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Abstract: 

 
The executive authorities in various countries seek to achieve the 

public interest. They may sometimes be exposed to exceptional 

circumstances, a shift between the executive authority and its 
pursuit of the public good. 

As a result, the authority of the administration has expanded to 

confront unexpected events, and it 

was necessary for the administration to be granted a great deal of 

freedom of action in the exercise of these competencies . 

Therefore, we find that the passage of Iraq under exceptional and 
unforeseen circumstances,represented by the Corona pandemic, 

necessitated the formation of the Supreme Committee for 

National Health and Safety, and granting it wide powers and several 

specializations, for the purpose 

of exercising those specializations with a degree of freedom of action . 
Its decisions should have affected some public freedoms, so we will 

discuss this problematic 

between expanding discretionary power and exercising public 

freedoms under exceptional 

circumstances.  
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ي العراق وعالقه قراراتها بالحريات
 
 السلطة التقديرية للجنه العليا للصحة والسالمة الوطنية ف

 

 2السويدي  مهند قاسم زغي  

 
 الملخص

 الصحيهأو  لقد مرت المجتمعات عىل مر العصور بالعديد من الظروف الطارئة االقتصادية
ها من الحوادث االستثنائيةأو  ي  االجتماعية وغير

عىل مختلف نواحي الحياه فيها  أثرتالت 
 حاولتلحقيقة الظواهر المحيطه به فقد  سناا وبتطور المجتمعات وازياد ادراك ال 
تخفيف تاثير تلك الحوادث والظروف االستثنائيه  إىلالمجتمعات عىل اختالفها الاعي 

ي حياه البشر  إىلجتمع بطرق اختلفت من م
 
ي  أخرىمرحلة  إىلاخر ومن مرحلة تطوريه ف

 
ف

أو  الوقايه ابتداءا من حصول إىلسعي حثيث استهدف تحقيق غايه مضمونها الاعي 
حدوث  إمكانيةبعير  االعتبار  خ  حدوث تلك الظروف االستثنائيه قدر الماتطاع مع ال 

ي من الظروف ل 
ي هدف بجانب الاعي ل اضافةاالستثنائ 

 
اتخاذ كل مايلزم  لوقايه يتمثل ف

ي  أثار للحد من 
ي مجال بحثنا تحديدا عرفت  الظرف االستثنائ 

 
فعىل سبيل المثال وف

ي اجتاحتها اضمر وال  فاتا من اآلأنواعالمجتمعات 
مؤثرة عىل كل نواحي الحياة فيها  الت 

قل نظير بعضها عىل مر التاري    خ وكا  المرض  إسناانيةكوارث   إىلمعراضة تلك المجتمعات 
ي عىل  اخرها واخطرها 19الناشر عن فايروس كوفيد  عىل صعيد االنتشار والتاثير الالت 
شبه التام لكل جزئيات أو  مرحلة التوقف التام إىل موروصل ال أمجمل نواحي الحياه فقد 
 اضمر حصول ال  كانيةإم إىلدراكا من تلك المجتمعات إو  سناا النشاط االجتماعي لل 

ه حاولم إىلالمدمرة فقد سعت الدول عىل اختالفها  أثار الوبائية وانتشارها بير  الناس و 
ي الوقايه من تلك ال 

 
 اسىم يتمثل ف

 
 ولوهدف اليقل سموا عن ال اضمر تحقيق هدف

ي الاعي 
 
  أو  سناا ها عىل حياة ال أثار والحد من  وبةةتقليل انتشار تلك ال إىليتمثل ف

ي  هدافة تحقيق الحاولم
نا أالت  ليها كا  وااضحا وجليا من خالل القوانير  المنظمه إشر

 الاعي  لعمل
ي الدول فتبنت تلك القوانير 

 
تحقيق  إىلوجهد قطاعات واجهزه مختلفه ف

يعي ليكو  
مما يتيح للالطة التنفيدية  دار عاما لممارسة الضبط ال  اإطار الضيط التشر

ي المحافظه عىل النظام العام بحيث يكتاب من  ر داالضبط ال  أهدافتحقيق 
 
المتمثل ف
وعيته ونظرا لتعدد عنارص النظام العام التقليد  فهو يتضمن  ذلك سنشاط الضبط لمشر

ل لك الجهات المناط بها  العام والصحه العامه والاكينه العامه فقد تعددت تبعا منال 
تكوين جهه مختصه  إىلقد سع  الاعي للحفاظ عىل النظام العام ل ا نجد ا  العراق

ة المنعقدة  بمواجهه جائحة كورونا ي جلاته الثانيه عشر
 
ي ف

 
فكا  قرار مجلس الوزراء العراف

ال   تم بموجبه تاسيس لجنه عليا للصحة والاالمه الوطنيه تتوىل  2020/3/26بتاري    خ 
ي  19لغرض مكافحة فايروس كوفيد خرىواضع الخطط بالتنايق مع اجهزة الدولة ال 

 
ف

ي الالطة  ة ه ه اللجنة وقراراتها قررنا بعد التوكل عىل هللاهميالعراق ول
 
البحث ف

ي العراق متن
 
ي البحث بيا  أولالتقديرية للجنه العليا للصحة والاالمة الوطنية ف

 
ير  ف

ي والدستور  لتشكيل ه ه اللجنة وتحديد اختصاصاتها وبيا  الطبيعة  ساسال 
القانوئ 

كانت تلك اللجنة تتمتع بالطه   إذا  القانونية لقراراتها ماتهدفير  من ذلك بيا  فيما 
ي تمر عىل البالد وبيا  

ي ظل الظروف االستثنائية الت 
 
ي ممارسة اختصاصاتها ف

 
تقديريه ف

 .ريات العامةوالح العالقة ما بير  قراراتها

 .الحريات ؛والاالمة الوطنية ؛ الالطة التقديرية: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة: 
  أانتشاره فيها مما خلق حاله كادت  إمكانية قلعىل الأو  انتشر وباء كورونا عىل صعيد عالىمي فلم تالم دولة من انتشاره

ي  أغلبالفوض  ونتيجة لدلك تعطلت  إىلتصل 
 
قب لدى الدول وشعوب  ها ف نواحي الحياه مما خلق حاله من القلق والي 

ي محاولم
 
انتشاره المدمرة عىل النواحي المختلفة  أثار ة من البعض االخر للحد من حاوله من بعضها لتجنب الوباء وف

