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 حماية التوقع المشروع في قضاء المحكمة االدارية العليا 

 االستاذ الدكتور

 مازن ليلو راضي 

 مستشار مجلس الدولة

 

في         الكبير  التطور  و قاد  االداري  القضاء  مبادئ احكام  الى ظهور  االنسان  مفاهيم حقوق 
مختلفة   مضامين  من  تنبع  جديدة  القانوني    منهاوافكار  واالمن  القانون  التوقع    و سيادة  حماية 

 .المشروع  

 األوروبية، القوانين في التي وجدت حيزا للتطبيق األفكاراهم  من   المشروع  التوقع فكرة وتعد   
فكرة خلق  وهي  به أساسا مبدأ واصبح األوروبية، المجموعة قضاء  من   اإلدارات  كل تلتزم 
األفراد , ومن أوربا  لحقوق  ضمانا ، اليها المنتمية  الدول وإدارات  األوروبية للمجموعة الخاضعة

   .اخذ ينتشر في ارجاء هذا العالم المتشوق للعدل واحترام الحقوق 

والتوقع المشروع او الثقة المشروعة يتحقق عندما يكتسب الشخص ثقة مشروعة من القواعد       
القانونية المطبقة ,فيجب ان ال تصطدم معها بغتة قواعد قانونية جديدة لم تكن في الحسبان دون  

  (1) اتخاذ تدابير انتقالية لعدم المساس بالتوقعات المشروعة.

حلقات التطور في احكام القضاء االداري ويذهب البعض الى انها صورة  وتعد هذه الفكرة آخر  
ونعرض لكم في هذا البحث الموجز    من مبدأ االمن القانوني او الوجه الذاتي لها كما سيتبين لنا

الى التعريف بهذه الفكرة او المبدأ وشروط تطبيقه وموقف المحكمة االدارية العليا في العراق من  
 : االخذ به

 

 
احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتيري , العدالة التشريعية في ضوء فكرة التوقع المشروع, دار الفكر الجامعي,  1
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 ب االول المطل

 التعريف بمبدأ التوقع المشروع

مبدأ حماية الّتوّقعات المشروعة آلية دفاعية للحق المادي في   كما هو شأن االمن القانوني يعد 
بها. الملتزم  غير  والتعهدات  القانون،  تغييرات  االمن    (2)  مواجهة  بين  التشابه  من  الرغم  وعلى 

ثمة اختالفا بينهما ,ففي نطاق القرارات االدارية يعني مبدأ القانوني وفكرة التوقع المشروع , اال ان 
االمن القانوني ان قرارات االدارة يجب ان تكون متوافقة مع قاعدة موضوعية , وهي قاعدة ثبات 
نالها  التي  الثقة  الى حماية  فيهدف  المشروعة  الثقة  مبدأ حماية  اما   , القانونية  والمراكز  القواعد 

ود في حالة استقرار على االقل خالل فترة زمنية محددة , لذلك فان مبدأ  الفرد اي حقه في الوج
االمن القانوني يطبق بصورة مجردة , بدون االخذ باالعتبار الوضع الخاص للمستفيد من القرار , 
اما مبدأ التوقع المشروع فال يمكن اال ان يأخذ بعين االعتبار الوضعية الخاصة للمستفيدين من  

وبصفة االمن    القرار,  لمبدأ  الذاتية  الصورة  هو  المشروع  التوقع  فمبدأ   , النية  حسني  خاصة 
العام    من مبادئ القانون   مبدأ  ،  الفرنسي  القانوني  في الفقه  ،  المشروع  التوقع  ، ومبدأ  (3)   القانوني.

كان  التوقع هذا ما وأن لسلوك  الشخص  انتظار في عامة سلطة تتسبب  عندما  أنه فكرة عن يعبر
بنظر    السلطة  تلك  على  يجب   ،  شرعية  أو  مبررة   الظروف  إلى  استنادا التوقع  هذا  تأخذ  ان 

 (4)اعتبارها عندما تعدل عن التصرف الذي بنى على اساسه هذا الشخص توقعه. 

بمعنى آخر ان االدارة اذا كانت سبق وان اتخذت تصرفا قانونيا وتكون لدى الشخص صاحب    
توق التصرف  هذا  من  هذا المصلحة  عن  عدلت  االدارة  ان  اال   , سيستمر  التصرف  هذا  بان  ع 

 

 
   26ص المصدر نفسه,   2
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ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult-https://manifest.univ   تاريخ الزيارة
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4-O. Moréteau, L’estoppel et la protection de la confiance légitime, thèse, 
Université Jean Moulin Lyon III, 1990, p. 24.  
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االدارة   تصرف  بإلغاء  يطالب  ان  المصلحة  لصاحب  فان  التوقع  يخالف  نحو  على  التصرف 
   االخير , اال اذا كان هناك سببا كافيا او ملحا لتحقيق المصلحة العامة.

إذا كان المستقر في قوانين المرافعات أن المصلحة التي تبرر قبول وهنا البد من التنويه انه      
هذه الدعوى يجب أن تستند إلى حق اعتدى عليه أو مهدد باالعتداء عليه، فأن المصلحة في  

ال يشترط فيها أن تستند إلى حق لرافعها اعتدت عليه اإلدارة أو هددت باالعتداء عليه    الدعوى 
الم القضاء  في  الشأن  هو  وجود  دنيكما  من  التحقق  يكفي  وانما  ذي,  من  مصلحة  طلب 

صمت المشرع الفرنسي عن اشتراط المصلحة , خاصة وقد  وممكنة   او محتملة  وحالة   معلومة  
 . فمن باب اولى اليشترط وجود حق معتدى عليه في حالة التوقع المشروع في دعوى اإللغاء

تمرار منفعة او الحصول على منفعة او تحقق  فالتوقع المشروع ليس حقا قانونيا , وانما توقع الس
مصلحة معينة , مبنيا على سلوك او نشاط معين لإلدارة , ولكي يكون التوقع مشروعا يجب ان  
سلوكا   تشكل  ال  متفرقة  ادارية  ممارسات  الى  المستند  فالتوقع  وصحيحا.  ومنطقيا  معقوال  يكون 

  (5)  عا مشروعا.مطردا , او يستند الى تصرفات غير رسمية  ال يعد توق

  الذي   (6) القانوني  اليقين  مبدأ  من  ذاتي  متكرر كما بينا كجزء  بشكل  المبدأ  هذا  تقديم  هذا ويتم   
مشروعة    توقعات   حماية   , فمبدأ  (7) بالقانون   للتنبؤ   والقابلية  االستقرار:  معه الهدف نفسه    يشترك
  (8) .  سواء حد  على  القانوني االستقرارو   المعيارية اآلليات  بين التوازن  في يساهم

 

 
د. حسين جبر حسين الشويل  , نظرية التوقع المشروع في القانون العام , بحث منشور في مجلة الجامعة   5

 570ص   2/ 38العراقية , العدد  
ي تصرف االدارة الذي  في الحقيقة هذا الراي يتنافى مع اتجاه محكمة العدل االوربية التي لم تشترط الرسمية ف    

