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المصادر   بيان  خالل  من  االداري  القضاء  مادة  في  المشروعية  مصادر  سنتناول 

وعلى   فرعين  في   ) المدونة  )غير  المكتوبة  غير  والمصادر  المدونة(   ( المكتوبة 

 النحو االتي : 

 الفرع األول : المصادر المكتوبة 

قيمتها   عن  النظر  بغض  المكتوبة  القانونية  القواعد  كافة  المدونة  المصادر  تمثل 

القانونية، فالقواعد القانونية المكتوبة هي تلك القواعد التي وضعتها السلطة المختصة 

القواعد   درجات  وتختلف  مكتوبة،  وثيقة  في  وصاغتها  الدولة  في  القانون  بسن 

يلي  الق ما  وفي  القانونية  القواعد  تدرج  بهرم  تسميته  على  يصطلح  ما  وفق  انونية 

 نوضح هذا التدرج في القاعدة القانونية. 

قمة    .الدستور1 ويمثل  الدولة،  كل  في  واألعلى  األسمى  التشريع  الدستور  يعتبر   :

اإلطالق.   وجه  على  حجية  أكثرها  و  مرتبة  أعالها  و  القانونية  النصوص  هرم 

با في  ويقصد  الحكم  نظام  تبين  التي  القانونية  القواعد  مجموعة  الدستورية  لقواعد 

السياسية   واألهداف  األسس  وتقرر  لألفراد  العامة  والحريات  الحقوق  وتحدد  الدولة 

وتنظم   ئ  تنش  التي  القواعد  هذه  كانت  ولما  للدولة.  واالجتماعية  واالقتصادية 

من كل  اختصاص  نطاق  وتحدد  جميعها  العامة  هذه السلطات  ممارسة  وكيفية  ها 

األولى   المرتبة  القواعد وتحتل  أن تسمو هذه  ذلك  يترتب على  فإنه  االختصاصات، 

 على قمة التنظيم القانوني للدولة، وتبعا لذلك تلتزم  جميع السلطات باحترامه 

تعتبر المعاهدات مصدرا من مصاد ر الشرعية في الدولة، وذلك بعد    .المعاهدات:2

السلطة المختصة وفقا لإلجراءات القانونية، إذا أنها تصبح بعد    التصديق عليها من

تلتزم    يلتزم األفراد كما  ثم  للدولة  ومن  الداخلي  القانون  التصديق عليها جزءا من 

 السلطات العامة جميعا باحترامها والنزول على أحكامها 

عن    .القوانين)التشريعات(:  3 الصادرة  القانونية  القواعد  كل  بها  السلطة ويقصد 

أو   النيابي(  )المجلس  البرلمان  في  التشريعية  السلطة  هذه  تمثلت  سواء  التشريعية، 



للسلطة  البد  حيث  التشريع،  بسلطة  الدستور  لها  ر  أق  أخرى  سلطة  أو  هيئة 

القانونية   القواعد  تكون  أن  ذلك  ومعنى  الدستورية  القواعد  تراعي  أن  التشريعية 

ا للدستور بصفته  اإلدارة  الصادرة عنها مطابقة  ويتوجب على  لتشريع األساسي  ، 

 العامة أن تلتزم بما تضعه السلطة التشريعية من قوانين . 

)اللوائح(:  4 الفرعية  التشريعات  جهة  .  تصدرها  التي  التنظيمية  القرارات  وهي 

ال   أعما  تعتبر  ولكنها  إدارية،  أعماال  الشكلية  الناحية  من  اللوائح  وتعتبر  اإلدارة، 

أسا على  قانونية  تشريعية  قواعد  تتضمن  ألنها  المادي،  أو  الموضوعي  المعيار  س 

عامة ومجردة، ولهذا تعتبر عنصرا من عناصر البناء القانوني للدولة ومصدرا من  

من   أنها  رغم  قائمة  مادامت  تتضمنه  ما  باحترام  اإلدارة  وتلتزم  الشرعية.  مصادر 

بقرارات اللوائح  اإلدارة مخالفة  تملك  ثم فال  وإذا أصدرت   أصدرها، ومن  إدارية، 

   مثل تلك القرارات كانت غير  مشروعة

 المكتوبة  غير  المصادر: الثاني الفرع

  دورها   جليا  يبرز  حيث  المشروعية،  لمبدأ  هاما  مصدرا  المدونة  غير  المصادر  تعتبر

  إلى   يلجأ   ي  فالقاض   المكتوب،  القانوني   النص  غياب   في   إليها  اللجوء  خالل  من

  لم   حال  في  عليه  المعروضة  المنازعات  في  للفصل  المكتوبة  غير  القانونية  القواعد

 . المكتوب القانوني  النص يجد

  للقانون   العامة  والقواعد  العرف   هما  قسمين  إلي  المكتوبة  غير  المصادر  وتنقسم

 .   حدى  على منهما كل في ونفصل

 اإلداري  العرف -1

  تدوين   تنامي   ورغم  وأقدمها،  المشروعية  مبدأ   مصادر   أهم   من   العرفية  القواعد  تعتبر

  ثم   ومن  المشروعية،  مصادر  أهم  أحد  يعتبر  مازال  العرف   أن  إال  القانونية  القواعد

 أي  إلغاء  يوجب   ما  وهذا  أحكامه  بمقتضى  والعمل  به  االلتزام  اإلدارة  على  فيجب

  عرفية   قواعد   إلى   العرفية  القواعد  وتنقسم .  نطاقه   عن   يخرج  لإلدارة  تصرف 

 العرف   يحتلها  التي  األهمية  تلك   على واضحة  داللة يدل ما  إدارية،  وأخرى  دستورية 

 ونتناول  المشروعية   مبدأ  ركائز  وأحد. القانونية  للقواعد  منشأ  مصدر  أنه  اعتبار  على

 . بموضوعنا  الوثيق الرتباطه اإلداري العرف  الدراسة هاته  في

  أداء   في  إتباعها  على   اإلدارة  اعتادت  التي  القواعد  مجموعة  هو  اإلداري  العرف   إن

 النشاط،  هذا يضبط تشريعي نص   غياب في نشاطها من  معين مجال في وظيفتها



  في   إتباعه  على  اإلدارة  درجت  الذي  السلوك "  أنه  على  المصري  القضاء  عرفه  وقد

