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Abstract 
The administrative judiciary has a basic role in the formation of the rules of administrative 

law, despite the presence of a large amount of administrative legislation. This role clearly 

emerges due to the continuous development in life and the accompanying need for the 

executive authority to keep pace with those developments, which the legislator may not 

foresee in advance to set rules of organization for them, so the administrative judiciary 

must resolve What may arise from a dispute or what it expresses of an opinion. Although 

the legal system in Iraq makes the judiciary a backup source and makes the guidance of 

previous judicial rulings issued by the courts of higher degrees an appropriate solution, but 

we have a different opinion regarding this, as there is nothing to prevent the review of 

previous judicial rulings and the adoption of The principles it decides, society needs the 

stability of the law and the unity of its application. If that application differs from one judge 

to another and from one case to another, the law will lose its true meaning and its purpose 

will recede, so the issue of unifying court rulings becomes a kind of fantasy, and the 

judiciary plays an active role in protecting legal security and the stability of legal centers. 

Researching the reversal of the administrative judiciary in both the areas of fatwa and the 

judiciary, and knowing the reasons behind the reversal of the administrative judiciary from 

previous rulings and opinions, or else Legal arguments that justify reversal and the effects it 

produces. 
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 االثار المترتبة على عدول القضاء االداري

 االستاذ المساعد الدكتورة زينب كريم سوادي 

 جمهورية العراق/جامعة القادسية/كلية القانون

 المقدمة 

مما الشك فيه ان للقضاء االداري دور اساس في تكوين قواعد القانون االداري رغم وجود الكم 

جوانب مختلفة ويبرز هذا الدور بشكل واضح بسبب التطور الكبير من التشريعات االدارية في 

المستمر في الحياة عموما وما يرافقه من ضرورة مسايرة السلطة التنفيذية لتلك التطورات والتي قد 

ال يتنبأ بها المشرع سلفا ليضع قواعد تنظيم لها حيث ينبري القضاء االداري لحل ما قد ينشأ  من 

 في غموض نص ازاء االدارة . نزاع  او ما يبديه من رأي

ورغم ان فرنسا ال تعتمد السوابق القضائية مصدرا للقواعد القانونية كما هو الحال في النظام 

 االنكليزي كقاعدة عامة اال ان االمر في مجال القانون االداري يشكل استثناء 

اء والتقنين ورغم  ان القضاء واالفت تاالداري يلعب دورا كبيرا في مجاالفي العراق فان القضاء و

النظام القانوني في العراق يجعل القضاء مصدرا احتياطيا من مصادر القاعدة القانونية ويجعل 

االسترشاد باالحكام القضائية السابقة والصادرة من محاكم الدرجات العليا حال مناسبا في وجود 

ا البحث اذ ليس هناك ما غموض او قصور تشريعي لكن لنا ازاء هذا رأي مختلف سنبينه في ثناي

يحول دون مراجعة االحكام القضائية السابقة واعتماد ما تقرره من مبادئ كلما دعت الحاجة الى ذلك 

فالمجتمع يشعر دائما بالحاجة الملحة الى ثبات القانون ووحدة تطبيقه فاذا اختلف ذلك التطبيق من 

يقي وتنحسر غايته في تحقيق العدالة قاض آلخر ومن حالة الخرى سوف يفقد القانون معناه الحق

 وعندئذ يصبح موضوع توحيد احكام المحاكم ضربا من ضروب الخيال  

ولما يلعبه القضاء من دور فاعل في حماية االمن القانوني واستقرار المراكز القانونية ارتأينا البحث 

االسباب التي تقف وراء  ةل من مجالي الفتوى والقضاء ومعرففي عدول القضاء االداري في ك

واراء السيما في تماثل االحوال واالسانيد القانونية التي  ةعدول القضاء االداري عن احكام له سابق

 في مبحثينتبرر العدول وما ينتجه من اثار وذلك 

ما يرتبه والعدول  مبرراتوفي الثاني نقف على   ةالقضائيفي االحكام العدول  اهيةم بينفي االول ن

مختتمين البحث بتقييم لتلك االثار وما يستلزمه ذلك التقييم من اقرار للعدول القضائي او ثار من ا

 رفض له
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 المبحث االول   

 ماهية العدول في االحكام القضائية 

بدالاعريف  بغية الوقوف على المفهوم الحقيقي للعددو  يدي احكدام الق دات اسدالمم المدر البحدء اباددات  

يان المعنى الحقيقي له  ومن ثدم بيدان ائائئده الادي اجعلده بافدرد عدن الحدال  بالعدو  الق ائي لاب

المشددابه لدده لددفلن سددوف ناندداو  المو ددول مددن اددص  مالالددم ثصثددة نائدد  الو  لمفهددوم العدددو  

الق ائي والماللم الثاني مائ  لبيان ائائ  العدو  الق ائي ويي الثالء ناناو  نالداق عددو  

 القا ي الداري 

 االولالمطلب 

 مفهوم العدول القضائي

لغة وائالصحا ليكون لنا المفهوم الحقيقي لاعريف به للبيان مفهوم العدو  الق ائي سوف ناعرض 

للعدو  الق ائي وا حا  وفلن من اص  يرعين سنائ  الو  لاعريف بالعدو  الق ائي لغة 

 ومن ثم بفرل ثان  للاعريف به ائالصحا .

 الفرع االول

 ئي لغةالعدول القضا

عدد  عدن رهيده عددول د حداد ورجد، عنده ع وعدد  عدن العدو  يي اللغة وكما ورد يي لسان العدرم  

الشدديت يعددد  عدددل وعدددولد حدداد وعددن الالريددي دجددار وعددد  اليدده عدددول درجدد، عومالدده معددد  ول 

معدو  ع هي دمئرف عوعد  الالرييد ما  ويي الحديءد لاعدد  سدارحاكم هي ل ائدرف ماشدياكم 

  عن المرعى (واما
(i)

.وورد يدي ماادار الئدحاا  العدد ( . وبسدال الدوالي عدلده و معادلدة( بكسدر  

( هي ر ددا  الدددا  وياحهددا . ويددصنه مددن هددد   المعدلددة( بفدداأ الدددا  هي مددن هددد  العددد . ورجدد ه  عددد ه

( و عدددو ( اي ددا ودددو جمدد، عددد  .  ومقندد، يددي الشددهادو . ودددو يددي الئدد  مئدددر. وقددومه  عددد ه

قدا  اخافد: د العدد ( بالكسدر المثد  والعدد  بدالفاأ ائدله مئددر وقد عد ( لرج  من بام ظدرف. 

قولدددن  عددددل ( بهدددفا  عددددل( حسدددنا . اجعلددده اسدددما  للمثددد  لافدددرق بينددده وبدددين  عدددد ( المادددال. وقدددا  

الفرات العد (بالفاأ ما عد  الشيت من غير جنسه و العد ( بالكسر المث  اقو د عنددي عدد  غصمدن 

عد  غصما  هو شداو اعدد  شداو. يدرن ارد  قيماده مدن غيدر جنسده ياحد  وعد  شاان .افا كان غصما  ي

العين. وربما كسردا بعض العرم .وكانده غلدالم مدنهم .قدا د واجمعدوا علدى واحد اخعادا (انده عدد  

الذي يعادلك في الوزن والقدر . و)عدل( عن الطريقق جقار وبابقه جلقس و)انعقدل( بالكسر . و العدي (

الشيئين و)عدلت(فالناً بفالن إذا سويت بينهما وبابه ضرب. و)تعديل( الشيء  عنه مثله. و)عدلُت( بين

(. و)تعقديل( الشقهود أ ن تققول  تقويمه يقال)عدله تعديالً فآعتقدل( أي قومقه فاسقتقام وكقلق مثققف )معقدلق

( فالصقرف التوبقة والعقدُل الفديقة ومنقه ققول تعقالى   وإن  أنهم عدول. وال يقبل منها صرفق وال)عقدلق

ذْ منها أي واْن تفد ُكلَّ فداٍء. وقوله تعالى   أو عدُل ذلك ِصقي اما  أي فقداُء ذلقك. تع دل ُكلَّ عدٍل ال يُؤخ 
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اج  انك لقاسق  عقادل. و)ال عادل( الُمْشِرُك الذي يعدل بربّه. ومنه قوُل تلك ال مْرأة للحجَّ
(ii)

وقدد بدين يدي  

ب بينهمددا( و السددهم ونحددوود قومدده  يددصنم بفددصند-المنجددد باللغددة ععددد  بربدده د -يددصن  دوامندده  و-سددو 

-عدول  وه يي المحم  دركم معه  يقا  "وما يعددلن عنددي شديتم" هي مدا يشدبهن شديت( و-هَشرن( و

عدالة د كان عادل . عدد  –عدل  وعدالة  وعهدهولة  وَمعَّدلةم و معِدلة د انئف يهو عاد  ج عدو  .عد  

اَل دجعله عددلين( يقدا  "شدرم حادى عدد " اي حادى ئدار بالنده الشعرد جعله مومونا  مساقيما  والما

بدين الشديئيند سدوب( يقدا  -وه يدي المحمد  د ركدم معده (و-كالعد . َعاَدَ  . عَدال  ومعادلدةد وامنده  و

"عاد  بين المرين" افا عرض له امران ل يدري خيهمدا يئدير يهدو يادروب ويادردد. اعدد  الشديت 

م اوسدال بدين الحدالين. العداد   يدا( ج عددو  دالمشدرن . العدد  . مد ( داقامده وسدواو .اعادد  داسداقا

" الكيدد  الجددمات  د دد الظلددم والجددور ( العدداد  يقددا  "رجدد  عددد  وامددرهوه عددد  وعدلددةه ورجددا  عدددو ه

ج هعدا  دالنظير والمث (- السوية( المر الماوسال الساقامة  و
(iii)

 . 

