مر شمن يم مقلمعيمضست ضمشيلشسبمعيشرا وبيمرك   مشرع  كلمأبمشرعا  ومشرمتم ل سا م
 م مد يمتدسب مشرع دستعع سعمئ مرو  ت مئ  ممعمتء معيم خرئ معبش ئ مشر   ومشرمتمردوم مببعئد م

شرععددلمبمادددلسمعخ عددد م  مبم ددد مشر يدددب مشرعو عددد  مسيددد مشرو دددبمشرمدددتممسشاددد مقئدددل مم ا ددد مشر ددد رحم
 .(1)شرع و

                                                                                                                                                         

مش وملش معلب م)أي مشرع لب م ت مشرعو بامسي ئ  مم  ب ومشرعلب مبسلوم61 مبل مشرععملسء  م عبش ا  م ركمن ي مأي مض  مأسخ   مشرع نبسب )
شسمسش ئ مسي م ركمقلر لمأوئ مروممالومأء مق و مسي مشيتخأممع لمأوئ مأ قسومأبمأكساومسي مشر ا ضم  مشربتءع مشرمتمشوملقومضر ئ  م

(مق ا ضمشرععملسء م تمشوملشقئ معلبممم  ب مشر لمشرعتيب  م61 خ ء مئ م علومش رم شوم  رع لبم)منع م ل م ركمسي مم  ب مشيلشسبم ت
مراسشسمب  رم رتم إيمشراسشسمشرعتعبيم ء مشقب مبلم  ضمعمعاً مع مشق ب مبشرا وبي مأع م  روع  مرياسشسمشرل وتمشرعتعبيم ء م إو م  ضمموع  شًم

شقعسم  ضمم  ء ً مرب  مشرععملسء مشربتءعتم عبلمئ مضر معن يمسعيئ مبقلمش وملش  مبابمشقعسممب  سمشر   مقإوئ ضمش وملش  مبا ش
(معيمب وبيمشر لع مشرعلوء مشرع نبسمأسخ  مبسيء مءنبيمشراسشسمشرعتعبيم ء مشرل وتمعمع مبأ ن ومشرا وبي" م61شر أم مع مع مشرع لبم)
مو مغ سمعو بس.16/1/3313و م يع م3311(مرعو م190بسشسا مقسشومهللامسبوم)

م.103(مل.مضقسشاءومع علمسيت معس  مع ق  مام1)
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مام تمع  لئمسيومشيلشسبم أيم عيمبء ومشر ئ ومشيلشس  مقبتءعمئ م متيد ممعمعئد م ادلسمعديمشرعديت م -3
شرمال س   مءععحمرئ م  س  معختع مشرععلمشرمدتممادبوم د  مبشعدم لشومضسشلمئد م دتمعع سعد مش م   د مئ  م

اددبىمسيدد مشي  تدد معئعدد مقيدد معدديم ددعب مب شلوملبمدد م مءم  رادد وبيم عدد م معدد مبشربشبدد  ممشرادد وبيمبمتق دد م
  نلم ي مأبمشيرع ومق  تء وم م  سمرئ .

سي مشر   ومشرعسلء مءام تمم م لمشرعنسمبشرملقس مبمؤلأمشرع  رم م تمما  لم س  مشيلشسبممشرا وبيمبمتق  م
 م ددخم  ددب مأيم(1)ضردد م عددبلمب ددلم سنمئدد  مبماي ددلم ع ر مئدد  مقددلمبسددلومألشتئدد مرعئ عئدد مسيدد مشرو ددبمشرختدد 

قيم؛م ئدد ومشيلشسبمسيد مأوئدد مع دسلمألشبمرموع دد مشراد وبيم س ءددً ملبيمعسشسد بمتددسب مشرموع د مبشرمتق دد مع عدلم
عيم أيم ركمأيمء   مو د تئ م د رسنبلمبشر عدبل مبموعدلومسبحمشرم ل دلمبش قمكد سمردل ئ  م  رعديت مشرعا دلبم

 معددد معددد مم ا ددد مشر ددد رحمم عدددلمشيلشسبمآرددد مبردددءامرئددد مأأملبسم دددتمش قمكددد سمبشرم ل دددل مباددد شمشقعدددسم م
م.(3)شرع و

  رعدديت مشرمال س دد ماددتمشربعدد ي مشرع سيدد مشرمددتمممددءحمرددءلشسبمشراءدد وم عع سعدد مو دد  مبتءعمئدد مي دد  تم
بلسًشمعيمشر س  م تمش مءد سمأوعد مشربعد تلممشرع ستشر    ومشرع ع مبم ا  مشر  رحمشرع و مب  رم رتمعو ئ م

 رعو ع مشر أم مع مبشر  رحمشرع و.بأ  لمشقبب ومشرعو ع  مي سشضمشرم س مش
مقلبمقب مباي مأوئ ممعمقسم ع وً مر ادبأمب س د ومشق دسشلمعديممععدفممشرعا لب مبشرمت ممعمقسمشرعيت م -0

لشتعً م تم  رحمشق سشل م ئدتم دتمنل دسمعديمشر د  ومم د مشرعسشب دل مبمدؤلأمضرد م دطضممشيلشسب  ئ وم
سمبم  .ممم(0)ا كمشرععلمشيلشسأمشح

 :اإلدار  والسلطة التقديرية ثالثًا: القضاء
 مب  مسي مشر ئ ومشيلشس  مسولمعع سعمئ مرعديتمئ مشرمال س د مأيمم مدسوم عءد مأب د مشرع دسبسء  م

 ععودد  مشربشعدد مأءددً مندد يمع ددلس  م عدد م ددتم رددكمشرابشسددلمشرا دد تء مشرمددتممريادد وبيم   دد مأيمءنددبيمبسشسادد معبش اددً م
لشسأم م سشب مشعم لشوم ئ ومشيلشسبمرعيتمئ مشرمال س  مع م و تئ مشرا  ضمشيلشسأ مبشق لمأيمشرا  ضمشي

م.(4)شرا وبيملشومبسشسا م تم لبلم

                                                 

م.48 م49(مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام1)
م.41 م44(مل.مسلو يمسعسب مشرا  ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء  معس  مع ق  مام3)
م.98(مل.مع علمسقلمشرع  مشرعو سى معس  مع ق  مام0)
ع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مأو :"معيمشرععيع ومأو معيم  مشرا  ضمشيلشسأم)مب  ضمع نع مشرعل مشرعيء م(مشر  د مسديم(مب وم4)

علىم   مشربب ت مشرع لء مشرمتمقوتمسي ئ مشرادسشسمشيلشسأم  سم د سمأيماد  مشرببد ت معديمشرعو  دسمشرمدتمءادبومسي ئد مشرادسشسمشيلشسأ مب ردكم
مال سا مشرمال سمشر  ءحمر و  مسي ئ م نومشراد وبي م ردكمقيمشرعديت مشرمال س د مردءلشسبمأبمشر ئد مشرمدتمأ دلسومم م م معو مرئ شمشرا  ض

شراددسشسمشيلشسأم مء ددب ملبيمشرسب  دد مشرا دد تء م  روعدد  مر ددسسء مب دد  مشراددسشسمشيلشسأ م رددكمأيمشرعدديت مشرمال س دد مشرمددتمعو ئدد مشرع ددستم
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 :موضع السلطة التقديرية في القرار اإلدار  : الثاني الفرع
ش  م  امبشر نلمبشرعق مبشرع لمبشرم ء معيمم:ءابومشراسشسمشيلشسأمسي م عع مأسن يمممعللم ت

ض دددلشسمشرادددسشسمشيلشسأمبشرمدددتممعدددمئل مم ا ددد مشرع دددي  مشرع عددد مبشر ددد رحمشرعددد و مبرقءددد يمعب ددد مشرعددديت م
شرمال س  م تمشراسشسمشيلشسأمشرمتممعقسم  مشيلشسبمسيمضسلشمئ  م مقلمعيممو ب ما  مشرعيت م تمنلمسنيمعديم

مأسن يمشراسشسمشيلشسأ.
 م خمع   ميسع  مشرعيت مشرا وبيمميم وم ئ ومشيلشسبم ابشسلمش  م  امشرمتم للا م: ختصاصاال -1

شرمال س دد م ددتمسندديمش  م دد ا م إعدد مأيممكددبيم ئدد مشيلشسبمع م دد  م ء دد مرئدد مض ددلشسمشراددسشسمأبم
ع مغ سمع م  م ءعمو مسي ئ مض لشسم  .(1)بشح من يمبسشسا مع  رعً مرعقلأمشرع سبسء م  شرم س  مبشح

 م  رعدديت مشرمال س دد م م ددأيمرئدد مقددسنيمشرادد وبيمميمدد وم ئدد ومشيلشسبم ابشسددلمشر ددنلمشرمددتم ددللا م: الشةةك  -2
ش رمد شوم نلمأبمض سشضمعع يمي لشسمشراسشس م إو م   مسي م ئد ومشيلشسبممشرع ستشر نل م إ مع م للم

بشح مندد يمبسشسادد مع ددب ً م ع دد م مشرع ددستبشح ددلشسمشراددسشسمشيلشسأمب اددً مري ددنلمأبمشي ددسشضمشردد أم ددلل م دد  م
 نًخمأبمض سشًضمعع وً مي لشسمشراسشس ممشرا وبيم تم   مرومء للم مأع م(3)شر نل مبع  رعً مرعقلأمشرع سبسء 

