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 فهرس

 المقدمه                                             

 تمهٌد        :  ماهٌه الظروؾ االستثنابٌه  

 المبحث االول:  تعرٌؾ واهمٌه دراسه الظروؾ االستثنابٌه

 مبدأ المشروعٌة فً الظروؾ االستثنابٌهالمطلب االول: 

 المطلب الثانً: اساس نظرٌه الظروؾ االستثنابٌه و بداٌه نشؤتها

 المطلب الثالث: السلطه التشرٌعٌه لربٌس الدوله فً الظروؾ االستثنابٌه

 المبحث الثانى: شروط تطبٌق نظرٌه الظروؾ االستثنابٌه

 االستثنابٌه فً الدستور الفرنسىالمطلب االول: شروط تطبٌق نظرٌه الظروؾ 

 المطلب الثانً:  شروط تطبٌق نظرٌه الظروؾ االستثنابٌه فً الدستورالمصري

المطلب الثالث: مقارنه بٌن نظرٌه الظروؾ االستثنابٌه وفق الدستور المصري و                        

 الفرنسً   

 هالمبحث الثالث: القوانٌن المعالجه للظروؾ االستثنابٌ

 المطلب االول: قانون حاله الطوارئ

 المطلب الثانً:  قانون الدفاع المدنً المصري

 المبحث الرابع: ا لمبادي التً قررها القضاء فً مواجهة الظروؾ االستثنابٌه

 المطلب االول:   عناصر الظرؾ االستثنابً

 المطلب الثانً:   اثار الظرؾ االستثنابً

 الخاتمه            

 النتابج  اوال   : 

 ثانٌا  :    التوصٌات

 ثالثا  :  قابمه المراجع



 الباحث هٌثم فتحى ابراهٌم خاطر

  ((5)) 
 

 

 دٌم وتقسٌمتق

لى إٌسودالدولة الحدٌثة مبدأ هام ٌحكم عالقاتها باالفراد وٌهدؾ     

قامة التوازن بٌن حقوق هإالء وحرٌاتهم وبٌن ما للدولة من إ

سلطات وقدرات وهذا ما بعرؾ بمبدأ المشروعٌة ومفهومه بصفه 

ٌجب على جمٌع السلطات العامة داخل الدولة االنصٌاع عامة أنه 

 .زام التام بالقانون فً تصرفاتهاوااللت

زاء ذلك ٌجب علً الدولة التقٌد بذلك المبدأ فً جمٌع إو     

األحوال والظروؾ التى تمر بها ومن ذلك وبأل شك األحداث 

م بمبدأ االستثنابٌة الطاربة التً تمر بها فمن األجدر واألولً االلتزا

المشروعٌة فً تلك الظروؾ حرصا على حماٌة حقوق وحرٌات 

على ذلك تسعى الدول الى وضع تنظٌمات تشرٌعٌة ا  األفراد وترتٌب

من التوازن بٌن الخروج من  ا  قامة نوعإللتطبق فً تلك الظروؾ 

نسان إلزمة الطاربة وبما ال ٌعصؾ فً الوقت ذاته بحقوق األتلك ا

 .واطنٌنساسٌة المقررة للمألا

ومن هذا المنطلق كانت وجهتنا نحو ذلك الموضوع الهام     

لقاء نظرة عامة علً محتوٌاته من خالل البحث إوالحٌوي لمحاولة 

 لى :إالراهن والذى ٌقسم 

 تمهٌد :ماهٌة الظروؾ االستثنابٌة

 ظروؾ االستثنابٌهالمبحث االول:تعرٌؾ واهمٌه دراسه ال

 الظروؾ االستثنابٌهالمبحث الثانى:شروط تطبٌق نظرٌه 

 لظروؾ االستثنابٌهالمبحث الثالث:القوانٌن المعالجه ل
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الظروؾ المبحث الرابع:المبادى التى قررها القضاءفً مواجهة 

 االستثنابٌه

 

 وذلك على النحو التالى :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطابع الهٌبه المصرٌه العامه .نظرٌة الظروؾ االستثنابٌه .أحمد مدحت على  /راجع د  -1

 .وما بعدها 4ص . 1091للكتاب 

 .5الموضوع السابق ص  –راجع المرجع السابق  -2

الطبعة االولى  –رقابة القضاء علً أعمال االدارة   -أحمد كمال أبو المجد /انظر  د -3

 .16ص  1063
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 االستثنابٌةماهٌة الظروؾ 

فً بداٌه ظهورها واالخذ بها  الظروؾ االستثنابٌةكانت نظرٌة 

اعتمادا  على أنها قد طبقت تسمً نظرٌة سلطات الحرب وذلك 

بمناسبة الظروؾ التى تصاحب الحروب ، عادة ، ولكن نظرا  

لعمومٌة النظرٌة وأنه ٌمكن تطبٌقها فى حاالت أخرى قد تواجه 

فقد اتجه الفقه والقضاء إلى تسمٌتها " الدولة ؼٌر ظروؾ الحرب، 

 . " نظرٌة الظروؾ االستثنابٌة

وٌتضح مما سبق أن فكرة الظروؾ اإلستثنابٌة ٌمكن أن ترجع إلى 

 -:سببٌن هما

 : بقاء الدولة واستمرارها -السبب األول 

ال مجال للحدٌث عن مبدأ المشروعٌة واحترام القانون وااللتزام 

الدولة واستمرار هذا الوجود ، فإذا حدث ما بؤحكامه إال بوجود 

ٌهدد وجود الدولة ذاتها ٌكون الهدؾ الذى ٌنبؽى تحقٌقه هو الحفاظ 

على بقاء الدولة واستمرارها ، ومن ثم ٌؽدو ضرورٌا التخفٌؾ من 

قٌود المشروعٌة العادٌة لمواجهة الظروؾ ؼٌر العادٌة التى تهدد 

ب هى القانون األعلى الذى بقاء الدولة ذاتها ، ألن سالمة الشع

 .ٌجب أن ٌسمو على أى قانون

 : تؽٌر الظروؾ -السبب الثانى 

من المعروؾ أن القواعد القانونٌة قد وضعت لحكم الظروؾ 

العادٌة ، فإن طرأت ظروؾ ؼٌر عادٌة كالحروب واألزمات 

والكوارث الطاربة ٌكون ضرورٌا  اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لمواجهة هذه الظروؾ ، وهذه اإلجراءات ال تتسع لها قواعد 

اإلدارة السلطات وبالتالى ٌكون ضرورٌا  إعطاء  -القانون العادى 
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الالزمة لمواجهة هذه الظروؾ الطاربة . فالقواعد التى وضعت 

 .لحكم الظروؾ العادٌة ال تصلح لمواجهة الظروؾ ؼٌر العادٌة

لذلك استقر الفقه والقضاء ، سواء فى فرنسا أو فى مصر ، على 

األخذ بنظرٌة الضرورة أو الظروؾ االستثنابٌة ، بحٌث تتسع 

 . بدأ المشروعٌةبمقتضاها دابرة م

واألصل العام لنظرٌة الظروؾ االستثنابٌة هو " الضرورة " . 

وهو أصل إسالمى ، تطبٌقا  للقاعدة األصولٌة " الضرورات تبٌح 

 . " المحظورات " ، و"الضرورة تقدر بقدرها

ومثال ذلك فى مصر : نظام لوابح الضرورة التى نص علٌه فى 

من  149النص علٌه فى المادة الدساتٌر المصرٌة المتعاقبة وورد 

، ونظام األحكام العرفٌة الذى ورد النص علٌه  1091دستور سنة 

وكذلك قانون  . 1091من دستور سنة  144و  45فى المادتٌن 

والذى حل محله القانون رقم  1023األحكام العرفٌة الصادر سنة 

بشؤن حالة  1051لسنة  162، ثم القانون رقم  1054لسنة 533

بشؤن الدفاع المدنى ،  1050لسنة  141ئ ، والقانون رقم الطوار

 . بشؤن التعببة العامة 1069لسنة  19والقانون رقم 

والقاعدة العامة أن اإلدارة تلتزم بالقواعد القانونٌة التى ٌضعها 

المشرع لمواجهة الظروؾ االستثنابٌة ، إن وجدت ، وفى حالة عدم 

إلدارة لمواجهة الظروؾ وجود مثل هذه القواعد، تتسع سلطات ا

االستثنابٌة على أن تلتزم بهدؾ الصالح العام وتتخذ اإلجراءات 

الضرورٌة الالزمة فقط لمواجهة الحالة، على أن ٌتم كل ذلك تحت 

 . رقابة القضاء
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 المبحث االول  

 تعرٌؾ و أهمٌة دراسة الظروؾ االستثنابٌة

 الظروؾ االستثنابٌة: تعرٌؾ  ال  أو

 عاما   صرى أو الفرنسى وضع معٌارا  ٌحاول القضاء الملم      

للظرؾ االستثنابى أو أن ٌعرفه وذلك باعتبار أنه ال ٌحتاج الى 

 .تعرٌؾ ألنه فً حد ذاته كاؾ للداللة على معناه 

وذلك ألنه لٌه بعض الفقه فً تقدٌر ذلك إونتفق مع ما ذهب      

 االستثنابى للظرؾلٌس من الٌسٌر وضع معٌار أو تعرٌؾ دقٌق 

ال فً ضوء ما ٌحٌط بها من إ ،ألن الواقعة ال تعد ظرفا استثنابٌا  

ظروؾ زمانٌة و مكانٌة فما ٌعد ظرؾ استثنابى فى أحوال 

ال أن إ .وظروؾ معٌنه قد ال ٌعد كذلك فً حاالت وظروؾ أخرى

بؤنه  لظرؾ االستثنابىذلك ال ٌمنع من وضع عناصر تحدد مفهوم ا

دارة للقوانٌن المعدة إلتباع اإحاله شاذة ؼٌر مؤلوفة ٌترتب علٌها 

نقاذ مصلحة عامة من الخطر الذى ٌحٌط بها إلللظروؾ العادٌه 

 عناصره هى:وبالتالى 

 .: قٌام حالة شاذة ؼٌر مؤلوفة    اوال  

 .دارة للقوانٌن المعدة للظروؾ العادٌةإلتباع اإ: تعذر    ثانٌا  

 .: تعرض المصلحة العامة للخطر   ثالثا  

 

 

 .وما بعدها 101ص  –المرجع السابق  –أحمد مدحت على /انظر د  -1

 .المبحث الثانى من الفصل الثانىفً  –راجع تفصٌالت ذلك ال حقا  -2
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 -: أهمٌة دراسة الظروؾ االستثنابٌة: ثانٌا  

 
التعرؾ على الحلول التى عالج بها المشرع و القضاء  تتٌح -1

الظروؾ االستثنابٌة واالثار التً رتبها علً قٌامها ومدى 

 .الظروؾ االستثنابٌةالنجاح الذى تم تحقٌقه للخروج من 

الظروؾ التحقٌق من مدى نفاذ مبدأ المشروعٌة فً وجود  -2

حٌة من النا الظروؾ االستثنابٌة ومن مدى وجود االستثنابٌة

 .الواقعٌة

فً الوقت الحاضر  شابعا   أصبحت أمرا   الظروؾ االستثنابٌة -3

فً الكثٌر من الدول ومن ذلك ما عرؾ فً السنوات القلٌلة 

الماضٌة من أبشع الحروب واالزمات االقتصادٌة الطاحنة 

 .وما مرت به بعض البالد من ثورات أنقالبات

التعرؾ علً مدى التقٌد فً النظام المصرى بمبدأ  -4

عالن حالة الطوارئ إلى إالمشروعٌة من خالل اللجوء 

 .والسلوك المصاحب لها

برازحرص الدولة فً ظل وجود مبدأ سٌادة القانون على إ -5

قٌدالتام بؤحكام القوانٌن والدساتٌر المتعاقبة لتؤمٌن مبدأ الت

 .المشروعٌة 

 

 

 

 

 

 
 5،6مدحت على المرجع السابق ص أحمد /أنظر د -1
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 مطلب االولال

 أ المشروعٌة فً الظروؾ االستثنابٌةمبد

ٌقصد بالمشروعٌة أن تخضع الدولة بهٌابتها وأفرادها جمٌعهم 

ألحكام القانون وأن ال تخرج عن حدوده، ومن مقتضٌات هذا المبدأ 

أعمالها أن تحترم اإلدارة فً تصرفاتها أحكام القانون، و إال عدت 

 ؼٌر مشروعة وتعرضت للبطالن.

واألساس الذي ٌقوم علٌه المبدأ مرهون باختالؾ الظروؾ 

 السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة فً مختلؾ الدول.

وؼالبا  ما تتفق الدول على أن هذا الخضوع هو الذي ٌمنح 

تصرفاتها طابع الشرعٌة وٌضعها فً مصاؾ الدول القانونٌة 

. Etat de Policeبح دولة بولٌسٌة وبخروجها عنه تص
(1 ) 

والبد للدولة القانونٌة من مقومات وعناصر طبٌعٌة جوهرٌة ومن 

 هذه العناصر:

وجود دستور ٌحدد النظام وٌضع القواعد األساسٌة لممارسة  .1

السلطة فً الدولة وٌبٌن العالقة بٌن سلطاتها الثالث التشرٌعٌة 

 والتنفٌذٌة والقضابٌة.

                                                           
  -ينظر بخصوص مبدأ المشروعية : -  1
دار الفكار  –قضااء اإللاااء  –الكتاا  اوو   –القضاء اإلداري  –د. سميمان محمد الطماوي  -

 وما بعدها . 35ص  – 1996 –القاهرة  – العربي
 –القااهرة  –دار الن ضاة العربياة  –مصاادر المشاروعية اإلدارياة ومنحنيات اا  –د. رأفت فودة  -

 وما بعدها .  9ص  – 1995
ص  – 1996 –اإلساكندرية  –منشاةة المعاار   –القضااء اإلداري  –د. عبد الاناي بسايوني  -

11. 
 1995 –دار المطبوعاات الجامعياة باإلساكندرية  –داري القضااء اإل –د. ماجد راغ  الحمو  -

 وما بعدها. 11ص  –
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للقانون: وٌقتضً ذلك عدم جواز إصدار اإلدارة خضوع اإلدارة  .2

 أي عمل أو قرار أو أمر من دون الرجوع لقانون وتنفٌذا  ألحكامه.

التقٌد بمبدأ تدرج القواعد القانونٌة : وٌستند ذلك إلى أن القواعد  .3

القانونٌة تتدرج بمراتب متباٌنة بحٌث ٌسمو بعضها على البعض 

 اآلخر.

تكتمل عناصر الدولة القانونٌة البد من تنظٌم رقابة قضابٌة: لكً  .4

وجود تنظٌم للرقابة القضابٌة على أعمال مختلؾ السلطات فٌها، 

وتقوم بهذه المهمة المحاكم على اختالؾ أنواعها سواء أكانت عادٌة 

أم إدارٌة، تبعا  لطبٌعة النظام القضابً المعمول به فً الدولة كؤن 

 المزدوج.ٌكون نظام قضاء موحد أم نظام القضاء 

وٌمثل القضاء اإلداري فً الدول التً تعمل به ركٌزة أساسٌة فً 

حماٌة المشروعٌة وضمان احترام حقوق وحرٌات األفراد من جور 

وتعسؾ اإلدارة، وٌتسم هذا القضاء بالخبرة والفاعلٌة فً فض 

المنازعات التً تنشؤ بٌن األفراد واإلدارة لكونه لٌس مجرد قضاء 

المدنً وإنما قضاء  إنشابٌا  ال ٌتورع عن ابتداع تطبٌقً كالقضاء 

 الحلول المناسبة لتنظٌم عالقة اإلدارة باألفراد فً ظل القانون العام.

 

 مصادر مبدأ المشروعٌة: اوال  

إذا كانت اإلدارة تلتزم باحترام القانون وتطبٌقه، فؤن المقصود 

 بالقانون هنا القواعد القانونٌة جمٌعها أٌا  كان شكلها . 

ومصادر المشروعٌة هً مصادر  القانون ذاته كالدستور وما ٌلحق 

به من قٌمة قانونٌة علٌا كإعالنات الحقوق ومقدمات الدساتٌر ثم 
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م القرارات اإلدارٌة التنظٌمٌة و الفردٌة ٌلً الدستور القوانٌن ث

 والعرؾ والقضاء . 

وسنقسم هذه المصادر إلى نوعٌن : المصادر المكتوبة والمصادر 

 الؽٌر مكتوبة .

 المصادر المكتوبة-أ

تشمل المصادر المكتوبة الدستور والتشرٌع العادي )القانون( 

 والتشرٌعات الفرعٌة أي اللوابح اإلدارٌة . 