ي الاعي لتحقيق ال
 
ي الوقاية ابتداء والعالج هدافللحياة ل  نجد ا  الدول تاارعت ف

 
نا اليها والمتمثلة ف ي اشر

والحد  الت 
ي المتوقع سناانيةمن االنتشار للوباء انتهاء ونظرا للحجم الكبير لهده الكارثة ال 

 
ي لم تكن ف

ي الحابا  كا  البد أو  الت 
 
ف

ي سعي حثيث للحفاظ عىل كيا 
 
ي تلك  للمجتمعات والدول من اتخاد تدابير غير معهوده سابقا ف

 
المجتمعات والدول وف

ي صدر عن مجلس الوزراء ال  العراق وادراكا
 مر من الدولة واجهزه بحجم الخطر الناتج عن مثل هك ا ظرف استثنائ 

ي 
تخ ت تلك الخلية أوالد  بمقتضاه تم تشكيل خليه ازمة انيطت رئاستها بوزير الصحة و  2020لانة 55رقم  الديوائ 

للافر وغلق للمنافد الحدودية ونظرا لحجم المشاكل الناشةة عن انتشار الوباء  قرارات عدة منها حظر للتجوال ومنع
وال   تمخض عنه 2020/3/26لانة بتاري    خ  79الفعالية لقرارات خلية االزمه صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ومحدودية

وس كورونا الماتج  ساسد ولغرض بيا  ال تأليف اللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية بهدف مكافحة جائحة فير
ي لتشكيل هده اللجنة وبيا  الالطة التقديرية لهده اللجنة ومدى تأثير قراراتها عىل الحريات العامة 

الدستور  والقانوئ 
ي ظل تصاعد سنابة االصابات وامتداد 

 
ذات تماس مباشر  اللجنة غلب نواحي الحياه مما جعل قراراتالجائحة ل  أثار ف

 .بالحريات العامة
 

 البحث:  ةهيكلي
يعي لتشكيل  ساسكا  بعنوا  ال   ولالمبحث ال مبحثير   إىلوبناءا عىل ما تقدم تم تقايم البحث 

الدستور  والتشر
الدستور  لتشكيل اللجنة العليا  ساسكا  بعنوا  ال   ولاللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية والد  تضمن مطلبير  ال

ي كا  بعنوا  ال 
ي العراق والمطلب الثائ 

 
يعي اللصحة والاالمة الوطنية ف

لتشكيل اللجنة العليا للصحة ساس التشر
 والاالمة الوطنية . 

ي قرارات اللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية وعالقتها
 
ي فكا  بعنوا  الالطة التقديرية ف

بالحريات  اما المبحث الثائ 
ي   ولوتضمن ايضا مطلبير  ال العامة

 
ي قرارات اللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية ف

 
كا  بعنوا  الالطة التقديرية ف

ي كا  بعنوا  تأثير قرارات اللجنة المتخ ة استنادا لالطتها التقديرية عىل 
ظل الظروف االستثنائية والمطلب الثائ 

ي الظروف االستث
 
 نائية. الحريات العامة ف

 
 ه البحث: أهمي
ي لها  يعد ه

ي السيما وا  البحث ياتعرض سلطات ال أهميا البحث من المواضوعات الت 
ي المجال القانوئ 

 
أو  دارةه بالغة ف

ي الظروف االستثنائية لبيا  سلطتها التقديرية ومدى اتااعها وتأثير ذلك عىل الحر أحد
 
يات العامة ى تشكيالتها ف
ي المجتمع

 
 .وممارستها ف

 
 البحث:  أهداف

ي الظروف االستثنائية تؤسس عىل قواعد دارة  ممارسة ال أبيا   إىلتهدف الدراسة 
 
ي مقدمتها  لالطاتها ف

 
  أقانونية ف

ي ممارستها الختصاصاتها  دارةسالمه الشعب فوق القانو  فتتاع دائرة سلطات ال 
 
نها ورغم اتااع سلطتها أإال  ف

وعيةالتقديرية تظل محكومة بمبدأ  ي فال تتعدى عىل الحريات أإال  المشر
وعية استثنائية قررها الظرف االستثنائ  نها مشر

ي ظل ظرف غير اعتياد  تمر به البالد . إال  العامة
 
ير الالزم للحفاظ عىل النظام العام ف  بالقدر الي  

 
 منهجيه البحث: 

ي التحليىلي 
وتحديدا  دارةتعلقة بمواضوع سلطات ال من خالل وصف الجوانب المختلفة الم تم اعتماد المنهج الوصف 

 واثرها عىل الحريات العامة .  قراراتها سلطات اللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية وتحليل
  
يعي لتشكيل سا األ  :وللمبحث األا ي العراق اللجنة العليا للصحة والسالمة الدستوري والتشر

 
 الوطنية ف

ي تحويل المجتمع من حالة الفوض  أمن البديهي االقرار با  الهدف الرئيسي من 
 
 حالة النظام إىلسنشاء الدولة يتمثل ف

ها } ورة ال يتصور وجود النظام الجماعي واستقراره وتطوره بغير { واقي   وجود الالطات 1فظهرت الالطات كض 
ط مفاده سعيها  يعية والتنفي ية والقضائية بشر ي الدولة أ   التشر

 
من خالل  سناا خدمة ال  إىلسعي الالطات العامة ف

يعية تنظم وجود أسستحقيق النفع العام للمجتمع وكا  البد من وجود  واختصاص الالطات ل ا سوف  دستوريه وتشر
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يعي للجنه الصحة والاالمة الوطنية .  ساسنخصص ه ا المبحث لل 
 الدستور  والتشر

 للجنه الصحة والسالمة العامة  الدستوري سا األ  :ولالمطلب األ
ي المجتمعات وجود وثيقة دستورية تضع ال  أصبحلقد 

 
 أهدافالحكم فيها و  أمور العامة للدولة وتنظم  سسمن البديهي ف

ي يمكن اتباعها لتحقيق تلك ال
ومفهومه للحرية والايادة  ولفهم طبيعة الكيا  الاياشي  هدافه ا الحكم والوسائل الت 

ع الدستور  حصول ظروف استثنائية خاصة وا ونطاقها ومن  مرت عىل مر  المجتمعات الطبيعي ا  يتوقع المشر
ها من الحوادث االستثنائية كالزالزل أو  الصحيةأو  العصور بالعديد من الظروف الطارئة االقتصادية االجتماعية وغير

