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  . ١/١١/٢٠١٢*** قبل للنشر في  ٢/١٠/٢٠١٢(*) أستلم البحث  في 
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Abstracts
The legal actions are the widest causes of the 

establishment and transfer of the right of ownership of a 
property, but they are not able to do so until from the time of 
taking into account the formalities imposed by law, as the 
formality has a creative impact in this case. 
However, the formalism may be stripped of this role, its 
impact is limited to the detection on these rights, and this is 
what we find in the legal facts. Adhesion and preemption are 
two reasons on the reasons for winning property of 
ownership, so that the ownership arises there from the time 
that the conditions have been met without the need to take 
into account the formality, because the law ruled that the 
formalities have to be taken into account in actions not in 
facts.  

In addition, the right of ownerships that may arise from 
other causes other than those mentioned in civil legislations: 
(contract, adhesion, pre-emption, tenure), it may be 
established through the legislation, administrative decisions 
and the decision of judiciary, these reasons may establish the 
right of property not simply revealing it.

The legislation or the administrative decision may 
determine the pillars and conditions for establishing the right, 
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if achieved the right is established directly without need for 
any further action, as well as in relation to the decision of 
judiciary, if the judge issued a decision based on his 
discretion to establish a right for the benefit of a particular 
person, when the decision becomes final it establishes the 
right, and the concerned authority has to register the right in 
that time, and this indicates that the impact of registration is 
detection of the right and nothing else.    
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: د. تیسیر عبداهللا المكید العساف ، السجل  یلحظاصیل في نظام التسجیل الشخصي للتف) ١(
،  ٢٠٠٩،  ١العقاري ، دراسة قانونیة مقارنة ، منشورات لحلبي الحقوقیة ، لبنان ، ط

، دار الفكر العربي، . المستشار معوض عبد التواب، ال١٥- ١٤ص سجل العیني علمًا وعمًال
، د. حسن عبد الباسط جمیعي ، تحول نظام الشهر العقاري في ١٧٣، ص١٩٨٩القاهرة، 

. بةمو ٢٦، ص ١٩٩٩مصر الى نظام السجل العیني ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
طروحة دكتوراه مقدمة أة، مقارنبرویز عزیز، النظریة العامة للحمایة المدنیة، دراسة تحلیلیة 

 ).٧٧، ص٢٠١٠الى كلیة القانون والسیاسة، 
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  ، نقًال عن:١١٧، ص ٣ایرنك: روح القانون الروماني، جـ ) ١(
 Abdalla (Fathi Abdel- Rahim): Aspects nouveaux du formalisme dans 

les contrats civils, le Caire, 1974,P. 534  
المعدل ، وهي  ١٩٥١) لسنة ٤٠لقانون المدني العراقي رقم () من ا٧٩: المادة ( یلحظ )٢(

 .١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (١/ ٩٠توافق المادة (
: د. صبحي المحمصاني، النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة اإلسالمیة،  یلحظ )٣(

 .٣٤ص  ١٩٤٨، مكتبة الكشاف ومطبعتها، بیروت، ٢جـ
) من قانون التسجیل ٣/٢) مدني عراقي والمادة (٥٠٨على سبیل المثال : المواد ( لحظی )٤(

) مدني مصري، ٨٩المعدل، وتقابلهما المادة ( ١٩٧١) لسنة ٤٣العقاري العراقي رقم (
) لسنة ٥) من القانون المعامالت المدنیة لدولة االمارات العربیة المتحدة رقم (١٢٧٧والمادة (
) لسنة ٧) من قانون رقم (٩والمادة ( ١٩٨٧) لسنة ١قانون االتحادي رقم (المعدل بال ١٩٨٥
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 ٢٠٠٨) لسنة ١٣) من قانون رقم (٣بشأن التسجیل العقاري في امارة دبي والمادة ( ٢٠٠٨
  بشأن تنظیم السجل العقاري المبدئي في امارة دبي.