 استند اليه التوقع المشروع , كما سنبينه في هذا البحث الحقا.
6-: J.-B. Auby et J. Dutheil de la Rochère, Traité de droit admninistratif européen 
2014 ; J.-P. Puissochet et H. Legal, Le principe de sécurité juridique dans la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Cahiers du 
Conseil constitutionnel n° 11 (Dossier : Le principe de sécurité juridique) –décembre 
2001  
 
7-Franck Dudezert . De l’existence d’un principe de confiance légitime en 
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  المحكمة   قبل  من  المبدأ  هذا  صياغة  إذ تم  والسويسري   االلماني  وهذا المبدأ نشأ في القضاء      
أرملة     1956  نوفمبر  14  في  برلين  في  العليا  اإلدارية ان  في  وقائعها   تتلخص  قضية  في 

مسؤول سابق اكدت لها االدارة  أنها ستحصل على معاش إذا غادرت ألمانيا الشرقية إلى برلين  
ولكن  بعد ذلك ، ادركت اإلدارة أن  وقد قررت القيام بذلك وتم دفع المعاش لها فعال ,   .الغربية

الحصول على ه  الواقع  له في  يحق  المعني ال  االدارة على  الطرف  فأقدمت  المبلغ,  سحبت  ذا 
تم النظر في القضية من قبل  و   قرارها السابق وطلبت سداد المبالغ المستلمة على نحو غير مالئم

و الوضع  على  الحفاظ  في  األرملة  ثقة  حماية  وقررت  برلين  في  العليا  اإلدارية  تم   المحكمة 
 (9) .ارة الفيدراليمن قبل مجلس اإلد  1959أكتوبر  28تصديق هذا القرار في 

  في   اختراقا  فحقق   األوروبية   العدل  محكمة  قبل   من   كبيرة   بهذا المبدأ بسرعة   االعتراف   تم  و       
  ألمانيا  عقيدة  هذا المبدأ اساسيا في  أصبح العشرين القرن  من السبعينيات  وفي (10) البلدان مختلف
المحكمة  والفقه  الغربية    الدستورية   بالقيمة  صراحة   اعترفت   االتحادية  الدستورية  والتشريع كما ان 
 . (11) 1978 شباط 2  بتاريخ   قرارها له في

 المشروعة  التوقعات   حماية  فكرة  األوروبية  العدل  محكمة  تلقت   ،  األلماني  وتحت تأثير القانون     
 Werke -Lemmerzحكمها  في  ،  صراحة المبدأ وتبنت     (12) 1957  عام  من  مبكر  وقت   في

 

droit privéhttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01661304/document  
 
8-. L. Tartour, Le principe de protection de la confiance légitime en droit public 
français, RDP 2013. 307 (voir l’introduction).  
 
  9- OVG Berlin VII B 12/56, DVBl 72/1957, 503, note F. HAUEISEN.  
 
10- Franck Dudezert . De l’existence d’un principe de confiance légitime en 
droit privéhttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01661304/document  
  
11- Voir : RDP1979. 1654, obs. M. Fromont.  
12- CJCE, 12 juillet 1957, Algera c/ Assemblée commune de la CECA, aff. 
jointes7/56 et 3 à 7/57, Rec. p. 81, concl. Lagrange.  
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GmbH   في اوائل الستينات    القانوني  االمن  ان تبنت مبدأ  بعد     (13) 1965يوليو   13  من  اعتباًرا
 (14) كما اسلفنا سابقا . 

  ويتم    (15)للجماعة االوربية    القانوني  النظام  جزءا منحتى بات اليوم مبدأ التوقع المشروع      
مكتوب    مبدأ  إنه  باعتبار  تقييمه   غير  والزامها   انتهاكه  (16) للقانون   عام  االدارة  يرتب مسؤولية 

 (17)  . 1975مايو   14وهو ما قضت به  محكمة العدل األوروبية في  بالتعويض 

 

13- CJCE, 13 juillet 1965, Lemmerz-Werke GmbH c/ Haute Autorité CECA, aff. 
111/63, Rec. p. 836, concl. Roemer 
 
14- Le principe de sécurité juridique a été reconnu au début des années 1960. Voir 
: CJCE, 22 mars 1961, aff. jointes 42 à 49/59, SNUPAT c/ H. A, Rec. p. 103. –
CJCE,6 avril 1962, De Geus en Uitdenbogerd c/ Bosch, aff. 13/61, Rec. p. 97, 
concl. Lagrange.  
 
15- Voir : J.-Cl. Gautron, « Le principe de protection de la confiance légitime », in 
Le droit de l’Union européenne en principes, Liber Amicorum en l’honneur de J. 
Raux, Rennes, éd. Apogée, 2006, n° 86, p. 198  
 

 Juris ،" مكتوبةمصادر غير  ال   المبادئ العامة في قانون االتحاد األوروبي  J. Rideau   االستاذعرض    -16
Classeur Europe Treaty   مبدأ التوقع    باعتبارها جزءا من القانون االوربي  تعتمد محكمة العدل ومنها

 المشروع. وال يخفى ان المبادئ العامة للقانون هي "معايير متفوقة للقانون العام ، والتي ال تشكل مصدرا 
   قانون المكتوب. للمزيد ينظر:لل

 Le principe de sécurité juridique a été reconnu au début des années 1960. Voir : 
CJCE, 22 mars 1961, aff. jointes 42 à 49/59, SNUPAT c/ H. A, Rec. p. 103. –
CJCE,6 avril 1962, De Geus en Uitdenbogerd c/ Bosch, aff. 13/61, Rec. p. 97, 
concl. Lagrange.  
 
17- CJCE, 14 mai 1975, C.N.T.A. c/ Commission, aff. 74/74, Rec. p. 533, concl. 
Trabucchi . 
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البرتغال  إسبانيا  في  خاصة  ،  مختلفة  بلدان  في  المبدأ  تطور  لقد          و   بلجيكا  و  هولندا  و  ، 
وفي  (18)فنلندا  و    المتحدة  المملكة  المحكمة  ، جعلت   1994  ديسمبر  8  بتاريخ   شهير  حكم  . 
 (19) أساسيًا.  أمراً  المشروعة التوقعات  حماية ستراسبورغ في اإلدارية

والقضاء العادي في الحاالت التي يحكمها قانون    اما في فرنسا  فقد اخذ به مجلس الدولة       
التطورات األخيرة في اجتهاد يمكن ان تؤدي  االتحاد األوروبي دون المنازعات االخرى ومع ذلك  
  (20)مبدأ التوقع المشروع ,بشكل كامل ب المجلس الدستوري الى حمل مجلس الدولة إلى العمل

 المطلب الثاني

 حماية الّتوّقعات المشروعة  مبداساس ا

ألمن القانوني  اهمها ا كأساس قانوني لحماية الّتوّقعات المشروعة،    االلمان عدة افكارفقهاء  ال  طرح
 اهمها فيما يأتي:حماية حسن النية نستعرض بشكل موجز   مبدا ودولة القانون   مبدا و

 ألمن القانوني اوال: ا

الى        الفقه  من  جانب  المشروعة  مبدا  تقديم  ذهب  الّتوّقعات   مبدأ  من  ذاتي  كجزء  حماية 
على    (21) القانوني  االمن اعتبرت   معتمدين  فقد  األلمانية،  للفدرالية  الدستورية  المحكمة  اجتهاد 

 

18- Voir : L. Tertour, op. cit   
 
19- TA Strasbourg, 1èrech., 8 décembre 1994, Entreprise Freymuth, n° 9301085, 
AJDA1995. 555 ; JCP 1995. II. 22474.  
 