ي  والحروب والفيضانات
 .عىل مختلف نواحي الحياه فيها  أثرتالت 

 إىلالمجتمعات عىل اختالفها الاعي  حاولتلحقيقة الظواهر المحيطة به فقد  سناا المجتمعات وازياد ادراك ال وبتطور 
ي حياه البشر  إىلتخفيف تأثير تلك الحوادث والظروف االستثنائية بطرق اختلفت من مجتمع 

 
اخر ومن مرحلة تطوريه ف

ي سعي حثيث استهدف تحقيق غايه مضمونها الاعي  أخرىمرحلة  إىل
 
حدوث تلك أو  الوقاية ابتداء من حصول إىلف

ي من الظروف ل  إمكانيةبعير  االعتبار  خ  الظروف االستثنائية قدر الماتطاع مع ال 
هدف بجانب  اضافةحدوث االستثنائ 

ي 
 
ي الظرف االستثنا أثار اتخاذ كل مايلزم للحد من  الاعي للوقايه يتمثل ف

ي مجال بحثنا تحديدا  ئ 
 
فعىل سبيل المثال وف

ي اجتاحتها اضمر وال  فاتا من اآلأنواععرفت المجتمعات 
مؤثرة عىل كل نواحي الحياة فيها معراضة تلك المجتمعات  الت 

ع الدستور  عىل  قل نظير بعضها عىل مر التاري    خ إسناانيةكوارث   إىل   يضع بنفاه قواعد أتمر بها الدولة فيعمل المشر
يعي لحالة الظروف االستثنائية من ا

ي ظل  أمنجل المحافظة عىل ألتنظيم التشر
 
وسالمه الدولة واضما  استقرارها ف

ورة } أمام ظروف غير اعتيادية فنكو  ع الدستور  2ما يعرف بالتنظيم الدستور  لحالة الض  { وكا  ه ا هو نهج المشر
ي فعند العودة 

 
  هناك تأصيل لفكرة الظروف االستثنائية أنجد  2005نصوص دستور جمهورية العراق لانة  إىلالعراف

ي طيات صياغة المادة 
 
 إىلالبند تاسعا حيث انها ومن خالل استعرااضها لصالحيات مجلس النواب تطرقت  61ماتقر ف

ي 
 
االستثنائية مت  ما تحققت    الظروفأالحرب وحالة الطوار  وقد استقر الفقه الدستور  عىل  إعال صالحيته ف

ي المهدد للنظام العام بإيقاع خطرا جايم فيه
وطها المتمثلة بوجود الظرف االستثنائ  وعدم نجاعة الحلول  بشر

ي من خالل القواعد القانونية القائمة
ي الدولة والمؤساة ابتداء للظروف العادية  المطروحة لمواجهة الظرف االستثنائ 

 
ف

ي الأومواجهتها و 
وعية العادية   تبتع  نطاق  إىلالطات العامة تحقيق المصلحة العامة بالخروج من نطاق المشر

وعية االستثنائية تعد  ي مجال التطبيق الفعىلي أساسالمشر
 
ا قانونيا ماوغا لفرض حالة الطوار  وظهور انظمة االستثناء ف

ي 
ي قد أمما يعت 

 
ع الدستور  العراف ي المقي   ناط بمجلس النواب مهمة التحقق مأ  المشر

ن وجود الظرف االستثنائ 
وط كوجود خطر جايم حال ية أغلبحالة الطوارئ ب إعال عىل سالمه البالد والعباد وبالتاىلي يكو  لمجلس النواب  بشر

ي العراق ونقصد بهما رئيس مجلس الوزراء ورئيس أالثلثير  عىل 
 
ي الالطة التنفي ية ف

ك من ركت    يابق ذلك طلب مشي 
ي العراق الصياغة الحالية لنص المادة 

 
فكا  االجدر وفقا  أوالالبند  61الجمهورية وقد انتقد جانب من الفقه الدستور  ف

م من قبل مجلس الوزراء وليس من قبل رئيس المجلس مقد حالة الطوارئ إعال   يكو  طلب ألوجهه نظر المنتقدين 
ي صياغته للمادة اعاله  أخرىومن ناحية 

 
ي ف

 
ع العراف ي  إىللم يتطرق المشر

اط إال  حيثيات الظرف االستثنائ  اننا نجد اشي 
ين اضمانه كافيه تبدد  ي اعضائه الحارص 

ة القلق لدى المنتقدين للصياغة الدستوري أسبابموافقة مجلس النواب بثلت 
ط ا  تعلن حالة الطوارئ لمدة ثالثير  يوميا61للمادة 

ي قد اشي 
 
ع الدستور  العراف وه ا وااضح بصورة  ويالحظ ا  المشر

ي نص المادة 
 
حالة الطوارئ  إعال خالل أ   وخاللها    تكو  تلك المدة قابله للتمديدأ ب عىل أوال  .البند 61جلية ف

يعات الالزمة ل  دارةل يخول رئيس مجلس الوزراء الصالحيات الالزمة  ي ذلك التشر
 
الدولة ولخطورة  دارةشؤ  البالد بما ف

ع الدستور  قد   أتعاراضها مع الحريات العامة  إمكانيةواتااع مدى ه ه الصالحيات و  رئيس مجلس الوزراء  ألزمالمشر
ي لم يكن أ  ال تكو  اجراءاته متعاراضة مع الدستور ونجد إب

 
ع الدستور  العراف ي ه ه النقطة فمن   المشر

 
موفقا ف

وعية  ي الخروج عن نطاق المشر
 
تبة عىل تطبيق نظرية الظروف االستثنائية يتمثل ف المالم به فقها با  من النتائج المي 

وعية االستثنائية ل ا نجد ا  من المالم به فقها وقضاءا امكانية مخالفة محل  ي نطاق المشر
 
العادية والدخول حتما ف

ي لمض
يعات بفعل الظرف غير االعتياد }العمل القانوئ  ي    ع العاد  الموافق 3مو  التشر ي للتشر

{ فمخالفة العمل القانوئ 
ي حتما مخالفة ه ا العمل للنص الدستور 

فكا  االجدر واالصح ا  يتضمن النص الدستور  حتمية  للدستور يعت 
ي لرقابة القضاء للتحقق من توافر  أعمالخضوع 

ي ظل الظرف االستثنائ 
 
ماببات الخروج من نطاق  الالطات ف

وعية العادية  وعيه االزمات إىلالمشر ي    ع قانو  يبير   ألزمكما   .نطاق مشر لما  با  يقوم بتشر ع الدستور  الي  المشر
ي المابب ل 