 التشرٌعـات الدستورٌـة -1

تعد التشرٌعات الدستورٌة أعلى التشرٌعات فً الدولة وتقع فً قمة 

الهرم القانونً وتسمو على القواعد القانونٌة األخرى جمٌعا  فهً 

تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فٌها وعالقته بالمواطنٌن وحقوق 

 األفراد وحرٌاتهم، واالختصاصات األساسٌة لمختلؾ السلطات

 العامة فً الدولة.

ومن ثم ٌنبؽً أن تلتزم سلطات الدولة جمٌعها بالتقٌد بؤحكامه و إال 

عدت تصرفاتها ؼٌر مشروعة، واإلدارة بوصفها جهاز السلطة 

التنفٌذٌة تلتزم بقواعد الدستور وال ٌحق لها مخالفته فً أعمالها إذ 

.  أن ذلك ٌعرض أعمالها لإللؽاء والتعوٌض عما تسببه من أضرار
(2)

 

والقواعد الدستورٌة ال ٌقصد بها مجموعة القواعد المكتوبة فً 

وثٌقة أو وثابق دستورٌة فحسب إذ من الممكن أن تكون تلك 

                                                           
 .  25ص  -المصدر السابق   –د. ماجد راغ  الحمو  -  2

 



 الباحث هٌثم فتحى ابراهٌم خاطر

  ((15)) 
 

القواعد ؼٌر مكتوبة فً ظل دستور عرفً ٌتمتع بسمو القواعد 

 الدستورٌة المكتوبة ذاتها . 

قوق كذلك تتمتع إعالنات الحقوق وما تضمنته هذه اإلعالنات من ح

 وحرٌات لألفراد بقوة النصوص الدستورٌة فال ٌجوز مخالفتها .

 

 القانـــون -2

القوانٌن هً التشرٌعات التً تصدرها السلطة التشرٌعٌة فً الدولة 

وهً صاحبة االختصاص فً ذلك، وتؤتً هذه التشرٌعات فً 

المرتبة الثانٌة بعد الدستور من حٌث التدرج القانونً وتعد المصدر 

 من مصادر المشروعٌة .  الثانً

واإلدارة بوصفها السلطة التنفٌذٌة تخضع ألحكام القوانٌن فإذا 

خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استنادا  إلى القانون ؼٌر 

 دستوري وجب إلؽاء ذلك العمل . 

هً البرلمان  العراقوالسلطة المختصة بإصدار القانون فً 

وٌشترط فً التشرٌعات التً ٌصدرها باعتباره ممثال  لإلدارة العامة 

ة وجدٌرة بالحكم أن توافق أحكام الدستور وإال كانت ؼٌر مشروع

 بعد دستورٌتها .

 اللوابح واألنظمة -3

اللوابح هً قرارات إدارٌة تنظٌمٌة تصدرها السلطة التنفٌذٌة  وهً 

واجبة االحترام من حٌث أنها تمثل قواعد قانونٌة عامة مجردة تلً 

 القانون فً مرتبتها فً سلم التدرج القانونً . 
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ومن ثم فإن هذه اللوابح أو األنظمة هً بمثابة تشرٌعات من الناحٌة 

عد قانونٌة عامة مجردة  تخاطب الموضوعٌة ألنها تتضمن قوا

مجموع األفراد أو أفرادا  معٌنٌن بصفاتهم ال ذواتهم، إال أنها تعد 

 قرارات إدارٌة من الناحٌة الشكلٌة لصدورها من السلطة التنفٌذٌة . 

 وٌمكن تصنٌؾ اللوابح إلى عدة أنواع هً:

اللوابح التنفٌذٌة : وهً التً تصدرها اإلدارة بؽرض وضع القانون  .1

موضع التنفٌذ، وهً تتقٌد بالقانون وتتبعه، وال تملك أن تعدل فٌه 

 أو تضؾ إلٌه أو تعطل تنفٌذه.

لوابح الضرورة : وهً اللوابح التً تصدرها السلطة التنفٌذٌة فً   .2

ؼٌبة البرلمان أو السلطة التشرٌعٌة لمواجهة ظروؾ استثنابٌة 

نفٌذٌة من عاجلة تهدد أمن الدولة وسالمتها، فتملك السلطة الت

خاللها أن تنظم أمور ٌنظمها القانون أصال  وٌجب أن تعرض هذه 

 .القرارات على السلطة التشرٌعٌة فً أقرب فرصة إلقرارها

اللوابح التنظٌمٌة : وتسمى أٌضا  اللوابح المستقلة وهً اللوابح التً  .3

تتعدى تنفٌذ القوانٌن إلى تنظٌم بعض األمور التً لم ٌتطرق إلٌها 

 فتقترب وظٌفتها من التشرٌع .  القانون

لوابح الضبط : وهً تلك اللوابح التً تصدرها اإلدارة بقصد  .4

المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة، األمن العام والصحة 

العامة و السكٌنة العامة، وهً مهمة بالؽة األهمٌة لتعلقها مباشرة 

ونواهً وتوقع  بحٌاة األفراد وتقٌد حرٌاتهم ألنها تتضمن أوامر

العقوبات على مخالفٌها، مثل لوابح المرور وحماٌة األؼذٌة 

 والمشروبات والمحال العامة . 

اللوابح التفوٌضٌة : وهً اللوابح التً تصدرها السلطة التنفٌذٌة  .5

بتفوٌض من السلطة التشرٌعٌة لتنظٌم بعض المسابل الداخلة أصال   
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قوة القانون سواء أصدرت فً نطاق التشرٌع وٌكون لهذه القرارات 

 فً ؼٌبة السلطة التشرٌعٌة أو فً حالة انعقادها . 

 المصادر ؼٌر المكتوبة: ثانٌا  

تشمل المصادر ؼٌر المكتوبة للمشروعٌة على المبادئ العامة 

 للقانون والقضاء والعرؾ واإلدارة . 

 المبادئ العامة للقانون -1

ٌقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ التً ٌستنبطها القضاء 

وٌعلن ضرورة التزام اإلدارة بها، والتً ٌكشؾ عنها القاضً من 

خالل الضمٌر القانونً العام فً الدولة وٌطبقها على ما ٌعرض 

 علٌه من منازعات . 

والمبادئ العامة للقانون ال ٌشترط ورودها فً نص قانونً مكتوب 

قد تكون خارجة عنه ٌستخلصها القاضً من طبٌعة النظام ف

القانونً وأهدافه االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والقٌم الدٌنٌة 

 والثقافٌة السابدة فً المجتمع . 

وعلى الرؼم من اختالؾ الفقه حول القٌمة القانونٌة التً تتمتع بها 

متع هذه المبادئ المبادئ العامة للقانون، فقد استقر القضاء على ت

بقوة ملزمة لإلدارة بحٌث ٌجوز الطعن بإلؽاء القرارات الصادرة 

عنها، وتتضمن انتهاكا  لهذه المبادئ والتعوٌض عن األضرار التً 

 تسببها األفراد . 

ومن المبادئ القانونٌة العامة التً استخلصها مجلس الدولة 

ونظام الفرنسً وأضحت قواعدا  أساسٌة فً القانون اإلداري 

القانون العام : مبدأ سٌادة القانون، ومبدأ عدم رجعٌة القرارات 

اإلدارٌة، ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة، ومبدأ المساواة أمام 
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التكالٌؾ العامة، ومبدأ الحق فً التقاضً، ومبدأ عدم المساس 

 بالحقوق المكتسبة، ونظرٌة الظروؾ االستثنابٌة . 

ا المعنى ال ٌخلق المبادئ العامة للقانون إنما والقضاء اإلداري بهذ

ٌقتصر دوره على كشفها والتحقق من وجودها فً الضمٌر القانونً 

لألمة، ولذلك فمن الواجب على اإلدارة والقضاء احترامها والتقٌٌد 

 بها باعتبارها قواعد ملزمة شؤنها فً ذلك شؤن القواعد المكتوبة . 

 

 القضاء -2

قاضً تطبٌق القوانٌن والفصل فً المنازعات األصل فً وظٌفة ال

المعروضة أمامه، وهو ملزم قانونا  بالفصل فً المنازعة الداخلة 

فً اختصاصه و إال اعتبر منكرا  للعدالة، لذلك رسم المشرع 

للقاضً العادي األسلوب الذي ٌسلكه لفض المنازعة إذا لم ٌجد فً 

  القواعد القانونٌة القابمة حال  للمنازعة .

األصل فً وظٌفة القاضً تطبٌق القوانٌن والفصل فً المنازعات 

، وهو ملزم قانونا  بالفصل فً المنازعة الداخلة  أمامهالمعروضة 

فً اختصاصه وإال اعتبر منكرا  للعدالة ، لذلك رسم المشرع 

للقاضً األسلوب الذي ٌسلكه لفض المنازعة إذا لم ٌجد فً القواعد 

 زعة . القانونٌة حال  للمنا

على ذلك ال ٌعد القضاء مصدرا  رسمٌا  للقانون لدوره و 

طبٌق النصوص التشرٌعٌة وتفسٌرها وإزالة ؼموضها تالمتعلق ب

وإزالة التعارض المحتمل بٌنها ، وال ٌتعدى القاضً هذا األمر 

خارج نصوص التشرٌع .  لٌصل إلى حد خلق قواعد قانونٌة
(3 )
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الطبٌعة الخاصة لقواعد القانون اإلداري من حٌث عدم  أنإال  

وتعدد مجاالت نشاطه ، أدى إلى أن ٌتجاوز  نشؤتهتقنٌنه وظروؾ 

مع متطلبات الحٌاة  لٌتماشىالقضاء اإلداري دور القضاء العادي 

خلق مبادئ وأحكام القانون اإلداري ، فٌصبح  ىاإلدارٌة فٌعمد إل

اري بل من أهم مصادرها ً للقانون اإلدمء مصدر رساالقض

 الرسمٌة ، وٌتعدى دوره التشرٌع فً كثٌر من األحٌان .

وتتمٌز أحكام القضاء اإلداري بعدم خضوعها للقانون المدنً ، 

فالقاضً اإلداري إذا لم ٌجد فً المبادئ القانونٌة القابمة  نصا  

القواعد  إنشاءروض علٌه ٌتولى بنفسه عٌنطبق على النزاع الم

 لذلك دون أن ٌكون مقٌدا  بقواعد القانون المدنً .الالزمة 

 ومن جانب آخر أن أحكام القضاء العادي ذات حجٌة نسبٌة تقتصر

على أطراؾ النزاع وموضوعه ولهذا تحدد قٌمتها بوصفها مصدرا  

تفسٌرا  على النقٌض من أحكام القضاء اإلداري التً تتمٌز بكونها 

 حجة على الكافة . 

قانون لكبٌرا  فً مجال ا إنشابٌا  ن للقضاء دورا  وفً ذلك ٌتبٌن أ

اإلداري ومن ثم فهو ٌشكل مصدرا  ربٌسٌا  من مصادر المشروعٌة 

. 

أما بالنسبة للقضاء اإلداري فؤن أحكامه تتمٌز بعدم خضوعها 

للقانون المدنً، فالقاضً اإلداري إذا لم ٌجد فً المبادئ القانونٌة 

المعروض علٌه ٌتولى بنفسه إنشاء  القابمة نصا  ٌنطبق على النزاع

القواعد الالزمة لذلك دون أن ٌكون مقٌدا  بقواعد القانون المدنً 

فهو قضاء إنشابً ٌبتدع الحلول المناسبة التً تتفق وطبٌعة روابط 

القانون العام واحتٌاجات المرافق العامة، ومقتضٌات حسن سٌرها 

 القانون الخاص .  واستدامتها والتً تختلؾ فً طبٌعتها عن روابط
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ومن جانب آخر أن أحكام القضاء العادي ذات حجٌة نسبٌة تقتصر 

على أطراؾ النزاع وموضوعه ولهذا تحدد قٌمتها بوصفها مصدرا  

تفسٌرٌا  على النقٌض من أحكام القضاء اإلداري التً تتمٌز بكونها 

 حجة على الكافة . 

 العرؾ اإلداري -3

العرؾ اإلداري هو مجموعة القواعد التً درجت اإلدارة على 

إتباعها فً أداء وظٌفتها فً مجال معٌن من نشاطها وتستمر 

فتصبح ملزمة لها وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعٌة تإدي إلى 

 إبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قانونا  . 

القانونٌة وٌؤتً العرؾ اإلداري فً مرتبة أدنى من مرتبة القواعد 

المكتوبة مما ٌستلزم إال ٌخالؾ نصا  من نصوص القانون، فهو 

 مصدر تكمٌلً للقانون ٌفسر وٌكمل ما نقص منه . 

وٌتبٌن من ذلك أن العرؾ اإلداري ٌتكون من عنصرٌن : عنصر 

معنوي ٌتمثل فً شعور األفراد واإلدارة بؤن القاعدة التً سلكتها 

، وعنصر مادي ٌتمثل فً فً تصرفاتها أصبحت ملزمة قانونا  

االعتٌاد على األخذ بتلك القاعدة  بشكل منتظم ومستمر بشرط أن 

 ٌتبلور ذلك بمضً الزمن الكافً الستقرارها . 

ومع ذلك فؤن التزام اإلدارة باحترام العرؾ ال ٌحرمها من أمكان 

تعدٌله أو تؽٌٌره نهابٌا  إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، فاإلدارة 

ظٌم القاعدة التً ٌحكمها العرؾ بٌد أن قٌام العرؾ الجدٌد تملك تن

ٌتطلب توفر العنصرٌن السابقٌن فال ٌتكون بمجرد مخالفة اإلدارة 

للعرؾ المطبق .
(4)

 

                                                           
 .  35ص  –المصدر السابق  –د. ماجد راغ  الحمو  -  4



 الباحث هٌثم فتحى ابراهٌم خاطر

  ((21)) 
 

أما إذا خالفت اإلدارة العرؾ فً حالة فردٌة خاصة دون أن 

تستهدؾ تعدٌله أو تؽٌٌره بدافع المصلحة العامة فؤن قرارها أو 

مخالؾ للعرؾ ٌكون باطال  لمخالفته مبدأ المشروعٌة .إجراءها ال
(5)

  

وٌلزم لوجود العرؾ اإلداري إال ٌخالؾ نصا  مكتوبا ، فإذا خالفت 

اإلدارة فً مسلكها نصا  قانونٌا ، فال ٌجوز القول بوجود عرؾ 

 إداري أو التمسك به.

والعرؾ اإلداري ٌعد مصدرا  للقواعد القانونٌة فً المجال اإلداري 

ال أنه ال ٌجوز اللجوء إلٌه إال إذا لم ٌجد القاضً اإلداري فً إ

نصوص القوانٌن واللوابح ما ٌمكن تطبٌقه لحل النزاع، وٌمكن 

القول بان دور العرؾ اإلداري أقل أهمٌة فً مجال القانون 

اإلداري منه فً مجال القانون الخاص، على اعتبار أن تكوٌنه 

ستقرار  فً حٌن تتطور أحكام ٌتطلب فترة طوٌلة من الثبات واال

 القانون اإلداري وتتؽٌر باستمرار.
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 المطلب الثانً

 اساس نظرٌه الظروؾ االستثنابٌه وبداٌه نشؤتها

 أساس هً الضرورة فكرة إن إلى ٌتجه الفقه فً السابد الرأي    

 من الحالة تلك بالضرورة وٌقصد االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة

 ٌدفع مما العادٌة بالوسابل تداركها ٌتعذر التً الحال الجسٌم الخطر

 القانونٌة الوسابل إلى تلجؤ أن الضرورة حالة على القابمة السلطات

 وفكرة( 6)األزمات ولمواجهة الخطر هذا لدفع االستثنابٌة

 بوجود وٌتمثل موضوعً ركن( 9)ركنٌن على تقوم هذه الضرورة

 فً ٌتمثل شكلً وركن قانونا معتبرة جوهرٌة مصلحة ٌهدد خطر

 عامة، بصورة الضرورة فكرة هً هذه القانون أحكام على التجاوز

 الدستوري القانون نطاق فً الضرورة حالة تحدٌد ٌرى من وهناك

 أن معه تستطٌع ال وضع فً الدولة كانت كلما توجد أنها ذلك

 أم داخلٌا   األخطار هذه مصدر كان سواء معٌنة أخطارا   تواجه

 ٌمكن ال التً الدستورٌة باالعتبارات بالتضحٌة إال خارجٌا  

 الضرورة نظرٌة فان وبالتالً(. 1) العادٌة األوضاع فً تجاوزها

 ؼٌر العادٌة الظروؾ فً هو عمل على المشروعٌة إضفاء تعنً

 .مشروع

 ال التً القانون فً العامة النظرٌات من النظرٌة هذه وتعد    

 مجاالت إلى ٌتعداه وإنما الدستوري القانون على مجالها ٌقتصر

 فً الهامة النظرٌات من أنها هنا القول وٌحق األخرى القانون

 لمبدأ االستثنابً الجانب تمثل إنها حٌث العام القانون مجال

 الذي اإلداري القضاء والسٌما والقضاء الفقه اهتم وقد المشروعٌة

 وبالنظر. لتطبٌقها الالزمة والضوابط الشروط بوضع وذلك حددها

 تحكم التً النظرٌات من ؼٌرها مع واختالطها النظرٌة هذه لحداثة

 (.0) النظرٌة لهذه واحد أساس تحدٌد فً الفقه اختلؾ اإلدارة عمل
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 القانون فً االستثنابٌة الظروؾ لنظرٌة األولى األصول وترجع    