20-    CE,  22  janvier  2013,  n°  355844  ,Fédération  nationale  indépendante  
des  mutuelles   Dr.  fisc.  2013  ,n° 13, comm. 219, concl. N. Escaut : « le principe 
de confiance légitime, qui fait partie des principes  généraux du droit communautaire, 
ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans  les  cas  où  la  
situation  juridique  dont  a  à  connaître  le  juge  administratif  français  est  régie  
par  ce droit . 

 :  من انصار هذا الراي ينظر كل من -21
 



 

7 
 

أن: "األمن القانوني كعنصر أساسي لمبدأ دولة القانون، يقتضي أن يكون في وسع المواطن توقع  
من االطمئنان إلى االفراد  يجب أن يتمكن  فالتدخالت الممكنة للدولة، و أن يتصرف تبعا لذلك؛  

تجة عنه. به الحقا مع كل اآلثار القانونية النا  االعترافالمطابق للقانون النافذ، سيتم    مأن تصرفه
غير   آثارا  ناجزة  تصرفات  على  المشرع  يرتب  حينما  خابت  قد  ثقته  أن  يجد  المواطن  أن  غير 

بتصرفاته.   بادر  حينما  المواطن  عليها  عّول  التي  بتلك  مقارنة  يعني  و مالئمة  القانوني  األمن 
 . (22) فاألمرين متشابهين  بالنسبة للمواطن، في المقام األول، حماية ثقته

الحقيق    الثبات  وفي  تتطلب  القانوني  االمن  ان فكرة  بينا  االساس حيث  بهذا  التسليم  يمكن  ة ال 
رجعية   عدم  عناصره  ومن  لألفراد  القانونية  المراكز  بثبات  ذلك  لتعلق  القانونية  للقواعد  النسبي 
القانون على الماضي وعدم المساس بالحقوق المكتسبة , فعلى الرغم من التشابه الكبير بين مبدأ  

 القانوني والتوقع المشروع اال انهما يختلفان من ناحيتين:  االمن

الناحية االولى : ان االمن القانوني يمثل قيدا ضابطا موضوعيا على سلطة التشريع ينبغي ان  
تتقيد به في  اصدار الفانون وبعكسه فان القانون يوسم بعدم الدستورية, والطعن بعدم دستوريته ال  

ينفذ في مواجهة االفراد, اما في حالة مبدأ التوقع المشروع فال ينهض يتطلب اصدار قرار اداري ل
  , بالذات  محددين  اشخاص  مواجهة  في  قانونيين  تصرفين  او  قرارين  مواجهة  في  اال  المبدأ 
التصرف االول يخلق في ذهن االفراد حالة من التوقع المشروع باستمرار منفعتهم او مصلحتهم  

معقولة واسانيد  اسس  على  او  بناءا  قرارها  عن  االدارة  عدول  في  فيتمثل  الثاني  التصرف  اما   ,
تصرفها االول بما يخالف هذا التوقع ,دون مبرر واسباب تفتضيها المصلحة الملحة او الضرورية  

  . 

 

: J.-B. Auby et J. Dutheil de la Rochère, Traité de droit admninistratif européen 
2014 ; J.-P. Puissochet et H. Legal, Le principe de sécurité juridique dans la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Cahiers du 
Conseil constitutionnel n° 11 (Dossier : Le principe de sécurité juridique) –décembre 
2001 
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  اما التوقع المشروع فيضمن ،  الثابتة والمستقرة  يضمن الحقوق    ان االمن القانوني  الناحية الثانية:  
الكلمة أو الوعد المقّدم حتى وإن لم يكن ذلك مقترنا بوثيقة أو سند قانوني، وهذا ما تؤّكده   احترام

لم المحكمة   الواقع، ما  بأنها: "كل وضع في  المشروعة  للثقة  بتعريفها  المجموعة األوروبية  عدل 
ق، وأن يكون القانون واضحا ودقيقا حتى  يقّرر خالف ذلك، تقّدر على ضوء قواعد القانون المطبّ 

 (23)  يمكن للفرد أن يعرف حقوقه وواجباته ويتخذ موقفه على ضوء ذلك".

 ثانيا: سيادة  القانون 

مبدأ سيادة القانون من المبادئ األساسية لتحقيق العدالة وهو من أهم األهداف التي تسعى      
القانون    مع  بمختلف هيئاتها ,  الدول إلى تحقيقها , وهو يعني خضوع السلطة األفراد إلى حكم 

, والدولة التي يخضع فيها األفراد والحاكم لحكم القانون يطلق عليها تسمية    الصادر عن الدولة
, ومن ثم فان الخضوع    الدولة القانونية على أن خضوع الحاكم يكون باالستناد إلى التقييد الذاتي

 ضوع األفراد له. من جانب الحاكم للقانون يختلف عن خ

بداية القرن العشرين ، عّرف هانز كيلسن ، حكم القانون بأنه "الدولة التي يكون فيها قسم  وفي   
هذا   في  القوة  هذه  مثل  العثور على  فيه  يتم  الذي  النوع  من  القانونية  للمعايير  الهرمي  التسلسل 

 (24) ."المجال المحدود 

هذا        أن  على  الدول  تتفق  ما  الشرعية  وغالبًا  طابع  تصرفاتها  يمنح  الذي  هو  الخضوع 
  .ويضعها في مصاف الدول القانونية وبخروجها عنه تصبح دولة بوليسية

 
23 https://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2000_2038/pays_bas_9444.html 
Consulte  le  24/12/200  
 

 .5أنظر: د. عبد المجيد غميجة، المصدر السابق,  ص   نقال عن 
 
، مؤسس المدرسة المعيارية أو النظرية الخالصة للحق،    (1973-1881الفقيه النمساوي هانز كيلسن )  24

بج للحق"  درس  الخالصة  "النظرية  مؤلفاته:  أشهر  من  كاليفورنيا.  بجامعة  للقانون  أستاذا  عمل  فيينا،  امعة 
(1934.( 
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هناك فرقا بين المفاهيم  , اال ان    ومن الجدير بالذكر انه ليس لسيادة القانون عالقة بالديمقراطية
ي سيادة القانون بمفهوم الدولة الليبرالية  إذ يقرن المفهوم السياس .القانونية والسياسية لسيادة القانون 

بمعنى ان الدولة ال يمكن ان تقوم مالم تكون    (باعتبارها )الدولة التي تحمي الحريات األساسية
 .ملزمه باحترام الحد األدنى من الحريات األساسية

القانون  من جانبين االول ان افتراض أن سيادة  من النقد،  هذا االساس  م يسلم  وفي الحقيقة ل    
واإلعالن   باالستقرار  المتعلقة  الضمانات  جل  الن  نظر  محل  المشروع  التوقع  مبدأ  اساس  هي 
والمقاضاة والقواعد القانونية التي تنطبق على العالقة بين االفراد، او بينهم وبين الدولة ، والهدف 

  (25)  .القانون من أي عمل قانوني، تشريعيا كان ام إداريا أو قضائيا ، هو اعمال مبدأ سيادة 

المشروعية، ال   لمبدانظرية دولة القانون القائمة على الخضوع التام للقانون وفقا  اما الثاني فان   
يمكن أن تكون أساسا لحماية الّتوّقعات المشروعة بما يتضمنه ذلك من تقييد للسلطات المعيارية.  

