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 الممخص:
ة داريال يخفى عمى احد ان السمطات اإل

في الدولة تتولى القيام بوضع القواعد القانونية 
موضع التنفيذ، وتستمد اختصاصاتيا وصالحياتيا 

يا من الدستور والقوانين واالنظمة، فتمارس واجبات
وفق ما مرسوم ليا وضمن اطار مبدأ المشروعية، 
ولكن في بعض االحيان قد يتعرض الدولة الى 
خطر او ظرف استثنائي يتطمب القيام بإجراءات 
خاصة لدرء ىذا الخطر وغالبًا ما ينظم الدستور 
كيفية التعامل مع الظروف غير العادية 

التقيد  واالستثنائية كالسماح بإيقاف العمل أو عدم
ببعض النصوص الدستورية والقانونية خالل مدة 
الظرف االستثنائي والعمل وفق مشروعية خاصة 

 تختمف عن تمك المتبعة في الظروف االعتيادية.
ة حق التمتع دارين منح السمطة اإلإ

 العادية ال سمطات استثنائية خالل الظروف غيرب

تعني اطالق يدىا وعدم محاسبتيا عن االعمال 
ة عنيا، فيي تبقى انونية الصادر المادية والق

سواء اثناء الظرف االستثنائي أو خاضعة لمرقابة 
 حتى بعد زوالو اذا بدر منيا اي خرق لمحقوق

ألن اليدف من والحريات أو اي تجاوز غير مبرر،
ىي لتحقيق  ة ىذه الصالحياتداريح السمطة اإلمن

المصالح العامة ولحماية النظام العام ولممحافظة 
يا أن تكيف تصرفاتيا عمى ضوء بد لعميو فال

لذا ارتأينا في ىذا البحث دراسة التكييف ، ذلك
في الظروف االستثنائية  دارةالقانوني لسمطات اإل

وباألخص في حال تعرض الدولة النتشار وباء 
ييدد صحة المواطنين ويشكل خطرًا عمى حياة 
المجتمع، من خالل تقسيم الدراسة الى مبحثين 

بيان ماىية الظروف  األولث تناول المبح
سمطات  االستثنائية، أما المبحث الثاني فقد تناول

، ف االستثنائية وتكييفيا القانونيفي الظرو  دارةاإل
وقد توصمنا من خالل البحث الى جممة من 
االستنتاجات فيما يتعمق بالدرجة االساس بواقع 
العراق واالجراءات المتبعة من قبل السمطات 

لتعامل مع الظروف االستثنائية المختصة في ا
وسبل درئيا، كما قدمنا بعض المقترحات التي نرى 
أن من شأنيا المساىمة في تعزيز ىذا الجانب 
الميم والحساس الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسيادة 

 الدولة وحقوق االفراد وحرياتيم. 
، دارةسمطات، اإلالكممات المفتاحية: 

 الدولة، داريالقضاء، القانون اإل
 المقدمة

قد تستجد في بعض االحيان : موضوع البحث
ظروف أو حاالت استثنائية عمى درجة من 
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الخطورة تتطمب مواجيتيا اجراءات خاصة ومنح 
السمطات في الدولة صالحيات واسعة لموقوف أمام 
التحديات التي تواجو الدولة، والمالحظ أنو في 

لية أغمب االوقات يقع الجزء االكبر من المسؤو 
عمى عاتق السمطة التنفيذية في الدولة لكونيا عمى 
احتكاك مباشر مع المواطنين وىي التي تتولى 
تنفيذ القوانين واالنظمة سواء في الظروف العادية 
أو االستثنائية، لكن لظروف االستثنائية ىي االشد 

ة فيي تتولى القيام بكل داريوطئًا عمى السمطات اإل
رف االستثنائي والحفاظ ما من شأنو لمواجية الظ

عمى النظام العام من خالل القيام بالتصرفات 
واالفعال الالزمة والتي من شأنيا تحقيق االىداف 

المعّدة  من خالل تفعيل التشريعات االستثنائية
وقانون الطوارئ، ، مسبقًا كقانون االحكام العرفية

والنصوص الدستورية التي تنظم الحاالت 
لقوانين واالنظمة التي يتم سنيا االستثنائية وكذلك ا

لمواجية الظرف االستثنائي بما يضمن عدم 
المساس بحقوق االفراد وحرياتيم أو تعويضيم في 

ة تمك الحقوق داريحال مست اجراءات السمطة اإل
والحريات من باب تغميب المصمحة العامة عمى 

 المصمحة الخاصة.
يتمحور مشكمة البحث حول نقطة : مشكمة البحث

في  دارةاسية وجوىرية فيما يتعمق بسمطات اإلاس
الظروف االستثنائية اذ يتطمب وقوع الظروف 

ة ببعض االعمال دارياالستثنائية قيام السمطة اإل
المادية أو القانونية تمثل انتياكًا لحقوق االفراد 
وحرياتيم وخروجًا عمى مبدأ المشروعية إذا ما 

ي يتطمب قارناه بالظروف االعتيادية، األمر الذ
معو بيان التكييف القانوني لتمك االعمال 

والتصرفات، وبيان الدوافع التي تقف خمف قيام 
 ة بذلك.داريالسمطة اإل

اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج :منهجية البحث
الوصفي لدراسة الحالة إضافة الى المنيج التحميمي 
من خالل تحميل النصوص القانونية التي تتناول 

 لمتعمقة بموضوع البحث. المسائل ا
سنقوم بتقسيم موضوع البحث إلى : هيكمية البحث

: األولالمبحث  مقدمة ومبحثين وكما يمي:
سنتناول فيو بيان ماىية الظروف االستثنائية من 

 وكما يمي: ثالثة مطالبخالل تقسيمو الى 
 التعريف بالظروف االستثنائية/ األولالمطمب 
مة لمظروف الشروط الالز  /الثاني المطمب

 االستثنائية
 الوباء كظرف استثنائي/ المطمب الثالث 

أما المبحث الثاني: فسنخصصو لدراسة سمطات 
في الظروف االستثنائية من خالل تقسيمو  دارةاإل

 وكما يمي: ثالثة مطالبإلى 
في الظروف  دارةسمطات اإل/ األولالمطمب 

 ةدارياالستثنائية في مجال القرارات اإل
في الظروف  دارةسمطات اإل/ انيالمطمب الث

 ةدارياالستثنائية في مجال العقود اإل
في الظروف  دارةسمطات اإل/ المطمب الثالث

  دارياالستثنائية في مجال الضبط اإل
 األولالمبحث 

 ماهية الظروف االستثنائية
قد تستجد احيانًا ظروف معينة يصعب او 
يستحيل معيا القيام بما ىو معتاد عميو من 

فعال واالعمال لذلك يتطمب االمر اجراء تغييرًا اال
في طبيعة التصرفات لكي يتالئم مع الظروف 