  تصرفاتها   إبطال  إلى  وتؤدي  للمشروعية  مخالفة   مخالفته  وتعد  معين  نشاط  مزاولة

  في   مرتبة  أقل  اإلداري  العرف   أن  إلى  ننوه   أن  يفوتنا   وال "   قانونا   المقررة  بالطرق

  قانونية   قاعدة  اإلداري  العرف   يخالف   ال  أن  وجب  حيث  القانونية  القواعد  تدرج  هرم

 .  القانونية للقاعدة مكمال اعتباره على الفقه دأب كما فهو

 وتبطل  لإلدارة   ملزمة  قاعدة  ويصبح  القانونية  آثاره  اإلداري  العرف   ينتج  وحتى

  والركن   المادي  الركن  هما  أساسين  ركنين  فيه  تتوافر  أن  وجب  خالفته  إن  أعمالها

 .المعنوي

  على   نشاطها  في  اإلدارة  سلوك   تكرار  من  المادي  الركن  ينشأ:    المادي  الركن  -  أ

.  عاداتها  من  عادة   التكرار  هذا   يصبح  بحيث  انقطاع،   دون   منتظم  وبشكل  معين  نمط

  عدم   إلى  ذلك   يؤدي  ال  حتى  السلوك   هذا  إتباع  في  اإلدارة  اعتياد  ينقطع  أال  ويجب

  القيام   صورة  في  إيجابيا  العمل  هذا  يكون  وقد.  المادي  للركن  المكون  التكرار  توافر

 أو  بعمل  القيام  عن  االمتناع  صورة  في  سلبيا   يكون   قد  أو  معين،  تصرف   أو  بعمل

  والقدم   والثبات  العمومية  المادي  العنصر  هذا  في  يتوفر  أن  يجب  لهذا.  معين  تصرف 

  أن   العمومية  عنصر  فيعني  التشريعي  النص  العرف   يخالف   ال   أن    وجب   والعالنية،

  بل   بذاته  معينا  فردا  تمس  ال  بحيث  القانونية  القاعدة  شأن  شأنها  عامة  العادة  تكون

 في العادة تلك  وضوح  فيعني والثبوت القدم عنصر أما تعنيهم،  من جميع على تنطبق

  تكون   أن   بها  فنعني  العالنية  أما.  انقطاعها  وعدم  واستقرارها  وثبوتها  الناس  نفوس

 . خفية تكون ال أي العامة قبل من معلومة

  إتباع   بإلزامية  اإلدارية  الجهات  لدى  االعتقاد  يسود  أن  ويعني :    المعنوي  الركن  -  ب

 العرف،  بهذا  االلتزام  ضرورة  تستشعر  بحيث  عليها،  رجت  د  التي  العادة  أو  السلوك 

:  أنه  المصري  القضاء  عرفه   وقد.     المكتوبة   القانونية   القاعدة   باحترام   تلتزم   كما

  في   إتباعها  على   اإلدارية  الجهات درجت  التي   األوضاع  على  إطالقه  أصطلح  تعبير"

  السير   و   األوضاع   بهذه   التزامها  و   اإلدارة  استمرار  من   وينشأ   معين،   نشاط  مزاولة

  ما   اإلتباع  الواجبة  القانونية   القاعدة   بمثابة فتصبح  النشاط،  هذا   مباشرة  في  سنتها  على

 "  مماثلة بقاعدة تعدل لم

 : للقانون العامة المبادئ  -2

  المقومات   من  القضاء  يستنبطها  التي  المبادئ   عام  بشكل  للقانون   العامة  المبادئ  تعني

  القانون   مجال  في   تعني  وهي   أحكامه،  في   ويعلنها  ويقررها  للمجتمع،  األساسية

 في  وأبرزها  اإلداري  القضاء  استخلصها  التي  المكتوبة  غير  العامة  المبادئ  اإلداري



  الهامة   المصادر  من  مصدر  للقانون   العامة  المبادئ  إن  الملزمة  القوة   ومنحها  أحكامه

  المبادئ   إلى  إلداري  ا  القضاء  لجأ  فقد.  اإلداري  القانون  تقنين  لعدم  وذلك   للمشروعية

  اإلداري   القضاء  فألغى  اإلدارية،  المنازعات   من  العديد  في  للفصل  للقانون   العامة

 . للقانون العامة للمبادئ لمخالفتها اإلدارية القرارات من العديد

   الذي  الفرنسي  الدولة  مجلس  إلى  للقانون  العامة  المبادئ  إبراز  في  الفضل  ويرجع

  والتي   الحقيقي،  بالمعنى   للقانون   العامة  األساسية  المبادئ  من   مجموعة  استخلص

  بين   المساواة  مبدأ  تشمل  والتي  الدساتير،  ومقدمات  الحقوق  إعالنات  وضعتها

  المساس   عدم  ومبدأ  التقاضي،  حق   ومبدأ   الدفاع،   حقوق  كفالة  ومبدأ   المواطنين،

 . المكتسبة بالحقوق

  للقانون   العامة  األساسية  المبادئ  هذه  من   ي  الفرنس  الدولة  مجلس  استخرج  وقد

  بتطبيقاته   المساواة  مبدأ  أهمها،  ولعل  اإلداري  القانون  مجال  في   عديدة  تطبيقات

  االنتفاع   في  األفراد  ومساواة  العامة،  بالوظيفة   االلتحاق   في   المساواة  مثل  المتعددة،

   الفرعية   التطبيقات   عديد  كذلك   منه  اشتق  الذي  الحرية  ومبدأ  العامة،  المرافق  بخدمات 

  فيرى   للقانون   العامة  المبادئ   إللزامية  بالنسبة  أما  الرأي  وحرية   االعتقاد   كحرية

 ذلك   ،مفسرين  لها  اإللزامية  القوة  مصدر  هو  القضاء  أن  ي  الفرنس  الفقه  من  جانب

 .اإللزامي الطابع عليها ويضفي   يقرها  من هو بأنه

  قضائي   مصدر  ذات  للقانون  العامة  المبادئ  إن  André de Laubadère    فيرى

 أجزائها  بكل  العامة  المبادئ  نظرية  إن   Jean Pierre Chudet  يرى  كما  خالص

  من   االبتداع  خلق  على  وقدرته  الدولة  مجلس  جرأة  تمثل  هي  و  القضاء،"    صنع  من