إن هناك من ذهب العتبار أن فكرة الثقة أو الّتوّقعات المشروعة تمثل إضعافا لدولة    خاصة و
 (26) .القانون 

 : مبدأ حسن النيةثالثا

مبدأ يكمن في    حماية الّتوّقعات المشروعةذهب فقهاء القانون الخاص الى ان اساس مبدأ        
القانونية   المبادئ  أهم  أحد  النية  يحسن  القاضي  تدخل  التي  خاللها  من  من  حالة  على  للحفاظ 

 .التوازن العقدي، من خالل فرض التزامات قانونية على طرفي التعاقد 
 

25- Jean-Pierre PUISSOCHET , Le principe de sécurité juridique dans la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil . 

 
26  Paraskevi Mouzouraki, Le principe de confiance légitime en droit administratif 
hellénique, RFDA, 2005, p. 143 
  

, التأصيل القانوني لمبدا حماية التوقعات المشروعة , بحث منشور على الموقع    نقال عن : شول بن شهرة
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult االلكتروني: تاريخ    

9/8/2020الزيارة   
 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult
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ية في العقود ، للتخفيف من صرامة بعض النصوص القانونية التي  ظهر مبدأ حسن النوقد      
حرفَي إلى ما يخالف روح العدالة وجوهرها، وهو من المبادئ األساسية التي  القد يؤدي تطبيقها  

تم تكريسها سواء على مستوى القانون العام أو على مستوى القانون الخاص، نظَرا لدوره الهام من  
ملية، إذ هو مصدر خصب للقاعدة القانونية، وأحد الوسائل التي يستخدمها  الناحيتين النظرية والع

 . المشرع والقاضي إلدخال القاعدة األخالقية في القانون 

المبدأ   هذا  تطبيق  مجاالت  ان  بالذكر  الجدير  يشمل  ومن  و  العقود  دائرة  في   مرحلتي   هو 
نية قبل التعاقد". كما يعمل هذا  التفاوض على شروط العقد، ويسمى في هذه الحالة "بمبدأ حسن ال 

طرفي الرابطة العقدية في أثناء تنفيذ شروط    والتزامات المبدأ على مراعاة التوازن العقدي لحقوق  
 ( 27) .وبنود العقد، ويسمى في هذا الحالة "بمبدأ حسن النية التنفيذي

باألمانة،  ف      االلتزام  المتعاقدين:  من  كل  على  فرض  اإلعالم، القانون  التعاون،  النزاهة، 
االلتزامات  المشروعة وغيرها من  الثقة  احترام  اإلنصاف،  النية وهذا    التحذير،  الدالة على حسن 

أن تطبيقاته  المبدأ يعد الحد االدنى من المعايير التي يجب على االدارة التعامل بها مع االفراد , و 
ضرار بالمصلحة المبررة المشروعة للطرف العديدة والمتنوعة ال تخرج عن حدود مراعاة عدم اإل

العقد،   في  لدى المقابل  مشروعا  توقعا  يولد  نحو  على  االدارة  تصرف  يعد  االساس  هذا  وعلى 
االفراد , ثم اقدامها على تصرف آخر خالفا لهذا التوقع دون اسباب معتبرة  مخالفا لمبدأ حسن  

 النية.  

 في رسالتها عن مبدأ حماية    Sylvia Calmes  وفي هذا المجال تنتقد)سيلفيا كالميس(           
التوقع الشرعي في القانون االلماني واالوربي والفرنسي، ارجاع اساس هذا المبدأ الى مبدأ حسن  

 (28) .لهأساسا  هحماية الثقة المشروعة، أكثر منل وتعتبر االخير شرطا ، النية 

 

 
, التأصيل القانوني لمبدا حماية التوقعات المشروعة , بحث منشور على الموقع   شول بن شهرة 27

تاريخ   php/archives/archive/facultouargla.dz/index.-https://manifest.univااللكتروني:
 9/8/2020الزيارة 

 

https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult
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 المشروعرابعا: راينا في االساس القانوني لمبدأ التوقع 

بعد ان استعرضنا االسس التي قيلت في تحديد هذا المبدأ نرى ان االساس الدقيق انما يكمن      
التي تحكم العالقات القانونية بين    المفاهيم األخالقية  باعتبارها من اهم  في فكرة العدل واالنصاف

القرارات التي تصدر    تمنحمجموعة من القواعد التي   االفراد  فالعدالة واالنصاف تقتضي وجود  
القاضي بسلطات واسعة في  عن   فيه  يتمتع  الذي  القضاء االداري  المرونة سيما  القضاء بعض 

انونية ووعودها التي خلقت هذا النوع اثبات تعسف االدارة وتجاوزها القة النابعة من تصرفاتها الق
من التوقع فيحكم في ضوء ما تتطلبه المنازعة االدارية من موازنة بين المصلحة العامة ومصلحة  

 العقل والعدالة.  اعمال  األفراد وما تمليه عليه 

اإلجرائية مطلوبة        العدالة  أو  الطبيعية  العدالة  أن  تتضمن  المشروعة  التوقعات    من ففكرة 
يعين حقوًقا أو امتيازات أو التزامات فردية ،  السلطة اإلدارية ليس فقط عند اصدار القرار الذي

 تتسبب االدارة فيها بتقويض التوقعات المشروعة للفرد. لكن في كل مرة

ت      لم تعد  العامة  المحافظة  دون ضابط  حقوق  ال حريات و ال  تقييد عني  فالمصلحة  ينبغي  ، بل 
بتنظيم االدنىواالكتفاء  الحد  في  يمكن  ف،  ها  ال  العدالة  على  قائمة  حصانة  يملك  شخص  كل 

 . المجتمع وتحقيق الصالح العامانتهاكها حتى باسم رفاهية 

 المطلب الثالث 

 شروط تطبيق مبدأ حماية التوقعات المشروعة 

المختلفة على      الدول  القضائية في  التطبيقات  لم تستقر  المشروع   التوقع  بالنظر لحداثة مبدأ 
من  نستنتج  ان  يمكن  اننا  اال   , المبدأ  إلعمال  وثابته  معينة  وشروط  اجراءات  توافر  ضرورة 

 : االحكام المتوفرة ثالثة من الشروط التي تجمع عليها مختلف المحاكم في دول االتحاد االوربي 

 اوال: ان يكون التوقع مبنيا على تصرف اداري سابق

 
28 Sylvia Calmes : Du principe de protection de la confiance légitime en droits 
allemand, communautaire et français, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 
2001.p42 
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قرار  شكل  في  لإلدارة  سابق  تصرف  وجود  المشروعة  التوقعات  حماية  مبدأ  لتطبيق  المهم  من 
اداري او تصرف قاد الى حصول التوقع بان مصلحة الفرد مضمونه وستستمر, فاذا كان التوقع  

وقائع الى  استندت  قناعات  او  معلومات  الى  آمال   مستندا  او   , االدارة  تصرفات  عن  خارجة 
وهنا البد ان    (29) وتمنيات صاحب الشأن ال يمكن االستفادة منها لالدعاء بحصول توقع مشروع.