في القانون المدني الحظ على سبیل المثال : اسعد عبد العزیز الجمیلي، بیع العقار  )١(
، و محمد طه ١٠٠، ص١٩٨٤جامعة بغداد،  –العراقي، رسالة ماجستیر، كلیة القانون 

، ٢٠٠٩، ٣، المكتبة القانونیة، بغداد، ط١البشیر ود. غني حسون طه، الحقوق العینیة، ج
 .١٨٧ص

، منشور في مجلة القضاء، مجلة حقوقیة تصدرها ٣/٥/١٩٥٩في  ٩٥٩/ح/٦٨٨قرار رقم ) ٢(
  . ٥٣٧-٥٣٦، ص١٩٥٩)، ١٧)، سنة (٤قابة المحامین في العراق ع(ن

للتفاصیل حول هذا الرأي الحظ : حسین عبد القادر محمود، فكرة الشكلیة وتطبیقاتها في ) ٣(
 .١٠٤-١٠٠، ص٢٠٠٤العقود، اطروحة دكتوراه قدمت الى كلیة القانون بجامعة بغداد، 
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منشور في مجموعة األحكام  ١٩٧٥/ ٢/ ٢٢/ في ١٩٧٤/ مدنیة ثالثة/ ٥٤٣قرار رقم ) ١(
 .٣١، ص ١٩٧٥)، ٦)، سنة (١العدلیة، ع (

 ) مدني عراقي.١٠٧١و  ٦٠٢و  ٥٠٨على سبیل المثال : المواد ( یلحظ) ٢(



  االثر الكاشف للتسجیل في نقل ملكیة العقار 
  

  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

٨٤ 

 


          











           





        
            

   
   

        


                          

) تسجیل عقاري عراقي وتقابل ٣/٢) مدني عراقي والمادة (٢٤٧و  ٩٠: المادتان ( یلحظ) ١(
) معامالت ١٢٧٧و  ٥١١ي مصري والمادتان () مدن٢٠٤و  ١٠١هذه المواد ؛ المادتان (
 ) سجل عقاري مبدئي إماراتي.٣مدنیة إماراتي والمادة (
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، نشره ابراهیم المشاهدي، المبادئ  ٢٨/٣/١٩٧٤في  ١٩٧٣منقول/ ٢/ م٧٤٤رقم   قرار) ١(
القانونیة في قضاء محكمة التمییز، قسم القانون المدني، مطبعة العمال المركزیة، بغداد، 

 .١٨٨ص ،١٩٨٨
) سجل عیني ٢٧و  ٢٦المادتان (و   ) تسجیل عقاري عراقي١٠/١: المادة ( یلحظ) ٢(

 .) تسجیل عقاري إماراتي٩والمادة (مصري.
: د. مصطفى عبدالسید الخارجي، أحكام الظاهر في السجل العیني، دار النهضة  یلحظ )٣(

 ٤٩، ص١٩٨٨(منقحة)، ٢العربیة، القاهرة، ط
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 .٨٦-٨٥ة (القید المطلق) الحظ : بةمو برویز عزیز، مرجع سابق، صللتفاصیل في قاعد) ١(
) تسجیل عقاري عراقي ٢١٢) مدني عراقي، و(٥٠٨على سبیل المثال : المادة ( یلحظ) ٢(

 ) تسجیل عقاري اماراتي.٩والمادة (
  ) تسجیل عقاري عراقي.١٨٩: المادة ( یلحظ) ٣(



  االثر الكاشف للتسجیل في نقل ملكیة العقار 
  

  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

٨٨ 

            







           
           




          
١


         

            


             
      

          


                          

س لمـدعي ملكیـة عقـار التمسـك بالحیـازة إلثبـات ((لـی جاء في قـرار محكمـة تمییـز العـراق أنـه )١(
ال تصــلح ســببا إلثبــات لكیــة، ألن حیــازة العقــار غیــر المســجلة فــي دائــرة التســجیل العقــاري، الم

نما تصلح لـدفع االدعـاء بهـا))، قرارهـا الصـادر المـرقم الملكیة   ١٩٧٧/ مدنیـة ثانیـة/ ١٦٠٨وإ
، عدلیــة، العـدد الرابــع، السـنة التاســعةالمنشــور فـي مجموعــة األحكـام ال ٣١/١٢/١٩٧٨بتـاریخ 

علــي شــاكر عبــد القــادر للتفاصــیل یلحــظ: ، وهنــاك مــن أیــد هــذا الــرأي وأثبــت صــحته، ٣٦ص
دراسـة قانونیـة مقارنـة، رسـالة ماجسـتیر مقدمـة الـى  البدري، السبب الصحیح وأثره في الملكیة،

  .٨٨-٨٧، ص٢٠٠٦ كلیة القانون بجامعة بغداد،
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لتصاق الصناعي في القانون االماراتي بـ(االتصال بفعل االنسان)، الحظ جاءت تسمیة (اال) ١(
الباب االول من الكتاب الثالث من قانون المعامالت المدنیة -الفصل الثاني-: الفرع الخامس