 الفرع الثاني

 العدول القضائي اصطالحا  

اباددددات  يجددددم ان نبحددددء حددددو  وجددددود اعريددددف اشددددريعي للعدددددو  الق ددددائي ليكددددون لنددددا الالريددددي 

 سالكا  لو ، اعريف ائالصحي دقيي له ع 

لدب الرجول الى القدوانين المنظمدة لعمد  الجهدا  الق دائية يدي العدراق نصحدظ ان قدانون المرايعدا  

الق دائي يدي ثنايداو عكمدا ان قدانون  المعد  لم يشر الى مفهدوم العددو  1969( لسنة 83المدنية رقم  

/ه( منده علدى 1/ثانيدا /17المعدد  وان ا دمن يدي المدادو  1979( لسدنة 65مجلس شورب الدولة رقم  

( مدن الفقدرو 2-1حال  يدا  من  منها حال  العدو  من مبده الى مبده اار كمدا ددو يدي البنددين 

افا كددان للمجلددس رهي سددابي -م–ديدددا  افا اقددر  احدددب الهيئددا  مبددده ج-اعددصو حيددء ورد ييهمددا  ه

ياالف الرهي الجديد( وعلى الرغم من وجود دفين النئين ال انه لم يرد ييهما ما يشدير الدى العددو  

ئراحة وان كان امكانية حدوثه  العدو ( عند اللجوت الى االبيقهما ع يالمبده الجديد يكدون خو  مدرو 

الفر دية الثانيدة ياحقدي العددو  يقدالع امدا ييمدا يائد  كما يمكن ان يكون على اصف مبده قديم ويدي 

 بالبندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 م( يرن المر يكون اكثر و وحا  وان لم يلمم ان يكون الرهي الجديد دو الفي سدوف يابد، ومدن ثدم 

ياحقي العدو  بالنسبة للرهي السدابيع واناهدات  بالمنظومدة القانونيدة المنظمدة للسدلالة الق دائية نصحدظ 

المعدد  قدد ورد ييده ئدراحة سدلالة العددو  مدن  1979( لسدنة 160قدانوني رقدم  ان قانون الانظيم ال

الفددرل –مبددده الددى مبددده ااددر حيددء ورد يددي الفئدد  الثدداني مندده احدد  عنددوان  ااائائددا  المحدداكم 

(iv)(1/اول /ه/13الو ( محكمة الامييم بالمادو  
عويصحظ على دفا النول من العدو  يكدون محئدور  

الاحاديددة يددي احدددب احكامهدددا حكددام ودددو مددا عبددر  عندده محكمددة الامييددم لقددرارا  دون الايددي 

بالقو   كمدا يلدمم ان ياعلدي ددفا  7/11/2012يي  2012/الهيئة الموسعة المدنية الولى /289بالعدد 

النمال بحكمين ماناق ين وليس قرارين ئادرين من محكمة الامييم اف انها ليسد  محكمدة مو دول 

را (ول ائدر احكام ب  قرا
(v)

حيء يرقد  المحكمدة مدا بدين الحكدم الق دائي والقدرار 
(vi)

ع وددو مدا 
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ندرب عددم دقاده وسدصماه ياخحكددام ائددر مدن محكمدة الامييدم كمددا ددي القدرارا  يهدي املدن سددلالة 

( مددن قدانون المرايعددا  214ائددار الحكدم الق ددائي وفلدن االبيقددا  لاائائدااها الدوارد يددي المدادو 

المعد  1969( لسنة 83المدنية رقم  
(vii)

. 

يا دأ لندا مدن كد  مددا سدبي ان العددو  كاعريدف لددم يدرد بدري اشدري، سددوب هكدان يدي جاندم القددانون 

اإلداري هو القددوانين اإلجرائيددة العامددة اخهاددرب ع كمددا ان العدددو  وان كددان مددراوف بدده يددي القددوانين 

لس الدولدة المئدري بدالرقم المقارنة ال هننا لم نجد له اعريف بهفو القوانين ع حيء ورد يي قانون مج

سلالة العدو  واعالادا الى ديئة اشدكلها الجمعيدة العامدة للمحكمدة اإلداريدة العامدة  1972( لسنة 47 

ااا  بالنظر يي الالعون الاي يابن لها ييهدا انهدا سدبي وان ائددر  هحكامدا سدابقة يادالف بع دها 

بعض هو ره  العدو  عن مبده قانوني قرراه هحكام سابقة 
(viii)

 ع  

هّما يي يرنسا يرن المشرل ييها لم ي ، اعريدف للعددو  عدن الجاهداد الق دائي وكدان او  اسداادام  

عندددما الالددم  1995( يددي عددام frudrnanلهددفا المئدداللأ يددي يرنسددا مددن قبدد  مفددوض الحكومددة  

مجلس الدولة الفرنسي العدو  عن ق اتو الرايض الرقابة على الجدماتا  الادي اوقعهدا ادارو السدجن 

المسجونين باعاباردا من اإلجراتا  الداالية على
(ix)

. 

هّما الاعاريف الفقهية للعدو  الق ائي يقد اعدد  يمنهم من عريده بانده" الاغييدر يدي ااجداو الجاهداد"  

 -ودو ل يارج عن احدب المعاني الايةد

 الاالي من قب  المحاكم فااها عن ح  سبي هن هاف  به.-1

 ي سبي هن كرساه .ابني ح  مناقض للح  الف -2

قلم الاجاو يي الريقة ائدار اخحكام  -3
(x)

. 

كما عرف من قب  الفقه المئري برنه  عدو  الق ات عن مبده قررو يي هحكام سابقه(
(xi)

 ع  

اما يي العراق يقد عرف برنه   اجرات ق ائي ااولو المحاكم الرقابيدة العليدا مقا داو احدو  الجاهداد 

الق ائي يي ااجاو امييمي سبي وان اساقر العم  علية لمدو ممنيدة معيندة الدى  هو الاغيير يي الجاهاد

ااجاو امييمي جديد وفلن نايجة الاغيير يي افسير القانون (
(xii)

     . 

وحاددى يكددون مفهددوم العدددو  يددي الجاهدداد الق ددائي وا ددحا  كددان لبددد مددن او دديأ مفهددوم الجاهدداد 

ا  يي الجاهاد حاى ناوئ  الى اعريدف دقيدي لفكدرو الق ائي ومدب سلالة القا ي اإلداري ائوئ

 العدو  يي دفا النول من الجاهاد 
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اِفا مددا اسددلمنا بكددون القددانون اإلداري دددو قددانون حددديء ومددرن لعدددم ادددوين قواعدددو بمجملهددا وقابدد  

للاالور السدري، نظدرا الدى ان هغلدم هَحكامده انشدر  مدن ادص  الق دات اإلداري فااده
(xiii)

ع يالجاهداد 

عموما  يعرف برنه  اسافراغ الوس، يي احئي  الحجة على الحكام الشدرعية هو اعيدين الوظيفدة عندد 

الوئددو  اليهددا (
(xiv)

ومددن اددص  احديددد الجهددة الاددي اقددوم بدده يكددون لنددا امكانيددة احديددد نوعدده ددد  دددو 

موعدة اجاهاد يقهي ام ق ائي وبما ان الق ات دو من يقوم بهفا السافراغ يي الوس، عرف بانده  مج

الحلو  الاي ااافدا المحاكم بمناسبة المنامعا  المعرو دة عليهدا( وعدرف اي دا  بانده   الحد  الدفي 

ااافو جهة ق ائية يي ق ية معرو ة امامهاع يي حالة عدم وجود الن  القدانوني الواجدم الاالبيدي 

هو غمو ه هو عدم كفاياه(
(xv)

 ع دفا ييما يائ  بالجاهاد الق ائي. 