 لهذه القانونٌة النظرٌة البداٌة منذ اتخذ الذي األلمانً الفقه إلى العام

 منهم األلمان الفقهاء بعض كتابات فً أساسها تجد والتً النظرٌة

 القانون على الدولة خروج هٌكل برر فقد وجلٌنك، وهرنك هٌكل

 له تخضع وهً القانون أوجدت التً هً الدولة إن الحالة هذه فً

 تحقٌق كانت إذا علٌها خضوع فال ذلك وعلى مصالحها لتحقٌق

 لؽاٌة وسٌلة ٌعد الذي القانون إلى الخضوع عدم فً هو صالحها

 فال الؽاٌة هذه إلى القواعد هذه تإدي لم فإذا الجماعة حماٌة هً

 سبٌل فً به تضحً أن الدولة وعلى القانون إلى الخضوع ٌجب

 (19) الجماعة

 محل الحكومة بها تحل التً النظرٌة برر قد جلٌنك الفقٌه وكان    

 وبكل الضرورة لمواجهة الحوادث ضؽط تحت التشرٌعٌة السلطة

 إلى األلمانً الفقه ٌذهب اآلراء هذه ضوء وعلى المتاحة الوسابل

 حقا   تعد أنها على قانونٌة نظرٌة االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة اعتبار

 تتخذها التً واإلجراءات األعمال تكون ذلك على وبناء   للدولة

 ترتب وال مشروعة إجراءات هً الضرورة أحوال فً الدولة

 بالتعوٌض اإلدارة مطالبة للؽٌر ٌجوز وال اإلدارة على مسإولٌة

 .ذلك جراء ضرر من ٌلحقهم عما

 األولى ففً تارٌخٌتٌن مرحلتٌن إلى انقسم فقد الفرنسً الفقه أما    

 المدرسة من جزء   باعتباره السٌاسٌة النظرة الفقه اتخذ القدٌمة وهً

 فٌها اتخذ التً الثانٌة المرحلة إلى انتقل أن لبث ما ثم الدٌمقراطٌة

 المجال هذا فً ساعدها حٌث الضرورة لنظرٌة القانونٌة النظرة

 نظرٌة أصحاب ٌستند حٌن فً الفرنسً، الدولة مجلس قضاء

 وعلى القانون سٌادة مبدأ على سٌاسٌة نظرٌة باعتبارها الضرورة
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 اإلدارة عن تصدر التً اإلجراءات جمٌع تكون األساس هذا

 بدعوى القانونٌة القواعد فٌها مخالفة استثنابً ظرؾ أي لمواجهة

 وتترتب قانونا   مشروعة ؼٌر وتظل باطلة إجراءات هً الضرورة

 بقوانٌن البرلمان ٌصححها لم ما الحكومة على المسإولٌة

 المتحدة والوالٌات برٌطانٌا فً الحال علٌه كان ما وهو التضمٌنات

 االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة اعتبار على القضاء أحكام استقرت فقد

 للسلطات قانونا   أساسا   بذاتها تكون أن ٌمكن ال سٌاسٌة نظرٌة مجرد

 الدول هذه ففً االستثنابٌة الظروؾ فً الدولة لربٌس التشرٌعٌة

 (.11) الضرورة حالة تقابل وهً الطوارئ بحالة ٌعرؾ ما هناك

 الطبٌعة من تإخذ التً األلمانٌة النظرٌة على البعض وٌطلق    

 حقٌقتها فً تكن لم بؤنها االستثنابٌة الظروؾ لنظرٌة القانونٌة

 تكن لم ولذلك دٌكتاتورٌة نظرٌة تشكل كانت ما بقدر قانونٌة نظرٌة

 األخذ رفض إلى بعضهم ذلك ودفع الفرنسً الفقه لدى مقبولة

 ولكن( 12) القانونٌة النظرٌة علٌها وفضلوا السٌاسٌة بالنظرٌة

 اخذوا الذٌن الفرنسٌٌن الفقهاء ومن األلمانً للفقه مؽاٌر وجه على

 أباح الذي( دكً) العمٌد الضرورة لنظرٌة القانونً بالتصوٌر

 الضرورة اعتبار على التشرٌعٌة القرارات إصدار التنفٌذٌة للسلطة

 هذا ولكن المشروعٌة لمبدأ الشكلً الجانب على استثناء تمثل

 (.13) والقٌود بالشروط محاط دابما   ٌبقى االستثناء

 الدولة مجلس إلى االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة ظهور وٌرجع    

 شروطها بتحدٌد بها الخاصة الضوابط بوضع قام عندما الفرنسً

 فً الصادرة اإلدارة أعمال على خاص نوع من مشروعٌة وإضفاء

 فً استثنابٌة سلطات اإلدارة منح على المجلس عمل عندما ظلها

 المتضمنة الدستورٌة النصوص ؼٌاب ظل فً استثنابٌة الظروؾ

 من ٌشوبها مما النصوص هذه تكملة على والعمل النظرٌة لهذه
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 الظروؾ تلك لمواجهة كافٌة سلطات اإلدارة بإعطاء وذلك قصور

 الدستورٌة النصوص تفسٌر على ٌعمل القضاء إن على االستثنابٌة

 وعلى( 14) لتحقٌقها الالزمة والشروط مفهومها تحدٌد خالل من

 وبالتحدٌد القضاء هو النظرٌة لهذه الحقٌقً المصدر فان هذا

 أن إلى الفقه من جانب ذهب وقد( الفرنسً الدولة مجلس قضاء)

 الحرب خالل الفرنسً الدولة مجلس خلق من هً النظرٌة هذه

 أثناء) بقوله الجمل ٌحٌى الدكتور ذلك وٌإكد األولى العالمٌة

 مؽاٌر موقفا   الفرنسً الدولة مجلس اخذ األولى العالمٌة الحرب

 أطلق وان الضرورة نظرٌة اعتمد موقفا   النقض محكمة لموقؾ

 وأحٌانا   الحرب سلطات نظرٌة ٌسمٌها فؤحٌانا   أخرى مسمٌات علٌها

 (15()الضرورة نظرٌة ٌسمٌها

 الفقه فً موجودة النظرٌة هذه بان ٌرى من الفقهاء من وهناك    

 تبٌح الضرورات) قاعدتً إلى ذلك فً ٌستندون وهم اإلسالمً

 بؤنها ٌرى من وهناك(بقدرها تقدر الضرورة) و( المحضورات

 وجهات مع جوهرها فً تلتقً وهً اإلسالمٌة الشرٌعة فً مقررة

 الضرورة نظرٌة أن ٌرى من وهناك( 16) المحدثٌن الفقهاء نظر

 إال اإلسالمٌة الشرٌعة فً ومقررة معروفة االستثنابٌة الظروؾ أو

 قبل ما عالم فً ومقررة معروفة أنها حٌث خلقها من لٌست أنها

 الشرٌعة من كل فً الضرورة لحالة تطبٌقات وردت إذ اإلسالم

 دستوري كتنظٌم الضرورة نظرٌة وان المسٌحٌة والشرٌعة الٌهودٌة

 سٌادة مبدأ على القابم الحدٌث بمفهومها الدولة نشؤة بعد إال تظهر لم

 هذه وان( 19. )اإلنسان وحرٌات حقوق احترام ومبادئ القانون

 الدولة مجلس خلق من هً الجدٌدة وضوابطها بشروطها النظرٌة

 أٌة تعد ال بحٌث محدد قانونً إطار فً صاؼها الذي الفرنسً

 .اإلطار هذا ضمن داخلة تكن لم ما النظرٌة هذه ضمن تدخل واقعة
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 المطلب الثالث

 التشرٌعٌه لربٌس الدوله فً الظروؾ االستثنابٌهالسلطه 

لً إأدت أألزمات والظروؾ االستثنابٌة التى تتعرض لها البالد 

 الظروؾ االستثنابٌةتقهقر دور التشرٌع البرلمانى ففى ظل هذه 

سلطات  –الممثلة فً ربٌس الجمهورٌة  –تعطى للسلطة التنفٌذٌة 

التضحٌة بالمبادئ  لًإتشرٌعٌة ،حٌث تقضً مصلحة الدولة 

 .الدستورٌة و القانونٌة

ال أن االختصاص المخول للسلطة التنفٌذٌة فً هذا النطاق ال ٌعدو إ

أن ٌكون استثناء من أصل قٌام السلطة التشرٌعٌة على مهمتها 

ذا كان ذلك وكانت االجراءات إاألصلٌة فى المجال التشرٌعى،

الظروؾ ٌذٌة لمواجهة والتدابٌر السرٌهة التى تتخذها السلطة التنف

نفكاكها عنها ٌوقعها فى حومة إ طلباتها فاننابعة من مت االستثنابٌة

 .المخالفة الدستورٌة

صدار قرارات بقوانٌن عند وجود إوحق ربٌس الجمهورٌة فى 

قد ٌكون له ما ٌبرره لمواجهة االوضاع  الظروؾ االستثنابٌة

ا قد ٌكون خطر ولكنه.الطاربة والضاؼطة بتلك القرارات العاجلة 

ذا أصدرربٌس الجمهورٌة بناء إعلى الحرٌات العامة وخاصة 

 .علٌها قرارات انتهكت بعض الحرٌات الفردٌة

 

 

 

 ٌحً الجمل ،نظرٌةالضرورة فً القانون الدستوري وبعض .راجع فى ذلك د

 .1004تطبٌقاتها المعاصره ، دراسة مقارنة ،
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وٌكون تناولنا لالختصاصات التشرٌعٌة لربٌس الجمهورٌة فً      

الظروؾ ؼٌر العادٌه فى ثالث نقاط تنطوى النقطة األولً علً 

االختصاص التشرٌعى لربٌس الجمهورٌة بناء على تفوٌض من 

االختصاص التشرٌعى لربٌس الجمهورٌة البرلمان والنقطةالثانٌة 

أما النفطة الثالثة برلمان ،بمقتضى لوابح الضرورة فً ؼٌبة ال

من  94لى المادة إستنادا إ التشرٌعى لربٌس الجمهورٌةاالختصاص 

 .الستور المصرى 
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 النقطة االولى

االختصاص التشرٌعى لربٌس الجمهورٌة بناء على 

 تفوٌض من البرلمان

 )اللوابح التفوٌضٌة(

بقوانٌن التى تصدرها تلك القرارات  للوابح التفوٌضٌةٌقصدبا

السلطة التنفٌذٌة بناء على تفوٌض خاص من البرلمان ، وذلك 

لتنظٌم موضوعات محتجزة فً األصل للسلطة التشرٌعٌة عن 

فى  السلطة التنفٌذٌةطرٌق القوانٌن التى تصدرها، ولكنها تفوض 

تنظٌمها عن طرٌق اللوابح التى تصدرها والتى تكون لها قوة 

 .القانون 

 :النشؤة التارخٌة للوابح التفوٌضٌة:  ال  أو

ٌجٌز التفوٌض  نصا   1032لم تعرؾ مصر فً ظل دستور     

ت الحكومة فً أحٌان قلٌلة أن التشرٌعً ،ورؼم ذلك،فقد استطاع

تحصل على تفوٌض بتنظٌم مسابل داخلة فى اختصاص البرلمان ، 

لسنة  2عطاء مثل هذا التفوٌض بالقانون رقم إلى إفقد لجؤ البرلمان 

الخاص بالتعرٌفة الجمركٌة الذى فوض الحكومة فً تعدٌل  1039

تحدٌد تعرٌفة الجمارك بمراسٌم بقوانٌن وبشرط عرضها على 

 البرلمان فً نفس الدورة

 

 

 .499،ص 1040السٌد صبري ، القانون الدستوري .د 
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صدار قرارات إوصدرت بعد ذلك قوانٌن تفوض الحكومة فً 

نتاج المقرر على بعض الحاصالت إلتعدٌل رسم ابقوانٌن لتحدٌد و 

الزراعٌة المصرٌة ومنتجات الصناعة المحلٌة ، وٌبرر البعض 

لى مثل هذا التفوٌض فً ؼٌاب النص الدستوري إلجوء البرلمان 

لى اتصال هذه المجاالت بمسابل ضرٌبٌة هامه ذات تؤثٌر على إ

سرٌة، كما االقتصاد القومى ، مما ٌبرر ضرورة تنظٌمها بسرعة و

حسب  أن ذلك سٌسمح للمصدرٌن بترتٌب معامالتهم مقدما  

 التعدٌالت المترحة

 

 صدار التفوٌض التشرٌعىإ:الشروط الالزمة لصحة ثانٌا  

لربٌس ″على أن : 1091من الدستور  191تنص المادة 

الجمهورٌة عند الضرورة وفً األحوال االستثنابٌة وبناء على 

بؤؼلبٌة ثلثى اعضابه أن ٌصدر قرارات تفوٌض من مجلس الشعب 

لها قوة القانون وٌجب أن ٌكون التفوٌض لمدة محددة وأن تبٌن فٌه 

موضوعات هذه القرارات واألسس التى تقوم علٌها ، وٌجب 

عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فً أول جلسة بعد انتهاء 

 مده التفوٌض فاذا لم تعرض أوعرضت ولم ٌوافق المجلس علٌها

 ″.ما كان لها من قوة القانون زال معا  

 

 

_____________________________ 

 .494،ص 1014سلٌمان الطماوى ، النظرٌة العامة للقرارات االدارٌة ، .د 
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صدار قوانٌن إلوٌمكن القول على ضوء هذٌن النصٌن بؤنة ٌلزم 

أن تقوم ضرورة فً  التفوٌض التشرٌعى توافر شرطٌن : أولهما

 .ذن منهإظل الظروؾ االستثنابٌة وثانٌها قٌام البرلمان وصدور 

 وجود ضرورة فى ظل الظروؾ االستثنابٌة -1

من الدستور المصرى ، ٌكون  191لنص المادة  وفقا    

 –للسلطة التنفٌذٌة  باعتباره ممثال   –لربٌس الجمهورٌة وحده 

صدار هذه اللوابح عند الضروره وفً األحوال إ حق

لربٌس الجمهورٌة عند ..…″االستثنابٌة وذلك بقولها 

 ″..…الضرورة وفى األحوال االستثنابٌة

صدار اللوابح التفوٌضٌة إوٌترتب على ذلك، عدم جواز       

ستثنابٌة ، فالتفوٌض التشرٌعى إالفى حالة وجود ظروؾ إ

ة اختصاصات تشرٌعٌة، ٌخول ربٌس الجمهورٌة ممارس

كاستثناء من األصل العام، الذى ٌجعل من مجلس الشعب 

صاحب االختصاص األصٌل بالتشرٌع وما دام المجلس قابما 

ه ٌجب علٌه ممارسة وظٌفتة الدستورٌة وال ٌتخلى فان

ذا كانت هناك إال إعنها،بحٌث ال ٌجوز التفوٌض التشرٌعً 

لٌه فى أحوال استثنابٌة تمر بها البالد تدعو إضرورة ملجبة 

ذاكانت الظروؾ عادٌة والبرلمان إالتخاذ تدابٌر عاجلة،أما 

ن مجلس الشعب ال ٌجوز له تفوٌض ربٌس ٳقابما، ف

صدار قرارات لها قوة القانون، فالضرورة ٳالجمهورٌة فى 

 ماع حالةتوحدها ال تكفى لتخوٌل هذه السلطة بل البد من اج

 والظروؾ االستثنابٌة معا ،ولذلك حرص المشرع الضرورة

 

 
 محمود أبو السعود، االختصاص .سعد عصفور المرجع د.راجع فى ذلك د 

 .95،ص 1009التشرٌعى لرٌبس الدولة فى الظروؾ االستثنابٌة، 
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الدستوري على أن ٌستعمل اصطالحى الضرورة واألحوال 