 اإلماراتي.
) ١٢٧٠) مدني مصري والمادة (٩٢٥) مدني عراقي تقابلها المادة (١١٢٠الحظ : المادة () ٢(

 إماراتي.  معامالت مدنیة
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انور العمروسي ، الملكیة واسباب كسبها في القانون المدني ، شركة ناس للطباعة ، القاهرة ) ١(
 .  ٦٦٥، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣، 

ع المصري فانه لم یمنح هذا ١٢٧٠تقابلها المادة () ٢( ) معامالت مدنیة إماراتي ، اما المشرّ
المحدثات  لصاحب األرض بتملك الحق مباشرةً للمحدث وانما جعل الخیار من حیث األصل

 ) مدني مصري.٩٢٥/٢: المادة ( یلحظالمقامة على أرضه، 
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ة ) ١( ذهب جانب من الفقهاء الى ان االلتصاق ال یعد سببًا حقیقیًا لنشوء الملكیة، إذ أن الملكیّ
ه ة األصلیة ولكنّ ما هي إمتداد للملكیّ نّ ة مستقلة وجدیدة وإ م الناشئة عن اإللتصاق لیست ملكیّ

ة، (للتفاصیل في هذه االرا :  یلحظء واالنتقادات الموجهة الیها یختلفون في أساس هذه الملكیّ
د. جمال خلیل النشار ، اإللتصاق كسبب من اسباب كسب الملكیة في الفقه االسالمي 

، و ٦٨و ٠ ٧١، ص٢٠٠١والقانون المدني ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، االسكندریة ، 
االهواني ، الحقوق العینیة االصلیة ، اسباب كسب الملكیة ، دار ابو المجد د. حسام الدین 

  ).١٣، ص ١٩٩٣، القاهرة ، 
، ود. عبد المنعم ٧٣سابق، صمرجع على سبیل المثال : د. جمال خلیل النشار،  یلحظ) ٢(

ي الحقوق العینیة االصلیة دراسة في القانون اللبنانفرج الصده، الحقوق العینیة االصلیة، 
د. ، و ٣٠٣، صوالقانون المصري، دار النهضة العربیة، بیروت، بدون ذكر سنة الطبع

.و محمد  ٣٤حسام الدین االهواني ، اسباب كسب في القانون الكویتي ، مرجع سابق ، ص
 . ٥٤، ص١٩٦٦لبیب شنب، شرح أحكام عقد البیع، القاهرة،بدون ذكر اسم المطبعة 

) . والقانون المدني المصري ١١٢٣ – ١١١٧حظ المواد (كالقانون المدني العراقي، ال) ٣(
) منه، وكذلك قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي الحظ المواد ٩٢٨ – ٩٢٣المواد ( یلحظ

 ) منه .١٢٧٤-١٢٦٢(
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 ) معامالت مدنیة إماراتي.١٢٧٠) مدني العراقي والمادة (١١٢٠الحظ المادة ( )١(
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لیمان االحمد، الفرق بین الحیازة والضمان في كسب : استاذنا الدكتور محمد س یلحظ) ١(
  .١٠١، ص٢٠٠١الملكیة، المكتبة القانونیة، االردن، الطبعة االولى/االصدار االول، 
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(غیر منشور) اشار الیه : جمال عبد كاظم  ٦/٧/٢٠٠٠في  ٢٠٠٠/ ٢/م ١٤٥٩قرار رقم ) ١(
، رسالة -دراسة مقارنة- الحاج یاسین، أحكام الزعم بسبب شرعي في االلتصاق الصناعي

 .٣٠، ص٢٠٠٥ماجستیر مقدم الى كلیة القانون بجامعة بابل، 
، تاریخ القرار : ٢٠٠٧/هیئة عامة/٢٩٦قرار محكمة التمییز االتحادیة، العدد : ) ٢(

 م، (غیر منشور). ٢٨/٥/٢٠٠٨هـ،  ١٤٢٩/جمادي االولى/٢٣
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. اشار  ٦١٨،ص  ٤٥، س ١٩٩٤/  ٣/  ٣٠ق ، جلسة  ٦٢سنة  ٢٣٣٤الطعن رقم ) ١(
الیه سعید احمد شعله ، قضاء النقض المدني في الملكیة ، منشأة المعارف باالسكندریة ، 