الحلو  القانونيدة للق دايا المعرو دة عليده  وبالسلالة الممنوحة للق ات اإلداري باباكار هما ييما ياعلي

يان سرعة الاالورا  القائادية والجاماعية والسياسية يي الدو  جعل  المشدرل يقدف عداجما  عدن 

الساجابة الى دفو الاالدورا  ومااللبااهدا ومدن ناحيدة اادرب ان النماعدا  المعرو دة علدى الق دات 

ه بالفئدد  ييهددا وال عددد منكددرا  للعدالددة الممدد
(xvi)

ممددا ديدد، بدده الددى اباكددار الحلددو  لصسدداجابة الددى دددفو 

لسيما يي المسات  الاي لم يساال، المشرل انظيمها نهائيا ومدن ثدم يظهدر الددور البدداعي  را والاال

والاصق للقا ي اإلداري يي دفا المر يهو يقوم بئياغة مبده قانوني جديد
(xvii)

دون العامداد علدى  

النئو  الاشريعية وبفلن يكون دو ئداحم السدلالة القانونيدة يدي ايجداد القاعددو المالبقدة علدى ددفو 

المنامعا  ل المشرل
(xviii)

ومن ثم يا أ لنا ان القا ي اإلداري ياما، بسلالة واسعة بالدي الحلدو   

ا مدا ينحئدر دورو يدي ايجداد القانونية للمنامعا  المعرو ة علية قياسدا  بالقا دي العدادي الدفي غالبد

الحلدو  مددن ادص  النئددو  الاشدريعية ابادددات  ومددن ثدم افا اعجددمو الدن  يلجدد  الدى المئددادر غيددر 

لاكون له المصف يي ايجداد الحد  الرسمية
(xix)

ددفو الحلدو  المباكدرو ليسد  عشدوائية وغيدر منسدقة بد   

بنيهدا وو دعها بدرالر سدليمة اكون على شك  مبداد  عامده اسدعى الجهدا  الق دائية يدي الدبصد الدى ا

اوير  مانة ا ايية لأليراد اامث  باحقي المن القانوني
 (xx)

ودو غالم ما اعمد الددو  الدى ا دمينه  

بدساايردا إل فات الالبيعة الدساورية لمبده المن القانوني
(xxi)

 ع

يددرن دددفا النددول مددن القددرارا  الما ددمنة لهددفو المبدداد  ونظددرا  خدمياهددا علددى وبددالعود علددى بدددت  

 الدى اسدمياها بقدرارا  المبداد  لكونهدا ائددر مدن المحداكم العليدا هفدم الفقالمساوب القانوني للدو  

لقذا توصقف بأنهقا مبقادئ قانونيقة ال ييها واعم  على الي ااجاو المم المحاكم الدنى منها على ااباعه 

يةقضائ
(xxii)

 دفا كله ييما ياعلي بالجاهاد الق ائي لالي المباد  القانونية الجديدو. 

ال ان دور المحاكم العليا ل يقف عند دفا الالدي بد  ياسد، الدى الجاهداد بجاندم اادر يامثد  بالعددو  

عن الاجاو السابي الفي اقراه والي مبداد  جديددو ومغدايرو عدن السدابقة دون ان يكدون فلدن ادروج 

مبده المن القدانوني وددو مدا عبدر  عنده محكمدة الدنقض الفرنسدية بقرارددا الئدادر مدن الغريدة عن 

ليوجد اصمم بين المن القانوني والامسن بحي مكاسم يدي  بالقو   2000مارس 21بااريخ -المدنية

ظ  اجاهاد ثاب  يالاوامن يي الحقوق امر مارون للقا ي والفي يفارض االور الجاهاد يدي االبيدي 

(القانون ويي الماغيرا  المساجدو
(xxiii)
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ومن ك  ما سلفع يا أ لنا ان العدو  يكون يدي يلدن الجاهداد الق دائي سدوات اائد  ددفا الجاهداد 

بافسير الن  او ارويلة
(xxiv)

هو بالي الحلو  نايجة لنعدام الن  او نقئده وحادى نكدون امدام عددو   

 حقيقي يااللم المر جملة من الشروال دي 

 و وا العدو  الق دائيع ان يكدون ارادي وغيدر مفدروض كمدا سنو دحه لحقداع ان يكدون كليدا  ل 

 جمئيا ( 

ودنان من ي يف شرال اار دو الاركيد الصحي للعدو  
(xxv)

معده حيدء ان  وددو المدر الدفي ل نافدي

 يه.العدو  يشارال الناقا  من ح  الى ح  اار ره  المحكمة انه غير جدير باإلبقات علمفهوم 

لفا بدورنا نعرف العدو  الق ائي برنه  الابد  يي الحلو  الق ائية الاي ا دعها المحداكم العليدا        

على شك  مباد  قانونية نايجة لاغييدر الظدروف الواقعيدة ل الاشدريعية وياسدم بالو دوا وااادفو بمدا 

 لها من سلالة بموجم القوانين المن مة لاائائااها (.

 

 المطلب الثاني

 ائص العدول القضائيخص

ابددين لنددا مددن اددص  الماللددم الو  ان للعدددو  البيعددة وائددائ  ماميددمو عددن غيددرو مددن الحددال  

المشابه له علفا ائبأ حريه بنا البحدء بهدفو الائدائ  لاو ديحها مدن ادص  يدرعين الو  سديكون 

 .مائ  للالبيعة الق ائية للعدو  اما الفرل الثاني يهو للالبيعة القانونية للعدو 

 الفرع االول

 الطبيعة القضائية للعدول

الق ددائي عددن بدداقي اعمددا  السددلالا  الاددرب مددن اددص  كوندده يددام بواسددالة السددلالة  العمدد ياالددف 

الق ائية وويقا إلجراتا  محددو لفا وبغية الامييم بينه وبين باقي دفو العما  سوف نسداعرض اددم 

 اآلرات والمعايير المابعة يي دفا الامييمع

لقد اابع  ثصء معايير رئيسية لامييم العم  الق ائي عن غيرو مدن العمدا   الاشدريعية او اإلداريدة 

 ودي المعيار الشكلي والمادي والماالال ع 

يالمعيددار الشددكلي اسدداند يددي امييددمو العمدد  الق ددائي عددن غيددرو علددى الجهددة المئدددرو للعمدد       

المحاوب الفي يا منه يافا كان ئدادر مدن سدلالة واإلجراتا  المابعة يي ائدارو بغض النظر عن 

ممنوحة ولية الق ات وويقا لآللية المابعة بو ، الحكام الق ائية عد عمص  ق دائيا  
(xxvi)

وقدد اناقدد  

دفا المعيار بالنظر الى انه ليس كد  العمدا  الئدادرو مدن جهدا  ماولدة سدلالة يدض النمعدا  اعدد 

ان الجها  الق دائية ددي الادرب ائددر اعمدا  اباعدد بهدا  اعمال ق ائية ب  يكون اكثر من فلن اف
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عن الالاب، الق ائي كاخعمدا  الئدادرو منهدا بانظديم مريدي الق دات ع كمدا ان المشدرل ويدي حدال  

عديدو يمنأ الجها  اإلدارية سلالة يض بعض النوال من النماعا  
(xxvii)

ع وعلدى اثدر ددفا النقدد ادم 

اد افرقدة حقيقيدة بدين العمدا  الق دائية عدن غيرددا حيدء ان ابني المعيار المادي المو وعي( إليجد

العصمة الفارقة بين البيعة العمد  الق دائي وغيدرو ددو ان العمدا  الق دائية  الحكدام( احدوم حجيدة 

الشيت المق ي ييه 
(xxviii)

. 

ويي العراق ابندى الق دات الداري المعيدار المادالال يدي احكامده لقبولده العدن مدوظفي  السدلالة       

ائية امامه ييما ياعلي بشؤون الوظيفة وان باال الموظفينالق 
(xxix)

 ع 

هما يي مئر يالمشرل المئري ااف ئراحة بالمعيار الشكلي لامييم العم  الق دائي عدن غيدرو ال  

انه ورغم فلن يقد ابن  محكمة الق ات الداري والمحكمة الدارية العليا المعيار المادالال يدي بعدض 

قددم يدي الق دية ر 1954ديسدمبر عدام  13احكامهدا ومنهدا قدرار محكمدة الق دات الداري الئددادر يدي

الق ائية 7لسنة  3940
(xxx)

الاائدا  داريدة فا  ع ي ص  عن فلن ان دنان العديد من الجهدا  اإل

الق ائي اا ، قرارااها الئدادرو منهدا للالعدن امدام مجلدس الدولدة  منهدا  اللجندة السدائنايية للجدان 

لالبددي ( الفئد  يدي المنامعدا  المراعيدة عمجلدس الارديدم اخعلدى للالدصم عقدرارا  لجدان الاحكديم ا

وفلن االبيقا  للمعيار الشكلي يي احديد البيعة العم  
(xxxi)

وابعا   لهفا المعيار عد من قبي  القدرارا  ، 

اإلدارية قرارا  مجالس النقابا  المهنية 
(xxxii)

 . 

هما يي يرنسا يقد ااف مجلس الدولة بالمعيارين معا  حيء عد ديئة محلفي الشرف ويقا   للقدوانين       

المنظمة لعملها وااائائااها وكيفية الالعن همامها  برنها ديئة فا  الاب، ق ائي يي حكمدة المدؤر  

7/2/1947(xxxiii) .
 