قد تساهلت في شروط هذا التصرف النابع من االدارة فلم  عدل األوروبية  المحكمة    نشير الى ان
المشار  تعريفها للثقة المشروعة  يتبين من  بوثيقة أو سند قانوني، وهذا ما  تشترط ان يكون ثابتا  

بأنها: "كل وضع في الواقع، ما لم يقّرر خالف ذلك، تقّدر على ضوء قواعد القانون  اليه سابقا  
واض القانون  يكون  وأن  ويتخذ المطّبق،  وواجباته  حقوقه  يعرف  أن  للفرد  يمكن  حتى  ودقيقا  حا 

 (30)موقفه على ضوء ذلك".

ومن المهم القول انه ال يلزم ان يحصل التوقع استنادا الى قرار صريح فمن الممكن ان يحصل  
باتخاذ  المعقول  تأخرها غير  او  امتناعها عن تصرف معين  او  اتخاذ االدارة موقفا سلبيا  نتيجة 

توقعا مشروعا يصلح االستناد عليه. وفي ذلك قضت المحكمة االوربية بوجود التوقع    قرار خلق
نتيجة   لديه  تولد  الذي  التوقع  ذلك   , الدولة  المستلمة من  باإلعانة  بالحق  المدعي  لدى  المشروع 
معايير   مع  متطابقة  كانت  اذا  وفيما  يستلمها  كان  التي  االعانة  في حسم موضوع  اللجنة  تأخر 

شهرا ( , تولد لدى المدعي توقعا    26وربي , فحين يتأخر قرار اللجنة لمدة تزيد على)  االتحاد اال 
مشروعا بان االعانة التي يتسلمها متطابقة مع المعايير القانونية , فالتأخر في قرار اللجنة يصلح  

 ان يكون اساسا لتوقع الشخص المشروع. 

 

29- CJCE, arrêt du 1erfévrier 1978, Lührs, 78/77.  
 
 
30. https://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2000_2038/pays_bas_9444.html 
Consulte  le  24/12/200   

 .   5، مبدأ االمن القانوني وضرورة االمن القضائي ، المصدر السابق ، ص نقاًل عن د. عبد المجيد غميجة
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يمثل   الشخص  اذا كان تصرف  بانه  المحكمة  ذلك    وقد اضافت  فإن  التأخر  اسباب  جزءا من 
 (31) سيكون سببا النتفاء معقولية التوقع.

 نشر   مجرد   ،   صريح  التزام  أي  حالةغياب   وفي حكم الحد المحاكم في انكلترا قضي انه في   
أو السلطة  من  ضمنا  تعهدا  تشكل  اإلجراءات   المعايير    أو   المعايير  هذه  الستخدام  اإلدارية  قبل 
يرتب   قرار  التخاذ   اإلجراءات  ان  تحترم  بأن  مشروعة  توقعات   الجمهور  لدى  يصلح   هذا  اإلدارة 

تدعى قضية )    االلتزام؟ بKhanففي قضية اخرى  تتعلق  في    المقيمين  الباكستانيين  من  اثنين( 
 ،  الداخلية  وزارة  من تعميم  نسخة  على  حصال  ،  الخارج  من  طفل  تبني  يرغبان في  كانا  انكلترا ،

المتبنى وال    اإلجراءات    رسمت   التي بالموافقة إلدخال الشخص  الخاصة بالحصول على شهادة 
ومعايير مختلفة    وضع اجراءات القرار بذلك ، اال ان الوزير تجنب اجابة الطلب من خالل   صدار

أعلنها التي  تلك  اصدرت    التعميم عن  االعمام  وقد  ان  أساس  على  قرارها  االستئناف  محكمة 
 ( 32)لية اوال قد خلق لدى المدعي توقعا مشروعا .الصادر من وزير الداخ

 ثانيا: ان يكون التوقع معقوال

الثاني العمال  يكون    الشرط  التوقع مشروعا معقوال, والتوقع  المشروع هو ان يكون  التوقع  مبدأ 
قرارها   عن  عدولها  او  االدارة  تغيير  باحتمال  الشخص  تنبئ  ال  الحال  ظروف  كانت  اذا  كذلك 

 (33) وتصرفها السابق, بان يكون القرار او التصرف الجديد مباغتا وبدون اجراءات ممهدة .

 

 
31  Robert Thomas Legitimante Expectatation and Proportionality in Administrative 
Law ,Oxfod, Portland-Oregon, 2000 ,p54 

 577نقال عن د. حسين جبر حسين الشويل , المصدر السابق , ص 
 
32 R. v. Secretary of State for the Home Department, ex p. Khan, précitée, note 26. 
33- TPI, arrêt du 6 juillet 1999, Forvass, T-203/97, point 70 
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احتماال كبيرا بان الشخص يعلم او من السهل عليه ان يعلم بان االدارة ستعدل  اما اذا كان هناك  
عن تصرفها او ستتخذ سلوكا مغايرا , فال يعد ذلك توقعا مشروعا, والقاضي يقدر ذلك في ضوء 

 الوقائع والظروف الخاصة بالدعوى. 

( بوجوب  ste-KPMGوفي هذا المجال قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمة في قضية )   
شأن   من  كان  ما  اذا  الضرورية  االنتقالية  واالحكام  االجراءات  باتخاذ  الالئحية  السلطات  قيام 
القواعد الجديدة التي قررتها ان تعتدي او تمس بالمراكز التعاقدية النافذة والمبرمة وفق القانون ,  

الد  مجلس  حكم  اسس  وقد  القائمة  بالحقوق  واالضرار  الفجائي  لالنتقال  آنف  تجنبا  الفرنسي  ولة 
الذكر مبدأ احترام االوضاع القائمة وعدم جواز اصدار االجراءات التشريعية او االدارية المفاجئة  
واشترط لتحقيق حالة الخرق لألوضاع المستقرة وفق القانون القديم توافر عنصرين: االول يتمثل  

والثاني   الواجبة,  بالثقة  آو  باالستقرار  الماس  التغيير  فجائية  بين  في  التوازن  باختالل  يتمثل 
المصالح المعتبرة وعلى صاحب الشأن اثبات التدخل الفجائي بسلوك اداري او بتعديالت نصية  
السابق  السلوك  ظل  في  يتوقعها  ان  له  يكن  لم  في صورة  القانوني  مركزه  على  سلبا  اثرت  قد 

 ( 34) للمشرع واالدارة.

 

 ثالثا مشروعية التصرف االول لإلدارة  

في اغلب الدول التي تأخذ بمبدأ التوقع المشروع ,  ان الشرط الثالث لعد التوقع مشروعا    المستقر
يتمثل في ان يكون التصرف الذي اتخذته االدارة وبني عليه التوقع مشروعا, على اعتبار ان مبدأ  

 التوقع المشروع يحمي مصلحة مشروعة جديرة بالحماية.