 (0202لعام )ا(/خاص(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

77 

المحيطة وتسمى الظروف التي تستوجب ما ذكرناه 
بالظروف غير الطبيعية كونيا خارج المألوف او 
المتبع كما يطمق عميو أيضًا الظروف االستثنائية 
ر كحالة الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشا

األوبئة وما إلى ذلك وان اعتبار ظرف ما ظرفًا 
استثنائيًا يتطمب توافر عدة شروط فاألمر ليس 
اعتباطيًا لما يرتبو الظرف االستثنائي من آثار 
قانونية وواقعية وفي ىذا المبحث سنحاول بيان 
ماىية الظروف االستثنائية وسنتولى تقسيم ىذا 

مطمب سنتناول في ال ثالثة مطالبالمبحث إلى 
التعريف بالظروف االستثنائية، أما المطمب  األول

الثاني فسنخصصو الشروط الالزمة في الظروف 
االستثنائية، وفي المطمب الثالث فسندرس فيو 

 الوباء كظرف استثنائي.
 األولالمطمب 

 التعريف بالظروف االستثنائية
يتطمب البحث في الظروف االستثنائية 

وج الى حيثياتيا معرفة المقصود بيا قبل الول
ومعرفة اآلثار التي ترتبيا ثم اعتبارىا نظرية يمكن 

ة فالظروف داريتطبيقيا من قبل السمطات اإل
 دارياالستثنائية تعتبر من نظريات الفقو اإل

وتتمخص ىذه النظرية في إحالل المشروعية 
االستثنائية مكان المشروعية العادية، بحيث تسمح 

حيات استثنائية استخدام سمطات وصال دارةلإل
وبشكل لم ينص عميو في القانون، مما يؤدي إلى 
يقاف سمطة القواعد القانونية العادية في  تعطيل وا 

، وقد تبنت دساتير الواليات (ٔ)دارةمواجية اإل

                                                           

( ػبصى ثٍ سؼىد انسُبغ ، َظشَخ انظشوف 1)

يُشىس فٍ االَزشَذ ػهً يىلغ االسزثُبئُخ، ثذث 

األلمانية في أوائل القرن التاسع عشر ليذه النظرية 
واطمقت عمييا اسم)نظرية الضرورة( وساعد في 

دادي لألمراء في تمك الواليات ذلك الحكم االستب

، وعمى الرغم من (ٕ)وضعف الحس الديمقراطي
انتقاد الفقو الفرنسي ليذه النظرية عمى اعتبار انيا 
تخالف مبدأ المشروعية وتمثل خروجًا عمييا إال ان 
جانبًا من الفقو الفرنسي قد تبناه ولكن بطريقة 
تختمف عما ىو عميو في الفقو االلماني، وقد عرف 

الحالة التي )لبعض الظروف االستثنائية عمى انياا
ة داريتتحقق اذا قامت ضرورة تحتم قيام السمطة اإل
وذلك ، بالخروج عن حكم الدستور أو حكم القانون

عن طريق ممارسة بعض االجراءات الخطيرة 
وكانت القواعد القانونية ، الماسة بالحريات العامة

تمكين المتبعة في الظروف العادية عاجزة عن 
ة عن مواجية الظروف داريالسمطة اإل

 كما أن ىناك من عرفو بأنو ،(ٖ)االستثنائية(
 لخارقة التي تيدد السالمة العامةالظروف الشاذة ا)

واالمن والنظام العام وتعرض كيان االمة 

يتبين من تعريف الظروف االستثنائية  ،(ٗ)(لمزوال
 انيا تمثل خروجًا عن المتعارف عميو واعتماداً 

                                                                                    

https://www.al-يجهخ انجضَشح  ػهً انشاثػ : 

jazirah.com/  02/4/0202ربسَخ انضَبسح. 

( د. غؼًُخ انجشف ،يجذأ انًششوػُخ وظىاثػ 0)

، داس انُهعخ 3انؼبيخ نهمبَىٌ ، غ  داسحخعىع اإل

 .142ص  انؼشثُخ، انمبهشح،

( د. ثكش انمجبٍَ، انذشَبد وانذمىق انؼبيخ فٍ ظم 3)

دبنخ انطىاسئ، أصيخ دمىق اإلَـسبَفٍ انىغٍ 

انؼشثٍ، يجًىػخ يٍ انذساسبد انًخزبسح يمذيـخ إنـً 

 – 1٨٩5َـذواد ارذـبد انًذـبيٍُ انؼـشة ثٍُ انفزشح 

 .124،يشكض ارذبد انًذبيٍُ انؼشة، ص 1٨٩٨

انؼبو،  داسٌخىسٌ، انمبَىٌ اإل( د. َىسف ػجذ هلل ان4)

، ص 1٨٨٩، ثُشود، نجُبٌ، 0، غ األولانجضء 

056. 

https://www.al-jazirah.com/
https://www.al-jazirah.com/
https://www.al-jazirah.com/
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عمى مشروعية خاصة ىي مشروعية االزمات التي 
ممارسة سمطات ال تستطيع ممارستيا  دارةتسمح إل

في الظروف االستثنائية وذلك لحماية النظام العام 
 ولممحافظة عميو.

 المطمب الثاني
 الشروط الالزمة في الظروف االستثنائية

لكي يتم اعتبار ظرف ما ظرفًا استثنائيًا      
ة مزاولة بعض االعمال داريطات اإلوالسماح لمسم

وان كانت مخالفة لمبدأ المشروعية، فال بد من 
توافر بعض الشروط التي وضعيا فقو القانون 

، وعمى الرغم من السماح لمسمطات دارياإل
ة بممارسة صالحيات غير مألوفة في دارياإل

الظروف االستثنائية إال أن ذلك ال يعني أنيا ال 
وحتى في حال توافر  تحاسب عمى تصرفاتيا

الشروط الالزمة لكن عدم توافر الشروط تجعل 
وتجدر ، ة باطمة مطمقاداريتصرفات السمطات اإل

اإلشارة إلى أن النظم القانونية في الدول تختمف 
في تحديد الشروط الالزمة والضوابط المتبعة 
بحسب اختالف طبيعة أنظمتيا الدستورية 

مة في الظروف ة، واىم الشروط االز داريواإل
 االستثنائية تتمثل فيما يأتي:

. أن يكون هناك ظرف استثنائي يشكل خطرًا ٔ
يمثل ىذا الشرط  :جسيمًا يهدد النظام العام
نظرية الظروف  النقطة الرئيسية لتطبيق

بتوافره يبدأ التفكير جديًا في  االستثنائية، حيث أن
 إعمال أحكام النظرية، إذ يجب أن يكون ىناك

اذة غير مألوفة كحالة الحرب، أو حالة ش
الكوارث الطبيعية، أو أزمة معينة، حيث يشترط 
لتعيين نظرية الظروف االستثنائية بوجود تيديد 

بخطر جسيم حال موجو ضد الدولة أو النظام 
العام، ويتم تحديد ىذا التيديد عن طريقة تحديد 
المصدر الذي أوجده ،وىو قد يكون نتيجة أزمة 

استثنائية طبيعية، كالزالزل تتعمق بظروف 
والفيضانات واالوبئة أو أزمة تتعمق بالنظام العام 
الداخمي لمدولة لحدوث اضطرابات تيدد األمن 
الداخمي، أو حدوث ظروف استثنائية تمس أمن 
الدولة واستقالليا من جية الخارج كالحرب 

 والمساس باستقالل الدولة وسيادتيا.