 .(0)شر نلمشرمتممسش معو ع  ًممب  م  ءنبيمر ئ مشيلشسبمعيت ممال س  م تمض لشسم
شرا وبوءددد مشرمدددتممقدددسسممدددل لم ئددد مشيلشسبمبشم   اددد مءا دددلم  رعدددق مشر  رددد مشربشبعءددد مأبم: السةةةبب والمحةةة  -3

شقلددسمشرادد وبوتمشرعمسمدد مسيدد مادد شمشراددسشس مب رددكم دد رمم  سم ددتمشرعسشكدد مشرا وبوءدد مم:شراددسشس مأعدد مشرع ددلم ئددب
ض ممم يدد م؛معددبشضمقإو دد ضمأبممعددل لمأبمضرمدد ضمعسندد مبدد وبوت م  رقوعدد  مريعددق مبشرع ددلم ددإيمشقعددسم  ميددف

 :م(4)شر اءاء مرءلشسب مبعببفمشرا وبيمرئع مءعنيمأيمءأ  مأسا م بسماترئع مشرعيت مشرمال س  م

                                                                                                                                                         

وع م سبسبمشعمي عئ م عيمع سمشرعس د مشرعد ومبم ا د مشرعلشرد مسودلممتق د مشراد وبيمسيد مرءلشسبمرءعومشعمء  ًشم   ً مرءل شسبمأبمشر ئ  مبشح
وع معا لبمبع لبلب م ئدتمعا دلبم  ر د رحمشرعد ومبع دلبلبم  عديمشعدمعع  مميدكم شرعبشتو ي مباتمسي ما شمشقع امعيت مرءعومعتيا مبشح

بمام دد ئ مشرعلشردد  مبععدد م يدد ومععدد مرعددخع مشراددسشسشومشيلشس دد مأيمءنددبيماددل ئ ممشرعدديت م ددتمشر ددلبلمشرمددتمءعددمي عئ م رددكمشر دد رحمشرعدد و
شرع ي  مشرع ع مبسلومم  ب ا مأبمضع ضبمشعمعع رئ مأبمع  رعمئ مر  ءحمشرا وبيمبشي سشضشومشربش  مشم  سئ " مبسشسمع نع مشرعدل مشرعيءد م

(مرعدددو م84 مغ دددسمعو دددبس مباددد شومشرع دددعبيمبسشساددد مسبدددوم)و16/0/1889و م يعددد م1887(مرعدددو مم13شرعيعدددت وء م اتددد تمغددد بمسبدددوم)م
ومدم3330ومدم3333و مع عبس مشرع  لئمشرا وبوء مشر  لسبمسيمع نع مشرعدل مشرعيءد مشرعيعدت وء مريعدوبشوم37/0/3330و م يع م3333
 .374و مام3338و مشرعنم مشرعوت مشر  ضمشقب  معو م3334

م.48ل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مامم 103(مل.مضقسشاءومع علمسيت معس  مع ق  مام1)
م.04(مل.مع علم ع  م و   ومبآ س مشرا  ضمشيلشسأ مام3)
م.41(مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام0)
مبع م علا .م13(مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام4)
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 عددق مبع ددلمشراددسشسمشيلشسأمم ل ددلًشملبءاددً م مءندد لم مددسكمرددءلشسبم س دد م ددتمشرماددل س م ددإ شممشرع ددستم ل ددلم
مددبش سومأعددبسمع ددللبمب دد مشم دد  مض ددسشضمأبمبددسشسمععدد ي معلددلمم ل ددلم ددسب معع ودد  مرددبمش مععددومادد  م

 عوحمس   معع و .مشر سب مب  
 رعق مبع لمشراسشسمشيلشسأ مأبممسكمأعدسممادل ساع مر ئد مشيلشسبم عد معد م مدسشضىممشرع ستسلومم ل لم

ر ئد مشيلشسبم س د ممادل سمشرعدق مشرد أمءادبوممشراد وبيمرئ  مبعل  م ركم  ر مشراسشسمشرمدأل قتمسودلع م مدسكم
عمدد مشيلشسبم عدديت م م ئود ممم(1)شرع ددستلا مسيءد  مبش مءدد سمشرعاب د مشرعو عدد  معديمقدد يمشرعاب د ومشرمددتم دل

 .(3)مال س  مبشعع 
 رعددق مشراددسشسمشيلشسأملبيمم ل ددلمع يدد  مبعلدد  م رددكم  ردد مشرعتدد اسشومشرمددتمعدديم ددأوئ ممشرع ددستم ل ددلم

ءعمقساد معدق ً م قدسسممدل لمعديت مشر د طمشيلشسأ مأعد مع دلمشرادسشسممشرا وبيمشي خ م  روت ومشرع و م إيم
 ري ع ظمسي مشروت ومشرع و.مولممل يئ مقم ل لموبتمشي سشضمشرعو ع  م م س مشيلشسبمس

 رع لمشراسشسمشيلشسأملبيمم ل لمعق  مم سنً مر ئد مشيلشسبمأعدسممادل س  مبعلد  م ردكممسبءد ممشرع ستم ل لم
 رءلشسبم س  ممال سمشرعق مأبمشرعقسسشومشرمتمءابومسي ئ مبسشسمشرمسبء .معبتفم    مء س م ءنبيم

ادتمشرئدل مشروئد تتمعديمض دلشسمشرادسشسمشيلشسأ مبممعلدلم دتمم ا د مشرع دي  مشرع عد  مأبم  ود معديم: الغاية -4
 م   ددد مسيددد مشيلشسبمأيمميمددد وم دددتمبسشسشمئددد ماددد شمشرئدددل مبادددبمم ا ددد مشرع دددي  مشراددد وبيم بشوقئددد م    ددد م

شرع عدد  مبشح مم ددسجمسدديمم ا دد مادد  مشرم ءدد  م ددإ معدد مشعددمئل ومم ا دد مغ ءدد مأ ددسىمءنددبيمبسشسادد معع  ددً م ع دد م
 ش و سش م  رعيت .

بمأك لًشمر ركمب ومع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مأو :"مأع مسيمشرعق مشرل ر معيمأعد   مشرتعديم إود م
ادد شمشرعددق مسوددلع ممكددبيمعدديت مشيلشسبمعا ددلبمبت اددومعدديمشرععددماسم ائددً مبب دد ًضم أودد معدديمغ ددسمشرعم ددبسمضلدد سبم

أ ن ومشرا وبيممتقءاً معيءعً  م ت رع مأيمشراسشسمشرتع يم معد مبأ ند ومشراد وبيم إود مءندبيمعديءعً مب م دسلمسيءد معدق م
م.(0)ضع ضبمشعمعع  مشرعيت  مبمأعءعً مسي م ركم إيمعق مضع ضبمشعمعع  مشرعيت م م سلمسي مشراسشسمشرتع ي"

                                                 

مه.1/3/1083(مقم س خم7(معيموت وممأل  مشرعبتع يمشرععبلأمشر  لسم  رعسعبومشرعيكتمسبوم)و/03)(مشوتسمشرع لبم1)
(مب ومع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مأو :"مبامتق  م نومشرا وبيمسي ما  مشربب ت مم لمشرع نع مأيمر و مشرم ا  مش و د  تء مبدلم3)

وم دتمض سشضشمئد مشق دب مبشراد وبي مبأيمعد ممب ديومرد مر ود مشرم ا د معديمومد ت مرد م نيومب اً مق ند ومشراد وبي مبأيمر ود مشرم ا د مسشسد
أ لم تمع  سمشرم ا  مبأببش مشرععدملست منعد مأيمشرع  رعد ومشرمدتمشبموعدومر ود مشرم ا د م دأيمشرععدملستمشسمكقئد ممي د م دسسًشمنق دسًشم

رعد عيبيم  ئد م د ر ي مشرادبءومب  رعديبكمشر دس ف؛مقيم  ئد م  رع ي  مشرع ع  موتسًشمركبيمشرععدملستمءععدلم دتمعؤععد م  د مأيم م يد مش
شركل ددسمعدديمأعددسشسمشرعددبشتو ي مبردد ركم ددإيمشرعاب دد مممو عدد مبميددكمشرع  رعدد ومشرععدديكء مبش و دد  تء مبشرمددتمممعيدد مقبش  دد ومشرععددملستم

مو مغ سمعو بس.م36/13/3311و م يع م3313(مرعو م466شربتءعء " مبسشسا مقسشومهللامسبوم)
مو مغ سمعو بس.م9/3/3336و م يع م3331(مرعو م44شسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللامسبوم)(مبسم0)
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شرعيت مشرمال س  مشرععوب  مري ئ ومشيلشس  مب دعومرم ا د مشرع دي  مشرع عد  مم  مشراب مأي مب خ
بشرععددلمسيدد م عدديمعدد سمألشضمشرعسش دد مشرع عدد  م ددإيمشعددم لعمئ مشيلشسبم ددتمم ا دد مادد  مشرم ءدد مندد يمبسشسادد م