توسع واستقر على انه  في حالة استناد صاحب المصلحة اما في القضاء االداري االلماني فقد   
على قرار غير مشروع كما لو تجاوزت االدارة فيه الختصاصها, فان على القاضي ان يوازن بين  
امرين ثم يرجح احدهما على اآلخر يتمثل االول في مراعاة مبدأ المشروعية اما الثاني فيتمثل في 

  14  في  برلين  في  العليا  اإلدارية  ما قضت به المحكمة    لكمراعاة مبدأ االمن القانوني , ومن ذ 

 
 . 166د. رجب محمود طاجن  ، المصدر السابق، ص 34
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صاحب   1956  نوفمبر أن  اإلدارة  ادركت  فعندما   , سابقا  اليه  المشار  قضية)األرملة(   في 
على   أقدمت   , المذكور  المالي  االمتياز  على  الحصول  لها  يحق  ال  قرارها   المصلحة  سحب 

وعندما   المستلمة  المبالغ  سداد  وطلبت  اإلدارية  السابق  المحكمة  قبل  من  القضية  في  النظر  تم 
وقررت حماي برلين  في  الذي  العليا  االدارة  قرار  ان  الوضع رغم  على  الحفاظ  في  األرملة  ثقة  ة 

 (35).استند اليه التوقع لم يكن مشروعا

 المطلب الرابع 

 موقف المحكمة االدارية العليا من مبدأ التوقع المشروع

 

مجلس   سابقة تقدمت بها علىاستلهمت المحكمة االدارية العليا مبدأ حماية التوقع المشروع في  
وفرنسا   مصر  في  الشأنالدولة  هذا  في  الحديث  قضائها  فهم  ويتجلى  ألحكام في  المتطور    ها 

اإلداري   واستقرارها  ونظرياته  القانون  أحكامه  ال  وتأصيل  الدولة  فعلى  مجلس  ان  من  في رغم 
هذا في    ماقد سبقه  العراقي, اال ان مجلس الدولة  والمصري  ه الفرنسي  يد انشأ بعد نظير ق  العراق
نظام  المحكمة االدارية العليا باعتبارها المحكمة االعلى في  من  متميزة  احكام    من خالل  المجال

 . في مجاالت حقوق االنسان و االمن القانوني وحماية التوقع المشروع القضاء االداري 

 بواجب االدارة بحماية التوقع المشروع للمخاطبين بقراراتها . قضت في مناسبتين  من ذلك انها 

   3/2021/ 24بتاريخ    2018/ 2071اصدرت المحكمة االدارية العليا قرارها المرقم  ففي دعوى   
ان   توقعاالمتضمن  الموظف  يمنح  بإصدارهما  قانونا  مختصة  جهة  من  اداريين  امرين    صدور 

من االدارة صحية , وال يجوز لإلدارة ان تصدر قرارا  القواعد المطبقة    بانثقة  ال  سبهويك  مشروعا
 جديد خالفا لقراريها االولين تتذرع فيه بفهمها الجديد للنصوص القانونية . 

( في  22905المميز )المدعي( يطعن باألمر االداري المرقم )   انوتتلخص وقائع الدعوى في    
المتضمن الغاء تأجيل دراسة الدكتوراه في اختصاص الهندسة البيئية من جامعة    9/2017/ 14

 

  35- OVG Berlin VII B 12/56, DVBl 72/1957, 503, note F. HAUEISEN.  
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(UTM  في ماليزيا للعام الدراسي )واعتبار التأجيل غير قانوني وعد المدة من    2014-2013 ،
راسة , فأصدرت محكمة القضاء اإلداري قرارها  ضمن مدة الد   2015/ 6/10لغاية   4/2014/ 13

 .برد الدعوى لألسباب الواردة فيه   8/2017/ 6( المؤرخ في 1792/2018المرقم )

الحظت   ولدى طعن المدعى بقرار محكمة القضاء اإلداري قضت المحكمة االدارية العليا )...
العليا ان المدعي تدريسي في كلية الهندسة الت ابعة للجامعة المستنصرية وانه  المحكمة االدارية 
( في ماليزيا وانه قدم طلبا  UTMسبق وان منح اجازة دراسية إلكمال دراسة الدكتوراه في جامعة )

الدراسي  دراسته لتأجيل   العام  وقد   2014-2013في   , السرطان  بمرض  اصابة  زوجته  بسبب 
    2014/ 19/6( في  2126)  اصدرت دائرة البعثات والعالقات الثقافية وبناء على االمر الجامعي

( المرقم  في  18510كتابها   )12/6 /2014    , اخرى  بدولة  الدراسة  بلد  وتغيير  دراسته  بتأجيل 
بتاريخ   عمله  في  المدعي  باشر  المذكور  االمر  الى  باألمر    2014/ 13/4واستنادا  والحاقا   ,

( المرقم  كتابها  الثقافية  العالقات  دائرة  اصدرت  بالتأجيل  في  2074االداري   )20/1 /2015  
شهادة   على  للحصول  تركيا  في  )يلدز(  جامعة  الى  المدعي  دراسة  جهة  تغيير  على  بالموافقة 

اال ان دائرة   ،   2015-2014الدكتوراه ولمدة اربعة سنوات عدا مدة دراسة اللغة وللعام الدراسي 
لمتضمن  واصدرت قرارها المطعون فيه ا  14/9/2017البعثات والعالقات الثقافية عادت بتاريخ  

(  14الغاء تأجيل دراسة الدكتوراه ) ألنه ال يوجد نص قانوني في قانون االجازات الدراسية رقم )
يجيز تأجيل دراسة وان مدة الدراسة تبدأ من تاريخ انفكاك المدعي من الوظيفة...    2009لسنة  

وحيث     ,) الدراسة  مدة  من ضمن  التأجيل  مدة  وان  وتعتبر  سبق  كانت  اذا  االدارة  اتخذت  ان 
تصرفا قانونيا وتكون لدى الشخص صاحب المصلحة من هذا التصرف توقع بان هذا التصرف 
لصاحب  فان  التوقع  يخالف  نحو  على  التصرف  هذا  عن  عدلت  االدارة  ان  اال   , سيستمر 

. وحيث ان دائرة البعثات والعالقات الثقافية قد المصلحة ان يطالب بإلغاء تصرف االدارة االخير 
كتا )اصدرت  المرقم  في  18510بها  اصدرت   2014/ 12/6(  انها  كما  المدعي  دراسة  بتأجيل 

الذي حصر    قرارا آخر تضمن تغيير بلد الدراسة بدولة اخرى من جهتها ودون طلب من المدعي 
قد  بذلك  تكون  فإنها  زوجته,  بمرض  المتعلقة  الظروف  لمواجهة  بالتأجيل  المدعي    طلبه  منحت 

المطبقة    بانثقة  ال  واكسبته  مشروعا  توقعا الثقافية صحيحة  القواعد  والعالقات  البعثات  دائرة  من 
الستناده الى امرين  إداريين صدرا من  معقوال ومنطقيا    وموافقة للقانون  , وحيث ان توقعه هذا
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واصدرت   عادت  الثقافية  والعالقات  البعثات  دائرة  ان  وحيث   , بإصدارهما  قانونا  مختصة  جهة 
فيه   المطعون  عام القرار  منذ  نافذة  كانت  التي  القانونية  للنصوص  الجديد  فهمها  الى  مستندة 

2009     , المشروعة  ومصلحتهم  لألفراد  القانوني  بالوضع  يمس  ال  ان  يجب  الجديد  فهمها  فان 
وحيث ان قرار المحكمة  المطعون فيه قضى بغير ذلك مما يستوجب نقضه , وحيث ان موضوع  