ي البالد } حالة عال صالحيات رئيس مجلس الوزراء خالل الظرف االستثنائ 
 
 {4الطوارئ ف

ي جلاته العادية بناءا عىل ما تقدم عراضه نجد ا  قيام مجلس
 
ي ف

 
ة ب الوزراء العراف  79قراره المرقم  إصدار الثانية عشر

ي حيثياته تأليف 2020/3/26بتاري    خ 
 
وس   والمتضمن ف اللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية بهدف مكافحة جائحة فير

ي نصوص ومقاصد المادة أساستجد  كورونا الماتجد
 
 من دستور جمهورية العراق لانه أوال البند  61ها الدستور  ف

2005  . 
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ي 
 
ي لتشكيل الجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية:  سا األ  :المطلب الثان

 
 القانون

 إىلوالفيضانات والزالزل والحروب وما عىل شاكلتها ادى  اضمر ا  تكرار الظروف االستثنائية عىل اختالف مابباتها كال 
ي    ع  يعية بتشر ي صلب الوثيقة الدستورية عىل قيام الالطة التشر

 
ي الدول المختلفة عىل النص ف

 
ع الدستور  ف قيام المشر

يعات قوانير  الطوارئ ي حالة الظروف االستثنائية ومن ابرز ه ه التشر
 
 قوانير  تمنح الالطة التنفي ية سلطات اوسع ف

ظروف اشد  وقوانير  االحكام العرفية عىل اعتبار ا  الثانية تنظم الطوارئ ومن الدول من مير  بير  قوانير   واالحكام العرفية
ي قانو 1965وكا  العراق من ه ه الدول حت  عام  وىلخطورة من ال

 
واحد  حيث تم بعد ذلك توحيد ه ين القانونير  ف

{وقد سىمي بقانو  5ينظم ما ياىم بحالة الطوارئ متضمنا كل ما ينظمه قانو  الطوارئ وقانو  االحكام العرفية }
ها ومن قبيل ذلك ما جاء إعالنحالة الطوارئ مع تحديد لماببات  إعال وال   نظم  1965لانة 4الاالمة الوطنية رقم

ت حدوث وباء عاموىلبالفقرة ثالثا من المادة ال ي اعتي 
الطوارئ فهي تعد ظرفا طارئا  إعال من ماببات   للقانو  والت 

والتجول  سلطات استثنائية واسعه منها فرض قيود عىل حرية االشخاص بالتنقل الوزراء منح رئيس إىليؤد  بالنتيجة 
 ومنع دخولهم للبالد  جانبوفرض قيود عىل حرية االجتماع وابعاد لل  بعض االماكن وحظر دخول

ي العراق بعد عام 
 
 ال   2004لانة  1رقم  الدفاع عن الاالمة الوطنية أمر  صدر  2003وبعد التغيير الكبير ال   حصل ف

ي البالدأسبابحدد 
 
ع وحض نطاق ه ا  خطر حال جايم إىلومنها تعرض الشعب  ا ال عال  حالة الطوارئ ف ثم عاد المشر

ي العراق وب لك فا  المصدر الوحيد ل .......  ماتمرة للعنف بحملة الخطر
 
الطوارئ وفقا  عال لمنع تشكيل حكومة ف

ي حالة مر له ا ال 
 
 حدوث غارة عدائية أو  قيام حرب يتمثل ف

ي قانو  الاالمة الوطنية رقم ساسل ا فا  الباحث يرى ا  ال 
 
ي للجنه العليا للصحة والاالمة الوطنية يتمثل ف

 4القانوئ 
ي ظل قانو  الاالمة الوطنية أو  حالة الطوارئ أسباب إعال حيث ا   1965لانة 

 
وسع أاتخاذ االجراءات االستثنائية ف

ي ظل أكي  نطاقا و 
 
 لانة .  1الدفاع عن الاالمة الوطنية ر قم  أمر  شموال من مثيالتها ف

  
ي 
 
 للصحة والسالمة الوطنية وتأثي  ذلك عىل الحريات العامة  السلطة التقديرية للجنة العليا :المبحث الثان

ومنحت صالحيات ى تشكيالت الجهاز التنفي   أحد تأصبحتشكيل اللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية  إعال ب
واقصد ب لك  دار الضبط ال  أهداف أحد ية المتمثله بتحقيقساسواسعة غاية ذلك تمكينها من القيام بوظيفتها ال 

ته وما أهميمع كل عنض من عنارص النظام العام دور بحاب  دار وللضبط ال  الهدف المحافظة عىل الصحة الهامة
ي االهتمام بعنض دارة وياتحوذ عىل اهتمام جهة ال  منعنض ال فتارة ترتفع اسهم  يطرا عليه من ماتجدات

وتارة يرتف 
ي وقت ما } إذا  القمة إىل الصحة

 
ي المتمثل بانتشار فايروس كورونا 6ما تعراضت للخطر ف

{ ونظرا للظرف االستثنائ 
ي الاعي للحفاظ عىل عنض الصحة العامة

 
ل لك سوف  لنظام العامعنارص ا أحد  الماتجد ازاد تركير  الالطة التنفي ية ف

  مطلبير  .  إىلنقام ه ا المبحث 
 السلطة التقديرية للجنة الصحة والسالمة الوطنية  :ولالمطلب األ

يعية ياتلزم إ مها الالطة التشر ي تي 
ي مجرد تنفي  القوانير  الت 

 
  تقوم أ  مقتض  انحصار وظيفة الالطة التنفي ية ف

ا صادقا عن  بصفة خاصة عىل مجرد التعبير  دارةوظيفة الالطة التنفي ية بصفة عامة وال  ع بال نقص إرادةتعبير أو  المشر
مفادة مطلقة ك لك تكو   {لكن كما تكو  الالطة المطلقة7مقيدة باستمرار } دارةوب  ه ا تكو  سلطات ال  زيادة

ي كل دولة ياع أل ا نجد  لحركة الحياة لما تعنيه من شلل تام  الالطة المقيدة
 
ع الدستور  ف اضما  التواز   إىل  المشر

ي الالطة بعيدا عن ا  تكو  مطلقة
 
ي أو  ف

 
مقيدة لكل الالطات العامة من خالل االقرار له ه الالطات بحرية التقدير ف

ة  ي تباشر العمل وطبيعتهأو  ها عىل نحو يضيقأعمالمباشر
ي  إذا  يتاع بحاب الالطة الت 