 ." والحريات الحقوق حماية  في واجبه وأداء بمهمته االضطالع أجل

  في   جانبه   من   ضمني   برضاء  المشرع  محل  يحل   اإلداري  ي  القاض  أن   هذا  ومعنى

  يفعله   أن  له  يحق  كان   بما  فيقوم  وتنظيمها،  معالجتها  له  يسبق  لم  التي  المسائل

  القاضي   فيها  تدخل  التي  الموضوعات  لهذه  منظمة  تشريعات   أصدر  لو  المشرع

 . اإلداري

 المصادر :
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 اعمال السيادة 

 القضاء االداري 
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 م.م. وديع دخيل  

 : اوال : تعريف اعمال السيادة 

 قال  القضاء   لرقابة  تخضع  ال  التنفيذية  السلطة   أعمال  من  طائفة  السيادة  بأعمال  يقصد

 . للمشروعية  فحص  أو  التنفيذ  وقف   أو   التعويض  أو لإللغاء  محال  تكون

  تجاهال   و  المشروعية  مبدأ  عن  صريحا   خروجا  تمثل  المفهوم  بهذا  السيادة  وأعمال

  بتصرفات   تقوم  و  السيادة  أعمال  فكرة   استغالل  تستطيع  التنفيذية  السلطة  ألن  ألحكامه

 مبدأ  يتضمنها  التي  القانونية  القواعد  عن  تخرج  بالتالي  و   الصفة  هذه  عليها  تسبغ

 عن  تخرج  إذ  عليها  التعقيب  حق  األعمال  هذه  بصدد  للقضاء   يكون  ال  و  المشروعية

  التي  األضرار  عن  التعويض  طلبات  ال  و  ضدها  المقدمة  الطعون  تقبل  فال  واليته

 . التعويض أو  اإللغاء  سلطة   حيالها  القضاء  يملك   وال  تحدثها

 حقوق   يهدد  الحكومة  يد  في  سالحا  تعتبر  إذ  السيادة  أعمال   خطورة   تكمن   هذا  في  و

 القضاء   ألن  السالح  هذا  بها  يردون  للدفاع  وسيلة  األفراد  يجد  ال  و  حرياتهم  و  األفراد

 . بالسيادية  الموصوفة   األعمال   هذه  لمناقشة  التعرض   من  ممنوع

  إذ   واحدة  بدرجة  يكن  لم  الهجوم  ولكن  ظهورها  منذ  السيادة  أعمال  فكر  الفقه  هاجم  وقد  

 : متباينة  مذاهب  و  اتجاهات  ذات  فرق  إلى  الفقه  انقسم

 : األول  المذهب

  مما  الفردية  الحريات  و  الحقوق  حماية   بهدف   بوجودها  يسلم  لم  و  السادة  فكرة  أنكر

  لرقابة  بينها  تفرقة  دون  التنفيذية  السلطة   أعمال  جميع  خضوع  إلى  بالضرورة  يؤدي

 ما   إذا  عنها  التعويض  طلب  أو  باإللغاء  فيها  الطعن   لطلب  محال  تكون  بحيث  القضاء

 . باألفراد  ضررا  أحدثت

 :   الثاني  المذهب  و



 االستعاضة  يمكن  إذ  لها  مبرر  ال  السيادة  أعمال  نظرية  منكري  من  البعض  أن  يرى

  العام   القانون  في  مقررة   أخرى  نظريات  و  بأفكار-النتائج   نفس  إلى  الوصول  مع-عنها

  تختلف   هي  و  التقديرية  السلطة  نظرية  و  البحتة  التقديرية  اإلدارة  أعمال  نظرية  مثل

 . مداها  حيث  من  سابقتها  عن

  من  يسلما  لم  أنهما  إال  رأيه  عليها  يبني  التي  الحجج  قدم  المذهبين  من  واحد  كل  و

  أمام  و  الخصوص  هذا  في  يمكننا  و.  الساعة  حد  إلى  األمر  يستقر  لم  و  واسعة  انتقادات

 .  فيها  الراجح  الرأي  إلى  االستناد  واحد  رأي  استتباب  عدم

  ما   أهم  فان  السيادة  ألعمال  مانع  جامع  تعريف   وجود  عدم  من  الرغم  على  و  لذلك 

 بما   الحكم  سلطة   عن  تصدر  و  بها  تحيط  التي  البارزة   السياسية  الصبغة   تلك   هو  يميزها

  النظام  حماية  على  السهر  و  كلها  السياسية   الجماعة  مصلحة  لتحقيق  عليا  سلطة  من  لها

  و   استقاللها  و  سالمتها  تامين  و  األخرى  الدول  مع  الدولة  عالقات  و  للدولة  األساسي

  التي  األعمال  هي  السيادة  أعمال  أن  تقول  هذا  على  و   الخارج،  و  الداخل   في  أمنها

 و شعب و ارض من  الدولة كيان على  الحفاظ أجل من  الدولة في  الحكم سلطة تباشرها

 و  الدولة  سلطات  كتنظيم  عامة،  داخلية  مواجهات  أو  خارجية  أخطاء   بمواجهة   سلطة

 و   بالدفاع،  المتعلقة  األعمال   و  التقدمي  والنظام   السلطات  بين  العالقة   و  الحكم  تنظيم

 و  المسلحة   القوات   تنظيم  و  التنازل   و   والصلح    الحرب   إعالن  و   المعاهدات  عقد

  تتخذ   التي  التدابير  و  اإلجراءات   كذلك   و   إنهائها  و  العرفية  األحكام  إعالن  و  تدريباتها،

 (. ذلك   غير  و  زالزل   و  براكين  فيضانات،)    الطبيعية  الكوارث  و  الحرب  حاالت  في

 هي  و  الفرنسي  اإلداري  القضاء   نظريات  معظم  شان  شأنها  السيادة  أعمال   نظرية  إن

  يكون   حيث  العمل  ومقتضيات   الحاجة  وليدة  كانت  و  الفرنسي  الدولة  مجلس  صنع  من

 ال  أن  الوطن  مصلحة   من  فانه  خاصة  أهمية    الدولة   بها  تقوم  التي  األعمال   لبعض

 الحكومة   مصلحة  من  يكون  ال  قد   انه  كما  القضاة  على  القضايا  هذه  مثل  تعرض

 . الجمهور  على  عرضها

 ثانيا : معايير تمييز اعمال السيادة : 