 من ودومبسشسشمئد مع  رعد مبعقدلأمشرع دسبسء  مأعد مض شمشعدم لعمئ مرم دسماد  مشرم ءد مشرا وبيمعيءعً مبعمعاً مبأ ن وم
مرعقلأمشرع سبسء مببش   مشيرم ض.مم

 الثاني المطلب
 الظروف االستثنائية )حالة الضرورة(

بشريبشتحمرمتق م تمشرتسب مشرع لء  مب دتمعلدلماد  مشرتدسب مميمد ومشيلشسبمقمتق د ممشرابشو يمب  م
بشريبشتحمشرا تع  مب مءعنيمرئ مع  رعمئ مأبمشر سبجمسوئ مسولمعع سع مو  ت مئ مبأسع رئ  مبشح من ودوماد  ممشرابشو ي

شقسعدد  مع  رعدد مريادد وبي مض مأودد مبددلممتددسأمتددسب مشعددملو تء معلددلمشر ددس مأبم ردد ش مأبمقددسشك يمأبم ء دد و و مأبم
رتددسب م ممعددمتء مشيلشسبمعبش ئمئدد مب اددً منددبشس مبأباتدد  مأبم دد  وم مودد  مأبمس ددء يمععدديح م عددتمعلددلمادد  مش

وعدد مم ددلموععددئ مع ددتسبم ددتمعددق لمشراءدد ومقبش   مئدد م ددتم عددظممشراددبشو يرأل ندد ومشرددبشسلبم ددتم بشريددبشتحمشرعب ددبلب مبشح
شروتد ومشرعد و مب دع يمعد سمشرعسش د مشرع عد مضرد مع  رعد م عدرمشرابشسدلمبشر دسبجمسيد معام د معقدلأمشرع ددسبسء  م

وتس ددد ممع اءددد  مبرقءددد يمأ دددلمعبش ئددد مشرتدددسب مش عدددملو تء مشر يدددب مشرعدددس ع مبشرعع رددد معددديم دددإ لشسبمم ددد ب مض  ددد ل
ومودد ب م ددتمشقب مم:م ددسبترلخلدد ممشرعتيدد عواعددومادد شمبألسادد مسيدد ممتق دد معقددلأمشرع ددسبسء مشرتددسب مش عددملو تء م

شقعدد امشرادد وبوتمروتس دد مشرتددسب مش عددملو تء  مب ددتمم:مععئددبوموتس دد مشرتددسب مش عددملو تء  مب ددتمشرلدد وتم:عوئدد 
مشرسب   مشرا  تء م تمتلمشرتسب مش عملو تء  مب ركمسي مشرو بمشرم رت:مم:شرل ر 
  :مفهوم نظرية الظروف االستثنائية: األول الفرع

وتس  مشرتسب مش عملو تء مادتم ندسبممم دعيمأيم عدرمشي دسشضشومشيلشس د مشرمدتممعمقدسمغ دسمع دسبس م
 تمشقبب ومشرع لء  مءعنيمأيممعمقسمع سبس م دتم عدرمشرتدسب  مب ردكمسودلع ممكدبيم دسبس  مر ع ءد مشروتد وم
شرعدد ومأبمشعدددمعسشسمشرعسش دد مشرع عددد  مب معددد موتدد أمشرع دددسبسء مش عددملو تء مشرمدددتمممعمددد مشر ئدد مشيلشس ددد م عام ددد ا م

م.(1)عيمبقلمشرا وبيم   م    ومبشعع مرومءنيمءعت ئ مرئ م

                                                                                                                                                         

بب وم تمبسشسمآ سمأو :مسيمشرعقق يمشرلد وتمبشرل رد معديمأعد   مشرتعديم إود معديمشرععدماسم ائدً مبب د ًضم أود معديمغ دسمشرعم دبسمضلد سبم
ل س   مب م م بسمضل سم مسولع ممكبيمعيتمئ معا لبم  دسب مع دللبم ءندبيمبسشساد معديءعً ما شمشرعق مض مسولمشعمعع  مشيلشسبمرعيتمئ مشرما

سولممب سا  مبغ سمعيءومسولمسدلوممب ساد  مبت رعد مأيمعديت مع يداموا  د مشرع د ع يمعا دلم  دسب مع دللبم دتمبد وبيمشرع د ع يمشروتد ع يم
ضمبسشساد معبش ادً مرئد  مشر دسب  م أود مءندبيمعديءعً مب م دسلمسيد معدق مو مب د 3333و مبشروت ومشرلش يتمروا   مشرع  ع يمرعدو م1888رعو م

(مرعدددو م41ش و دددسش م دددتمشعدددمعع  مشرعددديت مأبمشرمععدددفم دددتمشعدددمعع  مشرعددديت " مبدددسشسمع نعددد مشرعدددل مشرعيءددد مشرعيعدددت وء مقدددسشومهللامسبدددوم)
مو مغ سمعو بس.م36/13/3331و م يع م3330

م.م116(مل.مضقسشاءومع علمسيت معس  مع ق  مام1)
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قيمم؛شرتددسب مش عددملو تء مممعيدد مبمتقدد مسيدد معب ددبس ومشرادد وبيمشيلشسأملبيمشعددملو ضبوتس دد م
عب بسئ مشرتقءعتمءنبيم  للملسشع معقلأمشرع سبسء ملبيمعبش  مبشرئل معيما  مشروتس  مابمأيممدمعنيم
 دد م ئدد ومشيلشسبممعن وددً مع ددسبسً معدديمشراءدد وم أس  تئدد م ددتمتددسب مب عددء  مسيدد مأيم ددموم رددكمنيدد مم ددومسب 

بشح سش مع يامشرلبر م)شرا  ضمشيلشسأ( مبشرعموومشقكقسمابمشعمعسشسمعقلأمشرع سبسء مبشعمعسشسمشرسب  د م دتم
م.م(1) عء مشرتسب م م سمشعملو ض

م:(3)ويرجع الفقهاء هة  النظرية إلى أساسين هما
رمتق مبم نومشرتدسب مشرع لءد  م دإ شمتدسأومتسب دً مشعدملو تء مبأ قدسومب عوممشرابشو يشق لمأيم -1

شيلشسبمسيدد ممتق دد م شومشرو ددبامشرا تعدد  م إودد م ددؤلأمضردد مومدد ت مغ ددسمععمعدد غ مممعدد سرمبوءدد م
 شر أمب  ما  مشرو با.مشرع ست

سمشرلبردد م معد م دسبسبمشرع   تد مسيدد مشروتد ومشرعد و مبشي اد ضمسيد مشعدماسشريادبشو يش مدسشومشيلشسبممضي م -3
 ددتم  ردد مشر ددسبسب مأبمشرتددسب مش عددملو تء  م ددؤلأمضردد مومدد ت مغ ددسمععمعدد غ مممعدد سرمعدد موءدد م

 عيت ومشيلشسبمممبع مرعبش ئ مميكمشرتسب .م مر شم إي مشرع ست
 مب مءعمقددسم  رادد وبيم ددتمشرتددسب مش عددملو تء م مءعمقددسمم دد ء ممشراددبشو يب ددسبجمشر ئدد ومشيلشس دد مسدديم

شرع سبسء  م عيمعام ء ومعقدلأمشرع دسبسء مأيممم دس مشيلشسبم دتمشرتدسب مش عدملو تء م سب ً مسيمعقلأم
م ع ممام ء ما  مشرتسب .

 :(0)ويجب توافر شروط حتى تتمكن اإلدارة من ممارسة هة  السلطات لمواجهة الظروف الطارئة وهي
مئددللمشروتدد ومشرعدد ومأبمب ددبلمتددس مشعددملو تتمأبمتددسب مشعددملو تء مقببددبتم ددبشل م عددءع مبغ ددسمعمببعدد  م -1

 عخع مشرلبر مبأعوئ  مأبملبشومع سمشرعسش  مشرع ع .
س دد م ئدد ومشيلشسبمسدديمل دد مبعبش ئدد مادد  مشرتددسب م دد رتسأمشرع لءدد مأبمشربعدد تلمشرا وبوءدد مبشرلعددمبس   م -3

مبش ددتسشسا مضردد مشعددم لشومشربعدد تلمش عددملو تء مرعبش ئدد مبلسضمادد شمشر تددس م ءعمقددسمشي ددسشضمشردد أممددومشم دد   
 ضسع ً مرئ  مشروتس  مابمشي سشضمشرب  لمشرعختومرل  ما  مشر تس.

                                                 

 م003و مام3331(مل.مع تع مأقبم  لم ئعت مشرا  ضمشيلشسأ مبع يامشرلبر  مب  ضمشيرم ض ملشسمشر  عع مشر ل لب معو م1)
م.م001

مض سشضشوم67(مل.م  رلم ي لمشرت اس معس  مع ق  مام3) مشرا  ضمشرك علمد  مل.مع عبلم يعت مشرا  ضمشيلشسأ مب  ضمشيرم ضمد
م.31و مغ سمعبل ملشسمشرو س مام1877عو ممشرما  ت مشرت ع مشرل وء  

ل.مم 70 مل.مسلو يمسعسب مشرا  ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء  معس  مع ق  مام69(مل.م  رلم ي لمشرت اس معس  مع ق  ما0)
.مل.مأوبسمأ علمسعخي م49 مل.مسع  يمع علم ت خ معس  مع ق  مام47ع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  ما

م.87ع ق  ماممعس  
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  ددد مأيممكدددبيمشي دددسشضشومشرعم ددد بم عام دددتمشرتدددسب مش عدددملو تء م  رادددلسمشر دددسبسأمريمميددد مسي ئددد م -0
 بعبش ئمئ  مأأمأيمشر سبسبممالسم السا .