تتمتع بها  الالطة التقديرية الت 
ي تتمتع بها ال 

ي طبيعتها وجوهرها عن الالطة التقديرية الت 
 
يعية ال تختلف ف نما إالقضاء واالختالف أو  دارةالالطة التشر

ي الدرجة }
 
 {8يكمن فقط ف

ي نحددها فكرة االختصاص  جهزة مختصةأ  واضع القاعدة القانونية مواضع التطبيق يتطلب تدخل إ
وط الت  طبقا للشر

كن العمل   إذا  ما أمقيدا فحينما يتم التضف بحرية يكو  االختصاص تقديريا و أو  تقديريا  محدوداأو  يكو  عاما وال   قد 
وط معينة فا  االختصاص يكو  مقيدا ل ا نجد  ي أالزما عند توافر شر ي والغرئ  يعرف    جانبا واسعا من الفقه العرئ 

   {9}  بقاط من حرية التضف حير  تمارس اختصاصاتها القانونية { دارةعىل انها }تمتع جهة ال  دارةالالطة التقديرية لل 
ي 
ي قيام النظام القانوئ 

 
قدرا من حرية التضف بخصوص دارة بمنح ال  } والباحث يرى ا  الالطة التقديرية تتمثل ف

ي تحديد وقت التضف الصادر عنها كل ذلك  االمتناع عن اتخاذهأو  دار االقدام عىل اتخاذ القرار ال 
 
مع منحها الحرية ف

ي 
اف القضاء { مما يعت  وعية ال أبااشر ي ظل  دارةفتظل ال  {10ة }داري  الالطة التقديرية التمثل قيدا عىل مبدا المشر

 
ف

وعية مة بها وبالعودة  سلطتها التقديرية خااضعة لقواعد المشر ي رقم  إىلملي  
 
 2020لانة  79قرار مجلس الوزراء العراف

ممثله باللجنة العليا  دارة  ه ا القرار قد منح جهة ال أالخاص بتشكيل اللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية نجد 
هأفكا  من الطبيعي والبديهي  واسعة للصحة والاالمة الوطنية اختصاصات لتمكينها من    تتمتع بالطة تقديرية كبير
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ي فقد منحتأهدافتحقيق 
ي اضوء اختصاصاتها المقررة لمواجهة ظرف استثنائ 

 
واضع الاياسات والخطط العامة  ها ف

اف عىل لمواجهة جائحة كورونا تنفي  ما تضعه من سياسات وخطط عامة ولها الحق باتخاذ  كما ا  للجنه صالحية االشر
ي العراقال أصلما تشاء من قرارات بهدف تعزيز التكامل ما بير  كل مف

 
ابعد من ذلك  إىل مربل وصل ال  الطة التنفي ية ف

فه ا  2005من دستور جمهورية العراق لانة 80فقد خولت اللجنة بممارسة صالحيات مجلس الوزراء المحددة بالمادة 
ي ممارستها لالختصاصات المتعددة الموكلة اليها 

 
ي االختصاصات ياتلزم منحها سلطة تقديرية واسعه ف

 
 التوسع الكبير ف

ي ا  تتاع الالطات  دارةالمالم به فقها وقضاء تمتع ال  واذا كا  من 
ي الظروف العادية فمن المنطف 

 
بالطات تقديريه ف

ي ظل ظروف استثنائية ف التقديرية لها
 
ي قراراتها المتعلقةف

 
 عىل سبيل المثال ال الحض للجنه سلطة تقديرية وااضحة ف

 أخرىدو   وحظر التنقل بير  المد  وغلق مدينه معينه جانبخارج البالد ودخول ال  إىلبحظر التجوال وبالافر 
ها فكا  لها ا  تختار ط وتحديد ايام العمل االسبوعي وتحديد ساعات العمل تتخ   ا  سباببقا لل ومنع التجمعات وغير

{ ولها حرية اختيار محل القرار فعىل 11} ا  التتخ ه وكا  لها وحدها تحديد الشكل ال   يصدر به قرارهاأو  قرار معينا 
ي  سبيل المثال قد تختار حظرا تاما

 عليهاسباب وا  ال  للتجوال كمحل لقرارها وقد يكو  محل القرار حظر تجوال جزئ 
ي تكو  دافعا محركا لها التخاذ قراراتها التؤد   سبابخاصة وا  ال 

ه } إىلالت  ي ظل 12ترتب حتمية اتخاذ قرار دو  غير
 
{ ف

ي ا  القاعدة القانونية المنظمة لتشكيل اللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية قد تركت لها حرية 
 
ي تمثل ف

تنظيم قانوئ 
ي  أكي  االختيار بير  

ي ا  تتدخللها الحرية  أصبحف من اثر قانوئ 
 
ي أو  والتقدير ف

 
ي مواضوع ما إصدار ال تدخل ف

 
ثم  قرار ف

ي اختيار وقت التدخل
 
ي ذلك تحقيق الصالح العام من خالل حريتها ف

 
ي تحديد فحوى القرار ماتهدفة ف

 
 وحريتها ف

 الحفاظ عىل الصحة العامة للمجتمع . 
ي 
 
ي  :المطلب الثان

 
ي الظروف االستثنان

 
 تأثي  قرارات اللجنة المتخذة استنادا لسلطتها التقديرية عىل الحريات العامة ف

ي فطر هللا الناس عليها يتمثل بالحرية سناا سىم ما يتمتع به ال أ  إ
ما يفرض عليها من  هم ما يهدد ه ه الحريةأولعل  الت 

يعي 
ي تحدد وتضبط  عمالوالمتمثل بال  قيود سواء من خالل ما يعرف بالضبط التشر

لما  والت  يعية الصادرة عن الي  التشر
ي سن و  وتبير  كيفية ممارسة الحريات الواردة بالدستور

قوانير  متعلقة بها  إصدار ذلك ا  معظم تلك الحريات تقتض 
ي قررت ا  الدولة تكفل حرية اال  2005جمهورية العراق لانة  من دستور 24مثال ذلك نص المادة 

نتقال لاليد  والت 
   .والمحافظات وينظم ذلك بقانو  قاليمبير  ال موالالعاملة والبضائع ورؤس ال 

ي ذلك  من قرارات متخ ة بناءا عىل سلطتها الضبطية دارةو من خالل ما تفراضه جهة ال أ
 
وبوسائل متعددة خااضعة ف

فالبد ا  تكو  سدا منيعا تقف عنده  نظمتها القوانير  أو  كفلتها الدساتير  { ونظرا لكو  الحريات العامة13لرقابة القضاء }
ي نواحي الحياة وتزداد ماؤولياتها دار سلطة الضبط ال 