 : اآلتي  في  نجملها  أن  يمكن  معايير  لذلك اإلداري  القضاء  وضع  لقد     

 بموجب  و  الفرنسي  الدولة  مجلس  به  اخذ  معيار  أول  يعد  و  السياسي  الباعث  معيار-1

 لم   إذا  أما  سياسي  عليه  الباعث  كان  إذا  السيادة  أعمال   من  يعد  العمل   فان  المعيار   هذا

 . القضاء  لرقابة  يخضع  ثمة  من  و   إداريا  عمال  يعد  فإنه  سياسيا  العمل  عن  الباعث  يكن



 فإن  المعيار  هذا  إلى  استنادا  و  موضوعه  أو  ذاته  العمل  طبيعة   من  المستمد  المعيار-2

 . إليه  الدافع  عن النظر  بغض  موضوعه  أو  ذاته  العمل   بطبيعة  العبرة

المعيارين    -3 كفاية  لعدم  السابقة  المحاوالت  لفشل  نظرا   : القضائية  القائمة  معيار 

من   اتجاه  لجأ  فقد  السيادة  اعمال  تحديد  في  االحكام  السابقين  مجموعات  الى  الفقة 

المحاكم الستقراء االحكام القضائية من اجل استخالص ما يعد من اعمال السيادة ,  

 واستطاع ان يضع قائمة لهذه االعمال واهما االتي : 

 االعمال المنظمة لعالقة السلطة التنفيذية بالبرلمان  -1

 االعمال المتصلة بالعالقات الدولية والدبلوماسية  -2

 ض االعمال الحربية واالعمال المتعلقة بالحرب  بع-3

 بعض االعمال واالجراءات الخاصة بسالمة الدولة وامنها . -4

  للمحاكم  السماح  عدم  على  صراحة  النص  إلى  الدول  بعض  تشريعات  عمدت  قد  و

 . مصيرها  و  الدولة  بكينونة  تتعلق  التي  األعمال  من  كونها  السيادة  أعمال  في  بالنظر

 الوقت  في   فأصبحت  مستمر   تقلص  في  السيادية  األعمال   نظرية   أن    يرىهناك من    و

  الخارجية  والعالقات   الحرب  حاالت  مثل   المهمة   المسائل  بعض  على  مقتصرة   الراهن

 بالسلطة  الحكومة عالقات بعض إلى إضافة صالحياته لبعض الدولة رئيس ممارسة و

  في   تنحصر  التنفيذية  السلطة  تمارسها  التي  السياسية  األعمال  فإن  لذلك   التشريعية

 المتعلقة   األعمال  و  التشريعية  بالسلطة  التنفيذية  السلطة  لعالقات  المنظمة  األعمال

من    الدولية  بالعالقات والتضييق  تسببها  التي  اثارها  من  للحد  التوجه  الى  باالضافة 

 . دائرة استخدامها 

 التشريع العراقي والمصري   في  السيادة  أعمالثالثا: 

سنة   دستور  في  وخصوصا  المصري  التشريع  في  السيادة  اعمال    1971توجد 

الملغي اذ بين على وجود هكذا اعمال ونصت العديد من القوانين في مصر على هذا  

التشريع   في  موجودة  كانت  السيادة  اعمال  فان  العراق  الى  بالنسبة  اما   . االمر 

أي انها كانت موجودة في دستور    2005لعراق لسنة  العراقي قبل صدور دستور ا

الملغي في حين ان الدستور الجديد نص على الغاء مثل هكذا اعمال اذ    1970سنة  

منه على ان ) يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل    100نصت المادة  

 او قرار اداري من الطعن امام القضاء (.
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 اإلدارة  أعمال  على  الرقابة

 حقوق   بعض  من  تتقص  أن  تملك   وظيفتها  بأداء  قيامها  في  اإلدارة   أن  فيه  الشك   مما

 ال   التي  الحدود  يرسم  ضابط  دون  تركه   يمكن   ال  هذا   وحقها  وحرياتهم،  األفراد

 .   للبطالن  تصرفاتها  يعرض  مما  تتجاوزها

 األجهزة هذه وتختلف  اإلدارة، عمل تراقب وأجهزة وسائل وجود   المبدأ هذا ويفرض

  وجود   الدول  اغلب  في  المستقر  أن  إال  فيها  المتبعة  القانونية  والنظم  الدولة  باختالف 

 : وهي  مواجهتهم  في  اإلدارة   أعمال  مشروعية  األفراد خاللها  من   يضمن  طرق  أربعة

 . السياسية  الرقابة·                    

  اإلدارية  الرقابة·                    

 .   القضائية  الرقابة·                    

 : السياسية  الرقابةاوال: 

 الرأي  طريق   عن  تتم  فقد  مختلفة،  صورا    اإلدارة   أعمال   على  السياسية  الرقابة  تتخذ

 قد  كما.    المهنية  والنقابات  السياسية  واألحزاب  االجتماعية  المؤسسات  وتمارسها  العام

 . البرلمانية  المؤسسات  طريق  عن  تمارس

 العام  الرأي  طريق   عن  الرقابة:  -1

 ما  وقت  في  معين  مجتمع  تسود  التي  اآلراء  مجموعة  العام  الرأي   بمصطلح  يراد

 .   والخاصة  العامة  بمصالحهم  تتعلق  معينة  موضوعات  بخصوص

  والنقابية   الشعبية  التنظيمات  و  الهيئات  مختلف   العام  الرأي  تكوين  في  ويشترك 

  التي   الوسائل  بمختلف   إليها  والدعوة  واتجاهاتها  أفكارها  طرح  طريق  عن  والحزبية

  العام  الرأي   وتعبئة  نشرها   في  كبيرا    دورا    والبصرية  السمعية   والوسائل  الصحافة  تؤدى

 .  خاللها  من  وتوجيهه

  ومنعها  اإلدارة  أعمال  تنظيم  في  البالغ  األثر  له  الرقابة  من  النوع  هذا  ان  الواضح  ومن

 حرية  تمارس  التي  الصحافة  السيما    العراق   في  السلطة   استعمال  في  التعسف  من

  بعض   عن  كشفت  ما  غالبا    والتي  عنها،  والمعبرة  األمة  لسان  باعتبارها  والرأي  التعبير

 . العامة  اإلدارة  موظفي  من  التجاوزات



 حرية  تكفل  التي  الدول  في  إال  تأثيره  يتسع  ال  الرقابة  طرق  من  الطريق  هذا  إن  غير