 .االستثنابٌة معا  

 منه:ذن إقٌام البرلمان وصدور -2

ٌعد هذا الشرط من الشروط الجوهرٌة التى نصت علٌها 

لى أن حق ٳمن الدستور المصرى التى تشٌر  191المادة 

بناء ″أنما ٌكون  .صدارتلك اللوابح إربٌس الجمهورٌة فً 

 ″..…على تفوٌض من مجلس الشعب بؤؼلبٌة ثلثى أعضابه

وٌتمثل هذا الشرط فى ضرورة طلب ربٌس الجمهورٌة        

ذن له إلى مصروالحكومة فى فرنسا من البرلمان القابم اف

ضرورة  191التفوٌضٌة ،وتستلزم المادةصدار األوامر ٳب

 .موافقة أؼلبٌة الحاضرٌن العادٌة

وٌعتبر هذا الشرط أو القٌد هو الممٌز للوابح التفوٌضٌة      

ال فى ؼٌبة إعن ؼٌرها من لوابح الضرورة التى ال تصدر 

المجلس، وال ٌعنى هذا القٌد استمرار انعقاد البرلمان بعد 

موافقته علً قانون التفوٌض طوال مدة هذا التفوٌض، بل 

لى ٳٌمكن للسلطة التنفٌذٌة أن تصدراللوابح التفوٌضٌة استنادا 

االذن بالتفوٌض الصادر من البرلمان حتى ولو كان البرلمان 

بح ، كما أن لها أن تصدر أثناء ؼاببا وقت اصدار هذه اللوا

 .انعقاد المجلس 

 

 ٌحٌى الجمل،.،د291،ص 1012، القانون الدستورى ،  حسٌن عبد العال محمد.د

 ،465محمود ابو السعود ، المرجع السابق ،ص.،د52المرجع السابق ، ص 
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 :الضوابط المحددة لعملٌة التفوٌض التشرٌعىثالثا     

اعترؾ صراحة بؤن اللوابح التفوٌضٌة لها ذا كان الدستور قد إ      

ن ذلك ٌعنى أن ربٌس الجمهورٌة ٳقوة مماثلة لقوة القانون ، ف

ٌستطٌع عن طرٌق هذه اللوابح أن ٌلؽً أو ٌعدل فً القوانٌن 

العادٌة القابمة، باستثناء قانون التفوٌض ذاته، وألجل ذلك ، ٌتعٌن 

وتحدٌد التشرٌعى، التعرؾ على الضوابط التى تنظم عملٌة التفوٌض

هذه الضوابط ٌجعل اللوابح التفوٌضٌة الصادرة بالمخالفة لها ؼٌر 

 .دستورٌة 

ٌجب أن ″من الدستور المصرى على أنه  191وقد نصت المادة    

ٌكون التفوٌض لمدة محددة وأن تبٌن فٌة موضوعات هذه القرارات 

 .″واألسس التى قام علٌها

ٌض ٌجب أن ٌصدر محددا المدة فمن المسلم به ، أن قانون التفو

التى ٌكون لربٌس الجمهورٌة أن ٌصدر خاللها لوابح تفوٌضٌة ، 

كما ٌجب أن ٌتضمن القانون تحدٌد الموضوعات التى ستنظم عن 

طرٌق اللوابح التفوٌضٌة واألسس التى تقوم علٌها ، وهو ما نبٌنه 

 فٌما ٌلى :

 .ٌجب ان ٌكون التفوٌض لمدة محددة -1

 :ات التى تتعلق بقانون التفوٌضتحدٌد الموضوع -2

 

 

 سعد عصفور، المرجع السابق.د.413محسن خلٌل ، المرجع السابق ، ص .د

 .131ص 
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 .:طبٌعة اللوابح التفوٌضٌة وقوتها القانونٌةرابعا  
من الدستور المصرى بالنسبة للوابح  191تقرر المادة 

ٌجب عرض هذه القرارات على ……″التفوٌضٌة بؤنة

ذا لم ٳف.الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء التفوٌض  مجلس

تعرض أو عرضت ولم ٌوافق المجلس علٌها زال ما كان 

 .″لها من قوة القانون 

وٌجرى الفقة تفرقة بٌن هذه اللوابح قبل التصدٌق      

 علٌها وبعد تصدٌق البرلمان علٌها على النحو التالى:

 المرحلة األولى:الفترة السابقة على تصدٌق

  البرلمان

ر ؼالبٌة الفقة أن هذه اللوابح فى تلك المرحلة، عبارة ٌعتب

دارٌة من حٌث الطبٌعة القانونٌة ، وبالتالى إعن قرارات 

كبقٌة القرارات فهى تخضع لرقابة القضاء االدارى 

 .دارٌة األخرى إلا

المرحلة الثانٌة:الفترة االحقة على تصدٌق 

 البرلمان
لى أعمال إهذه المرحلة هى التى تتحول فٌها اللوابح 

تشرٌعٌة ، أى بعد عرضها على البرلمان وتصدٌقه علٌها 

لى هذه اللوابح بعد ٳ، وٌذهب جانب كبٌر من الفقه 

لى قوانٌن، وفً هذه إالتصدٌق علٌها تنقلب أو تتحول 

الحالة ال تخضع للرقابة القضابٌة ، وال ٌجوز الطعن 

 .أمام القضاء االدارى لؽاءإلضدها با
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ؼٌر أن البعض، قد ذهب الى أن هذه اللوابح تظل محتفظة بطبٌعتها 

ن كان لها ٳدارٌة حتى بعد موافقة البرلمان علٌها ، فهذه اللوابح وإلا

قوة القانون بصرٌح نص الدستور اال انها لٌست بقوة القانون ، 

نى على بالمشروع الدستورى، عندما استلزم التصدٌق البرلما

اللوابح التفوٌضٌة، لم ٌقصد أن ٌرتب على هذا التصدٌق أثرا معٌنا 

فالتصدٌق وهو .فٌما ٌتعلق بالطبٌعة أو القوة القانونٌة لهذه اللوابح 

الرقابة السٌاسٌة الالحقة ، وقصد بة مجرد تمكٌن وسٌلة من وسابل 

 .القانوننواب الشعب من التاكد من احترام السلطة التنفٌذٌة لحدود 

وٌوجب النص الدستورى عرض هذه اللوابح على البرلمان      

ذا انتهت مدته ٳذا كان المجلس قابما ، فإبمجرد انتهاء مدة التفوٌض 

 .أو حل ، فٌتعٌن عرضها علٌه فى أول اجماع له

ذا لم تعرض هذه اللوابح زال ما كان لها من قوة القانون إف      

 دوٌختلؾ الفقة فى هذا الصد.

 

 

 

 

 

 ،411سلٌمان الطماوى ، النظم السٌاسٌة والقانون الدستورى المرجع السابق ، ص .د

 . 141د /سعد عصفور ، المرجع السابق ، ص 

 .499، ص  1009د/محمد رفعت عبد الوهاب ، القانون الدستورى،
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 النقطة الثانٌة

االختصاص التشرٌعى لربٌس الجمهورٌة فى ؼٌبة 

 البرلمان

ذا حدث فى ٳ″من الدستور المصرى على أنه :  149المادة  نصت

سراع فى اتخاذ تدابٌر ال تحتمل إلؼٌبة مجلس الشعب ما ٌوجب ا

ٌصدر فى شؤنها قرارات تكون التؤخٌرجاز لربٌس الجمهورٌة أن 

وٌجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب .لها قوة القانون 

كان المجلس قابما  ذاٳخالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ صدورها 

ذا ٳ،وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقؾ جلساته ، ف

لم تعرض زال باثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة 

ذا عرضت ولم ٌقرها المجلس زال بؤثر ٳالى اصدار قرار بذلك و

ذا رأى المجلس اعتماد ٳال ٳرجعى ما كان لها من قوة القانون 

الفترة السابقة أو تسوٌة ما ترتب على اثارها بوجه نفاذها فى 

وقد حرص المشرع الدستوري على أن ٌضع لهذه السلطة    .″أخر

من الضوابط  –فى مجال ممارسة الوظٌفة التشرٌعٌة  –االستثنابٌة 

لى ممارسة تشرٌعٌة مطلقة ٌتؽول ٳوالقٌود ما ٌكفل عدم تحوٌلها 

تشرٌعى المعقود دستورٌا بها ربٌس الجمهورٌة على االختصاص ال

 لمجلس الشعب ،وتتمثل هذه الضوابط والقٌود فى االتى:

سراع فى اتخاذ تدابٌر ال تحتمل إلتوافر حاله ضرورة توجب ا -1

 .التؤخٌر 

 .أن ٌحدث فى ؼٌبة مجلس الشعب  -2

 .قرارهاإلعرض القرارات بقوانٌن على مجلس الشعب  -3

 

 .69الدٌن ،المرجع السابق،ص ،د/سامى جمال14د/ٌحى الجمل ، المرجع السابق ،ص
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 النقطة الثالثة

لى ٳاالختصاص التشرٌعى لربٌس الجمهورٌة استنادا 

 من الدستور المصرى94المادة

المصرى مادة جدٌدة لم تكن موجودة  1091استحدث دستور     

التى تخاطب اختصاصات  94فى الدساتٌر السابقة ، وهى المادة 

 .تثنابٌة ربٌس الجمهورٌة فى ظل الظروؾ االس

المصرى بعد تعدٌلهاعلى  1091من دستور  94وتنص المادة      

ذا قام خطر حال وجسٌم ٌهدد الوحدة ٳلربٌس الجمهورٌة ″أن 

الوطنٌة أو سالمة الوطن أوٌعوق مإسسات الدولة عن أداء دورها 

جراءت السرٌعة لموجهة هذا الخطر،بعد أخذ إلالدستورى أن ٌتخذ ا

والشورى وٌوجه بٌانا رأى مجلس الوزراء وربٌس مجلس الشعب 

جراءات خالل ٳلى الشعب ، وٌجرى االستفتاء على ما أتخذه من ٳ

وال ٌجوز حل مجلس الشعب أثناء هذه .ستٌن ٌوما من اتخاذها 

 .السلطات

ؾ علً شروط ان تطبٌقها ٌتوق 94وتكشؾ مطالعة نص المادة  

جراءات إلتخاذ اٳٌجب توافرها حتى ٌمكن لربٌس الجمهورٌة 

الكفٌلة بمواجهتها ، وٌمكن تقسٌم هذه الشروط الى نوعٌن ٌمثل 

النوع االول الشروط الموضوعٌة،بٌنما ٌمثل النوع الثانى الشروط 

 .الشكلٌة
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شروط تطبيق نظرية الظروف  
 االستثنائية

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 المبحث الثانى
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 االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة تطبٌق شروط    

 إلى االستثنابٌة الظروؾ لنظرٌة المنظمة الدساتٌر تتفق تكاد    

 وسٌلة لها المنظمة النصوص تصبح ال حتى معٌنة بشروط تقٌٌدها

 إن إلى باإلضافة هذا شخصٌة مصالح لتحقٌق التنفٌذٌة السلطة بٌد

 عن النظرٌة هذه لتمٌٌز وسٌلة ٌعد الشروط هذه مثل تحدٌد

 السٌادة أعمال كنظرٌة اإلدارة عمل تحكم التً األخرى النظرٌات

 القٌود أو الشروط هذه مثل وان لإلدارة التنفٌذٌة السلطة ونظرٌة

 النظرٌة هذه تقٌد إلى ذهب الذي الفرنسً الفقه فً أساسها نجد

 النحو على هً والتً لها المحددة والشروط الضوابط بوضع وذلك

 -: التالً

 االستثنابً الظرؾ قٌام: أوال      

 وهو الدولة ضد موجه بخطر تهدٌد بوجود الظرؾ هذا وٌتمثل    

 ٌكون قد الذي الخطر وهذا النظرٌة هذه لقٌام الالزمة الشروط أهم

 المسلح العصٌان أو االقتصادٌة الطبٌعٌة كالكوارث داخلٌا  

 وٌستقر كالحروب خارجٌا   ٌكون وقد المسلحة، ؼٌر والمظاهرات

 الجسامة وهما الخطر هذا فً وصفٌن توافر وجوب على الفقه

 إذا جسٌما   ٌكون الخطر أن إلى الفقه من جانب ذهب وقد والحلول

 دفعه أمكن فإذا العادٌة القانونٌة بالوسابل دفعه الممكن ؼٌر من كان

 فان الحلول لصفة بالنسبة أما ،(11)جسٌما   ٌعد ال الوسابل بهذه

 معه تإدي حدا   الظروؾ أو األحداث تبلػ أن ٌعنً الحال الخطر

 ،(10) الحماٌة موضوع بالمصلحة المساس إلىً   ومباشرة حاال  

 (29. )الدولة ضد موجه حال جسٌم بخطر تهدٌد وجود ٌعنً ما
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 بالطرق االستثنابً الظرؾ مواجهة استحالة: ثانٌا      

 -: العادٌة القانونٌة

 

 وكانت استثنابً ظرؾ حدث ما إذا بؤنه ٌعنً الشرط هذا إن    

 الظرؾ هذا مواجهة على قادرة دستورٌة أو قانونٌة قواعد هناك

 نصوص هناك تكن لم إذا أما القاعدة هذه إلى اللجوء ٌنبؽً فانه

 ٌجب الحالة هذه ففً الظرؾ هذا مواجهة على قادرة قانونٌة

 ٌتم أن على الظرؾ هذا لتفادي استثنابً قانونً نظام إلى اللجوء

 الدولة مجلس إلٌه ذهب ما وهو اإلداري القضاء رقابة تحت ذلك

 الموقؾ كان إذا انه على أكد حٌن 1051 عام فً الفرنسً

 فً دابرة كانت التً الحرب عن الناتج االقتصادي أو االجتماعً

 بموجب الحاكم ٌملكها التً والوسابل السلطات بان الصٌنٌة الهند

 إلى حاجة دون الموقؾ هذا متطلبات لمواجهة تكفً القابمة القوانٌن

 ،(21) القوانٌن هذه فً المقررة اختصاصاته نطاق ٌتجاوز أن

 هذا لمواجهة الصادر اإلجراء أو التصرؾ فان األساس هذا وعلى

 القصوى الضرورة تقتضٌه مما ٌكون أن ٌجب االستثنابً الظرؾ

 تجاوزت ما فإذا بقدرها تقدر الضرورة أن أي ،(22)حدودها وفً

 قراراتها وتكون للمسالة نفسها تعرض فإنها القدر لهذا اإلدارة

 .التعوٌض أو باإللؽاء القضاء أما للطعن عرضة

 

 للطباعة الكتب دار الموصل، جامعة اإلداري، القانون مبادئ عالوي، صالح ماهر. د( 1)    

 .164ـ ص ،1006 والنشر،

 113 ص ،1015 العربٌة، النهضة دار اإلداري، القانون مبادئ الجرؾ، طعٌمة.د( 2)    

 القاهرة، العربً، الفكر دار اإلداري، للقرار العامة النظرٌة الطماوي، سلٌمان. د( 3)    

 .394 ص ،1004
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 االستثنابً القانونً النظام من الهدؾ ٌكون أن -:ثالثا      

 العامة المصلحة تحقٌق

 األعمال كل فً جوهري شرط هو العامة المصلحة شرط إن    

 استثنابٌة أم عادٌة الظروؾ أكانت سواء اإلدارة عن تصدر التً

 عامة مصلحة تحقٌق به ٌقصد إن ٌجب اإلدارة تتخذه عمل أي وان

 ،(23) شخصٌة إؼراض تحقٌق إلى الوصول منه الؽاٌة تكون وأال

 ومواجهتها الظروؾ هذه دفع إلى تهدؾ إن ٌجب اإلدارة وان

 أخلت ما فإذا الخاص الهدؾ هو وهذا الجماعة كٌان على للمحافظة

 أهداؾ من آخر هدؾ أي فً الواسعة سلطتها واستعملت اإلدارة

 .السلطة بانحراؾ مشوبا   تصرفها كان العامة المصلحة

 

 إال مواجهتها ٌمكن وال خاصة استثنابٌة لظروؾ الدولة تتعرض    

 المتعلقة الدستورٌة النصوص فً ٌتمثل مقابل استثنابً بإجراء

 مظاهر على تؤثٌر ذات النصوص هذه مثل وان األزمات هذه بمثل

 دستور خرج الصدد وبهذا الحرٌة تلك وضمانات العامة الحرٌات

 المشرع حرص التً الدستورٌة التقالٌد على الخامسة الجمهورٌة

 تضمن فلقد الدساتٌر إعداد عند بها ٌتمسك أن الفرنسً الدستوري

 16 المادة وهو االستثنابٌة للظروؾ معالجا   نصا   1051 دستور

 التً اإلجراءات اتخاذ سلطة الجمهورٌة ربٌس تخول التً منه

 دٌؽول الجنرال المادة هذه وراء كان وقد الظروؾ، هذه تتطلبها

 وهً السٌاسً النظام قمة فً الدولة ربٌس ٌكون أن أراد ألنه

 1046 سنة ألقاه الذي خطابه فً إلٌها أشار إن له سبق التً الفكرة

 على ٌجب بؤنه الفكرة هذه وتتلخص باٌو خطاب باسم والمعروؾ

 استقالله ٌكفل أن بالوطن المخاطر إحاطة عند الجمهورٌة ربٌس
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 تؤثرت وقد( 30)فرنسا مع المبرمة المعاهدات تنفٌذ ٌإمن وان