النشاال الاشريعي الرئيسدي ددو و د،  هما ييما يائ  بامييم العما  الاشريعية عن الق ائية يقد عد 

القواعددد العامددة المجددردو الاددي اددنظم جميدد، النشددالة العامددة والفرديددة يددي الدولددة
(xxxiv) ،

امددا الوظيفددة 

القا ي القدانون علدى الق دية المعرو دة امامده بهددف حد  الائدومة الادي الق ائية ياامث  باالبيي 

يدي مدا بيدنهم هو بيدنهم وبدين السدلالا  عر   علية سدوات اكاند  ددفو الائدومة قائمدة بدين اليدراد 

العامة يي الدولة
(xxxv)

البعض ان العم  الاشريعي دو مدن العمدا  المشدرعة الادي ا د، قواعدد وبين 

قانونية عامة انش  بموجبها مراكم قانونية او الغيها او اعدلها هما العمد  الق دائي يقدد نظدر اليده مدن 

الق ات ل يملن سلالة اقديريدة ااولده  القيدام برعمدا  اص  السلالة الاقديرية وبموجم دفو النظرو ان 

اقديرية حيء ان دروو ينحئر يقال يي مجا  اكييف واقعة قانونية معينة ااجداو القدانون ع ودندان مدن 

فدم الى ان العم  الق ائي ل يئدر ال بنات  على اللم اليراد ودو باصف العمد  الاشدريعي الدفي 

وكفلن عد  العمد  الق دائي ددو العمد  الدفي يكدون دورو الفئد  بدين ل يحااج الى مث  دفا الاللم ع 

الائوم نايجة النمال بينهم ييما يكون العم  الاشريعي قائم على ائددار الاشدريعا  المنظمدة لجميد، 

النشالة والعصقة يي الدولة
(xxxvi)

ع يي حين يفدم البعض الى ان اساس امييم العم  الاشريعي عدن  

مبده الفئ  بدين السدلالا  الدفي يدومل وظدائف الدولدة بدين الهيئدا  الدثصء  العم  الق ائي يعود الى

الماالفددة حيددء ااددا  كدد  جهددة بوظيفاهددا بمعددم  عددن السددلالا  اخهاددرب ودددي السددلالة الاشددريعية 
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والانفيفية والق دائية
(xxxvii)

ع ودندان مدن يدرب ان الامييدم ل يكدون دقيقدا  وكدامص  اِل مدن ادص  دمد   

دي معددا  وفلدن مددن اددص  النظدر الددى الجهدة المئدددرو العمد  واجراتااهددا ومددن المعيدار الشددكلي والمدا

اص  البيعة العم  فااه دون الجهة والجراتا 
(xxxviii)

ع ودنان من يميم العم  الق ائي مدن ادص   

الحجة المابعة بإئدارو يالعم  الق ائي ددو  دني الدران يالقا دي عندد نظدر الق دايا المعرو دة 

علية ل يعلي احكامه على اليقينية بد  علدى الظدن الدفي ياوئد  اليدة حفاظدا  علدى حقدوق اليدراد وال 

عال  العم  الق ائي 
(xxxix)

 . 

 الفرع الثاني 

 يعة القانونية للعدولالطب

ابددين لنددا يددي الفددرل السددابي ان العدددو  يددي الجاهدداد الق ددائي دددو عمدد  ق ددائي بامايددام ل دادد   

للسلالا  الادرب ييده ع ال ان ددفا الجاهداد ل يقدف عندد الحدد الق دائي يقدال بد  لده اائدية اادرب 

ه ولكدي نكدون امدام احديدد الحقه اامث  بالقانونية حيدء ددو عمد  يوئدف وياسدم بالالبيعدة القانونيدة لد

دقيي لهفو الالبيعدة سدوف نبادده باعريدف القدانون بمعنداو العدام ليكدون لندا مددا  الدى ددفا المدر حيدء 

عددرف القددانون ويقددا  للمعنددى الماقدددم برندده  مجموعددة مددن قواعددد السددلون العامددة المجددردو المنظمددة 

السدددلالة العامددة علدددى مدددن للعصقددا  الجاماعيدددة بددين الشددداا  والمقارنددة بجدددمات مدددادي افر دده 

ياالفها(
(xl)

 ع

ومن اص  دفا الاعريف يا أ لندا ان القدانون بهدفو الئدفة بكونده قواعدد سدلون عامدة ومجدردو       

ومقارنة بجمات افر ه السلالة العامة يي الدولة  يددا  مدن  دمنه الجاهداد الق دائي الئدادر علدى 

عموميدة شك  مباد  لكون دفو المباد  من الدقة والو وا ياوير ييها ئفا  القاعددو القانونيدة مدن ال

والاجريد واللمام الفي افر ده المحداكم العليدا علدى المحداكم الدندى عندد نظدر الحدال  المشدابه يدي 

 الق ايا المعرو ة عليها لفا اجد مساحاها من الاالبيي واعد قواعد قانونية بك  معنى المرع

ري الدفي اورد وما يؤيد دفا الرهي ما قا  بده المشدرل يدي الددو  الادرب ومنهدا المشدرل المئد     

البيعددة دددفو الحكددام  1972( لسددنة 46( مددن قددانون السددلالة الق ددائية المئددري رقددم  4يددي المددادو 

الواردو يي الجاهاد الق ائي وفلن بعددا مباد  قانونية 
(xli)

، مقع االشقارة القى ان هقذه المبقادئ حقين 

ع المتطقورة والسقريعة وضعها من المحاكم العليا يكون الهدف منها هو االستجابة الى حاجقات المجتمق

لذا عمد المشرع الى منح هذه السلطة لهذه المحاكم استجابة الى هذا االمر فبعد ان كان االمر يتم وفققاً 

للقواعققد القانونيققة التققي يضققعها المشققرع
(xlii)

اصققبح االمققر ممنققوا الققى المحققاكم بدرجققة كبيققرة لعجققز  

ن اجقراءات وضقع الققوانين تتطلقب جهقد المشرع االستجابة الى هذه التطورات الكبيرة والسريعة لكقو

ع وبهددفو الاالددوو ائددبح  وخطققوات طويلققة تققؤدي الققى عققدم القققدرة علققى االسققتجابة الققى هققذه الحاجققة

الحكدام الق دائية ل اعددد بمجملهدا مددن المئدادر غيدر الرسددمية الادي يددام اللجدوت اليهدا يددي حالدة عدددم 

وجود الن  الاشريعي او المئادر الرسمية الارب
(xliii)

بح  مئددر رسدمي للقدانون حينمدا بد  ائد

ائدر من المحاكم العليا على شك  مباد  قانونيدة كمدا ددي عليدة يدي قدانون انظديم السدلالة الق دائية 

المعد  1979( لسنة 160العراقي رقم  
(xliv)  ،

 



146 Zainab Kareem & Swadi Al-Dawoodi (2022). Implications for reversing the administrative 
judiciary 

المبداد  ل اعدد وسديلة لاعددي  الاشدري، الئدادر مدن على ان مايسدالمم الشدارو اليده دندا الدى ان ددفو 

الاشريعية ب  ان الاشري، ل يعد  ال ويي اإلجراتا  المرسدومة يدي الدسداور والقدوانين فا  السلالة 

الئددلة ومددن فا  السددلالة الاددي اولدد  ائدددارو ويبقددى دور الجاهدداد الق ددائي الئددادر ويددي المبدداد  

 القانونية دو محئور يقال يي حالة غموض الن  والنق  .

هاد يكون اوسد، يدي حالدة كدون الاشدري، غيدر قدادر علدى ويفدم البعض الى القو  ان دور دفا الجا

الساجابة الى حاجا  المجام، السدريعة ممدا يدؤدي الدى ادرن العقيددو القانونيدة الدى الواقعيدة القانونيدة  

الاددي اشددك  السدداس باددرن الاشددري، والددفدام ئددوم الجاهدداد الق ددائي الئددادر علددى شددك  مبدداد  

اف الناشددئة إلدمددا  ددفو الاشددريعا  الموجددودو او ماالفاهددا ييسدانهض دددفا الدددور بعدد ان هد  العددر

لاكون دفو المباد  البديلة عن دفو الاشريعا 
(xlv)

. 

وما يؤيد دفا المر الفي بدورنا نؤيدو ان دفو الحامية يي العصقة بين االور الجاهداد الق دائي        

ين ان اغيدر الحكدام يكدون ابعدا  وعجم الاشري، عن الساجابة الى دفو الاالدورا  ددو المبدده الدفي يبد

لاغيددر الممددان والددفي يحددر  المشددرل ايددرادو يددي الاشددريعا  الاددي اشددك  السدداس يددي المنظومددة 

القانونيددة السددائدو يددي الدددو 
(xlvi)

وابعددا  لهددفا المبددده الرئيسددي يعمددد الق ددات يددي احكامدده الددى الاالددور  

 اساجابة الى االور المجام، واغيير ظرويه .

  النظمدة القانونيدة الدى ااجدادين يدي  احديدد سدلالة القا دي بسدد الدنق  والغمدوض  لقد انقسدم      

يي الاشريعا  الموجودو يدي الددو   الو ( فددم ئدوم الدمام القا دي بدالحكم بدالنمال المعدروض 

علية يي حالة غموض الن  ونقئه دون الرجول الى المشدرل والاللدم منده اي داا المدبهم واكمدا  

دددر للحقدوق و دياعها ي دص  عدن ان مدن واجدم الق دات ددو سدد مثد  ددفو  النق  لكدون فلدن يعدد

المثالم يي الاشريعا  بحكم سلالااه الجاهادية الممنوحة له للفئ  يي دفو الق ايا ومن  دمن ددفا 

 الاجاو المشرل الفرنسي. 

وا  هما الاجداو الار الثداني( يقدد كدان اكثدر و دوحا  وفلدن باحديدد مدا للقا دي مدن سدلالا  واالد 

يابعها يي الساجابة الى دفو الثغرا  الاشريعية يعمد يي قوانينده الدى رسدم ددفو الاالدوا  والوسدائ  

المااحة للقا ي ااباعها يي حلوله الادي يابناددا وكيفيدة الناقدا  مدن المئدادر الرسدمية الساسدية الدى 

مئرالثانوية ومن ثم الى المئادر غير الرسمية ومن  من دفا الاجاو العراق و
(xlvii)

. 