 
ي ذات الوقت يزداد تدخل الدولة ف

 
 بهدف ويتاع سنشاطها لكن ف

ام  وحفظ نظامه العام ل ا تم واضع الحدود والضوابط صيانة المجتمع ي يجب عىل سلطة الضبط مراعاتها وااللي  
بها الت 

لتنظيم ممارسة الحريات العامة    يكو  تدخل سلطة الضبط هادفاأعند ممارستها الختصاصاتها الهدف من ذلك هو 
ي سبيل المحافظة عىل النظام العام بأساليب متفاوتة

 
ي فرسناا ومض والعراق فال تتم التضحية بها ف

 
 ل ا نجد ا  القضاء ف

ي مهامها الضبطية لرقدارة عىل خضوع ال  أكد 
 
لوسائل الضبط ال لغاء الحريات  دارةلضما  عدم استخدام ال  ابة القضاءف

ي اطوار تقدمها المختلفة عىل االيما  بها
 
ية ف ي اجمعت البشر

 سناا ى مقومات وجود ال أحد تأصبحا   إىل العامة الت 
  بعض الدساتير أ{ومن الجدير بال كر 14وغدت كفالتها الغاية الوحيدة لكل ما يواضع من نظم وقواعد قانونية }

ين سوية فأشار أكما  ياتخدم تعبير الحقوق والبعض االخر ياتخدم تعبير الحريات  إىل  بعض الدساتير استخدم التعبير
وعىل ه ا النهج سار  {15لم تصبح حقا يكفله الدستور } إذا    المعت  للحريةأالحريات بجانب الحقوق للداللة عىل 

اه ي ي في 
 
ع الدستور  العراف ي المادة المشر

 
ي الحياة والحرية وال  فيتحدث عن 15اتخدم تعبير الحق ف

 
ويعود  منالحق ف

ي المادة 
 
وبغض النظر عند  في كر حرية التعبير عن الرا  وحرية االجتماع والتظاهر الالىمي  38وياتخدم تعبير الحرية ف

وحرية  منكحرية التنقل وحق ال   الجدل الفقهي يمكننا ا  نقول ا  الحق ثمرة للحرية ا  جميع الحريات العامه }
ها {مكفولة بالدستور والقانو  معا وشية المراسالت الماكن   حل التناقض بير  الالطة والحرية يقوم عىل أو  وغير

ي ظل ظروف جائحة كورونا إىلقيدا يرد عىل الالطة وبالعودة  فهي تمثل الغلبة للحرية
 
  اللجنة العليا أنجد  العراق ف

ي مات بالحريات العامة فقد حظرت التجوال حظرا تاما للصحة والاالمة 
الوطنية اتخ ت العديد من القرارات الت 

ي المادة  إىلوحظرا جزئيا ومنعت الافر من و 
 
 من دستور أوال  44العراق فمات حرية التنقل والافر المنصوص عليها ف

ي قرار اتها 2005جمهورية العراق لانة 
 
ق العمل وحرية التجارة والصناعة ح وغلقت المتاجر والمصانع فمات ف

ي المااجد فمات قراراتها حرية مز  إقامةومنعت  من الدستور 24 و أوال البند  22المنصوص عليها بالمواد
 
ة أولالصالة ف

ي الفقرة ا من البند 
 
وقامت بحجز المصابير  بفايروس  من الدستور 43 من المادة أوال الشعائر الدينية المنصوص عليها ف

ي اماكن خاصة الماتجد والمالماير  لهم 19كوفييد 
 
قررت ا  لكل  إىلمن الدستور  15فمات نص المادة  وحجرهم ف

ي الحياة وال 
 
 وبمثل هك ا قرارات االبناءا عىل قرار صادر من جهة قضائية من ذلك أحد  والحرية وال يحرم منفرد الحق ف

ممثلة باللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية قد  رةداوحجر المصابير  والمشتبه بإصابتهم نجد ا  ال  قرارات حجزأ  
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الالطة القضائية  أعمالة لعمل يدخل اضمن داريحد اغتصاب الالطة ال  إىلخرجت عن قواعد االختصاص ووصلت 
ي أعمالوظلت بالرغم من ذلك 

وعية اثناء الظرف االستثنائ  ي ظل توسع دائرة المشر
 
وعة ف   الباحث مؤيد التجاه أ  ها مشر

 االنتقاص منها إىلوبالتاىلي ترد عليها قيود ال تؤد   {16الفقهي ال   يرى ا  الحريات العامة سنابية وليات مطلقه }
ي أ{ بل 17} الحريةأو  مادامت تلك القيود ال تمس جوهر الحق

 
ي تنظيم ممارسة الحريات العامة ف

 
  الغاية كانت تتمثل ف

ي اتاعت فيه سلطات ال 
الوطنية بهدف الحفاظ عىل  مثلة باللجنة العليا للصحة والاالمةم دارةظل ظرف استثنائ 

ي  46النظام العام من خالل الحفاظ عىل عنض الصحة العامة فيه وبما يناجم مع نص وروح المادة 
 من الدستور والت 

ي الدستورأكد
 
و  فجاء قرار مجلس بناءا عىل قانأو  بقانو إال  ال يتم ت عىل ا  تقييد ممارسة الحقوق والحريات الواردة ف

 الوزراء المتضمن تشيكل اللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية تطبيقا سليما الحكام النص الدستور  المشار اليه اعاله
وط الظروف االستثنائية وللتأكد من ا  الالطة  فراد ومن اجل اضما  حقوق وحريات ال ومن اجل اضما  تحقق شر

ي أو  المبنيةدارة انما تاتهدف تحقيق الصالح العام فا  قرارات ال  دارةالتقديرية لل 
 
المؤساة عىل سلطتها التقديرية ف

ي العراق نجد ل ا دار الظروف غير الطبيعية تظل خااضعة لرقابة القضاء ال 
 
ع الدستور  ف قد نص من خالل  ا  المشر

ي القوانير  عىل تحصير   من الدستور عىل 100المادة 
 
 من الطعن  إدار قرار أو  عمل أ  حظر النص ف

ي ال  
اقب دار فتبف  قرارات اللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية خااضعة لرقابة القاض  وجود  مت  ما طعن فيها فير