 الفرنسً الدستور من 16 بالمادة العربٌة األقطار بعض دساتٌر

 من 51 المادة ذلك إلى أشارت حٌث العراقٌة الدساتٌر ومنها

 1099 عام دستور فً الحال وكذا 1062 نٌسان 20 دستور

 بحالة أخذت التً العربٌة الدساتٌر ومن ،2995 سنة ودستور

 منه 94 المادة بموجب المصري 1091 دستور الخاصة األزمات

 عن فٌها نتكلم مطالب ثالثة إلى المبحث هذا تقسٌم ٌتم وسوؾ

 األول نخصص حٌث االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة تطبٌق شروط

 الدستور ٌتطلبه لما والثانً الفرنسً الدستور فً الشروط لهذه

 ـ: ٌلً وكما الخصوص فً المصري

 :األول المطلب 

 الفرنسً الدستور فً االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة تطبٌق شروط 

 :الثانً المطلب 

 المصري الدستور فً االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة تطبٌق شروط 

 :الثالث المطلب

 الفرنسً الدستور وفق االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة بٌن المقارنة

 والمصري
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 األول المطلب

 فً االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة تطبٌق شروط    

 الفرنسً الدستور

}  انه على1051 لسنة الفرنسً الدستور من 16 المادة تنص    

 سالمة أو األمة استقالل أو الجمهورٌة مإسسات أصبحت إذا

 ترتب حال جسٌم بخطر مهددة الدولٌة تعهداتها تنفٌذ أو أراضٌها

 لربٌس كان الدستورٌة المادة لسلطات المنتظم السٌر توقؾ علٌه

 بعد الظروؾ هذه تتطلبه ما اإلجراءات من ٌتخذ أن الجمهورٌة

 ومجلس الوطنٌة الجمعٌة وربٌس الوزراء ربٌس من كل استشارة

 من الؽرض ٌكون أن وٌجب الدستوري والمجلس الشٌوخ

 للسلطات ٌإمن أن الجمهورٌة ربٌس ٌتخذها التً اإلجراءات

 وظابفها مهام النجاز الفعالة الوسابل ممكنة مدة اقل فً الدستورٌة

 وفً اإلجراءات هذه حٌال الدستوري المجلس رأي ٌؤخذ أن على

 لربٌس ٌجوز وال القانون بقوة البرلمان ٌجتمع الظروؾ هذه

 السلطات لهذه ممارسته خالل الوطنٌة الجمعٌة ٌحل أن الجمهورٌة

 الشروط من نوعٌن تتضمن المادة هذه فإن هنا ومن{  االستثنابٌة

 والثانٌة موضوعٌة األولى تطبٌقها، لٌتسنى معا   توافرها من البد

 ـ: أدناه فً نفصلها شكلٌة

 -:  الموضوعٌة الشروط -: أوال      

 ـ: التالٌة الشروط وتشمل    

 أن 16 المادة تتطلب ـ: وحال جسٌم خطر هناك ٌكون أن -أ    

 أراضٌها سالمة أو األمة استقالل أو الجمهورٌة مإسسات تتعرض

 ربٌس ٌستطٌع لكً وحال جسٌم لخطر الدولٌة تعهداتها تنفٌذ أو
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 أو داخلٌا   ٌكون قد الخطر وهذا المادة هذه ٌستخدم أن الجمهورٌة

 وقد بالعمومٌة ٌتسم الحال الجسٌم الخطر شرط أن ؼٌر خارجٌا  

 بان القول إلى بعضهم فٌذهب الخطر جسامة تحدٌد فً الفقه اختلؾ

 ٌمكن ال ضررا   ٌحدث أن شؤنه من الذي هو الجسٌم الخطر

 إلى آخر رأي إلى تذهب كبٌرة بتضحٌات إال ٌصلح ال أو إصالحه

 ٌخرج الذي الخطر أي المؤلوؾ ؼٌر الخطر هو الجسٌم الخطر أن

 المدى حٌث من كبٌر خطر انه كما المتوقعة المخاطر إطار عن

(49.) 

 

 الجمهورٌة مإسسات فٌه تصبح الذي الوقت تحدٌد ٌصعب كما    

 مهددة الدولٌة تعهداتها تنفٌذ أو أراضٌها سالمة أو األمة استقالل أو

 فان هذا وعلى حاال   الخطر ٌكون أن ٌجب أي الخطر هذا بمثل

 الحال الخطر قبل من ولٌس الوقوع محتمل خطر المستقبل الخطر

 وقع الذي الخطر الن فعال   وقع قد الخطر ٌكون أن ٌكفً ال وكذلك

 .الحال الخطر قبٌل من لٌس أثاره وانتهت

 العامة لسلطات المنتظم السٌر توقؾ الخطر على ٌترتب أن -ب    

 السٌر بتوقؾ االكتفاء إلى الفرنسً الفقه ؼالبٌة ٌذهب ـ:الدستورٌة

 ٌكون أن الضروري من لٌس انه بمعنى السلطات لهذه المنتظم

 أداء من تمكنها ال حالة فً القضابٌة والسلطة والحكومة البرلمان

 بصورة الوظابؾ هذه مباشرة علٌها ٌتعذر أن ٌكفً بل وظابفها

 إذ( 41) الجمهورٌة ربٌس لتقدٌر متروك أمر وهو طبٌعٌة عادٌة

 انهٌار دون لٌحول إال الجمهورٌة لربٌس تمنح لم السلطة هذه أن

 فان أخرى ناحٌة ومن ناحٌة من هذا العاجل الخطر بسبب الدولة

 ٌلجؤ حٌن القانون بقوة البرلمان ٌجتمع أن على تنص 16 المادة

 الدستورٌة السلطة هذه بان ٌفٌد مما تطبٌقها إلى الجمهورٌة ربٌس
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 أن مقدورها فً وانه وظٌفتها مباشرة عن تماما   تتوقؾ لم العامة

 الجمهورٌة ربٌس ٌطلب أن المعقول من فلٌس عملها تمارس

 الدستورٌة العامة السلطات الكامل بالشلل تصاب أن إلى االنتظار

 هذه له تقررها التً االستثنابٌة السلطة ٌستخدم أن ٌستطٌع حتى

 الفرنسً الجٌش تمرد اثر على بؤنه بالذكر والجدٌر( 42) المادة

 دٌؽول الجنرال اصدر 1061/ نٌسان/21 فً الجزابر فً المرابط

 فقهٌا   جدال   بذلك فؤثار 16 المادة بتطبٌق قرارا   نٌسان 39 وبتارٌخ

 ذلك فً أعاله إلٌها المشار الموضوعٌة الشروط توافر مدى حول

 ٌتحقق لم الشروط هذه احد أن إلى الُشراح بعض فذهب التارٌخ

 للسلطات المنتظم السٌر ٌكن لم التارٌخ هذا فً انه إلى استنادا  

 مجلس اجتماع أمام عابق أي ٌقم لم إذا متوقفا   الدستورٌة العامة

 آخر فرٌق ذهب الرأي هذا خالؾ وعلى لمجلس والبرلمان الوزراء

 39 فً متوافرة كانت 16 المادة تطبٌق شروط أن إلى الُشراح من

 ٌهدد عاجل خطر التارٌخ هذا فً وجد حٌث 1061 نٌسان

 .الدولة مإسسات

 : الشكلٌة الشروط -:ثانٌا      

 

 أن وقبل مقدما   ٌستشٌر أن الجمهورٌة ربٌس 16 المادة تلزم    

 الجمعٌة ربٌس – الوزراء ربٌس من كل التطبٌق موضع ٌضعها

 تشٌر الذي والرأي الدستوري والمجلس الشٌوخ ومجلس – الوطنٌة

 فلربٌس ملزم ؼٌر استشاري والهٌبات الشخصٌات هذه به

( 43) رفضه أو الرأي قبول فً والحرٌة السلطة الجمهورٌة

 العمل لسٌر المتضمنة القواعد بشان األساسً القانون إلى واستنادا  

 ٌتعلق فٌما المجلس رأي ٌكون أن ٌشترط الدستوري بالمجلس

 بنظر أخذنا وإذا ٌُنشر وان مسببا   16 المادة بتطبٌق شروط بتوافر
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 فان فرنسا فً العام الرأي بها ٌتمتع التً الهابلة القوة االعتبار

 16 المادة تطبٌق أعلن إذا شدٌدة مخاطرة ٌرتكب الجمهورٌة ربٌس

 تطبٌقها شروط توافر عدم إلى الدستوري المجلس انتهاء رؼم

 المادة الجمهورٌة ربٌس ٌطبق لم إذا ذلك من العكس ٌكون واألمر

 أن اذ تطبٌقها شروط توافر الدستوري المجلس رأى أن بعد 16

 الرأي مواجهة فً الجمهورٌة ربٌس موقؾ ٌدعم الرأي هذا نشر

 ٌتضمنه ما بحكم استثنابً نظام أي تطبٌق من عادة ٌنفر الذي العام

 أن إلى باإلضافة هذا( 44. )العامة والحقوق للحرٌات تقٌٌد من

 األمة إلى خطابا   الجمهورٌة ربٌس ٌوجه أن تشترط ذاتها المادة

 اإلجراء بهذا المقصود وان 16 المادة تطبٌق بقراره ٌخبرها

 التً األسباب العام للرأي الجمهورٌة ربٌس ٌوضح أن الشكلً

 الخطٌر بالقرار له الشعب بتؤٌٌد لٌحظى 16 المادة لتطبٌق دفعته

 .اتخذه الذي
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 الثانً المطلب

 فً االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة تطبٌق شروط    

 المصري الدستور

 أنه على 1091 لسنة المصري الدستور من 94 المادة تنص    

 سالمة أو الوطنٌة الوحدة ٌهدد خطر قام إذا الجمهورٌة لربٌس)

 أن الدستوري دورها أداء عن الدولة مإسسات ٌعوق أو الوطن

 إلى بٌانا   وٌوجه الخطر هذا لمواجهة السرٌعة اإلجراءات ٌتخذ

 69 خالل إجراءات من اتخذه ما على االستفتاء وٌجري الشعب

 (.اتخذها من ٌوما  

 ٌستلزم التً الشروط بان لنا ٌتبٌن المادة هذه نص خالل ومن    

 ـ: ٌلً ما هً لتطبٌقها توافرها

 الوطن سالمة أو الوطنٌة الوحدة ٌهدد خطر ٌقوم أن -:أوال      

 لوابح) اإلجراءات هذه إصدار الجمهورٌة لربٌس المادة هذه لتجٌز

 (.الضرورة

 دورها عبر الدولة مإسسات ٌعوق خطر قٌام ٌإدي ان -:ثانٌا      

 ٌهدد الذي الخطر فً تشترط لم 94 المادة أن وٌالحظ الدستوري

 أداء عن الدولة مإسسات ٌعوق أو الوطن سالمة أو الوطنٌة الوحدة

 من 16 المادة اشترطته ما وهو وعاجال   جسٌما   ٌكون أن عملها

 فً الجمهورٌة ربٌس أن ٌعنً ال ذلك أن إال الفرنسً الدستور

 عند 94 المادة له تخولها التً السلطة ٌستخدم أن ٌستطٌع مصر

 ربٌس تخول اذ المادة هذه أن حٌث جسٌم ؼٌر عادي خطر قٌام

 هذه استخدم ٌكون وان البد فانها خطٌرة استثنابٌة سلطة الجمهورٌة

 هذه خطورة مع ٌتناسب جسٌم استثنابً خطر لمواجهة السلطة

 (45.)وجسامتها السلطة
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 ٌالحظ حٌث معٌنة موضوعات الخطر هذا ٌهدد أن -: ثالثا      

 التً الموضوعات بعض هناك بان المصري الدستوري المشرع

 وعلى للخطر ووجودها الدولة امن تعرض بها المساس على ٌترتب

 هذه فعددت المصري الدستور من 94 المادة جاءت األساس هذا

 .الدولة ومإسسات الوطن وسالمة الوطنٌة الوحدة وهً المواضٌع

 وذلك الشعب إلى بٌانا   الجمهورٌة ربٌس ٌوجه أن -: رابعا      

 أن اإلجراء بهذا والمقصود له تقررها التً السلطة ٌستخدم عندما

 إلى دفعته التً والدواعً األسباب للشعب الجمهورٌة ربٌس ٌوضح

 الدستوري النص بموجب له المخولة االستثنابٌة السلطة استخدام

 (46. )العام الرأي كسب وراء سعٌا  

 من الجمهورٌة ربٌس اتخذه ما على استفتاء ٌجري أن -:خامسا      

 اتخاذها من ٌوما   69 خالل إجراءات

 

 أكثر كان وان االستفتاء اسلوب أن التذكٌر من بد ال وهنا    

 المادة اشترطته ما وهذا البرلمانٌة الرقابة أسلوب من دٌمقراطٌة

 وال القانون بقوة ٌجتمع البرلمان بان الفرنسً الدستور من 16

 إال السلطة هذه استخدامها فترة طوال الوطنٌة الجمعٌة حل ٌجوز

 فً استفتاء إجراء األحٌان اؼلب فً ٌتعذر العملٌة الناحٌة من انه

 .البالد بها تمر التً االستثنابٌة الظروؾ ظل
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 الثالث المطلب

 وفق االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة بٌن المقارنة    

 والمصري الفرنسً الدستور

 ٌستلزم الدستور من( 16) المادة وبموجب الفرنسً الدستور

 إن أولهما معا   توافرها ٌجب شرطٌن توافر السلطة هذه لممارسة

( 49) الجمهورٌة مإسسات ٌهدد وعاجل جسٌم خطر ٌقوم

 الدولٌة، اتفاقاتها تنفٌذ أو أراضٌها سالمة أو األمة واستقالل

 العامة للسلطات المنتظم السٌر توقؾ ذلك عن ٌنشؤ أن وثانٌهما

 إلصدار المصري الدستور من( 94) المادة تكتفً بٌنما الدستورٌة

 ٌهدد خطر ٌقوم أن الجمهورٌة ربٌس قبل من اإلجراءات هذه مثل

 المادة من تاسعا   البند من( جـ) الفقرة تشترط فٌما الوطنٌة الوحدة

 الظرؾ هذا ماهٌة تحدد أن دون االستثنابً الظرؾ قٌام( 61)

 .وطبٌعته

 

 الجمهورٌة ربٌس الفرنسً الدستور من 16 المادة تخول -2    

 أن دون االستثنابٌة الظروؾ تتطلبها التً اإلجراءات اتخاذ سلطة

 من 94 للمادة بالنسبة الحال وكذلك اإلجراءات هذه ماهٌة تحدد

 السرٌعة اإلجراءات اتخاذ سلطة تخول والتً المصري الدستور

 العراقً الدستور من 61 للمادة بالنسبة أما القابم الخطر لمواجهة

 إلدارة الالزمة الصالحٌات الوزراء مجلس ربٌس خولت فقد

 فً الدستور مع الصالحٌات هذه تتعارض ال أن على البالد شإون

 كل فً الجمهورٌة ربٌس خولتا قد 94 ،16 المادتٌن نص أن حٌن

 على للقضاء لزومه ٌرى إجراء أي اتخاذ سلطة ومصر فرنسا من
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 النصوص ببعض العمل وقؾ ذلك فً بما القابم الخطر

 (41.)الدستورٌة

 

 بعض على الفرنسً الدستور من( 16) المادة نصت -3    

 أن قبل والهٌبات الشخصٌات بعض استشارة وهً الشكلٌة الشروط

 الذي الرأي أن من الرؼم على تطبٌقها الجمهورٌة ربٌس ٌقرر

 ٌكفل انه إال ملزم ؼٌر استشاري والشخصٌات الهٌبات هذه تبدٌه

 ٌخوله دستوري نص تطبٌق فً الجمهورٌة ربٌس تسرع عدم

 الدستور من( 94) المادة ذلك تشترط لم حٌن فً استثنابٌة، سلطة

  المصري

 الفرنسً الدستور من كل فً 94و16 المادتان تتفق -4    

 للشعب بٌانا   الجمهورٌة ربٌس ٌوجه أن ضرورة على والمصري

 ج/  تاسعا/ 61 المادة تنص لم حٌن فً السلطة هذه ٌستخدم حٌن

 .بذلك الوزراء ربٌس قٌام على

 