هي ان البيعددة عمدد  القا ددي يددي الاجدداو الو  والثدداني رغددم الادداصف بينهمددا الددى اندده يوئددف      

بالحالاين بالقانوني يفي الو  يكون للقا ي ومن اص  الن  العدام الدفي يجدوم لده الرجدول الدى اي 

ي الواجدم قاعدو قانونية سوات اشريعية او عريية او حكم ق ائي او مبده عاد  ايجداد الحد  الجاهداد

لفض النمال بين الائوم اما يي الحالة الثانية ييكون مقيد بين الانق  بين دفو المئدادر القانونيدة مدن 

اص  الاراابية الملممة له يي القانون ل يسداالي، اجاومددا لكدون سدلالااه محدددو بموجدم ددفا الدن  

العام 
(xlviii)

. 
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عراقدي لن القا دي المددني وددو يائددب ودفا الدرهي وان كدان ئدحيأ ويقدا   للقدانون المددني ال     

للحكددم يددي مسددرلة مدنيددة يجددد يددي ماندداو  يدددو مجموعددة كاملددة اا ددمن القواعددد القانونيددة الاددي ياعددين 

االبيقهددا والمبدداد  العامددة للقددانون المدددني ودددو يددي معظددم الحددوا  يجددد نئددا ينالبددي علددى النددمال 

يجدد القا دي نفسده ملممدا عندد اسدانبااله المعروض عليه ويي الحال  الاي ل يجد لها نئا ئريحا 

للحكم القانوني بالرجول الدى المبداد  العامدة الادي اورداهدا نئدو  القدانون المددني قبد  غيرددا مدن 

المباد  الاي امث  مباد  القانون الالبيعي وقواعد العدالة الادي ياوااددا المشدرل
xlix
عال ان مدا هحدثدة  

سداثنات عليدة وفلدن بجعد  الجاهداد الق دائي مدن  دمن المشرل يي قانون الانظيم الق ائي يشك  ال

المئددادر الرسددمية والئددادر ويقددا  لصاائددا  المعقددود للهيئددة العامددة يددي محكمددة الامييددم الاحاديددة 

   م(.-/ثانيا /ه17والهيئة العامة يي  مجلس شورب الدولة البقا  للمادو 

الباكورو الولية للعدو  يعد فا البيعة اصئة ما اوئلنا اليه ان الجاهاد الق ائي الفي يشك      

ق ائية وقانونية يي فا  الوق  ودي ائائئه الاي اميمو  العدو  الق ائي( عن غيرو من 

 الحال  المشابهة له.

 المبحث الثاني

 مبررات عدول القضاء االداري واالثار المترتبة عليه

ودنا ل نبحء عن مبررا  عدو  الق ات الداري عند اغير الاشريعا  لن الن مسلمة قانونية 

العدو   مبررا ب  نبحء عن وقد سبق  الشارو الى فلن  حيء ل اجاهاد يي مورد وجود الن  

  يي الحوا  الاالية

ع ودنا ل معقم على قرارا   الحالة الولى اظهر عند اساادام الق ات الداري لسلالاه الاقديرية

القا ي بما منحه المشرل الن السلالة يساادمها مراعاو لدواعي المصئمة دون دواعي المشروعية 

 وسوف ل ناعرض لهفو الحالة بالبحء

عند غموض الن  او امكانية ارويله اي عند الااصف يي افسير الن  نفسه ييكون  والحالة الثانية

 ير معين عند االبيي الن  ثم عد  عن فلن الافسير الى آار الق ات قد درج على افس

 يو وحا اظهر يي غيبة الن  الاشريعاما الحالة الثالثة والاي ربما اكون اكثر 

 المطلب االول

 مبررات عدول القضاء االداري

او اكثر علفا  مبرركما اشرنا سابقا يعد  القا ي الداري يي حال  ماالفة ويقف ورات عدوله 

 ناو  الن الحال  كما يلي سنا
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 الفرع االول

 عدول القضاء االداري في تفسير النص عند تطبيقه

يو ، الن  من المشرل يي كثير من الحال  ويحام  الافسير على اكثر من وجه ل سيما عندما 

اكون الئياغة الاشريعية غير محكمة يالمفردا  اللغوية قد اشير الى اكثر من معنى كما ان العالف 

فسيردم والقال، والارايم اللغوي قد ياالف ييه اللغويون انفسهم يص غرابة يي اااصف الق او يي ا

 له 

يفي مئر رغم ان قانون مجلس الدولة قد حدد ااائائا  المحكمة الدارية العليا على 

سبي  الحئر معابرا ايادا محكمة قانون ل محكمة مو ول ال انها يسر  الن  على اصف فلن 

لثاباة واعادو راقب  مصتمة الحكم للوقائ، ا هاييما ياعلي برقاباها على احكام المحاكم الارديبية نجد ان

اقدير الجمات بالنظر للاالورو الاي اابنادا لهفو الوقائ،. ودو ما االلي عليه بعض الفقه الداري 

بق ات الغلو
 l)

 . 

وقد ادب ااجاو المحكمة دفا الى قبولها العون ل اساند الى ماالفة القانون او الاالر يي االبيقه 

 اق،. او ارويله وانما قبل  العون اساند الى االر يي الو

والاالبيقا  الق ائية لهفا النول من الحكام كثيرو
 li)

ع نفكر منها حكمها يي ق ية االا  

وقائعها ان المحكمة الارديبية حكم  بعم  موظف من ادماه لما نسم اليه من اروج عن مقا ى 

اي الواجم بان اعمد الى اغيير الحقيقة يي محررا  رسمية. وارار يي اوريد ايراد الشاراكا  ال

قام باحئيلها وانقالاعه عن العم  بغير افن يارو ما. وعند الالعن يي دفو الحكام اعاد  المحكمة 

الدارية العليا يح  دفو الاهاما  برماها يحئا كامص دون النظر الى راي المحكمة الارديبية يي 

ثانية على المحكوم دفو الوقائ، او ثبواها او وئفهاع والئ  الى القو  بثبو  الاهماين الولى وال

عليه دون الاهمة الثالثةع وبالنسبة للاهماين الثابااين يي حقه اعاد  اقديردما يبعد ان كان  المحكمة 

الارديبية قد فدب  الى دفو الاهم ااصل االيرا بالوظيفة العامة لكونهما ينالويان على اموير اوراق 

مة العليا من قب  الدما  الفي ل يساحي رسمية ا اية الى اااصس اموا  عامةع اعابراها المحك

عليه الفئ  واناه  المحكمة الى قولها "ومن حيء انه افا و أ ما اسند المحكوم عليه يي الاهماين 

الولى والثانيةع ل يعدو ادمال يان معاقبة المحكوم عليه بالعم  من وظيفاه عن دفا الدما  يعد 

االورو الفنم وبين نول الجمات مما يعيم الحكم المالعون  غلوا مبغاو عدم المصتمة الظادرو بين

ييه ومجاماو المحكوم عليه بائم شهرين من مرابه."
 lii)

 لكنها عن موقفها دفا يي حكم لها بالقو . 

واؤدي  ة"ان المحكمة الارديبية اارا  يي اقدير الدلي  ماى كان اسااصئها سليما من وقائ، مناج

ية العليا ل اعني ان اسارنف النظر يي الموامنة والارجيأ بين الدلة اليه ورقابة المحكمة الدار

المقدمة اثبااا او نفياع اف ان فلن من شرن المحكمة الارديبية وحدداع وادا  دفو المحكمة او رقاباها 

ل يكون ال افا كان الدلي  الفي اعامد  عليه الن المحكمة يي ق ائها غير مسامد من ائو  ثاباة 

وراق.."يي ال
 liii)

. 
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محكمة الق ات الداري يي اعاماد معيار معين للامييم بين العما  الق ائية   اردد يي العراقو

عن العما  الدارية اف جرب العم  على الافرقة بين دفو العما  من اص  الق ات الداري على 

ثصء مراح   الو ( كان بابني المعيار الشكلي لامييم العم  الق ائي وفلن من اص  حكمه  

والفي جات ييه الاي  وجد ان الالعن يي دفو الدعوب  27/2001بالعدد  2/5/2000الئادر يي 

ينئرف يي حقيقاه الى حكم جمائي واجم الانفيف ليس للق ات اإلداري ولية عليه مما يكون العن 

المدعي يي دفو الدعوب غير معابر( ال هن محكمة الق ات اإلداري اراجع  عن دفا المعيار 

والماعلي بقرار الحجم على  10/3/2004يي  85/2004ي حكمها بالعددبالمرحلة الثانية(ي

يي  120مئوغا  فدبية ئادر بالساناد الى قرار مجلس قيادو الثورو  المنح ( بالرقم 

30/10/1996
 liv)

 ع 

 الفرع الثاني

 عدول القضاء االداري في غيبة النص التشريعي

انين الئادرو عن السلالة الاشريعية ودنا نقئد بالن  الاشريعي النئو  الدساورية والقو

الماائة بئورو حئرية وفلن لن الالعن امام الق ات الداري اما ان يكون لمئلحة شائية او 

ع يان كان الاائام لمئلحة القانون ومن ثم يان الاائام يكون عن قرار اداري يردي او انظيمي

وان كان  الائومة عن قرار انظيمي عن قرار يردي قايسه القا ي الداري بالقرار  الانظيمية 

قايسه بالاشريعا  العادية لكن يي غيام الاشري، العادي والقرارالانظيمي يكون العرف الداري 