ءددد مشيلشسبمعدددبشضم دددتمأيممكددبيمغ ءددد مشيلشسبمعددديماددد شمشرم ددس مبشي دددسشضمشقممددد ضمشرع دددي  مشرع عدد  م م  -4
شرتدددسب مشرع لءددد مأبمش عدددملو تء مادددبمم ا ددد مشرع دددي  مشرع عددد  مب   ددد ماددد شمشقعدددسمرسب  ددد مشرا ددد ضم

مشيلشسأ مب ركمقئل مشرم ا معيمغ ء مشرع ستم تما شمشرم س .
 :األساس القانون لنظرية الظروف االستثنائية: الثاني الفرع

شراددد وبيم دددتمشر ددد  مشرعددد   معددديممعدددمعلموتس ددد مشرتدددسب مش عدددملو تء مب بلاددد معددديمشق نددد ومشردددبشسلبم
م(معو مسي مأو :"م113   مو ومشرع لبم)مشقع عت 

سولمب بلممئل لمرألعيمشرابعتم عق م س مأبمغ بمأبمس ء يمععيحمأبم لب من سل متقءعءد م  دب م -1
 بتوء مرعلبم مم  لمسيملخل يم بعً .ضسخيم  ر مشرتبشسئم عسعبومعيمستءامشرعيت مشر

  دب ممعل ددلم  رد مشرتددبشسئمرعدلبملخلدد يم بعدً مأ ددسىم عدلمعبش ادد مشرع يدامشرم ددس عتمشرعيعدت وتم أغيقءدد م -3
 ليلتمأس  ت .

    مأيم وامعسعبومضسخيم  ر مشرتبشسئمقب بحمسي مشرئل مبشرعوتا مشرمتمء عيئ مبشرعمسبمشر عوء . -0
ء دددد مريع يددددامشرم ددددس عتمأيم سش دددد مشي ددددسشضشومبشرمددددلشق سمنيئدددد مأبم ع ددددئ مشرمددددتمشم دددد ومألودددد ضم  ردددد م -4

شرتبشسئ مب ركمرلىمأب مش مع تمسولمشرع يامساد مضسدخيم  رد مشرتدبشسئمأبم دتم يعد مشرمعل دلمأ ئعد م
مأعق مبشح سشضمش عم بش مشرخ ومقئ شمشر أي".مم

 م  ددب م ددسرمب ددبلمسيدد مشر اددبأمبشر س دد وم :"مسيدد مأوددمشرادد وبيم(معدديم شوم111بو ددومشرعدد لبم)
م".شقع عء مض م  رالسمشر سبسأمرم ا  مشرئل مشرععييم تمعسعبومضسخيم  ر مشرتبشسئم

  دد مأيم   د مأأمشسمادد  م ودم مسدديمضسددخيمسيد مأودد :"ممشرادد وبيم(معديم شوم113بو دومشرعدد لبم)
م  ر مشرتبشسئمريعمتي  ومشرلوء مشرم رء :م

 معسعبومضسخيم  ر مشرتبشسئم سش  معديمبقدلمشرو تد مشرعد ومأبمشرع نعد مأأممبب فم موم عام  -1
 شرع م  م خ معلبم ممم  ب م عع مس سم بعً معيمم س خمشرمبب ف.

م".ء  مريعببب مأيم بنلمع  عءً م  م س  -3
(معيم شومشرا وبيمسي مأو :"م م  دب م دلمشرع يدامشرم دس عتمشرعيعدت وتمأبم110بو ومشرع لبم)

م مسبمشرتبشسئمأبممعي  مأ ن وما شمشر   ".معت ي م خ م
شراددد وبيمشقع عدددتمشرعيعدددت وتموتدددومضسدددخيم  رددد مشرتدددبشسئمباددد يمض دددسشضشومب م دددحمععددد معدددق مأيم

ضسخوئ مب سبتئ مبسب   مشرعيت مشرم س عء مبشرا  تء مسي مأسع  م ئد ومشيلشسبمألود ضماد  مشرعمدسب مب  رمد رتم
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سب مشرع لءد مبش عدملو تء  مب ممعمقدسموتس د مشرتدسب مش عدملو تء م إيمعقلأمشرع سبسء مب تومبعب بلم تمشرتد
م سب ً مسي معقلأمشرع سبسء .

بمأك لًشمر ركمب ومع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مأود :"مأعد م ءعد م معيد م  رعسشعدءومشرمدتمأ د سمرئد م
عدديمشرادد وبيمشقع عدددتمي دد  مشرعدد   م إوودد مو ددلمأوئدد م ددلسوم   عدددمو لمرستددءامشروء  دد مشرع عدد م ددتمعسش عمددد  م

(معود مسيد مأوئد م  د مأ مم  دلمسديملخلد يم بعدً  م  دب م113شرعمعي م أ ن ومشرتبشسئمشرمتمو دومشرعد لبم)
معل لا مرعلبملخل يم بعدً مأ دسىم عدلمعبش اد مشرع يدامشرم دس عتم أغيقءد مأس د ت  مب  د مأيم  رد مشرتدبشسئم

شرعسشعدددءومشرع دد سمرئددد مرددوممعدددلمعدد س  مببدددوممبب دددفمسيدد مضسخوئددد م ددإيمأ نددد ومشومئددوم  وا ددد ضملخلدد يم بعدددً م
مم.(1)و مبأيمع مأل سم مشروء   مشرع ع م مءم سمعيمشقعسم  تً "3313شرععملستمعيم ئسموءع يم

 :الرقابة القضائية في ظ  الظروف االستثنائية: الثالث الفرع
 م ددؤلأممتق دد موتس دد مشرتددسب مش عددملو تء مضردد م ددسبجمأسعدد  مبم ددس  ومشر ئدد ومشيلشس دد معدديم
سب  دد مشرا دد ضمشيلشسأ مقددلمم ادد مادد  مشرسب  دد مب تعدد مبععددمعسبمعددبشضم ددتمشرتددسب مشرع لءدد مأبم ددتمشرتددسب م

ت أمشرع سبسء مش عملو تء  م خممعمقسمشرتسب مش عملو تء م سب ً مسي معقلأمشرع سبسء  مقلماتممبعء مرو
 ع مءععحمقإست ضمعيت مأبع مردءلشسبمرعبش ئد مشرتدسب مش عدملو تء  م عقدلأمشرع دسبسء م  اد مب تعدً مبءععدلم

م عب   م تم عء مشرتسب معبشضمن وومتسب ً مس لء مأبمتسب ً مشعملو تء .م
 تمتلمشرتسب مش عملو تء مميم وم ئ ومشيلشسبمقسنودتمشرعدق مبشرم ءد م دتمندلممبشرا سلبمشرع ع مأي م

أسع رئ مبم س  مئ  م    مأيمءابومم س ئ مسي معق  مبادبمشر  رد مشربشبعءد مأبمشرا وبوءد مشرمدتممقدسسمشم د  م
 مادد شمشرم ددس  مبأيممكددبيمغ ءدد مشيلشسبم ددتم عءدد مشق ددبش مم ا دد مشرع ددي  مشرع عدد  مبشر عدد ظمسيدد معددخع

بأعيمشرع مع  م م ا د مشرع دي  مبشر عد ظمسيد منءد يمشرع معد مبعدخعم مأءدً من ودومشرتدسب مادبمشرعا دبلم
مبشرم ء مشر اءاء معيمبسشضمماس سمشرتسب مش عملو تء .
 م  دب مر ئدد مشيلشسبمشر ددسبجمسديم ددلبلمش  م دد امأعد م  روعدد  مر دد بتمأسند يمشراددسشسمشيلشسأ م إو دد

عدديمأ دددلمعبش ئددد مشرتدددسب مش عددملو تء  معلدددلم  رددد مشرعبتدددفمشرععيدددت مم(سشسشر ئدد مشرع م ددد مقإ دددلشسمشراددد)
ب  ب مرئ مأء ً مشر سبجمسيمببشسلمشر نلمبشي سشضشو مأبمسلومعسشس بمض لشسمشرادسشسم دتمشر دنلمشرعتيدب م

م.(3)رعبش ئ مشرتسب مش عملو تء 
م

                                                 

و م3313(مرعدو م471و مببسشساد مسبدوم)9/6/3313و م يعد م3313(مرعو م001(مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللامسبوم)1)
مو مب عءعئ مغ سمعو بسب.م36/7/3313و م يع م3313(مرعو م497و مببسشسا مسبوم)36/7/3313 يع م

م.47عس  مع ق  مام(مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ م3)
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 الثالث المطلب
مأةمال السيادة

يمشقمدلشتمع يدامشرلبرد مشرعسوعدت مبشرد أم عب قئد مأ دسجممعمقسمأسع  مشرعء لب مأبمأسع  مشر نبع مع
ممعي م عيت مشر نوم تمشرلبر معيمسب   مشرا  ضمشيلشسأ مبرقءد يمأسعد  ممت تع معيمأسع  مشرعيت مشرموع  ء 