  القيام   يؤهله  ما  النضج  من  العام  الرأي  فيها  يبلغ  التي  و  العام  الرأي  طريق  عن  التعبير

 الرأي   و  الشعبية  اإلرادة  تسخر  معينة  فئات  لمصالح  الخضوع  وعدم  الرقابة  بواجب

 المصلحة   عن  تعبيرها  حقيقة  بذلك   فتفقد  الخاصة  مصالحها   و  أهدافها  لتحقيق  العام

 .   العامة

  ومؤسسات   الشعبية  والتنظيمات  الهيئات   مختلف  العام  الرأي  تكوين  في  ويشترك   

 الوسائل  مختلف  في  اليها  والدعوة افكارها  طرح  طريق  عن  واالحزاب  المدني  المجتمع

  وتعبئة   نشرها  في  كبيرا    دورا    والبصرية   السمعية  والوسائل  الصحافة  تؤدي  التي

 . خاللها  من  وتوجيههم  الجماهير

 . االعالم  وسائل  -2

 خالل  من الشعبي العام الرأي تعبئة في يساهم مهما   سياسيا   دورا   االعالم وسائل تلعب  

  واالجتماعات   والمسموعة  المرأية  والفضائيات  والصحف  المفكرين  واقوال  كتابات

 يتعرض   والتي  إلحاحا    االكثر   المشاكل  على   الجماهير  اطالع  في  تساهم  التي  والندوات

  الحكام   سياسات  انتقاد  خالل  من  الشعب  لصالح  جماعي  مراقب  وتكون  المجتمع  لها

 . القانون  لسيادة  وانتهاكهم  وفسادهم  فضائحهم  وكشف 

 . السياسية  االحزاب   -3  

 االتصال  تحقيق  الى  السياسية  االحزاب  تسعى  ان  الديمقراطي   العمل   اساسيات  من  

 للحصول  السعي  هو  السياسية  االحزاب  به  تقوم  الذي  االساسي  فالدور.  الجماهيري

 ما اذا بتنفيذها تعد التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية لبرامجها  االفراد تأييد على

 لعمل  مراقبة  االحزاب   تبقى  ذلك   تحقيق  وحتى.  االنتخاب  عبر  السلطة   الى   وصلت

 . القانون  وسيادة  للدستور  احترامها   لضمان   االداره

 ضمن  فقد   العراق   في   السياسية  لالحزاب  تتح  لم   رصة الف  هذه  ان   بالذكر   الجدير  ومن

 ولم   للسلطة   السلمي  والتداول  السياسية  التعددية  1925  لعام  العراقي  االساسي  القانون

 ثورة  حققته  ما  رغم  الجمهوري   النظام  ظل  في  حاال    باحسن  السياسية  االحزاب  تكن

  السياسية   االحزاب  منح  طريق  عن  منجزات  من  1958  عام  تموز  من  عشر  الرابع

 . القائمة  الوطنية  االحزاب  كافة   ضمت  ائتالفية  حكومة   وتشكيل  العمل  حرية

 



 العراقية  الدولة  تأسيس  منذ  العراق  في  السياسي  النظام  لطبيعة  العملي  الواقع  ان  اذ  

  على قادرة ومعارضة، قوية سياسية احزاب وجود ضمانة من يخلو 2003 عام وحتى

  وحقوق   للدستور  احتراما    عنه  انحرفت  ما  اذا  الصواب  الى  وردها  السلطة  مراقبة

 . االفراد  وحريات

 .   البرلمان طريق  عن  الرقابة:  4

  عن   وذلك   التنفيذية  السلطة  أعمال  على  البرلمان  برقابة  الرقابة  من  الطريق  هذا  يتمثل

  علي  أنها البرلمان يجد قد التي طلباتهم المتظمنة و األفراد  من المقدمة الشكاوى طريق

  سحب  أو  االستجواب  أو  السؤال  بحق  الوزراء  مواجهة  إلى  يدعو  مما  الوجاهة  من  قدر

 .   كلها  الوزارة  من  الثقة

 إلى  دولة  من تختلف وهي الدستور، في مرسوم  هو بما  البرلمانية  الرقابة  شكل ويتحدد

  حيث  األخرى،   النظم   في  منها  النيابية  النظم  في  أقوى   البرلمانية  الرقابة  وتكون  أخرى

  الفردية   المسؤولية  عن  ناهيك   تضامنية  مسؤولية  البرلمان  أمام  مسؤولة  الوزارة  تكون

 .   وزارته  أعمال  عن  وزير   لكل

 لمبدأ   احتراما    الحكومة   أعمال   على  البرلمان  رقابة  العراقي  الدستور  كفل  وقد

 لخمسة   اجاز   فقد  ،  النواب  أحد  يجهله  أمر   حول  السؤال   توجيه  طريق  عن  المشروعية

 الستيضاح  للمناقشة  عام  موضوع  طرح   النواب  مجلس  من  االقل  في  عضوا    وعشرين

  وعشرين   خمسة  وبموافقة  النواب  مجلس  ولعضو  الوزراء،   مجلس  واداء  سياسة

  في   لمحاسبتهم  الوزراء،  او  الوزراء  مجلس  رئيس  الى  استجواب  توجيه  عضوا ،

 . اختصاصهم  في  تدخل  التي  الشؤون

  احد  من  الثقة  سحب  النواب  لمجلس  ان  الدستور  من  ثامنا  /  61  المادة  في  ورد  وقد  

 يملك  كما  الثقة،  سحب  قرار  تاريخ  من  مستقيال    ويعد  المطلقة،  باالغلبية  الوزراء 

 الثقة  سحب   اعضائه  لعدد  المطلقة   وباالغلبية  اعضائه  خمس  طلب   على   بناء    المجلس

 له   وجه  استجواب  بعد  الوزراء  مجلس  رئيس  من

 مقيد  دورها  فإن  أهمية  من  اإلدارة  أعمال   على  البرلمانية  الرقابة  به  تتمتع  ما  مع  ولكن

  إرادة   مع  متوافقة  أحيان  في  تكون  التي  البرلمان  في  السائدة  الحزبية  باإلرادة  غالبا  

  يختفي   وهنا  والحكم   الخصم  الحكومة  فتكون  نفسه   الحزب  من  أنها  صادف  لو  الحكومة