الستثنائية وفق . أن يتعذر مواجهة الظروف ا2
  :قواعد الشرعية المتبعة في الظروف العادية

إن قواعد الشرعية وضعت لتطبيقيا في الظروف 
العادية لكي يكون ىناك احترام لمدستور والقانون 
والنظام العام في الدولة ويجب مراعاة متطمبات 
ىذا المبدأ وقواعده العامة واالىداف المرجوة 

الغرض فالبد من منيا، لكن اذا تعذر تحقيق 
المجوء إلى اجراءات اخرى، وفيما يتعمق بيذا 
الشرط ان يتعذر التصرف طبقًا لمقواعد العادية، 
أو عدم كفايتيا لمتصدي لإلخطار المحدقة، 

تظل ممتزمة حتى في ىذه  دارةاإلفإن  وعميو
الظروف بالوسائل التي ينص عمييا القانون في 

يا مواجية األحوال العادية، إال إذا تعذر عمي
المواقف بالوسائل المتاحة وبالطرق االعتيادية، 
ان التصرف أو اإلجراء الصادر لمواجية ىذا 

ة داريالظرف االستثنائي ال يعفي السمطة اإل
التنفيذية من المسؤولية فيحق لكل ذي مصمحة 

المجوء الى  دارةتضرر من تصرف اإل
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 دارة،إذ يجب أن تكون تصرفات اإل(ٔ)القضاء
ليذا القدر،  دارةضرورة فإذا تجاوزت اإلبقدر ال

فإنيا تعرض نفسيا لممساءلة، وتكون قراراتيا 
عرضة لمطعن أمام القضاء إما باإللغاء أو 

 التعويض.

.أن يكون غاية تطبيق نظرية الظروف ٖ
يعد تحقيق :االستثنائية تحقيق المصمحة العامة

المصالح العميا لممجتمع من الوظائف التقميدية 
ن كان ىناك اختالف في حدود سمطتيا  دارةلإل وا 

، فالسمطة التنفيذية (ٕ)تبعًا الختالف الظروف
وىي تمارس نشاطيا ترمي إلى تحقيق المصمحة 
العامة في الظروف االعتيادية واالستثنائية، 
وحيث أن األمر كذلك يجب أن يكون العمل 
الذي تأتيو السمطة التنفيذية في الحاالت غير 

روف االستثنائية قد قصدت بو االعتيادية والظ
حماية مصمحة عامة، وال يكون المراد منيا 
الوصول إلى تحقيق أغراض خاصة أو شخصية 
أي أن ال يكون لمميول الشخصية أي دور أي أن 
ال يكون التصرف صادر من موظف ويحمل 
الطابع الشخصي بل يكون مرفقيًا حتى ُتسأل 

حكومة ، إذ أن ال(ٖ)عنيا وليس الموظف دارةاإل
في الظروف العادية مسؤولة عن الضرر الذي 
يحدثو مستخدموىا اذا كان الضرر ناشئًا عن تعد 

                                                           

خ داسَ( ػثًبٌ َبسٍُ ػهٍ، اجشاءاد البيخ انذػىي اإل1)

فٍ دػىي االنغبء وانزؼىَط، يُشىساد انذهجٍ 

 ويب ثؼذهب. 02، ص 0211انذمىلُخ، ثُشود، 

( د. يذًذ ػصفىس، انجىنُس وانذونخ، انمبهشح، 0)

وكزنك د. يبهش صبنخ ػالوٌ، يجبدئ ، 1٨01

 .05، انًكزجخ انمبَىَُخ، ثغذاد، ص داسٌانمبَىٌ اإل

( د. يذسٍ خهُم، دػىي االنغبء، داس انًطجىػبد 3)

 .56٩، ص 1٨٩٨انجبيؼُخ، ثُشود، 

، إذ ليس كل خطر أو حالة شاذة أو (ٗ)وقع منيم
ظرف استثنائي ميما كان نوعو وحجمو، يعتبر 

حق تجاوز اختصاصاتيا  دارةسببًا كافيًا يبيح لإل
ثل العادية، فال بد أن يكون الخطر بدرجة تم

تيديدًا جديًا لمصمحة عامة، كتيديد لكيان الدولة 
أو سالمتيا أو سير مؤسساتيا الدستورية أو 

الخطر فإن  مرافقيا العامة، وعمى ىذا االساس
الذي ييدد مصمحة خاصة ال يمثل حالة 

 .(٘)ضرورة
 المطمب الثالث

 الوباء كظرف استثنائي
الظروف االستثنائية كما اسمفنا ىي التي      

عذر بوجودىا تطبيق قواعد الشرعية المتبعة في يت
ة داريالظروف االعتيادية إذا تجد السمطة اإل

نفسيا عاجزة عن تحقيق النظام العام والمحافظة 
بعناصرىا الثالثة االمن العام والصحة  عمية

العامة والسكينة العامة، ولما كان الصحة العامة 
مة الدولة ممز فإن  ىي احد عناصر النظام العام

باتخاذ االجراءات الالزمة لممحافظة عمى الصحة 
العامة ومنع انتشار االوبئة والقضاء عمى 

واتخاذ اجراءات الحجر ، مسببات االمراض
الصحي ففي العراق يقع عمى عاتق وزارة الصحة 
واجيزتيا القيام باإلجراءات الالزمة لمنع انتشار 

                                                           

يٍ انمبَىٌ انًذٍَ (01٨انًبدح)( َُظش فٍ رنك 4)

. وكزنك د. اثشاهُى 1٨51( نسُخ 42انؼشالٍ سلى )

ػٍ اػًبل يىظفُهب فٍ  داسح، يسئىنُخ اإلغه انفُبض

 .06، ص 1٨03انؼشاق، داس انُهعخ انؼشثُخ،

انُجبْ ( يُشىس ػهً االَزشَذ فٍ يىلغ شجكخ 5)

 انًؼهىيبرُخ ػهً انشاثػ :

https://annabaa.org/arabic  

https://annabaa.org/arabic
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 ،كما أن لوزير الصحة أو من يخولو ان(ٔ)االوبئة
يعمن ببيان يصدره أية مدينة أو أي جزء منيا 
منطقة موبوءة بأحد االمراض الخاضعة لموائح 
الصحية الدولية ولمسمطات اتخاذ جميع 