 . ٣١٤، ص ٢٠٠٠
 .٨٥جمال عبد كاظم الحاج یاسین، مرجع سابق، ص) ٢(
  ) معامالت مدنیة إماراتي.١٢٧٩) مدني مصري والمادة (٩٣٥: المادة ( یلحظ) ٣(
 مدني عراقي.) ١١٢٨: المادة ( یلحظ )٤(
 .٣٤٣: د. عبد المنعم فرج الصده، الحقوق العینیة، مرجع سابق، ص یلحظ) ٥(
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ن یعتبر من الشفعاء في قانون المعامالت المدني اإلماراتي ، ) ١( : المادة  یلحظلالطالع مَ
 ) منه.١٢٨٠(

 ) مدني عراقي، أما بالنسبة الجراءات الشفعة في قانون١١٤٠-١١٣٨: المواد ( یلحظ )٢(
 ) منه.١٢٨٠المعامالت المدنیة اإلماراتي تقتصر على رفع الدعوى، الحظ : المادة (
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، اشار الیه : محمد ٢٠٤، ص١٩٦٤حامد مصطفى، الملكیة العقاریة في العراق، ) ١(
) اسباب كسب الملكیة والحقوق ٢وحیدالدین سوار، شرح القانون المدني ، الحقوق العینیة ، (

، دراسة موازنة بالمدونات العربیة ، مكتبة دار الثقافة للنشر المشتقة من حق الملكیة 
 .١٦٣، ص١٩٩٩/االصدار الثالث ، األردن-عمان ،١،طیعوالتوز 

، -دراسة مقارنة–د. علي هادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة ) ٢(
 ١٨٥، ص٢٠٠٠/االصدار الثالث، ، االردن١، طوالتوزیع دار الثقافة للنشر
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، اسباب كسب الملكیة، ٩د. عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج) ١(
 .٤٣١، ص٢٠٠٤منشأة المعارف، االسكندریة، طبعة منقحة، 

  .٦٩١، مرجع سابق، ص٩د. عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسیط ، ج) ٢(
، ١٩٦٨و، مطبعة العاني، بغداد، :مصطفى مجید، احكام تسجیل العقار في الطاب یلحظ) ٣(

 .٤٩ص
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على سبیل المثال : د. عبد المنعم فرج الصده، الحقوق العینیة، مرجع سابق،  یلحظ) ١(
 .١٩٣، و د. محمد وحید الدین سوار، مرجع سابق، ص٤٧٩ص

قد استقرت المحكمة على هذا القضاء في ظل القانون المدني الجدید، نقًال عن : د. عبد  )٢(
 .٤٧٩رج الصده، الحقوق العینیة، مرجع سابق، صالمنعم ف

وما ٦٩٦، مرجع سابق، ص٩: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، ج یلحظللتفاصیل ) ٣(
 بعدها.

 ٦٩٢، مرجع سابق، ص٩د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، ج) ٤(
أما المشرع ) مدني مصري. ٩٤٥/٣) مدني عراقي والمادة (١١٤٢/٢: المادة ( یلحظ) ٥(

) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي الى انه (اذا ١٣٠٣/٣االمارات فاشار في المادة (
استحق العقار للغیر بعد اخذه بالشفعة فللشفیع ان یرجع بالثمن على من اداه الیه من البائع 

 أو المشتري).
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   ، المكتبة ١ة، ج: محمد طه البشیر، والدكتور غني حسون طه، الحقوق العینی یلحظ) ١(
 .١٩٧، ص٢٠٠٩، ٣القانونیة، بغداد، ط

 .٧١٢-٧١١، مرجع سابق، ص٩د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، ج) ٢(
      ، نقًال عن : د. ٧١٨-٦٦٩انور سلطان، تعلیق في مجلة الحقوق السنة الثانیة، ص) ٣(

 .٤٧٩عبدالمنعم فرج الصده، الحقوق العینیة، مرجع سابق،  ص
) ٣/٢) مدني عراقي. والمادة (١٢٠٣و ٦٠٢و ٥٠٨على سبیل المثال المواد ( یلحظ) ٤(

 تسجیل عقاري عراقي.
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 ) معامالت مدنیة إماراتي.١٣٠١تقابلها المادة () ١(
) مدني عراقي، أما قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي فقد اشار في ١١٤٤الحظ : المادة () ٢(