 من الهدؾ ٌكون أن الفرنسً الدستور من 16 المادة تشترط -5    

 العامة للسلطة المنتظم السٌر إعادة هو االستثنابٌة اإلجراءات

 من 94 المادة تحدد لم حٌن فً ممكنة مدة اقل فً الدستورٌة

  اإلجراءات هذه من الهدؾ المصري الدستور

 ربٌس ٌؤخذ إن الفرنسً الدستور من( 16) المادة اشترطت -6    

 ٌنوي التً اإلجراءات بشؤن الدستوري المجلس رأي الجمهورٌة

  اتخاذها
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 ربٌس استخدام عند انه الفرنسً الدستور من 16 المادة أقرت -6

 الظروؾ ظل فً له المقررة االستثنابٌة السلطة الجمهورٌة

 حل ٌجز وال القانون بقوة مجتمع البرلمان بان االستثنابٌة،

 حٌن فً السلطة لهذه استخدامه فترة طوال الوطنٌة الجمعٌة

 ٌجري أن المصري الدستور من( 94) المادة اشترطت

 خالل إجراءات من الجمهورٌة ربٌس اتخذه ما على استفتاء

 .ٌوم 69
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 المبحث الثالث

 القوانين المعالجة للظروف االستثنائية
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 القوانٌن المعالجة للظروؾ االستثناٌة

 وسنتناول ذلك الموضوع من خالل مطلبٌن 

 المطلب االول : قانون حالة الطوارئ

 المطلب الثانى : قانون الدفاع المدنى المصرى

 

 المطلب االول

 قانون حالة الطوارئ

 ن حالة الطوارئ (ٳبش 1015لسنة  162)القانون رقم 

 :1091حالة الطوارئ فى ظل الدستور  - أ

من الدستور المصرى تخول ربٌس  141ورد نص الماده   

عالن حالة الطوارئ وأستلزمت أن ٌكون إالجمهورٌة سلطة 

ال بموافقة مجلس الشعب إذلك لمدة محددة وال ٌجوز مدها 

عالن حالة الطوارئ ألجل ٳمما ٌحرم على ربٌس الجمهورٌة 

 ال أنه ٌملك أن تحدد أى فتره مهم طلب إؼٌر مسمى 

 

 

 

 
 والتى تنص على ان )ٌعلن ربٌس الجمهورٌة حالة الطوارئ على الوجه المبٌن -1

ٌوما فى القانون وٌجب عرض هذا االعالن على مجلس الشعب خالل الخمسه عشر 

التالٌة لٌقرر ما ٌراه بسؤن ، واذا كان مجلس الشعب منحال ٌعرض األمر على 

عالن حالة الطوارئ ٳله وفى جمٌع األحوال ٌكون المجلس الجدٌد فى أول اجتماع 

 لمدة محددة وال ٌجوز مدها اال بموافقة مجلس الشعب (
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لسنة  162حالة الطوارئ فى ظل القانون رقم  - ب

1015 

 
بشؤن حالة  1015لسنة  162بقانون رقم القرار صدر

والقانون رقم 1061لسنة  69الطوارئ المعدل بالقانون رقم 

 .1092لسنة  39

 

عالن حالة إوفى المادة األولى من هذا القانون ٌجوز   -1

الطوارئ كلما تعرض األمن العام أو النظام العام فى أراضى 

الجمهورٌة أو منطقة منها للخطر سواء أكان بسبب وقوع 

حرب أو قٌام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى 

 .الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء 

 

ها عالن حالة الطوارئ ورفعٳوفى المادة الثانٌة تحدد أداة  -2

وٌكون ذلك بقرار جمهورى وٌتعٌن أن ٌعرض قرار حالة 

الطوارئ على مجلس الشعب خالل خمسه عشر ٌوما لٌقرر 

ذا كان المجلس منحال عرض األمر على إما ٌراه بشؤنه ف

ذا لم ٌعرض قرار إالمجلس الجدٌد فى أول اجتماع له و

عالن حالة الطوارئ على مجلس الشعب إربٌس الجمهورٌة ب

المٌعاد أو عرض ولم ٌقره المجلس اعتبرت حالة  خالل هذا

الطوارئ منتهٌة ، كما ال ٌجوز مد مده سرٌان حالة 

 .ال بموافقة مجلس الشعب إالطوارئ 

 

عالن حالة الطوارئ أن ٌكون لربٌس ٳوٌترتب على  -3

التدابٌر المناسبة للمحافظة على الجمهورٌة سلطة اتخاذ 
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صوص أن ٌتخذ االمن والنظام العام وله على وجه الخ

 جراءات التالٌة :إلا

 

اوال : وضع قٌود على حرٌة األشخاص فى االجتماع واالنتقال 

قامة والمرور فى أماكن أو أوقات معٌنة والقبض على إلوا

والنظام العام أو اعتقالهم  المشتبه فٌهم أو الخطرٌن على األمن

و الترخٌص فى تفتٌش األشخاص واألماكن دون التقٌد بؤحكام 

 .الجنابٌة  جراءاتإلقانون ا

ثانٌا : األمر بمراقبة الرسابل أٌا كان نوعها ومراقبة الصحؾ 

وكافة وسابل  والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم

 .ومصادرتها عالن قبل نشرها وضبطهاإلالتعبٌر والدعاٌة وا

 

ؼالقها وكذلك                        ٳثالثا : تحدٌد مواعٌد فتح المحال العامة و

 .ؼالق هذه المحال كلها أو بعضها إاألمرب

 

أى عمل من األعمال رابعا :تكلٌؾ أى شخص بتؤدٌة 

 .واالستٌالء على اى منقول أو عقار 

 

المواد القابلة خامسا : سحب التراخٌص باألسلحة والذخابر أو 

ؼالق إأو المفرقعات واألمر بتسلٌمها وضبطها ولالنفجار

 .مخازن االسلحة
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خالء بعض المناطق أو عزلهاوتنظٌم وسابل النقل إسادسا : 

 .وحصر المواصالت وتحدٌدها بٌن المناطق المختلفة 

عالن حالة الطوارئ انتقال السلطة من ٌد إوٌترتب على -4

 .هٌبات العسكرٌة لى الإالهٌبات المدنٌه 

تختص محكمة أمن الدولة الجزبٌة والعلٌا بالفصل فى -5

الجرابم التى تقع بالمخالفة لألوامر التى ٌصدرها ربٌس 

اكم ٌجوزأن ٌتضمن تشكٌلها ضباط من الجمهورٌة وهذه المح

لٌها الجرابم التى إالجٌش كما ٌمكن لربٌس الجمهورٌة أن ٌحٌل 

ٌعاقب علٌها القانون العام وال تقبل أحكامها الطعن وال تكون 

 .ال بعد تصدٌق ربٌس الجمهورٌة علٌهاإنهابٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبدأ المشروعٌة وضوابط خدوع الدولة للقانون –انظر د/طعٌمة الجرؾ  -1

 .533المرجع السابق ، ص  –، وانظر د/السٌد صبرى  153، ص  1063
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 المطلب الثانى

 قانون الدفاع المدنى المصرى
وقاٌة المدنٌٌن وتؤمٌن سالمة ″ٌقصد بالدفاع المدنى      

المواصالت والمخابرات وضمان سٌر العمل بانتظام واطراد 

فى المرافق العامة وصٌانة التحؾ األثرٌة والوطنٌة وحماٌة 

المبانى والمنشآت والمإسسات والمشروعات العامة 

ن أخطار الؽارات الجوٌة وؼٌرها من االعمال والخاصة م

 .″الحربٌة 

 وٌتالحظ على هذا القانون ما ٌلى :

جٌز المساس ببعض حقوق األفراد وحرٌاتهم العامه ٌ:أوال

الملكٌة الفردٌة باالستٌالء على العقارت فٌجٌز االعتداء على 

 .والمنقوالت وتقٌٌد حرٌة األفراد فى ممارسة أعمالهم 

ورد بالقانون ما ٌفٌد تعوٌض المالك الذٌن ٌصٌب ثانٌا:

عداد أماكن خاصة إلزامهم بإعقارتهم نقص فى قٌمتها بسبب 

 ألن تكون عند الحاجة مخابا عامة اال أنه لم يفٌها تصلح 

قرر قواعد ثابتة ٌتم بمقتضاها تحدٌد مبلػ التعوٌض 

 .المستحق لمالك العقارات 

ماٌو مدنى طبقت منذ شهر ٌالحظ أن تدابٌر الدفاع الثالثا:

سرابٌل إبسبب الحرب التى كانت وشٌكة االندالع من1069

 .1069والتى نشبت فعال فً ٌونٌو 

 

 
 19بتنظٌم الدفاع المدنى المعدل بالقانون رقم  1050لسنة  141صدر القانون رقم  -1

 . 1094لسنة  29والقانون رقم  1065لسنة 

 .143المرجع السابق ، ص  –انظر د/أحمد مدحت  -2

 .149المرجع السابق ، ص –أحمد مدحت  انظر د/ -3
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 المبحث الرابع

 المبادئ التى قررها القضاء فً مواجهة الظروؾ االستثنابٌة

وٌتم تناول ذلك الموضوع من خالل مطلبٌن على النحو 

 التالى:

 .المطلب األول : عناصرالظرؾ االستثنابى

  .اثار الظرؾ االستثنابىالمطلب الثانى: 
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 المطلب األول

 صر الظرؾ االستثنابىعنا

 أوال:مدى وجود معٌار للظرؾ االستثنابى

لم ٌحاول القضاء فً فرنسا وفً مصر فً اى حكم من     

للظرؾ أألحكام الصادرة فً هذا الموضوع أن ٌضع معٌارا عاما 

القضاء منشا  أوأن ٌعرفه وٌمكن أن ٌفسر ذلك بؤن االستثنابى

الظروؾ اصطالح  لنظرٌة الظروؾ االستثنابٌة ورأى أن

ال تحتاج الً تعرٌؾ ألنة كاؾ فً حد ذاتة للداللة على  االستثنابٌة

معناه وذلك من وجهة نظرنا ٌعد مسلكا متعددا حتى ٌظل القضاء 

من ناحٌة  ثنابىالظرؾ االستوحدة صاحب الكلمة فً تقدٌر وجود 

حتى ال ٌتقٌد بالمعٌار أو التعرٌؾ الذى ٌضعه من ناحٌة اخرى و

مما قد ٌعوق تطور قضابه فى هذا الموضوع واكتفت األحكام بذكر 

أمثلة لها حالة الحرب والثورات والؽزو و األوببة والمجاعات 

 .واالضطراب 

الظروؾ ال أنه ورؼم كل ذلك مكن استخالص عناصر إ

 .االستثنابٌة

 

 

 

 

 .101المرجع السابق ، ص  –انظر فً تفصٌالات ذلك د/احمد مدحت علً  -1

 رسالة دكتوراه ، –راجع د/ عبد الفتاح ساٌر داٌر ، انظر أعمال السٌادة 

 .09،ص1054القاهرة 
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 الظرؾ االستثنابى ثانٌا :عناصر

 قٌام حالة شاذة : - أ

 فً كل مرة وجدت حالة شاذة ؼٌر مؤلوفة ٌسلم القضاء 

فورا بوجود ظرؾ استثنابى لقٌام واقعه تخالؾ المؤلوؾ والمعتاد 

لٌست بالحالة المؤلوفة المعتادة من األمور فً حاله الحرب مثال 

ولكنها حالة ؼٌر طبٌعٌة وفً حالة السلم قد توجد الحالة الشاذة ؼٌر 

المؤلوفة مثل قٌام ثورة داخلٌة أوحدوث فٌضانات أو اندالع 

 .مظاهرات 

ٌشترط أن تكون الحالة الشاذة ؼٌر المؤلوفة مإكدة الحدوث وال     

فٌكفى احتمال قٌامها ، فمجرد احتمال تعرض االمن والنظام العام 

ذا نفذ احد األحكام القضابٌة النهابٌة ٌبرر الترخٌص إلالضطراب 

 .لالدارة فً أن تمتنع عن تنفٌذ هذا الحكم 

ٌع أنحاء البالد وقت وقد تشمل الحالة الشاذة ؼٌر العتادة جم    

ال فً جزء منها كاالضطرابات التى تحدث إال تظهر  تكون محلٌة

لى سابر المدن،وقد تقوم الحالة إحدى المدن لدولة أن تمتد إفً 

الشاذة ؼٌر المؤلوفة فً جمٌع أنحاء البالد ولكنها ال تتطلب اتخاذ 

 .ال فً منطقة أومناطق تعببة بالذات إتدابٌر استثنابٌة 

الذى ٌبرر مخالفة الحكومة  الظرؾ االستثنابىونرى أن      

للتشرٌع القابم ٌجب أن ٌكون ؼٌر متوقع من المشرع واقتصر ما 

 .أورده من التشرٌع على األركان العادٌة المؤلوفة فقط
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دارة للقوانٌن المعدة للظروؾ إلتباع اإتعذر  - ب

 العادٌة:

التى تحوزها  القضاء عدم كفاٌة الوسابل القانونٌةٌشترط      

دارة بموجب القوانٌن المعدة لألوقات العادٌة لموجهة متطلبات إلا

دارة كان فً مقدورها أن إلهذه الحالة فكان القضاء ٌتحقق من أن ا

تتصرؾ طبقا للقوانٌن السارٌة رؼم ما تدعٌه من وجود ظروؾ 

لؽاء ٳنه ٌلزمها بؤن تتقٌد بؤحكام هذه القوانٌن وٌقضى بإاستثنابٌة ف

 .اءات التى اتخذتها بالمخالفة لهذه األحكام جرإلا

داري الى أن مبدا السلطات إلمحكمة القضاء ا فذهبت     

دارة لمحافظة سٌناء فً إللٌة جهة اٳاالستثنابٌة الذى استندت 

نما ٌجد مجال تطبٌقه فً حاالت إصدارها القرار المطعون فٌه ٳ

تى االستثنابٌة الدارة لتدابٌر تملٌها الظروؾ والحاالت إلاتخاذ جهه ا

ال تجدي معها وسابل البولٌس المؤلوفة وذلك بقصد المحافظة على 

 .النظام العام وتؤمٌن المصالح العلٌا التى تتعلق بسالمه البالد

ومن ذلك العرض ٌتبٌن أن عدم كفاٌة السلطات أو الوسابل التى     

 متطلبات الظرؾدارة بموجب القوانٌن السارٌة لمواجهة إلتملكها ا

تباعها ألحكام هذه القوانٌن مما ٌدفع إلى تعذر ٳاالستثنابى القابم 

جراءات الالزمة إللى الترخٌص لها فً اتخاذ اإدارى إلالقاضى ا

 .ولو خالفت هذه االحكام

 

 106المرجع السابق ص  –انظر د/احمد مدحت على -1

 106الموضوع السابق ص  –المرجع السابق  -2

     109السابق ص المرجع –انظر د/احمد مدحت على  -3
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لٌه أن التعذر ال ٌعنى االستحالة المطلقة إشارة إلٌجدر ا ومما

صدار كان الظرؾ االستثنابى ولكنها من ٳفاالستحالة المطلقة لٌست 

عناصر القوة القاهرة فٌكفً فً الظرؾ الطارئ أن ٌترتب علٌة 

تباع القوانٌن المعدة لألوقات العادٌة دون اشتراط تصاعد إصعوبة 

 .الصعوبة لدرجة االستحالة المطلقة 

 تعرض المصلحة العامة للخطر:-ج

فً الحالة الشاذة ؼٌر المؤلوفة أن ٌترتب على  ٌشترط القضاء     

قٌامها تعرض المصلحة العامة للخطر وٌتحقق القاضى من وجود 

الخطر الذى ٌهدد المصلحة العامة فً ضوء الظروؾ الزمانٌة و 

ذا أثبتت له وجوده إٌط بالواقعة المطروحة أمامه فالمكانٌة التى تح

 .ات التؽلب علٌه جراءإدارة من إلقضى بمشروعٌة ما اتخذته ا

الظروؾ ومن مظاهر تعرض المصلحه العامه للخطر فً 

 تعرض ما أوردته بعض األحكام فً هذا االطار: االستثنابٌة

 ضمان استمرار سٌر المرافق العامة:-1

لؽاء قرار أصدار إرفضت المحكمة االدارٌة العلٌا أن تقضى ب     

 مة لوزارة التربٌةالحاكم العسكري باالستٌالء على العقارات الالز

 

 

 291المرجع السابق ص –انظر د/احمد مدحت على 

 293الموضوع السابق ص –المرجع السابق 

المجموعة السابقة  23/12/1061المحكمة االدارٌة العلٌا الحكم الصادر بتارٌخ 

 112السنه السابعة العدد األول ص 
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لى مبان تستوعب إلى أن الحاجة الملحة إوالتعلٌم واستندت فً ذلك 