المئدر الثاني من مئادر القاعدو القانونية الدارية الاي يحكم القا ي الداري بموجبها ع وبين  

لها بالقو  "العرف الداري اعبير ائاللأ على المحكمة الدارية العليا يي مئر دور العرف بحكم 

االصقه على الو ال الاي درج  الجها  الدارية على ااباعها يي مماولة نشاال معين لها وينشر 

من اسامرار الدارو الامامها بهففو الو ال والسير على سناها يي مباشرو دفا النشاال ان ائبأ 

ل ما لم اعد  بقاعدو اارب مماثلة ..........."بمثابة القاعدو القانونية الواجبة الابا
lv
  

وبهفا الائو  اجدر المصحظة بان قيام قواعد العرف والامام الدارو بها والامام الدارو بها مدو 

من الممن ل يعني ان اكون دفو القواعد مؤبدو ول يمكن اعديلها او الغاؤدا ع وانما يجوم ان اعد  

اعلى من مرابة الن القواعد العريية بقواعد اشريعية او لئحية _لن النئو  المكاوبة اعابر 

القواعد العريية_ كما يجوم لصدارو نفسها ان اعد  القواعد العريية بقواعد جديدو ادعو الظروف 

والحوا  ومئلحة العم  الداري اليها ع يافا ري   الدارو االبيي القاعدو العريية القائمة بنية 

 السير يي ااجاو جديد اريد اقريرو كان عملها مشروعا ول غبار عليه
lvi

ع ودفا المر يساابعه عدو  

الق ات الداري من ااجاو كان قد اساقر عليه يي ظ  عرف اداري سابي الى ااجاو ق ائي جديد 

 ياماشى م، ما اقراه الدارو 

لكن قد ليشك  العدو  الق ائي يي ظ  اغير القاعدو العريية اشكال ب  يحم  على محم  اغير 

الداري االبيقه ويي الاغير الجديدع لكن الاساؤ  يثار حو  الاشريعا  الاي افرض على القا ي 

 العدو  يي غيبة الن  والعرف معا ؟
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لصجابة على دفا الاساؤ  لبد من القو  ان احكام الق ات الداري دي المئدر الساسي للقانون 

بالرجول باصف الق ات العادي الفي يجد نفسه ملمما _يي غيبة الن _ ان يسانبال الحكم القانوني 

الى المباد  العامة الاي اورداها نئو  القانون المدني قب  غيردا من المباد  الاي امث  مباد  

القانون الالبيعي وقواعد العدالة غير ان القا ي الداري يي مث  دفو الحالة ياولى بنفسه انشات 

للقانونع ب  ان النظرية المباد  العامة للقانون الداري ياحكام الق ات الداري اعد مئدرا اساسيا 

العامة للقانون الداري اارلف من القواعد الاي ي عها الق ات يي احكامهع يالى مجلس الدولة 

الفرنسي يرج، اشييد معظم نظريا  القانون الداري مث  نظرية المريي العام ونظرية الظروف 

نظريا  اعابر جودر القانون الالارئة ونظرية المسؤولية الدارية ونظرية اجاوم السلالة ع ودفو ال

الداري والاي اارلف منها النظرية العامة للقانون الداري 
lvii

. وك  دفو النظريا  كان  اساسا 

لحكام لم ابنى على ن  قانوني من السلالة الاشريعية ب  انها اوح  للمشرل لحقا عند و عه 

 لنئو  انظم النشاال الداري او عصقة الدارو باليراد.

السلالة العامة الاي كان يعامددا مجلس الدولة الفرنسي نالاقا لاالبيي قواعد القانون الداري يفكرو 

ويعامددا اساسا لسانباال حكم يي الق ايا الاي اعرض عليه كان  سائدو يي يرنسا اص  القرن 

الااس، عشر
lviii
عد  عنها مجلس الدولة لما ابد  له نقائئها وقئوردا عن افسير الكثير من  

الة الاي اقوم بها الدارو لادمة المجام، ماجردو عن سلالانها عوفلن يي الرب، الاير من النش

معامدا ييه  1873شباال  8القرن الااس، عشر يي حكم شهير لمحكمة الانامل يي ق ية "بصنكو"يي 

معيار المريي العام يي احديد ااائا  الق ات الداري كبدي  لمعيار السلالة العامة 
lix

الفي كان 

ائدا من قب  ودفا العدو  من قب  مجلس الدو  قد ام دون ادا  من السلالة الاشريعية بص منامل  س

 ودون وجود ن  مكاوم يالبقه مجلس الدولة .

ولم يقف عدو  مجلس الدولة الفرنسي عند احديد ااائا  الق ات الداري يحسم ع ب  له عدو  

لى المشرل  او الساناد الى ن  مكاوم يفي آار يي نالاق العقود الدارية  ودون اعاماد منه ع

الوق  الفي كان ييه مجلس الدولة مساقر على اعادو الاوامن المالي للعقد عند اااصله بسبم عم  

يئدر من سلالة عامة _دون االر منها_وان لم يكن ئادرا من الدارو الماعاقدو فااها باعويض 

الماعاقد م، الدارو عن ال رار الاي لحق  به 
lx

ال انه عد  عن دفا الاجاو وقئر االبيي   

نظرية يع  المير على العما  الاي ائدر من جهة الدارو الماعاقدو وحددا ودو العدو  الفي 

اعامدو ك  من الق ائين الداريين المئري والعراقي 
lxi
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 المطلب الثاني

 االثار المترتبة على عدول القضاء االداري 

كنا قد اشرنا الى ان للعدو  البيعة قانونية وبالاالي له ما للقاعدو القانونية من قوو يي اللمامع ومن 

دنا سناناو  الثر الو  المامث  بوجود مبده ق ائي جديد يي يرل او  والاحو  عن مبده ق ائي 

 سابي يي الفرل الثاني 

 الفرع االول 

 ظهور مبدأ قضائي جديد

دفا الئدد المقبولية المنالقية للمبده الجديد ع ودنا يمكن القو  ان الاائية الاي والفي يهمنا يي  

ياما، بها القانون الداري المامثلة بعدم الاقنين يفرض على القا ي الداري اسانباال الحكم لكي 

يفئ  يي المنامعا  المالروحة عليهعومن دنا يثور الاساؤ  ما دي المئادر الاي يعامددا القا ي 

 داري يي اسانباال مبده جديد؟ال

كما فكرنا سابقا ان الساباال يكون يي افسير ويهم المئادر المدونة يي حا  عدم و وحها ودو ما 

عريناو بالعدو  يي افسير النئو  الاشريعية ودنا يكون الن  وغاية المشرل دي حجر الماوية 

ري، الن  لفهم ددف المشرل ويمكن للقا ي الداري العودو الى العما  الاح يرية قب  اش

وغاياه لكن المر يكون دقيقا يي ارسيس مبده ق ائي جديد عند غيام الن  المكاومع يلكي يكون 

المبده الجديد المسانبال ياما، بقوو اللمام كالن الاي ااما، بها القواعد القانونية المكاوبة او العريية 

سه كق ية يالرية يي  مير ويكر ك  انسان لبد ان يكون مافقا م، منالي العق  الفي يفرض نف
lxii
 

ومن ثم يان المراكم الساسي للقا ي الداري يي عدوله عن مبده سابي الى مبده جديد دو العق  

القانوني للمجام، الفي يفرض اغير الحكام باغير الممان واظهر ياعلية عدو  القا ي الداري 

المبده الجديد والعدالة القائمة على الرهي الويي نحو مبده جديد عند احقيقه المئلحة العامة من 

واليقين ع يباحقيقه للاوامن يي المئالأ الماعار ة يكون قد كف  للمجام، الساقرار الصمم 

يالقا ي بعدوله عما كان مساقر من المباد  انما يركن يي فلن على ما يابناو المجام، من احكام 

بوئفهم عقصت
lxiii

 مير المجام، ول اد  على فلن من ائدر احكام  ع ييلقى عدوله قبول يي

 الق ات " عبارو المرفون بالق ات باسم الشعم...."

 الفرع الثاني

 التحول عن المبادئ القضائية السابقة

قد يكون المر غير مانامل عليه يي الدو  النكلوسكسونية الاي اعامد السوابي الق ائية مئدرا  

رسميا للقانونع ال ان ما يجم الشارو اليه ان الدو  الاي اراف بنظام السوابي الق ائية ااقيد ييها 

لها ان حكم  به يي  ك  محكمة باحكام المحاكم العلى درجة وااقيد الجهة الق ائية العليا بما سبي

الق ايا المماثلة دون ان يكون لها العدو  عنه ال بمقا ى قانون ئادر من السلالة الاشريعية مما 
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يعني ان الق ات يي دفو الدو  يكون عدوله مرابالا باغير النئو ع لكن يي دو  اارب كفرنسا 

ق ات مئدرا افسيريا من ومئر والعراق والاي ااشابه انظماها القانونية يانها اعابر احكام ال

مئادر القانون من حيء الئ  لكن دفا القو  ل ينئرف الى احكام الق ات الداري الاي اعابر 

مئدرا اساسيا للقانون الداري وباقرار من المشرل يي الن الدو ع يفي مئر اناهى المشرل يي 

لعليا القو  الفئ  يي يهم بان جع  للمحكمة الدارية ا 1959( لسنة 55قانون مجلس الدولة رقم  

القانون الداري وارئي  احكامه وانسيي مبادئه واساقرارو ومن، الاعارض بين احكامه ع يجع  من 

اسبام الالعن يي احكام الق ات الداري ماالفة حكم سابي حائم على قوو الشيت المق ي بهع 

لاي اقرردا المحكمة بمعنى انه ياعين على القا ي يي مئر ان ينم  على مقا ى المباد  ا

الدارية العليا افا اراد ان يافادب الالعن يي حكمه بالنقض 
lxiv

ع وماسبي من القو  يشير بو وا 

الى الدور النشائي للق ات الداري يان احو  يي افسيرو للنئو  او عد  من مبده الى غيرو ويقا 

حماية حقوق وحريا  ومئالأ لما يراو مصئما للنوييي والموامنة بين مااللبا  المئلحة العامة و

اليراد 
lxv

عييئبأ دفا الاحو  والعدو  واجم الاالبيي من قب  المحكمة فااها والمحاكم الاي اليها 

 يي الدرجة 

اصئة القو ع ان عدو  المحاكم الدارية العليا يماث  يع  المشرل يي الغائه لن  واشريعه لن  

ف العم  يي المبده السابي والاحو  الى العم  بالمبده بدي  من حيء اللمامية والنفاف يينا  عنه عمو

 الجديد من لحظة اقرار المبده والى المساقب  .