ومو ب م تمشقب ممعس فمم: سبترلخل ممشرعتي شرعء لبمبشرمتممعملو معيمسب   مشرا  ضمشيلشسأ معواعوما شم
مشرعيعددت وتمعدديبشرا دد ضممشرع ددستأسعدد  مشرعددء لب مب ددتمشرلدد وتمععدد   سمأسعدد  مشرعددء لب مب ددتمشرل ردد معببددفم

مأسع  مشرعء لب مب ركمسي مشرو بمشرم رت:مموتس  
 :تعريف أةمال السيادة: األول الفرع

 أوئدد مت تعدد معدديمأسعدد  مشرعدديت مشرموع  ءدد مشرمددتمممعمدد م   دد و م ددلمسب  دد مم:ءا ددلم أسعدد  مشرعددء لب
م.(1)شرا  ضمق عء م بسا مأبمعت اسا معبشضمسب   مشيرم ضمأبمسب   مشرمعبءرمأبمسب   م  امشر سسء 

أسعدد  مشرعددء لبم أوئدد :مشقسعدد  مأبمشي ددسشضشومشرمددتمم ددلسمسدديموةرفةةت محكمةةة العةةدل العليةةا ببددلم
م   ددسا م عام دد مادد  مشرعدديت مشرعيءدد مرموتددءومسخب مئدد م  رعدديت ومم ادد معدديت م نددوم معدديت مضلشس دد شر نبعدد م  سم  سم
بشرعددئسمسيدد مم   ددعمئ مععليدد مرع دد رحمشرلبردد مشرستءعدد مرم ا دد مع ددي  مشر ع سدد مشرعء عددء منيئدد م شرع عدد مشق ددسىم

وقءدد  مأعدد مشراددسشسشومشرمددتمم ددلسمبشي ددسش مسيدد مسخب مئدد معدد مشرددلب مشق م ش مددسشوملعددمبسا مبمعدد  سما ت مئدد مشرع عدد 
سوئددد ممتقءادددً مريادددبشو يمبشقوتعددد مبمعق دددسًشمريع ددد رحمشر  س ددد مري عئدددبسم ئدددتمسعدددلمضلشسأمبردددءامعددديمأسعددد  مشرعدددء لب م

م.(3)ب  رم رتم  ب مشرتعيمقئ  مشراسشسشومأع ومع نع مشرعل مشرعيء 
ب مم   ما  مشرت تع معيمأسع  مشرعيت مشرموع  ء مرسب  د مشرا  دتمشيلشسأمأبمشرا د ضمشرعد لأ م دخممكدبيم
عب ددبسً مريتعدديم  ئدد م  يرمددد ضمأبم دد رمعبءر معددبشضم دددتمشرتددسب مشرع لءدد مأوم دددتمشرتددسب مش عددملو تء  مب  رمددد رتم

                                                 

مضقسشاءومع علمسيت معس  مع ق  مام1) مل. مو  س معس  مع ق  مام181( م  قسم  ل مل. مشروتس  م00  معيءع يمشرتع بأ  مل.  
م علا  مل.م  ت بم سبوت مم139و مام1881شرع ع مرياسشسشومشيلشس   ملسشع معا سو  ملشسمشرعنسمشرعسات مشرت ع مشرع لع  معو م بع 

وع  مشراسشسشومشيلشس  م تمشروت ومشرا  تتمشر  شتسأ مسع ر ملنمبسش  م  عع مع علم ء س م عنسب مشر  شتس معو متقءع مب  ضمببفمم
م.44و مام3311

و مغ سمعو بس مبسشسا مقسشومهللامسبوم7/11/1888و م يع م1889(مرعو م91(مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللامسبوم)3)
و مغ سمعو بس مبسس مئ م تمبسشسمآ سم أوئ :"مشقسع  مشرعمعيا م عخب مشرعيت ومشرموع  ء م11/7/3333مو م يع 3333(مرعو م19)

  رعيت مشرم س عء  مب عرمض سشضشومشقعيمشرلش يتمنإسخيم  ر مشرتبشسئ مبشقسع  مشرعمعيا م  رعخب ومشرلبرء مبشرلقيبع عء مب عرم
مرءا مشيلشسأ مش سما   مبأي مشر ساء   م)مشقسع   مهللامسبو مقسشو مبسشسا  مشرعء لب". مأسع   مبرءامعي مشقسع    ما   مبق ل مرعو م77عي )

مو مغ سمعو بس.7/13/1888و م يع م1889
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رموع  ءدد مضردد مض ددع ضم ددع مأسعدد  مشرعددء لبم إوئدد مم ددنلم تددبسبمسيدد م اددبأمب س دد ومشق ددسشلمض شمعدد مر ددأومشرعدديت مش
م.(1)سي مم س  مئ مببسشسشمئ مريمئس معيمشرسب   مشرا  تء 

 :معايير أةمال السيادة: الثاني الفرع
معللومعع   سمم ل لمأسع  مشرعء لب مبمع   ا مسيمأسع  مشيلشسبمشق سى مضرد مأساعد مععد   سمبادتم

شرع ميتددد  مبشرا تعددد مشرا ددد تء  مبشرمدددتمعدددوق وئ مسيددد مشرو دددبمشر  سددد مشرعء عدددت مبتقءعددد مشرععدددل مبشقسعددد  م
مشرم رت:

 معللما شمشرععء سم تمشر  س مشر أمل  م ئ مشيلشسبمضر مشم   مشرادسشس م دإ شم: أواًل: معيار الباةث السياسي
من يمشر  س معء عءً م ئبمعيمأسعد  مشرعدء لب مب  رمد رتم م   د مرسب  د مشرا د ضمعدبشضمند يمب د ضمشيرمد ض 

 مأعدد مض شمرددومءندديمشر  سدد معء عددءً  م ءعمقددسمشرععددلمعدديمشقسعدد  مشيلشس دد مشرمددتمم  دد م(3)أبمب دد ضمشرمعددبءر
 .(0)رسب   مشرا  ضمشيلشسأم

 ممدسكمقو دم؛بءع  مسي ما شمشرععء سمأو م وا د مشرم ل دل مب دؤلأمضرد ممبعدء موتد أمأسعد  مشرعدء لب
 ددإ شمأسشلومشرعدديت مأيمم ودد مسعيئدد مأبمم ددس ئ معددديممأعددسمم ل ددلمأسعدد  مشرعددء لبميسشلبمشرعدديت مشرموع  ءدد  

سب   مشرا  ضمشيلشسأ مم سسومأيمشر  س معء عت مب  رم رتم إيما شمشرععلمءعمقسمسعًخمعيمأسعد  مشرعدء لبم
م.(4)ب م    مرسب   مشرا  ضمشيلشسأم

شرعديت مشرموع  ءد  مءعمولما شمشرععءد سمسيد مأعد امعب دبتمشرععدلمشرد أمم دلس م: ثانيًا: معيار طبيعة العم 
 ددإ شمندد يمشرععددلمأبمشرم ددس م ددلسم عو عدد  معع سعددمئ مربتءعمئدد مشر نبعءدد  م ءعمقددسمعدديمأسعدد  مشرعددء لبمب م
   دد مرسب  دد مشرا دد ضمشيلشسأ مأعدد مض شمندد يم عو عدد  معع سعددمئ مربتءعمئدد مشيلشس دد م إودد مءعمقددسمسعددًخمضلشس ددً م

 .م(1)    مرسب   مشرا  ضمشيلشسأم
قودد مء ددع مشرمعسبدد مقدد يمعدد م ددل لم ددتمم؛شرععءدد سم أودد مععءدد سمعددقئومبغ ددسمبش ددحمبءعد  مسيدد مادد ش

م.(6)ش م  امشر نبع  مبع مءنبيمعيمش م  امشيلشسب
اددتمشقسعدد  مشرمددتمم ددلسا مم:أسعدد  مشرعددء لبم معلددلمادد شمشرععءدد سم ددتمأي م: ثالثةةًا: معيةةار األةمةةال المختلطةةة

 مم  د مرسب  د مشرا د ضمشيلشسأ معلدلمشقسعد  مشرعمعياد مشرعيت مشرموع  ء م عو ع  مسخبمئ م عيت مأ دسى م
                                                 

م.ممم43وم مام3334(مل.مسلو يمسعسب مشرا  ضمشيلشسأ مب  بمشيرم ض معو أبمشرعع س م  يعنولس   مشرت ع مشرل وء  معو م1)
م.17 مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام(مل.مسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا3)
م.14(مل.مسع  يمع علم ت خ معس  مع ق  مام0)
م.43(مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام4)
م.ممم86(مل.مسلو يمسعسب مشرا  ضمشيلشسأ مب  بمشيرم ض معس  مع ق  مام1)
م.71(مل.م  رلم ي لمشرت اس معس  مع ق  مام6)
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قددلسببمشرع يددامرخوعادد ل مأبم  ددلمشرع يددا مأبمببددفمأسع ردد  م معمقددسمادد  مشقسعدد  معدديمأسعدد  مشرعددء لبمب م
 .(1)م   مرسب   مشرا  ضمشيلشسأم