، (ٕ)االجراءات الكفيمة بمنع انتشار المرض
ة اتخاذ االجراءات داريوتستطيع السمطات اإل

الالزمة في حال انتشار االوبئة لمحيمولة دون 
افظة عمى المواطنين وتعد االوبئة تفاقميا ولممح

من الظروف االستثنائية التي من الممكن أن 
دارية ممارسة بعض تتمتع خالليا السمطات اإل

ال تستطيع ممارستيا في  التصرفات التي
الظروف االعتيادية والتي قد يكون فييا تجاوز 
عمى حريات االفراد كالحجر الصحي مادام 

مة كما يمكن اليدف ىو حماية المصمحة العا
في جميع ارجاء الدولة او  اعالن حالة الطوارئ

في جزء منيا، فالمشرع العراقي حدد في قانون 
الحاالت  ٜ٘ٙٔ( لسنة ٗالسالمة الوطنية رقم )

التي يجوز خالليا اعالن حالة الطوارئ والتي 
من ضمنيا حدوث وباء عام أو كارثة عامة، كما 

( ٔرقم ) عن السالمة الوطنيةخول امر الدفاع 
رئيس الوزراء بعد موافقة ىيئة  ٕٗٓٓلسنة

الرئاسة باإلجماع اعالن حالة الطوارئ في اية 
منطقة من العراق عند تعرض الشعب العراقي 
لخطر حال جسيم ييدد االفراد في حياتيم، وحتى 

الدول فإن  في حال عدم اعالن حالة الطوارئ
غالبًا ما تمجأ إلى اعتماد اجراءات خاصة في 

ؤخرًا عند ل انتشار االوبئة، كما حدث محا
                                                           

( ٩٨ى )( يٍ لبَىٌ انصذخ انؼبيخ سل30( انًبدح )1)

 .1٨٩1نسُخ 

( ٩٨( يٍ لبَىٌ انصذخ انؼبيخ سلى )46( انًبدح )0)

 .1٨٩1نسُخ 

( الذي ٜٔ -كوفيدانتشار فايروس كورونا)
اعتبرتو منظمة الصحة العالمية وباءًا عالميًا في 

، كما اتخذت الدول التي انتشر (ٖ)ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٔ
فييا الوباء اجراءات خاصة وسريعة لمحد من 
انتشار الفايروس والقضاء عميو، ففي العراق تم 

/ ٘٘ديواني بالعدد )اصدار أمر 
وذلك  ٕٕٓٓ/ٕ/ٖ( في ٕٖٜٔ/ٜ٘/ٙم.ر.و/د

بتشكيل لجنة رئيسية برئاسة وزير الصحة ولجان 
فرعية في المحافظات برئاسة المحافظ، التخاذ 
االجراءات الالزمة لحماية لمواطنين من انتشار 
الوباء وقد اتخذت لجان خمية االزمة قرارات 

يا إلى عديدة خالل مدة عمميا تيدف بمجموع
 وضع حد لموباء المذكور.

 المبحث الثاني
 في الظروف االستثنائية دارةسمطات اإل

تتمتع بسمطات تستمدىا من  دارةإن اإل    
محددة  الدستور والقانون وتعمل ضمن منظومة

فتمارس صالحيات عديدة لتحقيق اىدافيا 
الموضوعة سمفًا والتي تتمثل في اشباع الحاجات 

دمات لممواطنين وتحقيق العامة وتقديم الخ
فإن  المصمحة العامة، ولما كان األمر كذلك

ة ليا الحق في القيام ببعض داريالسمطة اإل
االجراءات لتحقيق اىدافيا وال يسبب االمر أي 
اشكال في الظروف العادية، لكن قد تحدث ىناك 

المزيد من الترتيبات  ظروف استثنائية تتطمب
ن شأنيا وحيث أن الظروف االستثنائية م

المساس بحقوق وحريات األفراد التي يكفميا 
                                                           

ػهً انشاثػ: ىس فٍ يىلغ يُظًخ انصذخ انؼبنًُخ يُش(3)

https://www.who.int  ربسَخ انضَبسح

01/4/0202. 

https://www.who.int/
https://www.who.int/
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الدستور، فالبد أن يتدخل المشرع لتحديد ما إذا 
كان الظرف استثنائيًا ام ال، ويتم ذلك إما عن 

في  دارةطريق إصدار قوانين تنظم سمطات اإل
الظروف االستثنائية، وألىمية موضوع سمطات 

موضوع في الظروف االستثنائية ولتعمق ال دارةاإل
بحقوق االفراد وحرياتيم ولتناول الموضوع من 
جوانبو المتعددة سنقوم بتقسيم ىذا المبحث إلى 

سمطات  األولسنتناول في المطمب  ثالثة مطالب
في الظروف االستثنائية في مجال  دارةاإل

ة، أما المطمب الثاني داريالقرارات اإل
في الظروف  دارةفسنخصصو لدراسة سمطات اإل

ة أما المطمب داريئية في مجال العقود اإلاالستثنا
في الظروف  دارةالثالث فسنتناول فيو سمطات اإل
 .دارياالستثنائية في مجال الضبط اإل

 األولالمطمب 
في الظروف االستثنائية  دارةسمطات اإل

 ةداريفي مجال القرارات اإل
في  دارةقبل الدخول إلى بيان سمطات اإل     

 دارةبد لنا من بيان أن اإلالظروف االستثنائية ال
العامة وفي سبيل القيام بوظائفيا المتعددة تقوم 
بنوعين من األعمال ىما االعمال المادية 
واالعمال القانونية والذي ييمنا من وظائف 

العامة اعماليا القانونية والتي تكون إما  دارةاإل
ة في حال صدورىا إداريعمى شكل قرارات 
أو عمى شكل تطابق  ارةدباإلرادة المنفردة لإل

مع إرادة اخرى والتي تسمى بالعقود  دارةارادة اإل
 داريوما ييمنا ىنا ما يتعمق بالقرار اإل ةدارياإل

والذي يمكن تعريفو بأنو عمل قانوني صادر 
ة داريباإلرادة المنفردة من احدى الجيات اإل

بقصد احداث تغيير في المراكز القانونية، فما 
يشكل عماًل قانونيًا فيي اذًا  ريدادام القرار اإل

 دارةتستيدف احداث اثر قانوني اتجيت ارادة اإل
، والبد لنا في ىذا المجال بيان ما (ٔ)الى احداثو

في الظروف االستثنائية فيما  دارةىي سمطات اإل
ة فيل تؤثر دارييتعمق باتخاذ القرارات اإل

الظروف االستثنائية عمى طبيعة القرارات المتخذة 
 دارةالعامة ومدى تمتع اإل دارةقبل اإلمن 