لى االستالء على العقار إالطالب هى التى دفعت الحاكم العسكرى 

جراء لتعطٌل هإالء الطلبة عن إلموضوع المنازعة ولوال هذا ا

لى اضطراب سٌر مرفق إاالستمرار فً دراستهم مما كان سٌإدي 

التعلٌم الذى ٌعد من المرافق الهامة التى ٌجب العمل على سٌرها 

تً ٌستتب األمن العام وٌتوفر الشعور ظام حباضطراد وانت

 .بالطمؤنٌنة لدى الجمهور

 وقاٌة األمن والنظام العام:-2

 دارة تملك أن تتمتعإلقرر مجلس الدولة المصرى أن ا

لى إلى تنفٌذه قد ٌإدى إذا رأت إعن تنفٌذ الحكم القضابى النهابى    

 .خالل باألمن والنظام العامإلا

القضابٌة السالؾ بٌانهاأن صور المخاطر  وٌتبٌن من سٌاق األمثلة

أن تتعرض لها المصلحة العامة فً الظروؾ االستثنابٌة التى ٌمكن 

متعددة ومتنوعة فقد تتمثل فً شكل تهدٌد لمصالح الدفاع القومً 

خالل باألمن إلوقد تكون توقؾ السٌرالمنتظم للمرافق العامة أو ا

 .عامةوالنظام و تبٌن هذه األمثلة أن المصلحة ال

 

 

 291ر د/أحمد مدحت علً المرجع السابق ، صانظ-1

 .293الموضع السابق ،ص –المرجع السابق -2

 المجموعة السابقة السنة  23/12/1061دارٌة العلٌا الحكم الصادر بتارخ إلالمحكمة ا-3
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داري هو الذي ٌحدد إلها تتحدد فً أمر مٌن بالذات وأن القاضً أل

ضوء الظروؾ  بنفسه ما ٌعد مصلحة عامة وما ال ٌعد كذلك فً

 .والمال بسات المحٌطة بالواقعة المطروحة علٌه
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 المطب الثانً

 اثارالظرؾ االستثنابى

دارة أن تمتنع عن اتخاذ أي إلٌفرض مبدأ المشروعٌة علً ا     

لى قاعدة إتصرؾ مخالؾ للقوانٌن السارٌة وأن تستند تصرفاتها 

 .قانونٌة 

دارة بؤن تتقٌد حرفٌا بمبدأ المشروعٌة فى إللزام اإال أن إ   

روؾ االستثنابٌة ٌتعارض مع قصد المشرع من جهه وٌإدى الظ

جهة أخرى، فضال عن أن الى نتابج خطٌرة تهدد وجود الدولة من 

قد ٌتولد عنها مشاكل ومصاعب خطٌرة تهدد  الظروؾ االستثنابٌة

األمن والنظام والسٌر المنتظم للمرافق العامة وٌتطلب القضاء على 

دارة سلطات أوسع من سلطاتها إلهذه المشاكل والمصاعب منح ا

التى تقررها القوانٌن المعدة للظروؾ العادٌة حتى تستطٌع الخروج 

جراءات الالزمة لذلك مخالفة لهذه القوانٌن أو إلنها ولو كانت ام

دارة على التقٌد بؤحكام إلجبار اإلى قاعدة قانونٌة وإحتى ال تستند 

القوانٌن العادٌة وعدم مخالفتها فى الظروؾ االستثنابٌة ٌإدى ال 

 .لى شل حركتها وعجزها عن مواجهة المخاطر القابمةإمحالة 

الظروؾ ذا كانت إم ٌثار التساإل حول ما وفى ضوء ما تقد     

تضفى طبقة المشروعة على كافة التصرفات التى تقوم  االستثنابٌة

دارة خالل فترة بقابها فتصبح تصرفاتها مشروعة ال ٌسؤل إلبها ا

عنها الدولة ، ولالجابة عن ذلك التساإل ٌتعٌن عرض المحاور 

 التالٌة : 
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 .لؽاءإلدعوى االمحور األول : الظرؾ االستثنابى و

 .وفكرة االعتداء المادى الظرؾ االستثنابىالمحور الثانى: 

 .ودعوى المسبولٌة  الظرؾ االستثنابى المحور الثالث:

 

 وذلك على النحو التالى :

 لؽاءإلالمحور األول : الظرؾ االستثنابى ودعوى ا

على عناصر  الظروؾ االستثنابٌة مجلس الدولة أثر ٌراقب     

المشروعٌة الخمسة وهى االختصاص والشكل والؽرض والمحل 

ذا توافرت فٌه إال إدارى ال ٌكون مشروعا إلوالسبب فالقرار ا

 العناصر الخمسة المشار الٌها وذلك على النحو التالى :

 من حٌث االختصاص :-أ

ٌمكن أن تحول الظروؾ االستثنابٌة دون اعتبار تصرفات     

اإلدارة المخالفة لقواعد االختصاص ؼٌر مشروعة فاإلدارة  أن 

عن حدود اختصاص المنصوص  الظروؾ االستثنابٌةتخرج فى 

 علٌه فى القوانٌن السارٌة ومن ذلك :

 مباشرة اإلدارة اختصاص السلطة التشربعٌة:-1

على حدود  الظروؾ االستثنابٌةى قد تخرج اإلدارة ف     

اختصاصاتها وتجور على اختصاص السلطة التشرٌعٌة دون أن 

ربى ٌوصم تصرفها بعدم المشروعٌة فقد ذهب مجلس الدولة الح

 حالة جمٌع ٳلى مشروعٌة اإلجراء الذى اتخذه وزٌر الحربٌة بإ
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لى إالضباط ؼٌر التابعٌن لجٌش الحكومة المإقتة للجمهورٌة 

وذلك بعد أن  –جراء كان ال بد أن ٌصدر بة قانون إاع وهواالستٌد

بشؤن هإالء الضباط بسبب صدار قانون إ قد تعذرتبٌن أنه 

 .التى كانت قابمة فى هذا التارٌخ الظروؾ االستثنابٌة

 مباشرة اإلدارة اختصاص السلطة القضابٌة:-2

قد تعتدى اإلدارة على اختصاص السلطة القضابٌة فى      

دون أن ٌعد تصرفها ؼٌرمشروع ومن ذلك ما  االستثنابٌةالظروؾ 

لؽاء قراركان قد إلٌه محكمة القضاء اإلدارى من رفض ٳذهبت 

أصدره نابب الحاكم العسكرى وقابد الجبهة الجنوبٌة الؽربٌة بتقسٌم 

المحاصٌل الزراعٌة بٌن المالك والفالحٌن وفق نسب معٌنة دون 

وأسست المحكمة حكمها على أن ٌصدر حكم قضابى بهذا التقسٌم 

نما اتخذه تحت تؤثٌر ٳجراء الذى اتخذه نابب الحاكم العسكري أن اإل

 .ظروؾ استثنابٌة تتعلق بؤمن منطقة الحدود 
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 :من حٌث الشكل-ب

ؼفال إٌرى أن الظروؾ االستثنابٌة تبرر القاضى اإلدارى     

تباعها خالل فترة بقابها ٳٌها اإلدارة لإلجراءات التى ٌتعذر عل

لإلجراءات تحول دون اعتبار تصرفات اإلدارة التى لم تتم وفقا 

 .المنصوص علٌها فى القانون ؼٌر مشروعة

 :ومن ذلك

 .جراءات الموظفٌنٳؼفال إ-1

 .لى العاشٳحالة ضباط الجٌش إ جراءاتٳؼفال إ -2

 من حٌث الؽرض:-ج

تخضع اإلدارة خالل ممارستها لسلطاتها واختصاصاتها لقاعدة     

ربٌسٌة وهى أن كل قرار تتخذه ٌجب أن تستهدؾ منه دابما تحقٌق 

 العادٌة أم فى الظروؾ المصلحة العامة سواء فى الظروؾ

ذا قصدت اإلدارة بما اتخذته من قرارات فى إاالستثنابٌة ف    

ؽاٌر لهدؾ المصلحة العامة كان الظروؾ االستثنابٌة تحقٌق هدؾ م

 حكم هذه الظروؾ حكم الظروؾ العادٌة ، بمعنى أنها ال تحول 

 ذا حدد القانونإدون وصم هذه القرارات بعدم المشروعٌة،أما

 .219المرجع السابق، ص –انظر د/أحمد مدحت على -1

 .212الموضوع السابق ص –انظر المرجع السابق -2

  13،ص 1060تدرج القرارات ومبدأ المشروعٌة ، –ثروت بدوى انظر د/-3
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صدارها لقرار معٌن ومع إؼرضا معٌنا ٌجب أن تلتزم اإلدارة عند 

، الصالح العام د دوحذلك أصدرت قرارها لتحقٌق ؼرض آخر فى 

فإن الظروؾ االستثنابٌة ٌمكن أن تبرر ذلك القرار فال ٌعد مشوبا 

 .بعٌب االنحراؾ فى استعمال السلطة 

  من حٌث المحل:-د

إذا كان األصل أن محل القرار اإلدارى ٌجب أن ٌكون ممكنا و    

كان محل القرار ؼٌرجابز قانونا ومع ذلك اتخذته جابزا قانونا فإن 

اإلدارة كان تصرفها ؼٌر مشروع جدٌرا بؤإللؽاء لمخالفته القانون، 

ٌوقؾ  فال ٌجوز مثال للقرار اإلدارى أن ٌخالؾ أو ٌعدل أو ٌلؽى أو

قانون جارى العمل به تبعا لقاعدة تدرج القواعد القانونٌة إال أن أى 

لإلدارة أن تتخذ إجراءات مخالفة للقوانٌن السارٌة إذا مجلس الدولة 

سٌر المرافق كان ذلك ضرورٌا للمحافظة على األمن والناظام و

 .العامة فى الظروؾ االستثنابٌة 

كام القضابٌة النهابٌة إذا رأت أن فلإلدارة أن تمتنع عن تنفٌذ األح   

 .اضطرابات تخل باألمن والنظامتنفٌذها قد ٌإدى إلً إثارة 

 من حٌث السبب:-ه

 ٌختلؾ أثر الظروؾ االستثنابٌة على سبب القرار اإلدارى عن    

، ص 1066 –الطبعة الثامنة  –مبادئ القانون اإلداري  –ر د/سلٌمان محمد الطماوى انظ-1

 : عدهاوما ب 144

 .214المرجمع السابق ، ص –انظر د/أحمد مدحت على -2

 .راجع حكم المحكمة األدارٌة العلٌا المشار إلٌة فى هذا الشؤن-3

 

 



 الباحث هٌثم فتحى ابراهٌم خاطر

  ((60)) 
 

عن أثرها على سابر عناصره األخرى فهً ال تمحو  أثرها على

بؤى حال من األحوال عدم المشروعٌة الذى قد ٌكون عالقا بالقرار 

نتٌجة عٌب فى سبٌه ،وفى هذا اإلطار تكون أسباب القرار ؼٌر 

 مشروعة فى حالتٌن:

ٌجب أن ٌتحقق حتى  –األولى : حٌن ٌحدد القانون سببا معٌنا    

تصدر قرارا معٌنا ومع ذلك تصدره استنادا إلى تستطٌع اإلدارة أن 

سبب آخر وفى هذه الحالة ٌكون مرجع عدم مشروعٌة هذا القرار 

تحلؾ السبب الذى ٌتطلبه القانون إلصداره وفى            هو 

الحالة الثانٌة :لعدم مشروعٌة سبب القرار اإلداراى فتكون حٌن 

لتصدر قرارها  ٌتضح عدم وجود السبب الذى تذرعت به اإلدارة

ال تمحو الظروؾ االستثنابٌة عدم المشروعٌة الذى  وفى الحالتٌن

ملتزمة حتى فى هذه  ٌصٌب القرار اإلدارى ألن اإلدارة تظل

الظروؾ باألسباب التى تنص علٌها القانون وبؤن تكون للبواعث 

 .التى تعلل بها تصرفها وجود حقٌقى 

اإلدارى بإلؽاء قرار وترتٌبا على ذلك قضت محكمة القضاء      

األشخاص  حدل أباعتقا 14/3/1069وزٌر الداخلٌة الصادرفى 

 .وحجزه فى مكان أمٌن لخطورتة على األمن 
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تؤسٌسآ على أن األسباب التى ساقتها اإلدارة لتبرٌر هذا القرار قد 

]....كل قرار إدارى ٌجب ثبت عدم صحتها وذكرت المحكمة أن:

أن ٌقوم على سبب ٌبرر إصداره وٌدفع الجهة اإلدارٌة إلى التدخل 

للقرارات التى تمس الحرٌات  والعمل وهذا الشرط أكثر لزومآ

 .الشخصٌة

وٌتمثل ركن السبب فٌها فى أن ٌكون حقٌقٌآ ال وهمٌآ وال صورٌآ   

وصحٌحآ مستخلصآ استخالصآ سابؽآ من أصول ثابتة منتجة 

 .وقانونٌة بؤن تتحقق فٌه الشروط والصفات الواجب توافرها قانونآ

ضح أن من أحكام إحصابٌة ٌت وترتٌبا على ما سلؾ عرضه     

أثر الظروؾ االستثنابٌة لٌس واحدا على كافة عناصر القرار 

اإلدارى وذلك المسلك القضابى ٌتفق والحكمة من نظرٌة الظروؾ 

حٌث ال ٌتصور أن ٌطلب من اإلدارة أن تتقٌد فى .االستثنابٌة 

الظروؾ االستثنابٌة بما ٌنص علٌة القانون المعد لألوقات العادٌة 

ٌطلب من اإلدارة أن ما ال تتصور أن من قواعد وإجراءات ك

تتطابق تصرفاتها فى الظروؾ االستثنابٌة مع مجموعة القواعد 

 .أشد العواقب وأخطرها القانونٌة السارٌة ولو أدى ذلك إلى

فالواقع والمنطق السلٌم ٌتطلبان فى مثل هذه الظروؾ أن ٌسلم     

 لإلدارة بؤن لها أن تتحرمإقتا من اإلجراءات الشكلٌة وأن تخالؾ

القانون القابم بالقدر الذى ٌتٌح لها أن تنقذ المصلحة العامة من 

 .المخاطر التى تحٌط بها 

 .219جع السابق ،صالمر –انظر د/أحمد مدحت على -1

 .وما بعدها211المرجع السابق ،ص –أحمد مدحت على   نظر تفصٌالت ذلك د/ا-2
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 :المحور الثانى :الظرؾ االستثنابى وفكرة االعتداء المادى

ٌقصد باالعتداء المادى أن تصدر عن اإلدارة تصرفات ال      

تستند إلى نص فى القانون واللوابح السارٌة من جهة وتتضمن 

اعتداء جسٌما على حق الملكٌة أو إحدى الحرٌات العامة من جهة 

أخرى وٌختص القضاء المدنى وحدة بنظر أعمال االعتداء المادى 

 .ترفع بشؤنها وبالفعل فى دعاوى التعوٌض التى 

التصرفات التى تعد من اعمال وٌذهب القضاء المصرى إلى أن    

االعتداء المادى فى الظروؾ العادٌة ال تعد كذلك فى الظروؾ 

االستثنابٌة مهما كانت درجة مخالفتها للقانون واعتدابها على حق 

الملكٌة والحرٌات العامة،ذلك أنه ٌتطلب من اإلدارة فى الظروؾ 

ٌة أن تتخذ على وجه السرعه اإلجراءات االزمة لحماٌة االستثناب

المصلحة العامة من المخاطر التى تهددها ولو كانت مخالفة 

للقوانٌن واللوابح السارٌة وتتضمن اعتداء جسٌما على حق الملكٌة 

أو إحدى الحرٌات العامة، وهنا تحول الظروؾ االستثنابٌة دون 

داء المادى إذ تقلل من درجة اعتبار هذه التصرفات من أعمال االعت

جسامة عدم مشروعٌتها لتظل تصرفات إدارٌة مشوبة بعدم 

طة ٌختص بنظرها وبدعاوى التعوٌض التى ترفع المشروعٌة البسٌ

 .بشؤنها القاضى اإلدارى دون القاضى المدنى 
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أحكام مجلس الدوله المصرى التى سلم بؤن التصرفات التى  ومن

تعد من أعمال االعتداء المادى فى الظروؾ العادٌة ال تعد كذلك 

لكنها تعتبر تصرفات إدارٌة ٌختص فى الظروؾ االستثنابٌة و

 .بنظرها القضاء اإلدارى

ومما هو جدٌر باإلشارة أن اإلجراء الذى ٌتضمن اعتداء جسٌما     

حرٌة الفردٌة وال سند من القانون ٌعد من أعمال االعتداء على ال

أن المحكمة اإلدارٌة العلٌا رأت االحتفاظ له بطبٌعته المادى إال 

كتصرؾ إدارى وأبقت على إختصاص القضاء اإلدارى بنظر 

دعوى التعوٌض عنه بسبب الظروؾ االستثنابٌة التى تطلبته وقد 

كان تدبٌرا من ..……………ورد بحكمها: }أن القبض على السٌد/

التدابٌر التى اتخذتها اإلدارةة العتبارات تتعلق باألمن العام بناء 

إلى على حالة واقعٌة كانت قابمة هى السبب الذى دعا اإلدارة 

اتخاذ هذه التدابٌر فؤفضت عن إرادتها بالقبض على المذكور وهذا 

 التصرؾ له كل معوقات القرار اإلدارى كتصرؾ إدارى متجه إلى

إحداث أثر قانونى هو القبض على األشخاص لؽاٌة من المصلحة 

العامة هى وقاٌة األمن والنظام لسبب هو إلى الحالة الواقعٌة التى 

كانت قابمة عندبذ وبهذه المثابة ٌختص القضاء اإلدارى بطلب 

  .التعوٌض عنه
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 المحور الثالث:الظروؾ االستثنابً ودعوى المسبولٌة