شرموع  ءددد م دددتمبءعمقدددسمأء دددً معددديمأسعددد  مشرعدددء لبمب ددد ماددد شمشرععءددد سمشقسعددد  مشرمدددتممأم ئددد مشرعددديت م
سخبمئ مع مشرلب مشق وقء  معللمم  ل مشرععسشضمأبمع قئو مأبمضسدخيمشر دس  مأبمسادلمشر ديح مب  رمد رتم م

م.(3)م   ما  مشقسع  مرسب   مشرا  ضمشيلشسأم
 عق مسلومبلسبمشرعع   سمشرع  ا معيمض   لمععء سمبش دحمقسعد  مشرعدء لب م: ثالثًا: معيار القائمة القضائية

برعلومعالسبمشرعا مسي مم ل دلمععءد سم   دلمقد يمشقسعد  مشيلشس د  مبأسعد  مشرعدء لب مشم د مشرعاد مضرد ممعدلشلم
 :م(0)شقسع  مشرمتمشسمقسا مشرا  ضمسعلمعيمأسع  مشرعء لب مبممعللما  مشقسع  م ءع م يت

 ( معلدددلملسدددببمشقسعددد  مشرعوتعددد مرعخبددد مشرعددديت مشرموع  ءددد م  رعددديت مشرم دددس عء م)شرعددديت مشرموتءعءدددم -1
 شرع يامرخوعا لمعبشضمشرلبسشومشرع لء مأبمشرلبسشومش عملو تء  مأبمبسشسشوم لمشرع يا.م

شقسعد  مشر   د مم:شقسع  مشرعمعيا م عخب ومشر نبع م  ردلب مشق وقءد معدبشضم دتمببدومشرعديومعلدل -3
 معقت مشرع ع .ضسخيمشر س  مأبمشرمشر س :معلل  رعع الشو مأبمشرعخب ومشرلقيبع عء  مأبمببوم

علددددلمضسددددخيمشرلبردددد مرأل ندددد ومشرعس ءدددد  مأبمضسددددخيم  ردددد مم:شقسعددد  مشرعمعيادددد م ددددأعيمشرلبردددد مشرددددلش يت -0
 شرتبشسئ.

شقسع  م، (4)شقسع  مشرمتممعمقسمعيمأسع  مشرعء لبمباتوقد بينت أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية 
يت مشرموع  ءددددد م  رعددددديت مشقسعددددد  مشرعمعياددددد م عخبددددد مشرعدددددع ددددد مشرادددددبشو يمشقع عدددددء م)شرلعدددددمبس( مبمشرعمعياددددد مقمو
شردلش يتمم عدرمشي دسشضشومشرعمعياد م د قعي  رعخبد ومشرلبرءد مبشرلقيبع عدء  مبممشقسعد  مشرعمعياد شرم س عء  م

شقسعددددد  مشرعمعياددددد مقموع ددددد معدددددبشلمش مع بءددددد ومعلدددددلمضسدددددخيم  رددددد مشرتدددددبشسئ مب عدددددرمشقسعددددد  مشر ساءددددد  مبم
 بشرعع الشو.

 من أةمال السيادة الفلسطينيوالقضاء  المشرعموقف : الثالث الفرع
 د مشرما  دتمريود امن  د  مب تدسمشردوامسيد مم  د يمملقد كفة  المشةرع الدسةتور  الفلسةطيني

شقسع  مشيلشس   م   موام تمشرا وبيمشقع عتمسيد مأي:"مشرما  دتم د مع دبيمبعنعدب مريود امن  د  م
                                                 

م.16سع  يمع علم ت خ معس  مع ق  مام(مل.م1)
م.77(مل.م  رلم ي لمشرت اس معس  مع ق  مام3)
 مل.مسلو يمسعسب مشرا  ضمشيلشسأ مب  بمشيرم ض معس  مع ق  م43(مل.مع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ معس  مع ق  مام0)

مبع م علا .مممم133ام
و م1889(مرعدو م91و مببسشساد مسبدوم)13/13/1888و م يعد م1889(مرعو م77مسبوم)(مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللا4)

مو مب عءعئ مغ سمعو بسب.م11/7/3333و م يع م3333(مرعو م19ببسشسا مسبوم)مو 7/11/1888 يع م
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ويحظر النص في القةوانين ةلةى تحصةين أ  قةرار أو بركلم يعت وتم  مش رم  ضمضر مب  ء مشرتقءعدت م
 مروم وامسي موتس  مأسعد  مشرعدء لبم دتمشرادبشو يمشرعمعياد م ععدلم منع مأو م(1)"ةم  إدار  من رقابة القضاء

 مئدد لمع نعدد مشرعددل مشرعيءدد مشرع دد كومشروت عءدد مشرعيعددت وء مبشراددبشو يمشر   دد مقددلسبىمشيرمدد ضمبمددسكمشقعددسم 
م.شرعيعت وء مبشرمتمأ  ومقئ  مشروتس  

 ددتمشركل ددسمعدديمأ ن عئدد ممأخةةةت محكمةةة العةةدل العليةةا الفلسةةطينية بنظريةةة أةمةةال السةةيادةوقةةد 
بشسمقددسومأوئددد مغ ددسمع م ددد مقوتدددسمشراددسشسشومشر ددد لسبمسددديمشر دد كومشرععدددنسأمراتددد تمغدد بم  سم ددد سمأيماددد  م
شراددسشسشوممعددامشقعدديمشرعدد ومبشرعددء لبمشرلش يءدد  م  دد مبددسسوم ددتم  لءدد وم نعئدد مأودد :"مرعدد مندد يمشرل قددومعدديم

 دددددد لسمعدددددديمشر دددددد كومشرعدددددد ومقمدددددد س خممش تددددددختمسيدددددد مشقبسشأم ددددددأيمشسمادددددد  مشرععددددددملستمءعددددددمولمضردددددد مأعددددددس
و مبوددامسيدد مشرادد رمسيءدد مأ وعدد مب ددلمب  دد  م ددتمعندد يمأعدد يمبندد يمادد شمشقعددسم م   دد م13/9/1819

تيددد مضرمددد ضمأعدددسمشراددد رمشرعادددلومعددديممرسب  ددد ماددد  مشرع نعددد م  سم ددد س معمعيادددً م  رعدددء لبمبشقعددديمشرعددد و م دددإي م
م.(3)شرععملستمغ سمعل لمبمكبيمشرع نع مغ سمع م  مقوتس "

بب وم تم نومآ دسمسيد مأود :"م إوود مو دلمأيم اد مشراد وبيمشيلشسأمبش  مئد لمشرا د تتمبدلمشعدماسم
سي مأيمأسع  مشرعء لبماتمشقسع  مشرعمعيا م عخب مشرعيت مشرموع  ء م  رعيت مشرم س عء  مب عدرمض دسشضشوم

بشرلقيبع عدء  مب عدرمشقسعد  ممشقعيمشرلش يتمنإسخيم  ر مشرتبشسئ مبشقسع  مشرعمعيا م  رعخب ومشرلبرء 
م.(0)مشر ساء ..."

بب وم تم نومآ دسمسيد مأود :"م إوود مو دلمأيم اد مشراد وبيمشيلشسأمبش  مئد لمشرا د تتمبدلمشعدماسم
سي مأيمأسع  مشرعء لبماتمميكمشقسع  مشرمدتمم دلسمسديمشر نبعد م  سم  ساد معديت م ندوم معديت مضلشس د م

شرعيءدد مرموتددءومسخب مئدد م  رعدديت ومشرع عدد مشق ددسىم  ددعمئ مععليدد مرع دد رحممم   ددسا م عام دد مادد  مشرعدديت 

                                                 

مو.3331(معيمشرا وبيمشقع عتمشرععل مرعو م03(مشرع لبم)1)
مشرعيعت وء م ات تمغ ب3) مرعو م38سبوم)م(مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء  و مع عبسد مع مد سبمعيمبدسشسشوم13/0/1818وم يع م1819(

مشر د ضمشرعد  دس معس د معد ق  مام م م معي مق  بامشسم  سمشي سشضم31ع نعد مشرعدل مشرعي د   م ءع  م"  مبب وم تم نومآ سمأو :
أبمشربشب مقيمأسع  مشرعء لبمشرمتممابومقئ مشرعيت ممشرعتعبيم ء مسعًخمعيمأسع  مشرعء لبم إيما شمشرل  م مءابومسي مأع امعيمشرا وبيم

أبمشرلبر مءنبيم  سلئ معء عءً مبمكبيمععيا م عع تلمع  س  ممعامنء يمشرلبر مبب بلا  مبرئ م ي مقموع  مشرابشو يمشقع عء مشرلعمبس  م
مع بء ومق وئ مبا يمميكمشرلب مب اء مشقسع  مشرمتمباسبش طمشر نبع م  رع  رامشروء قء  مبن ركمسبش طمشرلبر مع مشرلب مشق وقء مبموع  مش 

رئ معع ام  رعء لبمشرع ع مريلبر  مب موسىم تمض سشضمشرا رمسي مأ   امبشسما رئومبشعمعسشسممببءعئوم  بسبمغ سمع سبس مع مءعنيم
و م يع م1889(مرعو م36ومهللامسبوم)عع مشراب مأيما شمشي سشضمسعًخمعيمأسع  مشرعء لبم" مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسش

مو مغ سمعو بس.ممم6/13/1889
مو مغ سمعو بس.م13/13/1888و م يع م1889(مرعو م77(مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللامسبوم)0)
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 سما ت مئد مشرع عد  م شرلبر مشرستءعء مرم ا د مع دي  مشر ع سد مشرعء عدء مبشرعدئسمسيد مش مدسشوملعدمبسا  مبمعد
مم.(1) سش مسي مسخب مئ مع مشرلب مشق وقء "بشي

  ومشرع نع م د بمشرعاد مشراد وبوتمشرد أمءعمقدسمب تمأ ن وم ل ل مرع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء م
أيموتس د مأسعد  مشرعددء لبمب دع مسد سم ددتم قد يمعقدلأمشرع ددسبسء مبعدء لبمشراد وبي مبألوددوم دتم نعئد مسيدد م

سعد  مبشرادسشسشومشيلشس د معديمسب  د معببفمشرع ستم تمشرا وبيمشقع عتمبشر أموامسي م تدسمم  د يمشق
مي:"مشرا  ض م   مب روم تم  لء وم نعئ مأ

شرا وبيمشقع عتمشرعيعت وتمرومءأ  مقئد  مشروتس د  مب دعيمري عءد م د مشري دبضمم خ  مشراب مأي م
ريا دد ضمبشرما  ددتمأع عدد ملبيممع  دد مقدد يمأ ددل منعدد م تددسمسيدد مشرعدديتم يمشرم ددس عء مبشرموع  ءدد مشرددوام ددتم

  بسئ مرسب  د مشرا د ض ممشرابشو يمبشريبشتحمشر  لسبمسوئ مم   يمأأمعيمشراسشسشومأبمشقسع  مشيلشس  معي
ب  رمددد رتم دددإيم عءددد مشرادددسشسشومبشقسعددد  مشيلشس ددد مشر ددد لسبمسددديمشر ئددد ومشيلشس ددد مم  ددد مرسب  ددد مشرا ددد ضم
شرعيعدت وتمرمادل سمعدلأمع ددسبس مئ  مباد شمشقعدسم ددمخضومب ع ءد مبمسعد خمبشحسددخضمعقدلأمشرع دسبسء  مبمددلسءوم

شراد وبوتمشرعديءو مبء دنلمش مسشعدً مرعقدلأمشرع دسبسء مم ابأمشق سشلمب س د مئومشر   دء  مب مبش د معد مشرعوتد 
ب ع ءدد م اددبأمشق ددسشلمب س دد مئو مبءعمقددسم ع ءدد م ع ردد مب ددسبس  مري ئدد ومشيلشس دد مب ددع يمرب ددلبمو دد تئ م

مشيلشسأمبشوع  ع .مم
ب عدددوً م عدددلمشرع دددستمشرعيعدددت وتمشرددد أمردددومء  ددديمأسعددد  مشيلشسبمعددديمسب  ددد مشرا ددد ضمشيلشسأمبردددومءأ ددد م
قوتس دد مأسعدد  مشرعددء لب م   دد مبأوئدد ممعمقددسمبعدد ي م ت ددسبمرع دد لسبم دد مشرما  ددت مبم ددنلمعع عددً م ت ددسًشم ددتم

بم دنلمعع عدً م د س ً م د م س حمببش حمسي معقدلأمشرع دسبسء ممش م ضم مبموتبأمسي (3)مب س  مئو ابأمشق سشلم
م.مم(0)مأسع رئ بمئلومععئبومشرلبر  م ئتممتي م لمشرعيت مشرموع  ء مرمععلمع مم  ضملبيمسب  مأبم ع  مسي م

مجلةس الدولةة الفلسةطيني فةي نةص  بد وبيمممشةروعوفي هةا السيا  ننتقد ونستغرب موقف واضةعي 
ع يدددامشرلبرددد م ددد روتسم دددتمشرتي ددد ومشرعمعياددد م :م"م مم دددمامع ددد كومعوددد مبشرمدددتمو دددومسيددد مأو دددم(11المةةةادة )

بددسشس مسددلومشق دد مقئدد شمشرددوامبسددلوم  أسعدد  مشرعددء لبم" مبوددلسبمشرع ددستمشرعيعددت وتمسوددلمعو ب دد مادد شمشرع ددسبتمبشح
م  ددد يمأأمبدددسشسمأبمسعدددلمضلشسأمعددديمسب  ددد مشرا ددد ضمشيلشسأمشرعيعدددت وتمب ردددكم س دددً مسيددد معقدددلأمشرع دددسبسء م

مبعء لبمشرا وبي.
                                                 

غ دسمعو دبس مباد شومشرععود مبسشساد ممو 7/11/1888و م يعد م1889(مرعو م91(مبسشسمع نع مشرعل مشرعيء مشرعيعت وء مقسشومهللامسبوم)1)
مو مغ سمعو بس.م11/7/3333و م يع م3333(مرعو م19سبوم)

م.133(مل.مع علمن علمأقبمر ي  معس  مع ق  مام3)
م.96(مل.مسيتم ت سم تو بأ معبعبس مشرا  ضمشيلشسأ مشر  ضمشقب  معس  مع ق  مام0)
م
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 خاتمة الدراسة
 علمأيمشومئ و معيمشرلسشع مبشر   مبشرمبام تم عء م  تء ومشرعب بتم ي و مضر مع عبس معيم

مشروم ت مبشرمب ء و مبشرمتموبسلا مسي مشرو بمشرم رت:م
 :أواًل: نتائج الدراسة

مشرا وبي مبعس  يما شمم -1 مشرع سبسء مبعء لب أكلمشرع ستمشرلعمبسأم تمشرا وبيمشقع عتمسي معقلأ
 شرعقلأمسي م عء مشرعيت ومبشرئ ت ومشر  كع م تمشرلبر .

مبنعلم  مشرما  تمر عء مشرعبشتو ي م -3 مشرا  تء   مشرع ستمشرعيعت وتمسي مشعماخ مشرعيت  أكل
 سب   مشرا  ض.ب تسمم   يمأأمسعلمأبمبسشسمضلشسأمعيم

معقسمعالع ومشرلع م سمأبمشرعبشل  مأبمضسخو ومشر ابأمسيمعسش لمم سسمشر عب مبآع رئ  مبسيم -0
مشرع مع  مب  رم رتمممعم م مشربتوء  مبمم عيممب  ئ ومس ع  مبع  لئمأع عء مءابومسي ئ    رمئ 

مش مشرا وبوء  مشراءع  مق شو مريمتق   مبشرا قي  م  ئ  مشربشسلب مشرا وبوء  مشرابشسلمشرابشسل مقئ  مممعم  رمت
م.ميتم يمشرم س عء مبشرموع  ء شرلعمبس   مب مسم مسي م ركمب ب مسلومع  رعمئ معيمبقلمشرع

مشرعيت م -4 ما   مبب ل مقسع رئ  معع سعمئ  مسول ممال س   معيت  مشرعيعت وتم ئ ومشيلشسب مشرع ست عوح
 مشيلشسبم تمم ا  ما شمقم ا  مشرع ي  مشرع ع  مب عيمع سمألشضمشرعسش  مشرع ع  م إ شمشعم لعمئ

ما  م مرم س مشعم لعمئ  مض ش مأع  مشرع سبسء   مشرا وبيمبعقلأ مبأ ن و مبعمعاً  معيءعً  مبسشسا  من ي شرم ء 
 مشرم ء من وومبسشسمئ مع  رع مرعقلأمشرع سبسء مببش   مشيرم ض.

لفلسطينية أخة محكمة العدل العليا اب  ضممرومءأ  مشرع ستمشرعيعت وتمقوتس  مأسع  مشرعء لب مض مأي مم -1
م أسع  مبهة  النظرية  مشراسشسشومشرعمعيا  مقوتس مع م   مغ س مبشسمقسومأوئ  مأ ن عئ  معي مشركل س  ت

 مشرعء لب.
سي مأو :"م مم مامع  كومع ياممجلس الدولة الفلسطيني  ب وبيمممشروعمن م(11نصت المادة ) -6

 شرلبر م  روتسم تمشرتي  ومشرعمعيا م أسع  مشرعء لب".
 :التوصياتثانيًا: 
مشمشراد وبيم مرعد مرئد لشسمبد وبيمع يدامشرلبرد مشرعيعدت وترعدسس معديمبشح دمندةو المشرع الفلسةطيني -1

عديمأاعءدد م دتمع دد  م ع ءد معقددلأمشرع دسبسء  مب ع ءدد م ادبأمب س دد ومشق دسشل مبشعددماسشسمشقب دد تم
 شرا وبوء .

ومشرلعد م س مأبم سش  مسيد مضر شعءد مشرو دبامشردبشسلبم دتمعادلع ندةو المشرع الدستور  للنص  -3
 شربشسلبم تمشرعبشل  مأبمضسخو ومشر ابأ.
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وامشرادد وبيمشرما ددلم م ءدد ميتمئ مشرمال س دد مشرععوب دد مرئدد مقددوددلسبمشر ئدد ومشيلشس دد مسوددلمعع سعددمئ مرعدد -0
مشرع سبتمبابمم ا  مشرع ي  مشرع ع  مبشرععلمسي م عيمع سمألشضمشرعسش  مشرع ع .