 الخاتمة  

مما اقدم عر ه من يكرو العدو  عن المباد  الق ائية يي نالاق القانون الداري لبد من بيان 

 الناائ  المساالئة من البحءع ثم نعقبها باوئيا  اساكمال للفائدو 

 -د اما الناائ  ييمكن اجمالها مي

ان عدو  الق ات الداري ياالف عن الالعن بالحكم فااهع يالعدو  يسالمم شروالا محددو  -1

اامث  بوحدو الجهة الق ائية ووحدو المو ولع ياما وحدو الجهة الق ائية لاعني شاو  

 ن ليعد عدول الق او انفسهم واما الالعن ييكون امام جهة ق ائية اعلى ينقض الحكم بالالع

ان عدو  الق ات ابعا لاغير الن  الاشريعي او العرف الداري ل يعدو ان يكون االبيقا  -2

 لقاعدو قانونية قائمة وملممة غير ان عدوله بغيابهما يكون عدول منشرَ لقاعدو جديدو 

يارام على وجود القاعدو الجديدو نايجة عدو  الق ات العم  بها من قب  المحاكم الدارية  -3

 ومراعاو الدارو لها يي نشاالها باعاباردا مئدرا من مئادر المشروعية 

ان عم  الق ات الداري مسيس الئلة باعما  السلالة الانفيفية ول نغالي ان قلنا بانه  -4

لسلالا  وان اعما  السلالة الانفيفية من قرارا  وانظمة اساثنات من مبده الفئ  بين ا

ولوائأ احم  يي ثنايادا رؤب سياسية وكلما كان  السلالة الانفيفية اقوب على اغو  السلالة 

الق ائية واناق  من اساقصلها كان عدو  الق ات الداري بااجاو الرؤب السياسية ولع  

يي العراق يظهر حقيقة دفا القو  ب  وحاى ااب، الاسلس  الممني لحكام الق ات الداري 
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يي ق ات مجلس الدولة الفرنسي الفي اعامد معيار القائمة الق ائية يي احديد اعما  

السيادو الاي اارج عن رقابة الق ات ائوئا بعد سقوال نابليون وعودو الملكية من جديد 

نظام الحكم واكافى يامان، عن رقابة اعما  السلالة الانفيفية الماعلقة ب 1814يي سنة 

بمراقبة العما  الدارية اجنبا لصئالدام معها واشية الغاؤو لكنه عد  بعد فلن يي الوق  

الحالي وائبأ اماناعه مقورا على عدم النظر باعما  السلالة الانفيفية فا  العصقة بالسلالة 

 الاشريعية واعمالها بالسياسة الااجية .

داري يمس المن القانوني والمراكم المساقرو ع ال ان قد يرب البعض ان عدو  الق ات ال  -5

دفا القو  قد يكون ئحيحا يي حا  الاواار يي العدو  يي يارا  ماقاربة ع لكنه غير 

ئحيأ افا علمنا ان الق ات الداري انما يعد  ليححي الاوامن يي المئالأ ويحقي العدالة 

و االف عن ادراكها بسبم ابد  الاي قئر عن رؤياها المشرل يي النئو  النايفو ا

الظروف لسيما وقد اسلفنا بان القبو  بالعدو  الق ائي مقرون بقبو  ال مير المجام، 

 لحكم المنالقي  

 واما الاوئيا  ينجملها م د

لما للدور الفي يلعبه الق ات الداري يي اماسه م، اعما  الدارو الماجددو ابعا لاسارل  -1

نوئي المشرل ان يارن له مساحة واسعة يي و ، القواعد  وايرو الاالورا  يي المجام،

القانونية الاي يسالمم اشريعها وقاا واجراتا  قد اكون معقدو بعض الشيت لسيما يي 

 النظمة البرلمانية فا  الاعددية الحمبية 

نوئي المشرل ان يجع  ااائا  اعيين الق او الداريين بقرار من الهيئة العامة لمجلس  -2

يي العراق وليس بموايقة مجلس الومراتع يالاير يكون انعكاسا للاعددية الحمبية الدولة 

 الاي بدوردا انا  ارات سياسية ماالفة 

نوئي الجهة المعنية بااايار الق او الداريين ان اراعي  رورو اوير شرال  اما،  -3

الحكام الاي  المرشأ للق ات الداري بملكة السانباال القانوني والجاهاد المنالقي لاكون

يئدردا يي الق ايا المعرو ة عليه مافقة م، قواعد العدالة والشعور الفالري للمجام، 

 باوامن المئالأ
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 xxxviعمؤسسة البئرو للالباعة 1(عبد الكريم مغير جبر عع و البرلمان بين الابعية والساقص  عال

 .21ع36ع 2017والنشرعالبئروع
 xxxviiعمالبعة سومرع الديوانية 1(د. عدنان عاج  عبيد عهثر اساقص  الق ات عن الحكومة يي دولة القانون/ ال
 .29ع31ع 2008ع
 xxxviii  30ع35ع 1966القانون اإلداري عدار النه ة العربية ع(د. ثرو  بدويع مباد. 
 xxxix31ع 2014عاربي  ع 1(د. مئالفى ابراديم الملمي عيلسفة القانون والمنالي القانوني يي الائورا  عال . 
 xl 32(د. عبد الباقي البكري ع المدا  لدراسة القانون ع المكابة القانونية ع بغدادع بص سنة الب، ع. 
 xli86حمود الالائي عمئدر سابيع (د. حامد شاكر م. 
 xlii المعد .1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 1(ن  المادو 
 xliii116ع121ع 2015ع منشورا  مين الحقوقية عبيرو ع 1(د. سيروان  مداويع النظام البرلمانيع ال. 
 xliv المعد . 1979لسنة  160( من قانون انظيم الق ائي رقم 13(ن  المادو 
 xlv215ع217ع 2007عبد الجبار العلو:ع دراسا  معمقة يي العرف الدساوريع دار الثقاية ععمانع (د. سعد. 
 xlvi  على هنه  ل ينكر اغير اخَحكام باغير  1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم  5( ن  المادو

 الممان(.
 xlviiلدارو يي العراقع مكابة القانون المقارنع (د. محمود الف الجبوريع الحماية القانونية لأليراد ييمواجهة ا

 .149ع151ع  1986بغدادع
 

xlviii
 .152ع157(د. محمود الف الجبوري ع مئدر سابيع 

xlix  انظر يي فلن الدكاور محمد يؤاد مهناعالقانون الداري العربي يي ظ  النظام الشاراكي الديمقراالي )
 82ع   1967الاعاونيع المجلد الو ع القادروع 

 l ) يصحظ ان ااجاو المحكمة الدارية العليا دفا قد اثار جدل واسعا لدب الفقه العربي حيء انقسم الفقه اجاو نظرية
الغلو الاي ابناها المحكمة العليا بين مويد وبين معارض لها. ينظر د. سليمان الالماوي المئدر السابيع 
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يكرو السبم -د. محمود حسنين عبد العا ع 599مئدر سابي   -الق ات الداري -. د. يؤاد العالار683 
د. عئام عبد الودام البرمنجي سلالة الدارو الاقديرية والرقابة -154مئدر سابي  -يي القرار الداري

 .430مئدر سابي    -الق ائية
 li ) الشهيرع سبي الشارو اليه. 11/11/1961ينظر حكم المحكمة الدارية العليا يي 
 lii ) 310-309ع مشار اليه يي مؤلف د. عبد العميم الي  بدوي مئدر سابي  12/1/1963حكم المحكمة يي. 
 liii ) 685ع مشار اليه يي المئدر السابيع  1963ابري   27حكم المحكمة يي. 
 livع مكابة مين الحقوقيةع 1(د. سعيد علي غاي  عجعفر وادي عباس ع عدم مسؤولية الدولة عن اعما  الق ات عال

 . 72ع73ع  2016بيرو  ع 
lv  منشور يي مجموعة القواعد القانونية الاي قرراها المحكمة 24/3/1963حكم المحكمة الدارية العليا يي.