 اوال:فى القضاء المدنى المصرى

أعمالها المدنى التسلٌم بمسبولٌة اإلدارة عن رفض القضاء     

وتصرفاتها فى الظروؾ االستثنابٌة واستند فى رفضه إلى فكرتٌن 

االولى أن أعمال الضرورة تعتبر من أعمال السٌادة التى ال ٌطلب 

عنها تعوٌض، والفكرة الثانٌة أنه إذا رأى القاضى أن إعمال 

قٌم عندبذ المطالبة الضرورة لٌست مخالفة للقانون فإنه ال ٌست

بتعوٌض عنها وفى تطور الحق عدل القضاء المدنى عن اعتبار 

أعمال السٌادة واكتفى باعتبارها أعمال إدارٌة أعمال الضرورة من 

تجد فى حالة الخطر العاجل سندا لمشروعٌتها و إلعفاء اإلدارة من 

 .مسبولٌة التعوٌض عن األضرار الناجمة عنها 

 دارى المصرىثانٌا:فى القضاء اإل

سلمت أحكام محكمة القضاء اإلدارى بإمكان مساءلة اإلدارة     

عن الظروؾ االستثنابٌة إذا وقع منها خطؤ استثنابى جسٌم ٌرقى 

إلى مرتبة العسؾ المتعمد والشطط المقصود الذى ٌقترن بسوء 

القصد وذهبت المحكمة إلى أنه : ]ال ٌطلب من اإلدارة وهى 

عاجلة ملحة ل خاطفة تحوطها ضرورة مؤخوذة بظروؾ و أحوا

تضطرها إلى العمل السرٌع الحاسم لضمان مصلحة علٌا تتصل 

 بسالمة البالد أن تدقق وتتحرى وتفحص على النحو الذى علٌها

 

 .222المرجع السابق، ص –د/أحمد مدحت على راجع -1

 .225المرجع السابق، ص –د/أحمد مدحت على  انظر-2
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مؤلوفة وذلك حتى ال ٌفوتها الوقت وال اتباعه فى ظروؾ هادبة 

ٌفلت من ٌدها الزمام وٌقضى منطق الحكمة بالتفرقة فى مسبولٌة 

الدولة بٌن ما ٌصدر من السلطة العامة من أوامر وتصرفات وهى 

تعمل فى ظروؾ عادٌة مستقرة تتاح لها فٌها الفرصة الكافٌة 

ى اتخاذه ألناة مع الرإٌة وبٌن ما قد تضطر إلللفحص والتبصر وا

من قرارات وإجراءات عاجلة تملٌها علٌها ظروؾ عاصفة 

ومالابسات مشتعلة ال تمهل للتدابٌر وال تحتمل التردد كالحرب 

الخاطفة والفتنة المندلعة والوباء الطارئ والكوارث الملحقة ففى 

الحالة األولى تقوم مسبولٌة الحكومة متى وقع ثمة خطؤ من جانبها 

رر للؽٌر وربطت بٌنها عالقة سببٌة وكذلك ترتب علٌها إحداث ض

ؤ والضرر، أما فى الحالة تراوح هذه المسبولٌة تباعا لجسامة الخط

الثانٌة فاألمر مختلؾ عنة فى الحالة األولى إذ ٌقدر الخطؤ بمعٌار 

مؽاٌر وبالمثل تقدر المسبولٌة فما ٌعد خطؤ فى األوقات العادٌة قد 

ورة القصوى والظروؾ ٌكون سلوكا مباحا فى أحوال الضر

االستثنابٌة وتندرج المسبولٌة تباعا على هذا المنوال فال تقوم كاملة 

ت اإلدارة خطؤ استثنابٌا جسٌما ٌرقى إلى مرتبة إال إذا ارتكب

العسؾ المتعمد والشطط المقصود المقترن بسإ القصد وتخؾ هذه 

طؤ المسبولٌة فى حالة الخطؤ الظاهر ؼٌر المؤلوؾ الذى ٌجاوز الخ

العادى وال ٌرتكن على مبرر ٌسوؼه وتنعدم كلٌة فى الخطؤ العادى 

المعادى المتحرر عن التعسؾ فى استعمال السلطة الذى ٌحمل 

تنشدفٌهامصلحة عامة اإلدارة على الواقوع فٌه ظروؾ ؼٌر عادٌة 

تسمو علً المصالح الفردٌة التى ال ترقى إلى مصاؾ المصلحة 

 لخشٌة من المسبولٌة عابقا للسلطةالعامة ولٌس ٌسوغ أن تقوم ا

 9فى الطعن رقم  14/12/1054انظر محكمة القضاء اإلدارى فى حكمها الصادر بتارٌخ -

 .134قضابٌة موسوعة مجلس الدولة األحكام القضابٌة اإلدارٌة السنة التاسعة ،ص 9لسنة 
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العامة من القٌام بمهمتها فى إقرار األمن واستتباب السكٌنة 

 .على األرواح واألموالوالمحافظة 

اإلدارة ال وأٌدت المحكمة اإلدارٌة العلٌا هذا القضاء وقررت أن   

تسؤل عن أعمال وتصرفاتها فى الظروؾ االستثنابٌة إال إذا وقع 

من جانبها خطؤ استثنابى جسٌم ٌرقى إلى مرتبة العسؾ المتعمد 

 .المصطحب بسوء قصد 

ى المصرى ٌتطلب وٌتضح مما تقدم أن القضاء اإلدار      

لمساءلة اإلدارة عن تصرفاتها فى الظروؾ االستثنابٌة أن ٌقع منها 

 .خطؤ استثنابى جسٌم 

كما أن القضاء اإلدارى المصرى لم ٌسلم بإمكانٌة مساءلة     

اإلدارة عن تصرفاتها التى تبررها الظروؾ االستثنابٌة على اساس 

 .رى الفرنسى فكرة المخاطر بعكس ما ذهب إلٌة القضاء اإلدا

 

 

 

 

 

 

 .بقصد اإلشارة إلٌة  14/12/1054راجع حكم القضاء اإلدارى بتارٌخ -1

 –قضابٌة  2لسنة 1519الطعن رقم  13/4/1059العلٌا بتارٌخ انظر حكم المحكمة اإلدارٌة -2

 .سبق اإلشارة إلٌة  116السنة الثامنة ، ص  –المجموعة السابقة 

 .229المرجع السابق ص  –انظر د/احمد مدحت على -3
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 الخاتمة

 والتوصٌات النتابج أهم تحدٌد من هذا بحثنا ختام فً لنا بد ال    

 -: ٌلً كما وهً إلٌها انتهٌنا التً

 

 

 

 النتابج ـ:أوال  

 السلطة قبل من المتخذة التشرٌعٌة والقرارات اإلجراءات -1    

 من حالة تمثل لكونها العادٌة الظروؾ ظل فً معدومة تعد التنفٌذٌة

 الظروؾ ظل فً مشروعة تكون حٌن فً السلطة اؼتصاب حاالت

 .االستثنابٌة

 جسٌم خطر وجود عند االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة تطبق -2    

 االعتٌادٌة، القوانٌن طبقت ما إذا وسالمتها األمة كٌان ٌهدد حال

 .الخطر هذا لدفع استثنابٌة إجراءات اتخاذ السلطة لهذه ٌكون وعلٌه

 مبدأ على خروجا   االستثنابٌة الظروؾ نظرٌة تعتبر -4

 .المشروعٌة

حرص القضاء على وجوب خروج االدارة على حدود  -5

القوانٌن واللوابح المعمول بها فى الظروؾ العامة لمواجهة 

كحال الحرب واالضطرابات الظروؾ االستثنابٌة الطاربة 

 .الداخلٌة 

وضع قٌود لإلدارة تخضع لها فى  حرص القضاء على -6

 .الظروؾ االستثنابٌة 
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كثٌرا ما ٌضحى القضاء بحقوق وحرٌات األفراد وٌعصؾ  -9

بؤحكام القوانٌن السارٌة لمواجهة متطلبات الظروؾ 

 .االستثنابٌة الجسٌمة 

ٌتبنى القضاء المصرى  وجوب خضوع اإلدارة لمبدأ  -1

نابٌة إال أنه المشروعٌة بقدر اإلمكان ولو فى الظروؾ االستث

 .فى حالة تعارضه مع فكرة بقاء الدولة ذاتهاٌضحى به 

التؤكٌد على ضرورة عدم تجاوز السلطات اإلستثنابٌة  -0

الممنوحة لإلدارة للفترة الزمنٌة التى تمر بها الظروؾ 

 .االستثنابٌة وذلك إعالءا لمبدأ المشروعٌة 

 

 

 

 التوصٌات ـ: ثانٌا  

 ـ: ٌلً بما الباحث ٌوصً    

تعتبر المدة التً حددها الدستور المصري لعرض إعالن   -1

الدستور  فهً فً -طوٌلة-حالة الطوارئ على مجلس الشعب 

 دةالمصري خمسة عشر ٌوما  لذلك ٌوصً الباحث بتعدٌل الما

وتخفٌض المدة إلى خمسة أٌام على األكثر، وأن ال تعلن حالة 

ٌة الطوارئ إال لقٌام حرب فعلٌة أو حصول كوارث طبٌع

 تستدعً ذلك.

 نص إلؽاء على بالعمل المصري المشرع الباحث ٌوصً -2

 ٌخالؾ والذي 1092 لسنة 39 رقم القانون من الخامسة المادة

 المتهم) مبدأ مع ٌتفق ال أنه كما والقانونٌة، الدستورٌة القواعد

 خطورة ٌشكل فإنه ذلك إلى وإضافة ،(إدانته تثبت حتى بريء
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 منه الخامسة المادة نصت فقد والحرٌات، الحقوق على بالؽة

 لها المقررة االختصاصات بجانب العامة للنٌابة: "أن على

 فً المبٌنة بالقٌود ذلك فً تتقٌد وال التحقٌق قاضً سلطات

 ،135 ،09 ،02 ،14 ،99 ،54 ،53 ،52 ،51: المواد

 ".الجنابٌة اإلجراءات قانون من 296 ،144 ،141

 لقوانٌن وفقا   للمحقق تمنح ال سلطات المحقق القابد ٌـُمنح -3

 والٌمنً، المصري القضابٌة والسلطة الجنابٌة اإلجراءات

 الوقت فً وقاضٌا   لالتهام وموجها محققا   بذلك القابد وٌكون

 فً التحقٌق على القابد باقتصار الباحث ٌوصً لذلك ذاته،

 القانون وجرابم المختلطة الجرابم دون االنضباطٌة الجرابم

 .العام

 األحكام قانون من( 25) المادة بتعدٌل الباحث ٌوصى -4

 أن تشترط والتً م1066 لسنة( 25) رقم المصري العسكرٌة

 تشترط ولم الحقوق فً مجازا   العسكري العام المدعً ٌكون

 بتعدٌل الباحث ٌوصً كما. العسكرٌة النٌابة أعضاء فً ذلك

 الٌمنً العسكرٌة الجزابٌة اإلجراءات قانون من( 21) المادة

 وأعضاء العسكري، العام للمدعً القانونً المإهل واشتراط

 ٌنظم قانون بصدور الباحث ٌوصً كما. العسكرٌة النٌابة

 االنسجام لٌتم المصرٌة الداخلٌة وزارة فً العسكري القضاء

 .الدستور مع

 على بالعمل والٌمنً المصري المشرعٌن الباحث ٌوصً -5

 إبالغ توجب الجنابٌة اإلجراءات قانون فً مادة إضافة

 .كتابة اإلبالغ ٌكون وأن حبسه، بؤسباب احتٌاطٌا   المحبوس
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 ثالثا :قابمه المراجع

د/أحمد مدحت على ، نظرٌة الظروؾ االستثنابٌة ،الهٌبة -1

 .1091المصرٌة العامة للكتاب ،

 –د/أحمد كمال ابو المجد ،رقابة القضاء على أعمال اإلدارة -2

 .1063الطبعة األولى 

 –د/السٌدصبرى ، مبادى القانون اإلدارى ،دار النهضة العربٌة -3

1055. 

الطبعة الثامنة  اإلدارى القانون مبادى ،د/سلٌمان الطماوى -4

1069. 

رسالة  –د/عبد الفتاح ساٌر داٌر ، نظرٌة أعمال السٌادة -5

 .1054دكتوراه القاهرة 

 .1000 ة عن أعمالها أمام القضاءمسبولٌة الدول-د/وحٌد رأفت -6

 .1060د/ثروت بدوى ،تدرج القرارات ومبدأ المشروعٌة -9

د/ٌحى الجمل ،نظرٌة الضرورة فى القانون الدستورى ، وبعض -1

 .1094دراسة مقارنة  –تطبٌقاتها المعاصرة 

د/طعٌمة الجرؾ،مبدأ المشروعٌة وضوابط خضوع الدولة -0

 .1063للقانون 

 مكان بال االستثنابٌة، الظروؾ نظرٌة مدحت، احمد.د -19

  .55 ص نشر، سنة وال
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فى د/محمود أبوالسعود االختصاص التشرٌعى لربٌس الدولة -11

 الظروؾ االستثنابٌة

 د/محمد حسنٌن عبد العال القانون الدستورى -12

 لربٌس االستثنابٌة السلطات ؼربال، ثابت وجدي. د -13

 1011 اإلسكندرٌة، المعارؾ، منشؤة الجمهورٌة،

 1009د/محمد رفعت عبد الوهاب ، القانون الدستورى، -14

 –دار النهضة العربٌة  –القضاء اإلداري  –د. محمود حافظ  -15

 القاهرة

دار المطبوعات  –القضاء اإلداري  –د. ماجد راؼب الحلو  -16

 1005 –الجامعٌة باإلسكندرٌة 

 –منشؤة المعارؾ  –ري القضاء اإلدا –د. عبد الؽنً بسٌونً  -19

 1006 –اإلسكندرٌة 

 –مصادر المشروعٌة اإلدارٌة ومنحنٌاتها  –د. رأفت فودة  -11

 1005 –القاهرة  –دار النهضة العربٌة 
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 الفهرس

 5..………………….…..………………………………………………………المقدمه   :

 9…………………………………………………………………………………تمهٌد     :

 19…..…………...……………………تعرٌؾ واهمٌه دراسه الظروؾ االستثنابٌهالمبحث االول:  

 12.…………………………………………المطلب االول: مبدأ المشروعٌة فً الظروؾ االستثنابٌه

             22………......…… المطلب الثانً: اساس نظرٌه الظروؾ االستثنابٌه و بداٌه نشؤتها

     

 26………………………الدوله فً الظروؾ االستثنابٌه المطلب الثالث: السلطه التشرٌعٌه لربٌس

 39.………………………………………المبحث الثانى: شروط تطبٌق نظرٌه الظروؾ االستثنابٌه

 42………………المطلب االول: شروط تطبٌق نظرٌه الظروؾ االستثنابٌه فً الدستور الفرنسى

 46..……………المطلب الثانً:  شروط تطبٌق نظرٌه الظروؾ االستثنابٌه فً الدستورالمصري

   41…ٌه وفق الدستور المصري و الفرنسًالمطلب الثالث: مقارنه بٌن نظرٌه الظروؾ االستثناب

 51.……..……………………………………المبحث الثالث: القوانٌن المعالجه للظروؾ االستثنابٌه

 52……..…………………………………………………………المطلب االول: قانون حاله الطوارئ

 56…….………………………………………………اع المدنً المصريالمطلب الثانً:  قانون الدف

 59…..……………المبحث الرابع: ا لمبادي التً قررها القضاء فً مواجهة الظروؾ االستثنابٌه

 51.…..…………………………………………………المطلب االول:   عناصر الظرؾ االستثنابً

        64.….………………………………………………………المطلب الثانً:   اثار الظرؾ االستثنابً

 96.…………………………………………………………………………………………………الخاتمه

 96..….…………………………………………………………………………………اوال   :   النتابج

 99.…..……………………………………………………………………………ثانٌا  :    التوصٌات

 90..….…………………………………………………………………………ثالثا  :  قابمه المراجع

 11….………………………………………………………………………………………… الفهرس:
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