(  22905الحكم بإلغاء االمر االداري المطعون فيه المرقم )  الدعوى صالح للفصل فيه , لذا قرر
 (36)  (.9/2017/ 14في 

قد طبقت معايير القضاء االوربي في هذا ويتضح من الحكم المذكور ان المحكمة االدارية العليا  
 الخصوص فبحثت في الشروط اآلتية:

 ؟ التوقع مبنيا على تصرف اداري سابقهل اوال: 

ان )   فوجدت  الجامعي  االمر  على  وبناء  الثقافية  والعالقات  البعثات  في 2126دائرة   )
وتغيير    الدراسةبتأجيل    6/2014/ 12( في  18510كتابها المرقم )قد اصدرت      6/2014/ 19

المرقم ) بالتأجيل اصدرت كتابها  باألمر االداري  , والحاقا  بدولة اخرى  الدراسة  ( في 2074بلد 
  اخرى. تغيير جهة دراسة المدعي الى جامعة  بالموافقة على   1/2015/ 20

 او قد بني على اسباب معقولة؟   معقوالالذي ترسخ في ذهن المدعي  التوقع  كان هلثانيا: 

العليا قد وجدت ان صدور الكتابين المذكورين من الممكن ان يكونا   يبدو ان المحكمة االدارية 
نجد انه واستنادا الى االمرين المذكورين قد قناعة معقولة لدى المدعي بان تصرفه مشروعا , لذا  

 باشر في عمله بعد عودته الى العراق.  

 مشروعا؟ إلدارة ا : هل كان التصرف او القرار االول الصادر من  ثالثا 

دائرة البعثات والعالقات الثقافية بتأجيل الدراسة وتغيير في الحقيقة ال يمكن التسليم بذلك فقراري  
( لسنة  14نص قانوني في قانون االجازات الدراسية رقم )  لم يستندا الىبلد الدراسة بدولة اخرى ,  

الوظيفة  2009 من  المدعي  انفكاك  تاريخ  من  تبدأ  الدراسة  مدة  وان  دراسة  تأجيل  لذا   يجيز 

 
 1343في الدعوى المرقمة )   3/2021/ 24بتاريخ  2071/2018حكم المحكمة االدارية العليا المرقم  36
 , غير منشور(2018تمييز//اداري قضاء /
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االدارة   التأجيل من  اعتبرت  و مدة  الدراسة  مدة  االداري استندت  ضمن  القضاء  ذلك    محكمة  الى 
 .  وقضت برد الدعوى 

لعد التوقع مشروعا ان    اشترطت اغلب الدول التي تأخذ بمبدأ التوقع المشروع ,     وقد بينا آنفا ان
التوقع   مبدأ  ان  اعتبار  على  مشروعا,  التوقع  عليه  وبني  االدارة  اتخذته  الذي  التصرف  يكون 

 المشروع يحمي مصلحة مشروعة جديرة بالحماية. 

على   المصلحة  استناد صاحب  حالة  في  بانه  وقضى  االلماني  االداري  القضاء  توسع  في حين 
ان يوازن بين مراعاة مبدأ المشروعية و مبدأ االمن القانوني  قرار غير مشروع, فان على القاضي  

في قضية)األرملة(  المشار اليه سابقا , فعندما    , ويغلب احدهما على اآلخر وفقا للمصلحة كما 
 ادركت اإلدارة أن صاحب المصلحة ال يحق لها الحصول على االمتياز المالي المذكور .

االد  المحكمة  ان  نجد  القضية  هذه  الثقة  وفي  اعتبارات  غلبت  قد  العليا  و بارية  االدارة  تصرفات 
على عدم مشروعية القرار او عدم استناده الى نص قانوني صريح بمعنى ادق  االستقرار القانوني 

اما القرار   6/2014/ 12بتاريخ    , آخذه بنظر االعتبار ان القرار الذي بني عليه التوقع قد صدر 
فقد صدر  المط فيه  جاء      2017/ 14/9  بتاريخعون  العليا  االدارية  المحكمة  قضاء  ان  ويبدو 

 متماشيا مع نهج القضاء االلماني بهذا الخصوص.

 

قد المدعي    وتتلخص وقائع الدعوى في اناما حكمها اآلخر فقد كان في مجال قضاء الموظفين  
طلبا الى دائرته  حصل على قرار بالمصاحبة الزوجية وكان يروم اكمال دراسته للماجستير وقدم  

التعليم   وزارة  في  دراسي  ملف  فتح  اليه  الموما  من  يتطلب   ( بانه  االدارة  واجابت  الممانعة  لعدم 
العالي والبحث العلمي بعد استحصال موافقتهم على المصاحبة الزوجية وال يتطلب عدم ممانعة  

ا الكتاب  التشريعي اعاله ( واشار  النص  له ورد في  السماح  الفقرة  من وزارتنا كون  الى  لمذكور 
(1 ( رقم  )المنحل(  الثورة  قيادة  مجلس  قرار  من  في  111(  بان    ،  17/1/1980(  التي قضت 

لزوج المرافقة  للموظف  خارج  تهيسمح  الشهادة في  الحتساب  عاد  الشهادة  على  وبعد حصوله   ,
  2009( لسنة  14باألمر االداري المتضمن احتساب شهادة للماجستير وفقا للقانون رقم )فتفاجئ  
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)و  رقم  الدراسية  االجازات  منح  لســـنة  165تعليمات  الثورة    2011(  قيادة  مجلس  قرار  وليس 
 )المنحل( . 

 ( المرقم  قرارها  الموظفين  قضاء  محكمة  اصدرت  في  179/2019وقد  المؤرخ   )11 /2/2019   
 .برد الدعوى لألسباب الواردة فيه 

الحظت المحكمة   اال ان المحكمة االدارية العليا طبقت نظرية حماية التوقع المشروع فقضت )..
العليا ان المدعي موظف في وزارة الكهرباء وقد حصل على   اجازة للمصاحبة الزوجية  االدارية 

, كما حصل على عد ممانعة    30/10/2013بتاريخ    7044بموجب االمر الوزاري ذي العدد  
وقد تضمن كتاب عدم    2/12/2013في    17/9108من الوزارة إلكمال دراسة الماجستير بالعدد  

ا العالي والبحث  التعليم  اليه فتح ملف دراسي في وزارة  الموما  بعد  الممانعة )يتطلب من  لعلمي 
استحصال موافقتهم على المصاحبة الزوجية وال يتطلب عدم ممانعة من وزارتنا كون السماح له  

( الفقرة  الى  المذكور  الكتاب  واشار   ) اعاله  التشريعي  النص  قيادة  1ورد في  ( من قرار مجلس 
  ته جيسمح للموظف المرافقة لزو التي قضت بان   ،  1/1980/ 17( في  111الثورة )المنحل( رقم )

( من المادة )الرابعة واالربعين( المعدلة من قانون الخدمة المدنية  4في خارج العراق، طبقًا للفقرة )
المعدل، بالدراسة على نفقته الخاصة في البلد الذي يدرس فيه الزوج، او    1960( لسنة  24رقم )