 في  خاصة  اإلدارة   تعسف   ضد  لألفراد  الكافية  الحماية  تحقق  وال  السياسية  الرقابة  دور

 أخر   بنوع  تعزيزها  يقتضي  مما   الواحد  الحزب   بنظام  تأخذ  التي  أو  النيابية  غير   الدول

  وافتقارهم  البرلمان  اعضاء  لدى  السياسي  الوعي  نضج  عدم  ان  كما,  الرقابة  أنواع  من



  دورها   ويختفي  الضمانة  هذه  ضعف   الى  تؤدي  قد  المعارضة  وضعف   الخبرة  الى

 . وحرياتهم  االفراد  حقوق  حماية  في  الحقيقي

 اإلدارية   الرقابة: اثاني 

  للبحث   تصرفاتها  على  اإلدارة  بها  تقوم  التي  الذاتية  الرقابة  في  تتمثل  اإلدارية  الرقابة

 العام   بمعناه  للقانون  موافقتها  حيث من  مشروعية رقابة  فهي   ومالءمتها   مشروعيتها  في

 .   تحقيقه  إلى  اإلدارة  تسعى  الذي الهدف   مع  تناسبها  حيث  من  مالئمة  ورقابة

 خاطئا    قرارا    تصدر   التي  لإلدارة   الفرصة   إتاحة  في   الرقابة  من   النوع  هذا   أهمية  وتبدو

 لكرامة   حفظ  ذلك  وفي   تبديال ،  أو  إلغاء    أو  تعديال    فتصححه  قراراها   في  النظر   تعيد  أن

 هذا  أن   إلى   باإلضافة  مالئمته  عدم  أو   تصرفها   مشروعية  عدم  تكتشف  عندما  اإلدارة

 .   مصاريف  أو  رسوم  أي  يتطلب  وال  مجاني  الرقابة  من  النوع

 . وكاالتي:  الشأن  ذوي  تظلم طريق  عن  وأما  تلقائي  بشكل  تتم  أن  أما  الرقابة  وهذه

 التلقائية   الرقابة: -1

  ومراجعة   ببحث  تلقائيا    اإلدارة  تقوم   عندما  اإلدارية  الرقابة  من  النوع  هذا  يتحقق

 منها،  المرجو  للهدف  ومالئمتها  للقانون  موافقتها  ومدى  مشروعيتها  لفحص   تصرفاتها

 أو  الموظف   الرقابة  هذه  يمارس  وقد  تعديال    أو  إلغاء    تصرفاتها  تصحيح  إلى  فتعمد

 رئاسية  سلطة   من  له  بما  اإلداري  الرئيس  يمارسها   وقد  القرار،  أصدرت  التي  الجهة

 .   الالمركزية  الهيئات  على  إدارية  وصايا  من لها  بما  المركزية  الهيئة  أو  عليه،

 أعمال   مراقبة    مهمتها  أخرى   إدارية  هيئة  أو لجنة  تقارير  على  بناء    الرقابة  هذه  تتم  وقد

 بما   اإلداري  الرئيس  إبالغ   أو   المشروعة  غير  قراراتها   إلغاء   على  فتعمل   اإلدارة

 .   بخصوصها  المناسب  اإلجراء  ليتخذ  قانونية  مخالفات من  لها  يتكشف 

 تظلم  على  بناء    الرقابة:  2

 مالئمته   عدم  أو   تصرفها  مشروعية  عدم  اإلدارة  تكتشف   عندما  الرقابة  هذه  تمارس

  األهمية   بحسب  التظلمات  هذه  وتختلف   المصلحة،  صاحب  من  إليها  يقدم  تظلم  نتيجة

  قبل  باتباعها  األفراد  يلزم  عندما  أحيانا    إجبارية  فتكون  المشرع،  إياها  يمنحها  التي

 المشرع   فعل  مثلما  اإللغاء،  دعوى  لقبول  شرطا    فيكون  القضائي  الطعن  طريق   سلوك 

  لدعوى   بالنسبة  عاما    شرطا    ه  يجعله  و  الوجوبي  التظلم  بفكرة  أخذ  حيث  العراقي، 

 . اإللغاء



 لجنة  إلى أو رئاسيا   أو والئيا   التظلم يكون فقد  التظلم  إليها يقدم التي  الجهة  حيث من  أما

 .   متخصصة  إدارية

 ويطلب  القرار   أصدرت   التي  الجهة  إلى   يقدم  الذي   التظلم   وهو:  الوالئي  التظلم  -أوال  

 بعد  اإلدارة   وتقوم  مالئمته  عدم  أو  مشروعيته  لعدم  سحبه   أو تعديله  أو  القرار   إلغاء   إليها

 ما  لتفادي  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  مشروعيته  مدى  من  للتأكد  التظلم  بفحص  ذلك 

 .  عيوب  من  شابه

 عنه  صدر   من  رئيس  إلى  المصلحة  صاحب  من  يقدم  التظلم   وهذا:  الرئاسي  التظلم  -ثانيا  

 طريق استنفاذ بعد التظلم من النوع هذا إلى الشأن صاحب يلجأ وقد التظلم  محل  القرار

 . تظلمه  ورفضت  رأيها على  القرار  أصدرت  التي الجهة  أصرت ما  إذا  الوالئي  التظلم

 : متخصصة  لجنة  إلى الموجه  التظلم  -ثالثا  

 تشكيلها  يتم  خاصة   إدارية  لجنة  إلى  التظلم   يقدم  أن  األحيان  بعض  في  المشرع   يشترط  

  عن  الصادرة  القرارات  ومالئمة  مشروعية  مدى  في  النظر  بها  يناط  معينة  شروط  وفق

 .   منها  التظلم  يتم  والتي  اإلدارة

  اإلداري   الرئيس  إلى  الرجوع  دون  من  إلها  المقدمة  التظلمات  في  اللجان  هذه  وتفصل

 في   الشأن  هو   كما   القضائية  الرقابة  نحو  انتقالها  إلى  اللجان  هذه  تطور  ينتهي  ما  وغالبا  

 .   الفرنسي  الدولة  مجلس

 تصرفات  مشروعية  لضمان  كافية  ليست  فهي   اإلدارية   الرقابة  صورة  كانت  وأيا  

  صفتي  تجمع   فهي  والحياد  االستقالل  إلى  تفتقر  أنها   إذ  األفراد  مواجهة  في  اإلدارة