بالحماية الدستورية والقانونية في حال تجاوزىا 
لمحدود المقررة ليا في اتخاذ قرارات ذات تأثير 
عمى حقوق االفراد وحرياتيم بداعي حماية 
المصمحة العامة في الظروف االستثنائية؟ 
الجواب واضح اذا توافر في الظرف المحدق 

تثنائي التي اشرنا الييا سابقًا شروط الظرف االس
اتخاذ القرارات التي من شأنيا  دارةفتستطيع اإل

حماية المصمحة العامة وتجاوز االزمة وان كان 
فييا تجاوز عمى االخرين إذ يمكن تدارك ما 
يمكن تداركو مستقباًل في حال زوال الظرف 

لمسمطة فإن  االستثنائي، فعمى سبيل المثال
رات لمحاسبة المخالفين ة اصدار قرادارياإل

لقرارات سابقة صادرة عنيا أو اصدار بعض 
القرارات المقيدة لمحريات، فمثاًل في حال انتشار 

ة المختصة اصدار داريلمسمطات اإلفإن  وباء ما
قرار الحجر عمى االفراد أو اصدار قرار منع 
التجوال، فميا الحق أن تحاسب المخالفين 

نيا باإلضافة الى لمقرارات واالنظمة الصادرة م
المحاسبة لمخالفة القوانين ألن ذلك يعد مخالفة 

                                                           

 ( د. سهًُبٌ يشلس، انىافٍ فٍ ششح انمبَىٌ انًذٍَ،1)

. ٩02، ص 1٨٩0، 6انًذخم نهؼهىو انمبَىَُخ، غ 

وكزنك د. يبهش صبنخ ػالوٌ انججىسٌ ، يصذس 

 .152سبثك، ص 
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لمقوانين وجريمة يعاقب عميو إضافة إلى أنيا 
ة أو داريمخالفة لتعميمات و أوامر السمطة اإل

حيُث إن الفارق بين القانون ، خمية األزمة
الجزائي ىو قانون يحدد الجرائم و يبين أركانيا و 

ب و ىو قانون ثابت يضع لكل فعل ُيجرمو عقا
وسابق عمى حدوث األزمات و يختص بتنفيذه 
المحاكم و القضاء ومثالو في العراق قانون 

( لسنة ٔٔٔالعقوبات العراقي رقم )
المعدل، أما تعميمات و أوامر خمية األزمة ٜٜٙٔ

فيذه تشرع أو تنظم لمعالجة ، ةداريأو الُسمطة اإل
ة دارياإلوتقوم بتنفيذىا السمطات ، األزمة حصراً 

وتضع عقوبات عمى المخالفات التي تحدث عن 
لكن ال تصل ، خرق التعميمات واألوامر المذكورة
الن ذلك حصرًا ، إلى حد المحاسبة عمى الجرائم

 من اختصاص القضاء.
وفيما يتعمق بالقرارات المتخذة من قبل      
في الظروف االستثنائية في العراق فقد  دارةاإل

عين من التدابير المتخذة بناء ميز المشرع بين نو 
وىذا ما نصت عميو ، عمى إعالن حالة الطوارئ

( من أمر الدفاع عن السالمة ٕ/ٜالمادة )
جراءات  الوطنية النافذ بقوليا )تخضع قرارات وا 
رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز، ومحكمة 
التمييز في إقميم كوردستان فيما يتعمق بإجراءات 

اإلقميم، وانتياًء بالمحكمة الطوارئ في نطاق 
االتحادية العميا، ولممحاكم المذكورة تقرير إلغاء 

نيا وعدم تمك القرارات واإلجراءات وتقرير بطال
مع مراعاة الظروف  مشروعيتيا أو إقرارىا،

االستثنائية التي صدرت في ظميا تمك القرارات 
المشرع قد نص عمى فإن  واإلجراءات(، ومن ثم

بير يمكن إصدارىا في حالة شكمين من التدا
ة التي داريى ىي القرارات اإلاألولالطوارئ 

َيتخذىا رئيس الوزراء أثناء ىذه الفترة استنادًا إلى 
بفرض القيود عمى وسائل  وظيفتو كتمك المتمثمة

النقل والمواصالت البرية والجوية والمائية في 
مناطق محددة ولفترة محددة أما الثاني فيتمثل في 

ءات وىي تمك التي تتخذ في إطار الدعوى اإلجرا
الجزائية بخصوص الجرائم المرتكبة اثناء فترة 
الطوارئ . وقد اخضع المشرع ىذين النوعين من 

فيما  داريالتدابير الى رقابة القضاء بنوعيو اإل
ى والقضاء العادي في ما يخص األوليتعمق ب
 .(ٔ)الثانية 

 دارةرقابة القضاء عمى نشاط اإلفإن  عموماً     
في الظروف االستثنائية يمارس عمى أسباب 

في  دارةوالغاية التي ترمي إلييا اإل داريقرارىا اإل
وال يتجاوز في رقابتو إلى العيوب  اتخاذه

األخرى، االختصاص والشكل والمحل وىو ما 
في العديد من الدول  دارياستقر عميو القضاء اإل

يمارس دورًا ميمًا في  دارياإل وال شك ان القضاء
تحديد معالم نظرية الظروف االستثنائية، ويضع 

في استخدام  دارةشروط االستفادة منيا ويراقب اإل
 .(ٕ)صالحياتيم االستثنائية

 
 
 

                                                           
-د. يبصٌ نُهى ساظٍ و د. دُذس ادهى ػجذ انهبدٌ (1)

ػًبٌ –داس لُذَم -دمىق اإلَسبٌ ودشَبره األسبسُخ

 ويب ثؼذهب 1٩٨ص-022٩

خ فٍ يىلغ انًشجغ االنكزشوٍَ نهًؼهىيبرُ (يُشىس0)

ػهً انشاثػ: 

https://almerja.net/reading.php ربسَخ

 .14/4/0202انضَبسح

https://almerja.net/reading.php
https://almerja.net/reading.php
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 المطمب الثاني
في الظروف االستثنائية  دارةسمطات اإل

 ةداريفي مجال العقود اإل
نًا قيام يتطمب تحقيق الصالح العام احيا     
باتباع طريق االتفاق الودي والرضائي مــع  دارةاإل

االفراد او االشخاص القانونية لتقوم بأداء واجبات 
ـة، فتقدم عمى ابرام عقـــود بينيا داريالوظيفة اإل

وبين اشخاص قانونية اخــرى سواء كانوا افردًا او 
شركات متى ما قدرت ان اسموب التعاقد، يحقق 

فمكي ، ةداريـة لموظيفيــة اإلاالىداف العامـ
تمبية حاجاتيا وانجــاز  دارةتستطيع سمطة اإل

فيي تحتاج الى ، مشروعاتيا وخطط التنمية
ة التي يجب ان تخضع فــي جميع داريالعقود اإل