ي اتخاذ القرار للوقوف عىل دارةالوقائع القانونية الماببة والمحركة لجهة ال 
 
ورة ف االجراءات الضبطية الهادفة  رص 

ومدى تناسبها مع الظروف عىل ا  يالحظ با  قرارات اللجنة العليا للصحة والاالمة العامة  النظام العامللحفاظ عىل 
ي العراق ذات طبيعة فنية وا 

 
ي فرسناا ومض دار القضاء ال  ف

 
عنض  إىلوالعراق عىل عدم امتداد الرقابة  قد استقر ف

ي القرارات الضبطية ذات الطبيعة الفنية }
 
ي للوقائع دارةويراقب ايضا تكييف ال { 18المالئمة ف

للوقوف عىل مدى  القانوئ 
  .صحة ه ا التكييف

ورة  19فراضتها ظروف انتشار وباء ناتج عن فايروس كورونا  كا  وجود اللجنة العليا للصحة والاالمة الوطنية رص 
الهدف منها  يريةكلفت بمهام معينة ومنحت اختصاصات واسعة فصدرت قراراتها مبنية عىل سلطة تقد الماتجد

  ما يحاب لصالح اللجنة العليا أومن الجدير بال كر  ه عىل المجتمعأثار بهدف الحد من  مواجهة ظرف غير طبيعي 
ي للقرار الصادر عنها ألزم  اجراءاتها ظرفية من ناحية المابب ومن ناحية االمتداد أللصحة والاالمة الوطنية ادراكها 

ت 
ي ظل جائحة كورونامما يؤكد ا  الغاية كانت 

 
ل ا نجد  والتزال تنظيمية لبيا  كيفية ممارسة الحقوق والحريات العامة ف

والموافقة  ومنها انطالق االسنشطة والفعاليات الشبابية والريااضية 2020/9/7بتاري    خ  اتخ ت قرارات عدة    اللجنة قدأ
ية فتح المناف  الحدوديةهم من ذلك كله الموافقة عىل أوالمرافق الاياحية و  عىل فتح المطاعم الحركة التجارية  أمام الي 

ي دوائر ومؤساات الدولة بنابة 
 
ي تلك الدوائر/ 50وتفعيل الدوام الرسىمي ف

 
 والمؤساات من اجماىلي العاملير  ف

ةأسناتخلص  ما بير  حظر للتجوال والاماح به ومآبير  منع لحركة    قرارات اللجنة تتام بالديناميكية الحركية فهي متغير
ي الحقوق والحريات

 
ديدنها حماية كيا  المجتمع من خالل  الافر والماافرين وبير  الاماح بها وهك ا بالنابة لباف

         .عنارص النظام العام أحد  المحافظة عىل عنض الصحة العامة
 

 الخاتمة واالستنتاجات: 
ي عىل مجمل نواحي الحياه  خطرهاأخرها و أ 19كا  المرض الناشر  عن فايروس كوفيد  عىل صعيد االنتشار والتأثير الالت 

وادراكا من تلك  سناا شبه التام لكل جزئيات النشاط االجتماعي لل أو  مرحلة التوقف التام إىل موروصل ال أفقد 
 إىلالمدمرة فقد سعت الدول عىل اختالفها  أثار الوبائية وانتشارها بير  الناس و  اضمر حصول ال  إمكانية إىلالمجتمعات 

ي الوقاية من تلك ال حاولم
 
ي اسىم يتمثل ف

 
ي الاعي  ولوهدف ال يقل سموا عن ال اضمر ه تحقيق هدف

 
تقليل  إىليتمثل ف

نا اليها كا  وااضحا وجليا  هدافة تحقيق الحاولوا  م سناا ها عىل حياة ال أثار والحد من  وبةةانتشار تلك ال ي اشر
من الت 

 الاعي  خالل القوانير  المنظمة لعمل
ي الدول فتبنت تلك القوانير 

 
تحقيق الضيط  إىلوجهد قطاعات واجهزه مختلفة ف

يعي ليكو  
المتمثل  دار الضبط ال  أهدافمما يتيح للالطة التنفي ية تحقيق  دار ا عاما لممارسة الضبط ال إطار التشر

ي المحافظة عىل النظام العام بحيث يكتاب من
 
وعيته ونظرا ف لتعدد عنارص النظام العام  دلك سنشاط الضبط لمشر

ل لك الجهات المناط بها الاعي  العام والصحة العامة والاكينة العامة فقد تعددت تبعا منالتقليد  فهو يتضمن ال 
 .للحفاظ عىل النظام العام

ي جلاته  إىلل ا نجد ا  العراق قد سع  
 
ي ف

 
تكوين جهة مختصه بمواجهه جائحة كورونا فكا  قرار مجلس الوزراء العراف

ة المنعقدة بتاري    خ ال   تم بموجبه تأسيس لجنه عليا للصحة والاالمة الوطنية تتوىل واضع 2020/3/26 الثانية عشر
ي العراق ف 19لغرض مكافحة فايروس كوفيد خرىالخطط بالتنايق مع اجهزة الدولة ال 

 
ت جزء من تشكيالت أصبحف

تصدر عنها قرارات قضائية مبنية عىل سلطة تقديرية واسعة تتضح من نصوص قرار مجلس لوزراء  الالطة التنفي ية
ي بتشكيلها وتتضح من االختصاصات الممنوحة لها والهادفة للحفاظ عىل عنض الصحة العامة

فكانت قراراتها  القاض 
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مات قراراتها الحقوق والحريات العامة لكن الغاية من ذلك كانت  النظام العام هادفة للحفاظ عىل إدار قرارات اضبط 
ي أثار الماتجد وك لك التقليل من  19تنظيم ممارسة الحقوق والحريات العامة للحد من انتشار فايروس كورونا 

ه الت 
مختلف جوانب الحياة ورغم الالطة التقديرية فا  الباحث يرى خضوع قراراتها اللجنة العليا للصحة  إىلامتدت 

وعية االزمات.  دار رقابة القضاء ال  إىلوالاالمة الوطنية  وعيتها وفق منظور ما ياىم بمشر  لضما  مشر
 

 التوصيات 
  بناءا عىل كل ما تقدم

ي فلافة الدولة ومؤسااتها الدستورية 2005ثه دستور سنة أحد رغم ما  :أوال
 
ات جوهرية ف ي العراق من تغير

 
 الناف  ف

ي بمقتضاها منحت ال 
ي حتما تمتع  عن صالحيات الحكومة المركزية دارات المحلية صالحيات واسعةوالت 