نونيا وتكون لدى ان االدارة اذا سبق وان اتخذت تصرفا قاوحيث  الذي يزاول اعمال وظيفته فيه،  
الشخص صاحب المصلحة من هذا التصرف توقع بان هذا التصرف سيستمر , اال ان االدارة 
بإلغاء   يطالب  ان  المصلحة  لصاحب  فان  التوقع  يخالف  نحو  على  التصرف  هذا  عن  عدلت 

االخير   االدارة  بالعدد    .تصرف  الممانعة  بكتاب عدم  الكهرباء  ان وزارة  في    17/9108وحيث 
القواعد المطبقة    بانثقة  ال  واكسبته  مشروعا  منحت المدعي توقعا  , تكون بذلك قد 2/12/2013

الستناده لصدوره  من معقوال ومنطقيا  صحيحة وموافقة للقانون  , وحيث ان توقعه هذا من دائرته
فيه   المطعون  القرار  واصدرت  عادت  الوزارة  وحيث   , الشهادة  باحتساب  قانونا  المختصة  الجهة 

فان فهمها الجديد   2009  مستندة الى فهمها الجديد للنصوص القانونية التي كانت نافذة منذ عام
ب يمس  ال  ان  المشروعة  يجب  ومصلحتهم  لألفراد  القانوني  المحكمة  ,   الوضع  قرار  ان  وحيث 

المطعون فيه قضى بغير ذلك مما يستوجب نقضه , وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل  
قرر لذا   , )  فيه  المرقم  فيه  المطعون  االداري  االمر  بإلغاء  في  52456الحكم   )7/10 /2018  
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لوظيفته   اضافة  عليه  المدعى  والزام  للمدعي,   الماجستير  شهادة  احتساب  عدم  المتضمن 
    (37)    ...(باحتسابها 

قد  يبدو  و  العليا  االدارية  المحكمة  ان  القضية  هذه  السابق  في  المبدأ  في  اتجهاهها  ذات  اتبعت 
بان   القانوني   الجديد   فهم االدارة    ويبدو واضحا في هذا القرار ان المحكمة قد صرحت    للنص 

 الوضع القانوني لألفراد ومصلحتهم المشروعة .يجب ان ال يمس ب

ومتفقا الروعة  غاية  في  االتجاه  القضاء    وهذا  اصبح  وقت  في  ومصالحهم  االفراد  حقوق  مع 
يستنبطها  التي    روح القانون    متلمسا  من تعسف االدارة ,  مظلومين  لل االداري اليوم بحق قضاء  

  .الحق والعدل واإلنصاف لتحقيق  من احكام القضاء االداري ومن منابعه المختلفة 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

في ختام بحثنا هذا البد من القول ان السلطة التشريعية تلتزم دستوريا بمراعاة فكرة األمن القانوني  
باعتبارها أساسا استندت إليه المحاكم الدستورية في دول العالم سيما االوربية منها في تقييد األثر  

 الرجعي لبعض النصوص التشريعية في غير المجال الجنائي. 

ض النصوص بأثر رجعي من شأنه المساس بالمراكز القانونية بشكل يتجاوز  كما أن تطبيق بع
يعد اليوم أحد أهم األسس التي يقوم عليها    وهذا المبدأ  الحدود التي تسمح بها المبادئ الدستورية

 
 1167في الدعوى المرقمة )   6/2021/ 23بتاريخ  2085/2019حكم المحكمة االدارية العليا المرقم  37
 , غير منشور(2019تمييز//اداري قضاء /
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القانونية الدولة  فقد  .بناء  الحد,  هذا  يقف عند  لم  القانوني  واالمن  القانون  احترام سيادة  وقاد  وان 
التطور الحديث في مبادئ القانون العام االوربي الى ظهور فكرة التوقع المشروع وهي فكرة ترتبط  
ارتباطا وثيقا بفكرة األمن القانوني وتعتبر عند البعض صورة من صورها, غير اننا نرى انها فكرة 

وعود التي  مستقلة تنبع من مبادئ العدل واالنصاف التي تحترم توقع  الناتج عن التصرفات او ال
تصدر عن االدارة في صورة رسمية في شكل قرارات إدارية او التأكيدات الصادرة عنها في صور  
التوقعات  مع  يتناقض  او  يصطدم  ما  مباغتة  فجائية  بطريقة  االدارة  تتخذ  ان  يجوز  فال  اخرى, 

 المذكورة.

المبادئ األساسية   اليوم من  الفكرة تعد  القانونية الملزمة على مستوى  واننا نرى ان هذه  والقواعد 
هذه   بتطبيق  األعضاء  الدول  حكومات  التزام  االتحاد  مؤسسات  قررت  حيث  األوربي،  االتحاد 
القاعدة في التشريعات واللوائح التي تصدرها. أما على المستوى الوطني، فقد ثار نقاش في الفقه 

 باغ قيمة دستورية عليها. والقضاء حول القيمة القانونية لهذه الفكرة من حيث إس

ونعرض ما حققته المحكمة االدارية  ختاما نعرض هذه االفكار المتطورة للقضاء االداري االوربي  
العراق من   القضاء االداري االوربيتطبيق  انجاز في    العليا في  احتراما    باكورة احكام ومبادئ 

جهة   من  القانون  اخرى,  و لسيادة  جهة  من  وحرياتهم  االفراد  اليوم  حقوق  في    فلقضائها  سبقا 
  باعتبار انها تمثل آخر   المبادئهذه    القارئ   ع بين يدياستلهام المبادئ العالمية المتطورة, ونض 
 . والعراقيما وصل اليه القضاء االداري االوربي 
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 اوال: المصادر باللغة العربية: 

 

, العدالة التشريعية في ضوء فكرة التوقع المشروع,    احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتيري -1

   2017دار الفكر الجامعي,  

د. حسين جبر حسين الشويل  , نظرية التوقع المشروع في القانون العام , بحث منشور في    -2

    2/ 38مجلة الجامعة العراقية , العدد 

 

, التأصيل القانوني لمبدا حماية التوقعات المشروعة , بحث منشور على    شول بن شهرة 1

    ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult-https://manifest.univالموقع االلكتروني:

 

 

 يا: المصادر باللغة الفرنسية ثان   

1-Franck Dudezert . De l’existence d’un principe de confiance légitime en 
droit privéhttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01661304/document  
 
2- J.-B. Auby et J. Dutheil de la Rochère, Traité de droit admninistratif européen 
2014  
3- J.-P. Puissochet et H. Legal, Le principe de sécurité juridique dans la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Cahiers du 
Conseil constitutionnel n° 11 (Dossier : Le principe de sécurité juridique) –décembre 
2001  
 
4- Jean-Pierre PUISSOCHET , Le principe de sécurité juridique dans la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil 
 
5- J.-Cl. Gautron, « Le principe de protection de la confiance légitime », in Le droit 
de l’Union européenne en principes, Liber Amicorum en l’honneur de J. Raux, 
Rennes, éd. Apogée, 2006,  

https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil
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6- L. Tartour, Le principe de protection de la confiance légitime en droit public 
français, RDP 2013. 307 (voir l’introduction).  
 
7-O. Moréteau, L’estoppel et la protection de la confiance légitime, thèse, 
Université Jean Moulin Lyon III, 1990 
  
8-Sylvia Calmes : Du principe de protection de la confiance légitime en droits 
allemand, communautaire et français, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 
2001 

 

 

 

 

 

 

 