 .دارياالحــوال لقــواعد القانون اإل
ة ىي العقود التي تخضع داريوالعقود اإل     

العقود التي تبرميا ألحكام القانون العام فيي 
باعتبارىا سمطة عامة وتيدف بيا الى تنظيم 
وتسيير مرفق عام بقصد اشباع حاجة ذات نفع 

، وتخضع تمك العقود لقواعد خاصة في (ٔ)عام
 داريومــن ثم يختص القضاء اإل داريالقانـون اإل

ة وىذه العقود داريبيا، والتي تسمى بالعقــود اإل
ن كانت اتفاق بين طرفين ينتج حقوقا  وا 

إال انيا ال تسمم بقاعدة المساواة  والتزامات متبادلة
بحقوق وامتيازات  دارةبين المتعاقــدين فتتمتع اإل

ال يتمتع بيا المتعاقد معيا ترجيحا لممصمحة 
 دارةالعامة عمى المصمحة الخاصة وينتيج فيو اإل

اسموب القانون العام من تضمين العقد شروطًا 

                                                           

، 1٨53، ثغذاد، داسٌ( شبثب رىيب يُصىس، انمبَىٌ اإل1)

 .011ص 

عمــى سبيل  دارةميو تممك اإل، وع(ٕ)استثنائية
المثال حق استبعـاد بعض االشخاص مــن 
، المناقصة العــامة ألسباب خاصة تقــدرىا ىي

كما تممك استبعــاد بعض العطـاءات قبل البت 
في المناقصة بقـرار مسبب تصــدره لجنة البت 

 .(ٖ)فــي العطاءات وغير ذلك مــن امتيازات أخرى
نظرية تغميب  داريء اإللقد راعى القضا     

 ةداريعمى االفراد في العقود اإل دارةكفة اإل
باعتبار انيا تستيدف تحقيق الصالح العام 

 داريولوجود مجال لتطبيقيا كون أن القانون اإل
لذلك فيو غير ، ومن صنع القضاء، غير مقنن

مقيد بنصوص تشريعية كما ىو عميو الحال في 
حكامو اقرب نطاق القانون الخاص لذي يكون أ

إلى التشريع فنجد مثاًل إن القضاء المدني حبيس 
النصوص وال يستطيع القاضي أن يخرج منيا إال 

كذلك الحال بالنسبة لمقضاء  (ٗ)بشق األنفس 
 .الجنائي

وعالقتيا  وفيما يتعمق بالظروف االستثنائية     
ة فالمالحظ أنو أحيانًا واثناء تنفيذ داريبالعقود اإل

دث ظروف عامة استثنائية لم يكن العقد قد تح
بمقدور المتعاقد تجاوزىا من شانيا أن تجعل 

                                                           

( سهًُبٌ يذًذ انطًبوٌ، االسس انؼبيخ نهؼمىد 0)

 .50، ص 1٨٩4، 4خ، غ داسَاإل

دُذس غبنت األيبسح و شزي غبئت ػض د.أ.و. ( 3)

األدكبو انمبَىَُخ نذسى يُبصػبد انؼمىد  انذَـــٍ،

ث يُشىس خ فٍ انؼشاق دساسخ يمبسَخ، ثذداسَاإل

ػهً انشاثػ: ػهً يىلغ جبيؼخ انُهشٍَ،

http://nahrainuniv.edu.iq ربسَخ انضَبسح .

1٨/4/0202. 

داس  داسٌ(. د. يبجذ ساغت انذهى : انمبَىٌ اإل4)

، ص  1٨٨٩اإلسكُذسَخ ،  \انًطجىػبد انجبيؼُخ 

. د. يذًىد دهًٍ : يىجض يجبدئ انمبَىٌ  612

 031، ص  1٨00،  1، غ داسٌاإل

http://nahrainuniv.edu.iq/
http://nahrainuniv.edu.iq/
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تنفيذ العقد مرىق فينا نكون أمام ظرف طارئ ال 
نما يبقى ممتزما ، يؤثر عمى التزامات المتعاقد وا 

المتعاقدة  دارةبأداء التزاماتو العقدية، وتعمل اإل
عمى تحمل جزء من الخسارة الالحقة بالمتعاقد 

المتعاقد مستمرا في تنفيذ التزاماتو العقدية  ىويبق
بالرغم من وجود الحوادث االستثنائية ولكنو يممك 

ويرى ، بمعاونة مالية دارةالحق في مطالبة اإل
ال يممك حق  دارةالبعض بأن المتعاقد مع اإل

المطالبة بالتعويض فإذا كان الضرر عمى سبيل 
مل المثال بسبب قوة قاىرة أو عمل الغير أو ع

المضرور فال يمكن طمب التعويض من 
، مع التأكيد عمى إن التعويض الذي (ٔ)دارةاإل

بدفعو الى المتعاقد تعويضا جزئيا  دارةتمتزم اإل
يغطي فقط ما لحقو من خسارة ما دام العقد لم 
يعد مستحيال وخاصة إن القواعد العامة في 

تقـضي بـان العقـد شـريعة  القانون المدني
وأن المدين ممزم وميما كانت  ،المتعاقدين

الظروف بتنفيذ التزامو ما لم يصبح التنفيذ 
 داريمستحيال استحالة مطمقة .الن العقد اإل

حد أدنى من الربح ال  دارةيضمن لممتعاقد مع اإل
الى  دارة، ولكن قد تمجأ اإل(ٕ)يجوز أن يتعداه

                                                           

( د. َجُت ادًذ خهف و د. يذًذ ػهٍ جىاد، انمعبء 1)

.  031، ص 0212، يكزجخ انغفشاٌ، ثغذاد، داسٌاإل

. اخًذ خىسشُذ دًُذٌ انًفشجٍ ود. صذاو وكزنك د

 داسٌدسٍُ َبسٍُ انؼجُذٌ، انىجُض فٍ انمعبء اإل

، ص 0210انؼشالٍ، يكزجخ انمبَىٌ انًمبسٌ، ثغذاد، 

132. 