مما يعت 
  تلك الهيةات أننا الحظنا أإال  بالطات واسعه و ماتقله عن سلطات هيةات الضبط المركزية دار سلطات الضبط ال 

ي عىل الجانب ال  المحلية صبت جل اهتمامها
  هيةات أفلو   مع تهميش بقية عنارص النظام العام كالصحة العامة مت 

كا  يمكن ا  يكو  أ م  وزعت سلطاتها بشكل يحقق التواز  المطلوب بير  عنارص النظام العام الضبط المركزية والمحلية
ي وصلت  لوباء فايروس كورونا الماتجد

 حد االنهيار  إىله ا التأثير الفتاك عىل المجتمع وعىل المؤساات الصحية الت 
ي اتخاذ قراراتها الهادفة  ة المحلية عىل ممارستها لالطاتها التقديريةداريالاعي الدؤوب لحث الالطات ال  :ثانيا

 
 إىلف

ي ظل الظروف العادية مما يكاب ال 
 
ة الكافية دارةتحقيق النفع العام ف ي اتخاذ قرارات  واعضائها الخي 

 
ة جريةة إداريف

ي ظل ظروف استثنائية مبنية عىل سلطة تقديرية اوسع  أخرىا صلبا التخاذ قرارات أساستكو  
 
 ف

 وبحاب االمكانيات تنوعت وتعددت باختالف الظروف والمالباات دار   وسائل الضبط ال أكيد دائما عىل أ الت :ثالثا
ي التنفي  الطوعي لها صل  ال أو 

 
ي تنفي  القرارات الضبطية يتمثل ف

 
 دارةوعند عدم امتثال المخاطبير  بها طوعا لل  ف

ي ظل الظروف االستثنائية اللجوء 
 
  سلوب التنفي  المباشر أ إىلخاصة ف

ا  الغاية من القرارات الضبطية المحافظة عىل النظام العام للمجتمع  إىلالمجتمع  أفراد سنشر الوعي بير   إىلالاعي  :رابعا
ومن خالل ال   يمثل بدوره مظلة واسعه يتم داخلها تنظيم ممارسة الحقوق والحريات العامة وا  القرارات الضبطية 

 تنظيم ممارسة الحريات تجنبا للفوض  .  إىلتهدف 
 

 :والمراجعالمصادر 
ي ه ا المعت  أ

 
ي جمهورية مض العربية  دار مبادى واحكام القانو  ال  -مهنا د محمد فواد  نظر ف

 
الناشر مؤساة لبنا   -ف

 672-ص  -1973  -الجامعة للطباعة والنشر ر

ي فلاطير  أالظروف االستثنائية و  -حمد عبد الملك سويلم أ
 
 2017طبع دار االمل  -ثرها عىل الحقوق والحريات العامة ف

 29ص
 2013عام - الناشر دار النهضة العربية -التقديرية  دارةحدود الرقابة القضائية عىل سلطة ال  -الدكتور خالد محمد حماد  

 505-503ص -
 2005لدستور جمهورية العراق لانة  61الفقرة ج من البند تاسعا من المادة 

مة الوطنية الدفاع عن الاال  أمر  الرقابة القضائية عىل حالة الطوارى بموجب -فارس عبد الرحيم وسنا  طالب  
نت  2004لانة 1رقم  ومابعدها  179ص -منشور عىل شبكة االني 

معهد البحوث  إىلاطروحة دكتوراة مقدمة  -وعالقتها بالحريات العامة دار اساليب الضبط ال  -عيس تركي خاف  .د 
ي القاهرة ص 

 
 47والدراسات العربية ف

ي  -دراسة مقارنة  ةداريالنظرية العامة للقرارات ال  -سليما  محمد الطماو   .د   77-1976 -4ط-طبع دار الفكر العرئ 
Andre de laubadere:lecontrole guridictionnel dupauvoir discrretionn airewdans> la jarisprudence recente 

du conseil d Etat Me > walline< 1974 8-  
ي تفصيل ذلك دأ

 
  256ص-1966القاهرة - ولالمجلد ال - دار القانو  ال  -ثروت بدو  -نظر ف

ي القانو   -محمد اسنس جعفر  .د
 
  -11الوسيط ف

ي القرار ال  دارةيرى غالبية الفقهاء انعدام الالطة التقديرية لل 
 
ي تفصيل ذلك د دار بالنابة لعنض الشكل ف

 
-انظر ف

ي 
 ومابعدها  49 -ص -1-ط ة غير القضائيةداريالالجراءات ال  المبادى العامة -مصطف  محمود عفيف 

ع أو  لشكل معير   دار لمزيد من التفصيل عن عدم خضوع القرار ال  اط المشر امكطانية خضوعه استثناءا كحالة اشي 
هأو  تابيب القرار   استطالع ورا  جهة معينهأو  ه كاجراتء تحقيقإصدار مروره بخطوات معينة قبل أو  سنشر

ي ه ا الخصوص د
 
ي قضاء مجلس الدولة  دار ال  القرار - حمد  ياسير  عكاشة -انظر ف

 
دو   - ولالجزء ال -ف

 ومابعدها  493ص  -2010عام  -ذكر اسم دار النشر 
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ي الظروف العاديةوالظروف دارةللتفصيل حول خضوع ال 
 
 -حاير  عثما  محمد عثمام -االستثنائية انظر د للقانو  ف

ي  - دار قانو  القضاء ال   ومابعدها  64ص  -2010-منشورات الحلت 
ي القانو  الواضعي والفقه االسالمي ساسوحرياته العامةال  سناا حماية حقوق ال  - أمر حمد  عطية مصطف  ع -د

 
ية ف

 7ص 2010عام -دار الفكر الجامعي االسكندرية -دراسة مقارنة 
 ومابعدها  97ص  -مصدر سابق -د عيس خلف الجبور  
 ومابعدها  292-ص -1984- 1ط -منشاة المعارف االسكندرية -مبادى االنظمة الاياسية  - د مصطف  ابو زيد فهىمي 

 2005من دستور جمهورية العراق لانة  -المادة '
 27ص  -1992 -القاهرة  -دار النهضة العربية  - دارةقضاء المالئمة والالطة التقديرية لل  -سامي جمال الدين  -د

ي للضبط ال التنظي -د حاام مرشي 
 ومابعدها 8ص  2011 -االسكندرية  -طبع الدار الجامعية الجديدة  - دار م القانوئ 

 
  

 
 
 
 

               