 1343ع   1376الدارية يي عشر سنوا  عجمعها احمد سمير ابو شادي ع المبده 
lvi   ة عشرع   ( منشور يي مجلة السنة الحادي3480انظر حكم محكمة الق ات الداري المئرية يي الق ية رقم

493 
lvii  89ع88ع   1955-1954الدكاور اوييي شحااهع مباد  القانون الداري ع القادروع 
lviii  وما بعددا ع اشلر اليه الدكاور محمد علي بدير وآارون ع  38ع  1عج 3دي لوبادير ع القانون الداري عال

 59-58ع 1991عبغدادع3مباد  القانون الداري عال
lix    235المئدر السابي ع 
lx
 M.Walin: Droit Administratif  g,Ed.1963 No 1042,p.620 
lxi   ع وكفلن الدكاور ابراديم اله الفياض ع مئدر سابيع 570راج، الدكاور سليمان الالماويع مئدر سابي ع

  263و 256  
lxii  وما  200ع  2021الدكاور ئفات الاماعي دعلم السانباال القانونيع الالبعة الولىعمكابة القانون المقارنع

 بعددا
lxiii 12ع  2016ع دار الكام المئريةع1الدكاور عبد الرحمن بدوي عمنالي ارسالوعال  
lxiv  112و   111ع   1963الدكاور العيمة الجرفع مبده المشروعية ع القادرو ع  
lxv  138ع  1971الدكاور عئام البرمنجيع السلالة الاقديرية لصدارو والرقابة الق ائيةعالقادروع  
 

 المصادر 

 اولد المعاجم 

خمام العصمة ابي الف   جما  الدين محمد بن مكرم ابن منظور اليريقي المئري(. لسان العرمع دار  -1
 عالجمت العاشر .1956ئادر للالباعة والنشرع بيرو ع سنة

 لبنانع بص سنة الب،-محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الراميع مااار الئحاا عدار الكاام العربيع بيرو  -2
 1968عاناشارا  اسصمع الهرانع35يس معلوفع المنجد يي اللغة عاللو -3

 

 ثانيا: الكتب

 2006د. آدم وديم النداوي عالمرايعا  المدنية عالمكابة القانونية عبغداد ع -1
امير يرج يوسفع الوسيال يي الالعن على القرارا  اإلداريةع دار المالبوعا  الجامعية ع السكندرية  -2

  2016ع
 1955-1954اوييي شحااهع مباد  القانون الداري ع القادروع  د. -3
 1966د. ثرو  بدويع مباد  القانون اإلداري عدار النه ة العربية ع -4
 2018عالمركم العربي عالقادروع 1د. حامد شاكر محمود الالائي ع العدو  يي الجاهاد الق ائي عال -5
 1993ععمان ع1والاالبيي عالد. االد سمارو المغبي عالقرار اإلداري بين النظرية  -6
 2016عمكابة السنهوري عبغداد ع 1الد. رياض عبد عيسى المديريع ههسس القانون اإلداري ع -7
 2009د. سامي جما  الدينع هئو  القانون اإلداري عمنشرو المعارف عالقادروع  -8
 2007د. سعد عبد الجبار العلو:ع دراسا  معمقة يي العرف الدساوريع دار الثقاية ععمانع -9
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ع مكابة مين 1د. سعيد علي غاي  عجعفر وادي عباس ع عدم مسؤولية الدولة عن اعما  الق ات عال -10
 2016الحقوقيةع بيرو  ع 

ار الفكر د. سليمان الالماويع مراجعة  د. محمود عاالف البنا ع النظرية العامة للقرارا  اإلدارية عد -11
 2006العربي ع القادروع 

  2015ع منشورا  مين الحقوقية عبيرو ع 1نيع الد. سيروان  مداويع النظام البرلما -12
 2021ئفات الاماعي دعلم السانباال القانونيع الالبعة الولىعمكابة القانون المقارنع  د. -13
 1963العيمة الجرفع مبده المشروعية ع القادرو ع  د. -14
 2015عالمركم القومي لإلئدارا  القانونية عالقادرو ع1عباس قاسم مهدي الداقوقي عال -15
 د الباقي البكري ع المدا  لدراسة القانون ع المكابة القانونية ع بغدادع بص سنة الب،د. عب -16
 ع2008د. عبد الحفيظ علي الشمبي ع الاحو  يي هحكام الق ات الدساوريع دار النه ة العربية عالقادروع -17
 2016ع دار الكام المئريةع1عبد الرحمن بدوي عمنالي ارسالوعال د. -18
عمؤسسة البئرو للالباعة 1عع و البرلمان بين الابعية والساقص  عالبد الكريم مغير جبر د.ع -19

 2017والنشرعالبئروع
عمالبعة سومرع الديوانية 1د. عدنان عاج  عبيد عهثر اساقص  الق ات عن الحكومة يي دولة القانون/ ال -20

 2008ع
 1971عئام البرمنجيع السلالة الاقديرية لصدارو والرقابة الق ائيةعالقادروع  د. -21
 1993.علي محمد بدير واارونع مباد  القانون اإلداري عدار العربية للقانون ع بغدادع د  -22
 2011عمكابة السنهوريع بغدادع  1د .علي دادي عالية الهصلي عالنظرية العامة يي افسير الدساور عال  -23
 2009د . ماجد راغم الحلو عالقرارا  اإلدارية ع دار الجامعة الجديدو ع القادرو ع  -24
 2010ع مالبعة جامعة ددونع 3ن ليلو را ي ع القانون اإلداري عالد. مام -25
 2016د. مامن ليلو را ي عهئو  القانون اإلداري عال عدار نيبورع الديوانية ع -26
 د. مادر ئالأ عصوي الجبوري ع القرار اإلداري بغداد بص سنة الب، -27
 1991عبغدادع3محمد علي بدير وآارون ع مباد  القانون الداري عال د. -28
محمد يؤاد مهناعالقانون الداري العربي يي ظ  النظام الشاراكي الديمقراالي الاعاونيع المجلد الو ع  د. -29

 1967القادروع 
عمكابة مين 2د. محمد ليمان اخحمد ع قاعدو نئ  هوكام و دوردا يي اكوين ملكة قانونية سليمةع ال -30

 2017الحقوقيةعبيرو ع
مواجهة الدارو يي العراقع مكابة القانون المقارنع  القانونية لأليراد ييد. محمود الف الجبوريع الحماية  -31

 1986بغدادع
عالمكابة 3المعد عال 1969لسنة  83مدح  المحمود عشرا قانون المرايعا  المدنية رقم  -32

 2009القانونيةعبغدادع
 2014ع  عاربي 1د. مئالفى ابراديم الملمي عيلسفة القانون والمنالي القانوني يي الائورا  عال -33

 

 ثالثاد البحوء
 2014/مايو46د. عبد الرحمان الماونيع الجاهاد الق ائي والمن القانوني عمجلة الملحي الق ائي ععدد -1
. عبد المجيد غميجة عمبده المن القانوني و رورو المن الق ائي ع مجلة الملحي الق ائي  -2

   2009/مايو42عالعدد

 
 رابعا: المجموعات القضائية

  القواعد القانونية الاي قرراها المحكمة الدارية يي عشر سنوا  عجمعها احمد سمير ابو شاديمجموعة  -1
 لحكام محكمة الق ات الداري المئري  مجلة السنة الحادية عشر -2

 

 خامسا: القوانين
 2005دساور جمهورية العراق لسنة  -1
 المعد النايف   1951لسنة  40رقم  العراقي القانون المدني -2
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  المعد  النايف 1969(لسنة 83رقم  العراقي لمرايعا  المدنية قانون ا -3
 1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة المئري المرقم   -4

 خامسا: الكتب االجنبية
1- M.Walin: Droit Administratif  g,Ed.1963 No 1042 

 
 

 

  الملخص

ان للق ات الداري دور اساس يي اكوين قواعد القانون الداري رغم وجود الكم الكبير من الاشريعا  الدارية   

ويبرم دفا الدور بو وا بسبم الاالور المسامر يي الحياو وما يرايقه من  رورو مسايرو السلالة الانفيفية لالن 

انظيم لها يينبري الق ات الداري لح  ما قد ينشر من نمال   الاالورا  والاي قد ل يانبر بها المشرل سلفا لي ، قواعد

او ما يبديه من رهي .ورغم  ان النظام القانوني يي العراق يجع  الق ات مئدرا احايااليا ويجع  السارشاد 

يس بالحكام الق ائية السابقة والئادرو من محاكم الدرجا  العليا حص مناسبا لكن لنا امات دفا رهي ماالف اف ل

دنان ما يحو  دون مراجعة الحكام الق ائية السابقة واعاماد ما اقررو من مباد  يالمجام، بحاجة الى ثبا  القانون 

ووحدو االبيقه يافا ااالف فلن الاالبيي من قاض آلار ومن حالة لارب سيفقد القانون معناو الحقيقي وانحسر غاياه 

وم الايا  ولما يلعبه الق ات من دور ياع  يي حماية المن ييئبأ مو ول اوحيد احكام المحاكم  ربا من  ر

القانوني واساقرار المراكم القانونية ارارينا البحء يي عدو  الق ات الداري يي ك  من مجالي الفاوب والق ات 

ر العدو  ومعرية السبام الاي اقف ورات عدو  الق ات الداري عن احكام سابقة وارات والسانيد القانونية الاي ابر

 وما يناجه من اثار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