 داسٌدكبو انمبَىٌ اإليجبدئ وأ( د.ػجذ انؼضَض شُذب، 0)

انهجُبٍَ دساسخ يمبسَه، انذاس انجبيؼُخ، ثُشود، ص 

فسخ انؼمذ  س َؼمىةسذش ججبو.و. وكزنك، 4٩0

جت انظشوف انطبسئخ، السزذبنخ انزُفُز ثس داسٌاإل

ًُخ انؼهًُخ انؼشالُخ يىلغ االكبدَثذث يُشىس فٍ 

ربسَخ / https://www.iasj.net:ػهً انشاثػ

 1٨/4/0202انضَبسح 

في حال استحالة تنفيذىا من  داريفسخ العقد اإل
 معيا.قبل المتعاقد 

 المطمب الثالث
في الظروف االستثنائية  دارةسمطات اإل

 دار في مجال الضبط اإل
عمى ما تتخذه  دارييطمق الضبط اإل     

ة في الدولة من القرارات داريالسمطات اإل
واالجراءات بيدف حماية النظام العام والمحافظة 

 داري، والضبط اإل(ٖ)عميو وتسيير المرافق العامة
ية االجراءات التي تتوالىا السمطة شأنو شأن بق

ة يتأثر بالظروف االستثنائية، فيتوسع دارياإل
بذلك نطاقو ليصبح أكثر مرونة وتالئما مع ىذه 

عن إطار  دارةالظروف، فما يخرج من أعمال اإل
الشرعية في الظروف العادية يعد شرعيا في ظل 
الظروف االستثنائية إال أنو حتى تبرر الظروف 

عن مبدأ الشرعية،  دارةة عدم خروج اإلاالستثنائي
يتعين توافر شروط أعمال نظرية الظروف 
االستثنائية حيث وضع شروط تطبيقيا وبالتالي 
فرض رقابة عمى توافر ىذه الشروط من وجود 
حالة تمثل خطرا جسيما ييدد المصمحة العامة 
أو يعوق سير المرافق العامة بحيث ال تستطيع 

ر بإتباع قواعد الشرعية دفع ىذا الخط دارةاإل
العادية، لتعذر إتباعيا أو عدم كفايتيا أو أن 
يكون من شأن إتباع تمك القواعد تعريض 
المصمحة العامة لمخطر كما يجب أن تكون 

                                                           

انمبَىٌ و يجبدئ وأدكب،ػهٍ يذًذ ثذَش واخشوٌ( د.3)

طجبػخ، ، داس انكزت نهداسٌاإل

يبهش صبنخ د. َُظش كزنك.00،ص1٨٨3ثغذاد،

داس انكزت ، داسٌيجبدئ انمبَىٌ اإل،ػالوٌ انججىسٌ

 .05ص، 1٨٨6،يىصمنُشش، نهطجبػخ وا

https://www.iasj.net/
https://www.iasj.net/
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ىدفيا  دارةاإلجراءات المتخذة من جانب اإل
 حماية المصمحة العامة.

يختمف ممارستو  داريإن نشاط الضبط اإل     
ستثنائية عن الظروف العادية، في الظروف اال

حيث أن مواجية الظروف االستثنائية تقتضي 
السرعة لممحافظة عمى النظام العام ودفع 
األخطار، فمن الضروري إعطاء قرارات الضبط 

ن كان  دارياإل بعض الصالحيات الخاصة وا 
يتعارض ذلك مع مبدأ المشروعية إال أنو يظل 

 دارةاإل مع ذلك أمرا قانونيا وشرعيا، أي أن
تتحمل مؤقتًا من قيود المشروعية التي تحكم 

، وفيما يتعمق (ٔ)اعماليا في الظروف العادي
بالعراق وبموقف المشرع الدستوري من نظرية 
الظروف االستثنائية واالوقات التي تستطيع 

ة فييا توسيع نطاق الضبط داريالسمطة اإل
، ٕ٘ٓٓنجد أن الدستور العراقي لسنة  دارياإل

صدد بيان اختصاصات مجمس النواب قد وىو ب
خولو في إعالن الحرب وحالة الطوارئ اذ نص 

 :(ٕ)عمى ان من اختصاصات مجمس النواب 
الموافقة عمى إعالن الحرب وحالة الطوارئ  - أ

بأغمبية الثمثين، بناًء عمى طمب مشترك من 
 رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراء.

الثين يومًا قابمة ُتعمن حالة الطوارئ لمدة ث - ب
 لمتمديد، وبموافقٍة عمييا في كل مرة.

يخول رئيس مجمس الوزراء الصالحيات  -ج
شئون البالد خالل  إدارةالالزمة التي تمكنو من 

مدة اعالن الحرب وحالة الطوارئ وتنظيم ىذه 

                                                           

( د. يبهش صبنخ ػالوٌ انججىسٌ، يصذس سبثك، 1)

 .٩0ص 

 .0225( يٍ انذسزىس انؼشالٍ نسُخ 61/٨( انًبدح )0)

الصالحيات بقانون، بما ال يتعارض مع 
 الدستور.

يعرض رئيس مجمس الوزراء عمى مجمس  -د
لنواب، اإلجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء ا

مدة إعالن الحرب وحالة الطوارئ، خالل خمسة 
 عشر يومًا من تاريخ انتيائيا.

( في ٔأما أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم )
الدولة  إدارةالصادر بموجب قانون  ٕٗٓٓ/ٚ/ٙ

والممحق  ٕٗٓٓالعراقية لممرحمة االنتقالية لسنة 
معالجة فترة االوضاع االستثنائية ما الخاص بو ل

بعد االحتالل االمريكي وتشكيل الحكومة المؤقتة 
( مادة، اذ تطرق األمر ٖٔوالذي تضمن )

التشريعي إلى المبررات واألسباب الموجبة التي 
تدعو السمطة التنفيذية لطمب الموافقة عمى حالة 
الطوارئ والتي من ضمنيا تعرض الشعب 

جسيم، م يعني ان في حال العراقي لخطر حال 
اختصاصات السمطة فإن  اعالن حالة الطوارئ

ة تتوسع بناًء عمى ذلك وبالتخويل الممنوح دارياإل
 من قبل السمطة التشريعية.
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 الخاتمة
بعد أن وفقنا اهلل تعالى من اتمام ىذا البحث فقد 
توصمنا من خاللو الى جممة من االستنتاجات 

درجيا في ما ولنا بخصوصو بعض التوصيات ن
 يمي:

 اواًل: االستنتاجات.
ة صالحيات واسعة دارييتم منح السمطة اإل .ٔ

كالكوارث الطبيعية  اثناء الظروف االستثنائية
وانتشار االوبئة ومنحيا حق التصرف في اطار 
مشروعية خاصة تختمف عن المشروعية المتبعة 

 في الظروف العادية.
حق القيام  دارةان اليدف من منح اإل .ٕ
جاوز عمى االجراءات المتبعة عندما تكون بالت

المحدقة  عاجزة عن مواجو الظروف
ام لحماية النظام الع باختصاصاتيا العادية ىو

 .ولممحافظة عميو
قد بين  ٕ٘ٓٓان الدستور العراقي لسنة  .ٖ

حق المجوء الى  دارةالشروط الالزمة لتي تبيح لإل
اعتماد وتطبيق االجراءات الخاصة بالحاالت 

( منو اثناء ٜ/ٔٙائية وذلك في المادة )االستثن
سرده الختصاصات مجمس النواب، كما فرض 

ة في داريالرقابة السياسية عمى اعمال السمطة اإل
 الظروف االستثنائية.