 يسر  من  الرقابة  هذه  به  تتميز  ما  برغم  الجهة  هذه  من  جانبها  يأمن  وال  والحكم  الخصم

 .   القضائية  الرقابة  مع  بالمقارنة  تكاليفها  وقلة   إجراءاتها

 المصادر:

,  العراق, السنهوري مكتبة,  االداري القضاء,  العاني صبار وسام. د -1
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 السلطة التقديرية لالدارة

 القضاء االداري 

 م.م. وديع دخيل  

 المرحلة :الثالثة 

 القسم : القانون  

 السلطة التقديرية : 

سلطة   يمنحها  أن  فإما  السبيلين،  أحد  اإلدارة  اختصاصات  تقرير  عند  المنظم  يحّدد 

شروط   لإلدارة  حّدد  قد  المنظم  كان  فإذا  تقديرية.  سلطة  أو  ممارسة  مقيدة، 

الشروط   هذه  توفر  حالة  في  التدخل  على  وأجبرها  حدوده  لها  ورسم  االختصاص 

كانت سلطة اإلدارة في هذه الحالة سلطة مقيدة، أما إذا ترك المنظم لإلدارة قدراً من  

حرية التقدير سواًء بالنسبة التخاذ اإلجراء أم عدم اتخاذه أو بالنسبة ألسباب اتخاذه،  

تقدير مال تمتلك  سلطة  بحيث  كانت  التخاذه  المناسب  الوقت  واختيار  التصرف  ءمة 

تقديرية أو    .و  اإلدارة  التصرف  في  اإلدارة  لإلدارة حرية  التقديرية  بالسلطة  يقصد 

إطار  في  ذلك  يتم  أن  على  المناسبين  والوقت  القرار  اختيار  وفي  التصرف،  عدم 

فعندم القرارات،  إصدار  مالءمة  في  التقدير  وحرية  القانون  القانون  تطبيق  يترك  ا 

قيّد   إذا  أما  تقديرية،  سلطة  لها  يُقال  الشئون  من  شأن  في  التصرف  حرية  لإلدارة 

حريتها في أمر ما فال تستطيع أن تتصرف إال على نحو معين فإن اختصاصها في  

مقيداً  اختصاصاً  يكون  األمر  المستحيل   .  هذا  من  تجعل  اإلداري  العمل  إن طبيعة 

منها يحّدد  أن  المنظم  مباشرة على  في  اإلدارة  تلتزمه  مسبقاً  مساراً  يعيّن  أو  جاً 

إصداره  الواجب  والقرار  اتخاذه  الواجب  الموقف  لها  يرسم  أن  أو  اختصاصاتها، 

يفهم العيب وال يتنبأ بالظروف التي ستحيط بكل   بمواجهة كل حالة أو ظرف، ألنه ال

على   للتصرف  لإلدارة  تقديرية  سلطة  ترك  عليه  يستلزم  مما  ضوء تصرف، 

وتفصيالت   جزئيات  في  المنظم  يدخل  فال  والمستجدات،  والمتغيرات  الظروف 

النشاط اإلداري إال في حاالت معينة واستثنائية. وتوجد عدة مبررات وأسباب يقدمها  

 االتي: فقهاء القانون للقول بالسلطة التقديرية لإلدارة، من أهمها 

والتجد -1 االبتكار  ملكة  يعدم  اإلدارة  سلطة  تقييد  ال أن  اإلدارة  فدور  لديها،  يد 

أن   شأنه  من  هذا  فحسب، ألن  القانون  لتنفيذ  أداة  مجرد  كونها  على  يقتصر 

 يصف نشاطها بالجمود والركود ويعدم لديها ملكة اإلبداع والتجديد. 



أن المنظم يعجز عن اإلحاطة بمالبسات وظروف الوظيفة اإلدارية، فالمنظم   -2

جميع مالبسات وظروف الوظيفة   وهو يسن القوانين ال يستطيع أن يتصور

المناسب  الحل  احتمال  ولكل  حكمها،  حالة  لكل  يضع  بحيث  اإلدارية 

 .لمواجهته

االعتراف   -3 يتطلب  واطراد«  بانتظام  العامة  المرافق  »سير  مبدأ  إعمال  أن 

لإلدارة بسلطة تقديرية الختيار أنسب الوسائل وأفضل األوقات للقيام بالعمل 

الالزمة أو المالئمة لضمان ذلك وهو واجب تلتزم    اإلداري واتخاذ القرارات

 به اإلدارة، ويستلزم أن يوفر لها القانون السلطة التي تمكنها من القيام به. 

معلوماتها   -4 منها  تستنبط  التي  الخاصة  ووسائلها  وتجاربها  اإلدارة  خبرة  أن 

افق  والروح العملية التي تستمد منها اإلدارة إشرافها المستمر على إدارة المر

العامة يبرر إعطاء اإلدارة قدراً معقوالً من حرية التصرف لتحقيق المصلحة  

 العامة.

القيام   -5 لإلدارة  تتيح  التي  والفعالة  الناجعة  الوسيلة  هي  التقديرية  السلطة  أن 

بمقتضى   تستطيع  ألنها  لألفراد  العامة  االحتياجات  ومواجهة  بالتزاماتها 

ل وأفضل األوقات لكي تقوم بالعمل أو  سلطتها التقديرية اختيار أنسب الوسائ

والمالئمة الالزمة  القرارات  وتتخذ  به  القيام  التقديرية   .و  تمتنع عن  للسلطة 

مجال، ويقصد بمجال السلطة التقديرية الحاالت التي تظهر بها هذه السلطة، 

التي ال   الحاالت  تقديرية، وهي  بسلطة  فيها  اإلدارة  تتمتع  التي  الحاالت  أي 

سلطة اإلدارة مقيدة، فقد حاول جانب من الفقه التمييز داخل دائرة تكون فيها  

العادية، ومن هذه   وبين أعمال اإلدارة  السلطة  اإلدارة بين أعمال  تصرفات 

التقديرية الصالحية  تظهر  األخيرة  للقرار   الطائفة  أن  به  المسلَّم  .ومن 

والهدف، اإلداري خمسة عناصر هي االختصاص والشكل والسبب والمحل  

أن عنصري االختصاص والشكل في القرار اإلداري   ومن المسلمات أيضاً 

تجري عليهما السلطات المقيدة لإلدارة، بحيث يكون مخالفاً لمبدأ المشروعية  

القانون   عليه  نص  الذي  الشكل  مراعاة  عدم  أو  باالختصاص  التقيّد  عدم 

مرا شخص  أو  جهة  لكل  فالبد  وعليه  اإلداري،  القرار  قواعد لظهور  عاة 

قانوناً، ألن كالهما ال يشتمل على   المنصوص عليهما  والشكل  االختصاص 

والمحل   السبب  وهي  اإلداري  للقرار  األخرى  العناصر  أما  تقديرية.  سلطة 

التقديرية أو  المقيدة  السلطات  من  تكون  فقد  في    والهدف  اإلدارة  تعتبر  .وال 