الیسري في حق الشفیع أي رهن...رتبه المشتري...اذا تم بعد ) منه الى انه (١٣٠٦المادة (
 اقامة دعوى الشفعة..)، وهذا یعني ان المشتري یصبح مالكًا للمشفوع وقت رفع الدعوى.
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) مدني عراقي، أما المشرع االماراتي فقد عامل المشتري ، في المادة ١١٤٣مادة (الالحظ : ) ١(
 لة الحائز سيء النیة بعد رفع الدعوى.) معامالت مدنیة إماراتي ، معام١٣٠٤(

: استاذنا الدكتور محمد سلیمان االحمد، الفرق بین الحیازة والضمان، مرجع سابق،  یلحظ) ٢(
 .١٣ص
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، القرارات االداریة بصفة ١: د. محمود محمد حافظ ، قرارات الضبط االداري ، ج یلحظ )١(
محمد الطماوي، النظریة  . ود.سلیمان٨٣ص  -١٩٦٤، ١عامة، بدون مكان الطبع، ط

،  ١٩٦٦، ٣العامة للقرارات االداریة (دراسة مقارنة)، ، دار الفكر العربي، القاهرة ، ط
 .٤٥٢ص

، ٢٠٠٥: د. سمیر عبد السید تناغو، مصادر االلتزام، منشأة المعارف، االسكندریة،  یلحظ) ٢(
 .٥٣٤-٥٣٣ص
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 ثر التعهد بنقل الملكیة على التعویض.) معامالت مدنیة إماراتي اقتصر ا١٢٨٧ان المادة () ١(
  (غیر منشور) . ٢٠٠٣/ ١/ ١٨في  ٢٠٠٣/ت /حقوقیه /٦قرار رقم ) ٢(
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 ٩، مرجع سابق، ص٩أشار الیه : د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط، ج) ١(
  ، الصادرة من وزارة الشهداء والمؤنفلین.٢٠٠٧) لسنة ١) من تعلیمات (١٠: المادة ( یلحظ) ٢(



  )١٨) ، السنة (٥٦) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

١٠٧





            



              

            



              










     






                          

: د. محمود السید التحیوى، النظریة العامة الحكام القضاء وفقا آلراء الفقه وأحكام  یلحظ )١(
 .٧٤، ص٢٠٠٢، ١المحاكم، دار الفكر الجامعي، االسكندریة، ط
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، ٢عبد السالم الذهني، في األموال والمنقوالت على الملكیة على اختالف أنواعها، ج) ١(
. د.عبد الناصر توفیق العطار، شرح أحكام ٥٧١ص، ١٩٢٦مطبعة االعتماد، القاهرة، سنة 

 .٣١٠، ص١٩٩٢حق الملكیة، مؤسسة البستاني للطباعة، القاهرة، 
 .٤٢٠-٤١٩د. سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص) ٢(
للتفاصیل الحظ : د. عبدالمنعم فرج الصده، أصول القانون، دار النهضة العربیة، بیروت، ) ٣(

 .١٨٩-١٨٤بال سنة النشر، ص
ذهب رأي یقول به بعض الفقه الفرنسي الى اعتبار القضاء مرجعًا رسمیًا للقواعد القانونیة ) ٤(

وذلك في الحاالت التي الیجد فیها القاضي قاعدة في المصادر االخرى، (نقًال عن : د.عبد 
 ).١٨٥المنعم فرج الصده، اصول القانون، مرجع سابق، ص



  )١٨) ، السنة (٥٦) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

١٠٩

   
              








    



     

             
          

            






        
            



                          

) معامالت مدنیة ١) مدني مصري والمادة (١ي والمادة () مدني العراق١: المادة (یلحظ) ١(
 إماراتي.

 .٥٠٠: د. سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، صیلحظ) ٢(
 ) معامالت مدنیة إماراتي.٢٤٩) مدني عراقي والمادة (١٤٦/٢: المادة (یلحظ) ٣(
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التجاریة، دراسة : د.نبیل اسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة، في المواد المدنیة و یلحظ) ١(
 .٢٥٣، ص١٩٨٤، ١تحلیلیة وتطبیقیة، منشأة المعارف، االسكندریة، ط
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 .٣٤٠، مرجع سابق، ص٩د. عبد الرزاق احممد السنهوري، الوسیط، ج) ١(
 .١٩٨٠) لسنة ٤٥) من قانون التنفیذ العراقي رقم (٩٨-٩٧المادتان ( :یلحظ) ٢(
 ) تنفیذ عراقي.١٠٣: المادة (یلحظ) ٣(
 .١٩٨١) لسنة ١٢) من قانون االستمالك العراقي رقم (٩: المادة (یلحظ) ٤(
 .٥٤٥د. سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص) ٥(
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 ) استمالك عراقي.١٢: المادة (یلحظ) ١(
) معامالت المدنیة اإلماراتي ، أما القانون ١٤٧) مدني مصري والمادة (١٠٢: المادة (یلحظ) ٢(