الظروف االستثنائية الطارئة ال تؤدي الى  .ٗ
جزءًا من  دارةة انما تعوض اإلداريانياء العقود اإل

عيا، اال اذا ادت الخسارة التي لحقت بالمتعاقد م
الى عجز المتعاقد تمامًا عن اداء التزاماتو فعندئذ 
يتم فسخ العقد وتحمل المتعاقد من التزاماتو تجاه 

 .دارةاإل

ة داريمن الممكن ان تمجأ السمطات اإل .٘
 داريالمختصة الى تطبيق اجراءات الضبط اإل

مباشرًة وتتحمل مؤقتًا من مبدأ المشروعية عندما 
د تيديد لمنظام العام أو السالمة يكون ىناك مجر 

العامة ما دامت شروط الظرف غير االعتيادي 
 ينطبق عمى واقع الحال.

 ثانيًا: التوصيات.
ضرورة جعل مسألة انتشار االوبئة الخطيرة  .1

من االسباب التي تدفع الى اعالن حالة الطوارئ 
 ذا الظرف االستثنائي من تبعات اللما يشكمو ى

 الحرب والكوارث الطبيعية.تقل خطورة عن حالة 
نرى من الميم ان ينص الدستور عمى  .2

اثناء الظروف  دارةخضوع تصرفات اإل
االستثنائية وحالة الطوارئ وما تتخذه من قرارات 

، شأنيا في ذلك داريواوامر لرقابة القضاء اإل
شأن الرقابة السياسية التي وردت في نص المادة 

 .ٕ٘ٓٓ( من الدستور العراقي لسنة ٜ/ٔٙ)
أو  نقترح أن يتم وبموجب نص دستوري .3

تشريع عادي أو انظمة وتعميمات تحديد 
االجراءات التي تستطيع السمطة التنفيذية ورئيسيا 
المجوء الييا في الظروف االستثنائية لعدم فتح 
الباب اماميا لممارسة ما تحمو ليا من تصرفات، 

 عمى الحقوق والحريات ذلك من خطرلما يشكمو 
يتم تطبيق اجراءات الضبط  ضرورة ان .4
في الظروف االستثنائية من ايقاف العمل  دارياإل

بمبدأ المشروعية وبعض النصوص الدستورية 
والقانونية بالتنسيق المشترك بين سمطات الدولة 
الثالثة وعدم حصرىا بيد السمطة التنفيذية لمنع 

 اساءة استعمال السمطة. 
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 المصادر
 اواًل: الكتب.

عن  دارةالفياض، مسئولية اإل د. ابراىيم طو .ٔ
 .ٖٜٚٔاعمال موظفييا في العراق، دار النيضة العربية،

د. احمد خورشيد حميدي المفرجي ود. صدام  .ٕ
 داريحسين ياسين العبيدي، الوجيز في القضاء اإل

 .ٕٚٔٓالعراقي، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 
د. سميمان محمد الطماوي، االسس العامة  .ٖ

 .ٜٗٛٔ، ٗة، ط يدار لمعقود اإل
د. سميمان مرقس، الوافي في شرح القانون  .ٗ

 .ٜٚٛٔ، ٙالمدني، المدخل لمعموم القانونية، ط 
، بغداد، داريد. شابا توما منصور، القانون اإل .٘

ٜٖٔ٘. 
،مبدأ المشروعية وضوابط الجرف د.طعيمة .ٙ

 ،دار النيضة العربية،ٖ،ط العامة لمقانون دارةخضوع اإل
 القاىرة

شيحا، مبادئ وأحكام القانون  د. عبد العزيز .ٚ
 بيروت .، الدار الجامعية، المبناني، دراسة مقارنو دارياإل
عثمان ياسين عمي، اجراءات اقامة الدعوى  .ٛ
ة في دعوى االلغاء والتعويض، منشورات الحمبي دارياإل

 .ٕٔٔٓالحقوقية، بيروت، 
 د. عمي محمد بدير واخرون، مبادئ وأحكام .ٜ

 .ٖٜٜٔ، كتب لمطباعة ،بغداد، دار الداريالقانون اإل
دار  داريد. ماجد راغب الحمو، القانون اإل .ٓٔ

 .ٜٜٛٔ، اإلسكندرية \المطبوعات الجامعية 
-حيدرادىم عبد الياديد.و  راضي مازن ليمود. .ٔٔ

دار ،اإلنسان وحرياتو األساسية حقوق
  ٕٛٓٓ،عمان،قنديل
د. ماىر صالح عالوي الجبوري، مبادئ  .ٕٔ

الموصل، لمطباعة والنشر،،دار الكتب داريالقانون اإل
ٜٜٔٙ. 

د. محسن خميل، دعوى االلغاء، دار  .ٖٔ
 .ٜٜٛٔالمطبوعات الجامعية، بيروت، 

د. محمد عصفور، البوليس والدولة، القاىرة،  .ٗٔ
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ABSTRACT: 

It is no secret to anyone that the 

administrative authorities in the state 

take charge of putting the legal rules 

into practice, and derive their powers 

and powers from the constitution, 

laws and regulations, so they exercise 

their duties in accordance with what 

was decreed and within the 

framework of the principle of 

legitimacy, but sometimes the state 

may be exposed to an exceptional risk 

or circumstance that requires 

implementation With special 

procedures to ward off this danger, the 

constitution often organizes how to 

deal with unusual and exceptional 

circumstances such as allowing 

suspension of work or non-

compliance with some constitutional 

and legal texts during the period of the 

exceptional circumstance and working 

according to a special legitimacy that 

differs from that followed in the 

higher circumstances Leading. 

Granting the administrative authority 

the right to enjoy exceptional powers 

during extraordinary circumstances 

does not mean freeing its hand and not 

being held accountable for the 

material and legal actions issued by it, 

it remains subject to censorship, either 

during the exceptional circumstance 

or even after its demise if any breach 

of rights and freedoms or any 

unjustified abuse is required. Because 

the aim of granting these powers to 

the administrative authority is to 

achieve public interests and to protect 

and maintain public order, it must 

adapt its actions in light of this, So we 

decided in this research to study the 

legal adaptation of the authorities of 

the administration in exceptional 

circumstances, especially in the event 

that the state is exposed to a pandemic 

that threatens the health of citizens 

and constitutes a threat to the life of 

society, by dividing the study into two 

topics, the first topic dealt with an 

explanation of what the exceptional 

circumstances are, and the second 

topic dealt with the authorities of the 

administration In exceptional 

circumstances and legal 

adaptation.We have reached, through 

the research, a set of conclusions 

regarding the degree mainly of the 

reality of Iraq and the procedures 

followed by the competent authorities 

in dealing with exceptional 

circumstances and ways to prevent 

them, as we have made some 

proposals that we believe would 

contribute to strengthening this 

important and sensitive aspect that is 

directly related to the sovereignty The 

state, the rights and freedoms of 

individuals. 

Key words: authorities, 

administration, judiciary, 

administrative law, the state . 

 