بددسشس مضردد مسددلومموددلسبمشرع ددستمشرعيعددت وتمسوددلمعو ب دد مع ددسبت -4 بدد وبيمع يددامشرلبردد مشرعيعددت وتمبشح
شق ددد مقوتس ددد مأسعددد  مشرعدددء لب مبشرمأك دددلمسيددد مسدددلومم  ددد يمأأمبدددسشسمأبمسعدددلمضلشسأمعددديمسب  ددد م
شرا دد ضمشيلشسأمشرعيعددت وت مب رددكم س ددً مسيدد معقددلأمشرع ددسبسء مبعددء لبمشرادد وبي مب  رمدد رتم  دد م

 .(معيما شمشرع سبتمرعلوملعمبس مئ 13   مشرع لبم)
  د تمن  د مشقسعد  مشحمولسبمشرا  ضمشيلشسأمشرعيعت وتمري دلمعديممتق د موتس د مأسعد  مشرعدء لب مبم -1

(معددديم03بشرادددسشسشومشيلشس ددد مشر ددد لسبمسددديم ئددد ومشيلشسبمرسب قمددد مشرا ددد تء مضسعددد ً مردددوامشرعددد لبم)
 شرا وبيمشقع عت.
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 قائمة المراجع
 :أواًل: الكتب

ع علمسيت مشرا  ضمشيلشسأ مب  ضمشيرم ض ملشسمشروئ  مشرعساء  مشرا اسب مغ سمعبل مشرلنمبسمضقسشاءوم -1
 شرت ع مبعو مشرو س.

 و.1888شرلنمبسمأوبسمأ علمسعخي مبعءطمشرا  ضمشيلشسأ ملشسمشروئ  مشرعساء  مشرا اسب معو م -3
م تمم يء ومع يام -0 ملسشع  مشيلشسأ  مشر عءطم تمشرا  ض مو  س  مشرع سأمشرلنمبسم  قسم  ل شرلبر 

قلشس م تم ع ء معقلأمشرع سبسء  ملشسمشروئ  مشرعساء  مشرا اسب معو م  و.3313ومددم3311بشح
شرلنمبسم بس تم ع  مع سأ مببشسلمبأ ن ومشرا  ضمشيلشسأ ملسشع معا سو مق ل مشروتس  ومبشرع  لئم -4

 و.3336و 3331 تمب  ضمع يامشرلبر م تم سوع مبع س مشرت ع مشرع لع  معو م
رلنمبسم ع يمسلع يمع علمسلع ي ملسبام تمب وبيمشرا  ضمشيلشسأ مشرلشسمشر  ععء  مق سبو معو مش -1

 و.1898
مب  ضم -6 مشرععبلء   مشرعساء  مشرععيك  م ت مشرعت رو مل بشي مشيلشسأ  مشرا  ض مشرت اس  م ي ل م  رل شرلنمبس

مش مشرس  ر  مبش بم  ل  مشرا وبي معنم   معا سو   ملسشع  مشرمعبءر  مب  ض مد معو مشيرم ض مشرل وء   رت ع 
 و.3314

شرلنمبسمسع أمشر  سس مشرا  ضمشيلشسأمبسب قم مسي مأسع  مشيلشسب مب  ضمشرمعبءرمدمب  ضمشرمأل  مدم -7
 و.1893شرعسش ع ومشيلشس   ملشسمشروئ  مشرعساء  مشرا اسب معو م

مأ  يء م تممشرلنمبسمسع  يمع علم ت خ مب  ضمشيرم ض م ع و مريعع بشبمب ع ء مريع سبسء  ملسشع  -9
 و.3336وتومشرا  ضمشيلشسأمشرعا سي ملشسمشروئ  مشرعساء  مشرا اسب معو م

شرلنمبسمعيءع يمع علمشرتع بأ مشروتس  مشرع ع مرياسشسشومشيلشس   ملسشع معا سو  ملشسمشرعنسمشرعسات م -8
 و.1881شرت ع مشرع لع  معو م

بيمشيلشسأ ملسشع معا سو  ملشسمشروئ  مشرلنمبسم خحمشرل يم ب أ مشرع  لئمغ سمشرعنمب  م تمشرا و -13
 و.1889شرعساء م  را اسب معو م

شرلنمبسمسقلمشر ي لمع علمسيت معقلأمشرع سبسء م تمشروت ومشيعخعتمبشقوتع مشرا وبوء مشرعع  سب م -11
 و.1894لسشع معا سو  مس رومشركم م  را اسب مشرت ع مشقبر  معو م

 و.1886ا  ضمشيلشسأ معو أبمشرعع س  مشيعنولس   معو مشرلنمبسمسقلمشرموتم ع بوتمسقلمهللا مشر -13
شرلنمبسمسقلمشرعم حمأقبمشري ل مب  ضمشرع سبسء  ملسشع معا سو  ملشسمشروئ  مشرعساء م  را اسب معو م -10

 و.1889
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شرلنمبسمسقلمشرو  سمسقلمهللامأقبمععئلشو  معبعبس مشرا  ضمشيلشسأم تم يعت ي مشركم  مشقب  م -14
 ء  مشرا اسب مغ سمعبل معو مشرو س.لشسمشروئ  مشرعسا

شرلنمبسمسلو يمسعسب مشرا  ضمشيلشسأ مب  ضمشيرم ض معو أبمشرعع س م  يعنولس   مشرت ع مشرل وء  م -11
 و.3334عو م

شرا  ضمشيلشسأ معقلأمشرع سبسء  ملسشع معا سو  معو أبمشرعع س  مشيعنولس   مشرت ع مشرل وء  معو م -16
 و.3334

م ت -17 مسيتم ت س مريو سمشرلنمبس مشرلا    ملشس معنم   مشقب   مشر  ض مشيلشسأ  مشرا  ض معبعبس  و بأ 
 و.3334بشرمب   م عع ي مشرت ع مشقبر  مشي لشسمشقب معو م

مبشرمب   م -19 مريو س مشرلا    ملشس معنم   معا سو   ملسشع  مشيلشسأ  مشرا  ض مشر ب نت  مع عل مسعس شرلنمبس
مو.3337سع ي مشرت ع مشقبر  مشي لشسمشرل ر  معو م

 و.3313شرلنمبسمع  لمسشغ مشر يب مشرا  ضمشيلشسأ ملشسمشر  عع مشر ل لبم  يعنولس   معو م -18
مو.3338شراسشسشومشيلشس   ملشسمشر  عع مشر ل لبم  يعنولس   معو م -33
شرلنمبسمع علم ع  م و   ومبشرلنمبسم علأمع علمشرع عت مشرا  ضمشيلشسأم تمشرععيك مشرعساء م -31

 و.3313روت ومل بشيمشرعت رومشر ل ل ملسشع معا سو  مشرت ع مشقبر  معو مشرععبلء مت اً م
شرلنمبسمع علمسقلمشرع  مشرعو سى مع يامشرلبر مبشرسب   مشرا  تء مسي مأسع  مشيلشسبم تم عئبس  م -33

 و.م3330دم3333عت ع مشيعسشض مت ع ممعا سو  ع سمشرعساء  ملسشع م
م -30 مشيلشسأ  مشرا  ض م يعت  مع عبل مشرما  ت مشرلنمبس مض سشضشو مد مشرك عل مشرا  ض مد مشيرم ض ب  ض

 و.1877شرت ع مشرل وء  ملشسمشرعنسمشرعسات معو م
شرلنمبسمع تعتمأقبم  لم ئعت مشرا  ضمشيلشسأمبع يامشرلبر  مب  ضمشيرم ض ملشسمشرعتقبس وم -34

 و.مم1888شر  ععء مشيعنولس   معو م
 :ثانيًا: الرسائ  العلمية

ت متقءع مب  ضمببفمموع  مشراسشسشومشيلشس  م تمشروت ومشرا  تتمشر  شتسأ مشرلنمبسبم  ت بم سبو -1
 و.3311سع ر ملنمبسش  م  عع مع علم ء س م عنسب مشر  شتس معو م

 :العلمية األبحاثثالثًا: 
موت ب مدم   ت  ( مع ي مشم  لم -1 شرلنمبسم ؤشلمع علمشرو لأ معقلأمشرع سبسء م تمشرعا م)علربر مد

م مشرعللمشر  عع و مشقبر   مشرعو  مشق اس  م  عع  مشيعخعء   مشر س ع  مب  ب  مرلسشع و شرعساء 
 و.1884شرل وت مأكمباسمعو م
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 :رابعًا: القوانين
 و.1833عسعبوملعمبسم يعت يمرعو م -1
 و.1849شرلعمبسمشرعؤبومر نبع مسعبوم يعت يمرعو م -3
 و.1811رعو مم(311شرا وبيمشقع عتمسبوم) -0
 و.1863شرا وبيمشرلعمبسأمرعو م -4
 و.1813شرلعمبسمشقسلوتمرعو م -1
 و.3330شرا وبيمشقع عتمشرعيعت وتمرعو م -6
 ومبمعلءخم .1889(مرعو م4ب وبيمشر لع مشرعلوء مشرعيعت وتمسبوم) -7
 و.3331ع سبتمب وبيمع يامشرلبر مشرعيعت وتمرعو م -9
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