 ى نص مماثل وترك ذلك للقواعدة العامة في التنفیذ العیني.المدني العراقي فالیحتوي عل
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للتفاصیل في التعرقل بالشكلیة الحظ : أستاذنا الدكتور محمد سلیمان االحمد ، خواطر ) ١(
مدنیة، أفكار وآراء في القانون المدني ، مؤسسة حمدي للطباعة والنشر ، السلیمانیة ، 

 .٧١- ٥٠، ص ٢٠٠٩
 .٥٨یز، مرجع سابق، ص: بةمو برویز عز یلحظ) ٢(
: د. عباس الصراف، شرح عقد البیع في القانون المدني الكویتي، دار البحوث یلحظ) ٣(

. د. عبد المجید الحكیم: شهر التصرفات العقاریة ٤٣٢، ص١٩٧٥، الكویت، ١العلمیة، ط
 .٢٥، ص١٩٨٠)، ٧)، السنة (٢٣في القانون العراقي، مجلة العدالة اإلماراتیة، العدد(
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) تسجیل عقاري، ویمثل هذا الحكم في الحقیقة تطبیقًا للقواعد العامة ١٤١: المادة (یلحظ )١(
 ) مدني عراقي.١٣٨الواردة في المادة (

 . ١٦٦، ص١٩٩١: د.ماهر صالح عالوي ، القرار االداري، دار الحكمة، بغداد، یلحظ) ٢(
األولى، دار األوائل للطباعة د. أعاد حمود القیسي، الوجیز في القانون اإلداري، الطبعة ) ٣(

. د. علي محمد بدیر، أنواع القرارات اإلداریة، مجلة القانون ٣٠٠. ص١٩٩٨والنشر، عمان 
) السنة ٤-٣واالقتصاد، تصدرها هیئة القانون واالقتصاد في جامعة البصرة، العددان (

 .٣٨٩. ص١٩٧٠الثانیة، 
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خلیل ، النظام الدستوري في . د. محسن ٣٨٩د. علي محمد بدیر ، مرجع سابق. ص) ١(
مصر والجمهوریة العربیة المتحدة، الطبعة األولى، الناشر منشأة المعارف باإلسكندریة، 

 .٢٠٥. ص١٩٥٩
 .١٧٨: د. محمود محمد حافظ ، القرار اإلداري، مرجع سابق، صیلحظ) ٢(
العربیة ، الدار  ١١٠د. ثروت بدوي ، تدرج القرارات االداریة ومبدأ المشروعیة ، ج) ٣(

 . ٨٢و  ٨١، ص  ١٩٨٢للموسوعات، القاهرة ، 
 وما بعدها. ٥٧٢اشار الیه : د. سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص) ٤(
 .١٥١أستاذنا الدكتور محمد سلیمان االحمد ، خواطر مدنیة، مرجع سابق، ص) ٥(
، المجلد ١لكویتي، جللتفاصیل الحظ : د. عبد الحي حجازي، مصادر االلتزام وفقًا للقانون ا )٦(

 وما بعدها.٢٣٦، ص١٩٨٣االول، مطبوعات جاعة الكویت، 
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 .٥٢٩: د. سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، صیلحظ )١(
 . ٥٣٤- ٥٣٣: د. سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، صیلحظ) ٢(
 ٥٣٩: د. سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، صیلحظ) ٣(
  .١٥٨مان االحمد ، خواطر مدنیة، مرجع سابق، صأستاذنا الدكتور محمد سلی) ٤(
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، دار الفكر  ٢د. سلیمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون االداري المصري والمقارن ، ط ) ١(
 . ٢٨٢، ص  ١٩٥٦العربي ، القاهرة ، 

د. عبدالغني بسیوني، القانون االداري، دراسة مقارنة،منشأة المعارف، القاهرة،بدون سنة ) ٢(
 . ٤٦٤طبع، ص 
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) من قانون المعامالت ١٢١١) من القانون المدني العراقي والمادة (١١٠٦:المادة (یلحظ) ١(
 .ة اإلماراتيالمدنی
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