تتمتع  ممارستها لسلطتها التقديرية خارجة على »مبدأ المش روعية« ألن ما 

ما   وألن  نفسه،  المنظم  خالل  من  لها  تقرر  قد  وتقدير  اختيار  حرية  من  به 

يصدر عنها من قرارات في نطاق سلطتها التقديرية أو المقيدة تبقى خاضعة  

عن   والتعويض  بإلغائها  أو  بإلغائها  يحكم  الذي  اإلداري  القاضي  لرقابة 



أ المشروعية، واألصل أن القضاء األضرار التي تتسبب منها لمخالفتها لمبد

أن قرارها في   دام  التقديرية ما  اإلدارة لسلطتها  اإلداري ال يراقب استخدام 

»ليس   بقولها  بمصر  العليا  اإلدارية  المحكمة  أكّدته  ما  وهذا  القانون،  حدود 

للقضاء اإلداري سلطة التعقيب على القرار الذي تتخذه اإلدارة في هذا الشأن  

ما دام قد خال من إساءة استعمال السلطة وابتغى وجه    -يرية  السلطة التقد  -

العامة«. ينبغي    المصلحة  ضوابط  عدة  هناك  بأن  للقول  يقودني  وهذا 

مراعاتها عند استخدام اإلدارة لسلطتها التقديرية حتى يكون عملها متفقاً مع  

 االتي:   »مبدأ المشروعية« وهذه الضوابط هي

 جراءات التي نص عليها القانون. مراعاة قواعد االختصاص واإل - 1

  أن يكون الهدف من القرار اإلداري تحقيق المصلحة العامة.- 2

أن تكون قرارات اإلدارة مبنية على أسباب صحيحة، فمثالً اليجوز منح  - 3

 موظف قرض بناًء على طلبه بينما هو لم يتقدم بطلب ذلك.

للو  - 4 السليم  القانوني  بالتكييف  تقوم  أن  لإلدارة  استندت  ينبغي  التي  قائع 

ذلك، وحتى ال   وللقضاء رقابة على  اإلداري  للقرار  عليها في إصدارها 

على موظف  عقوبة  توقيع  مثالً  يجوز  فال  للقوانين،  مخالفة  هناك  يكون 

 دون مخالفة تأديبية. 

مشروعية    - 5 رقابة  هي  اإلدارة  أعمال  على  اإلداري  القضاء  رقابة  أن 

بغير   والقول  مالءمة،  رقابة  القضائية وليست  السلطة  حلول  معناه  ذلك 

على   يستحيل  أنه  كما  أحد،  به  يقل  لم  ما  وهذا  التنفيذية  السلطة  محل 

اإلدارة   تصرفات  على  رقابة مالءمة  دوماً  يمارس  أن  اإلداري  القاضي 

تحيط   التي  والمالبسات  بالظروف  اإلحاطة  إمكانية  ولعدم  عنها  لبعده 

 مارستها لسلطتها التقديرية. باإلدارة وهي بصدد إصدار قرار في نطاق م

 المصادر : 

 العراق, السنهوري مكتبة,  االداري القضاء,  العاني صبار وسام. د -1

 ,2015 . 

,   االداري القضاء,  كاظم  جواد علي محمد . د,  احمد خلف  نجيب. د -2

 .  2010,  العراق,  الغفران مكتب

  االثير  ابن دار,  االداري القانون في الوسيط,  عالوي صالح ماهر. د -3

 . 2009,  العراق, 

4-  https://www.al-

jazirah.com/2014/20140525/rj8.htm . 

 



 نظام القضاء الموحد والمزدوج  

 القضاء االداري 

 المرحلة الثالثة 

 القسم : القانون  

 م.م. وديع دخيل  

 -(:الموحد)الواحد القضاء نظام -والا

 فكرة  على   الموحد   القضاء  نظام  يعتمد "  االنجلوسكسوني"  بالنظام   يعرف   ما  او

  االفراد   كما  االدارة  فيه   تتمتع  ال  واحد  بمعيار  واالفراد  االدارة  معاملة  اي  المساواة

  الفقه   يتبناه  الذي  الموقف   هو  االتجاه  هذا  في  االصل  وان  خاصة،  امتيازات  بأي

 ترتضية  الذي  التسلط  اوجه  احد  هو  االداري  القضاء  ان  من  االنكليزي  القانوني

  يتطلب   ال  الحال  واقع   فاصبح  لالدارة  امتيازات  وجود   لعدم   ،وبالنظر  التنفيذية  السلطة

  خروجا   وتعد  االدارة  عن  تصدر  التي   المسائل  في   بالنظر  يتعلق  اداري  قضاء  وجود 

  ونيوزلندا   واستراليا  وبريطانيا  االمريكية  المتحدة  الواليات  وتعد  المشروعية،  على

 1االخرى  الدول  من   العديد  مع  الموحد   القضاء  بنظام   تعمل  التي  الدول  رأس  على

 . اوال انكلترا في تطبيقه   فيه االصل كان وان

 -:انصاره مفهوم حسب النظام  هذا  وعيوب  امتيازات واهم

  في   الفصل  تتولى  التي   هي   العادية   المحاكم   ان  اي   القضائي،  التنظيم  في   الوحدة  -1

 .  االفراد منازعات او  اإلدارية المنازعات

 . والنفقات  الوقت في االقتصاد -2

 . البلد في السلطات اختالف  على  القضايا جميع في الفصل القضاء تولي -3

 القضاء على االدارة من مباشر تأثير  وجود عدم -4

 . والمحكوم  الحاكم بين المساواة اي القانون لحكم  إال القضاء خضوع عدم -5

 . بالبساطة اجراءاته تمتاز -6

 -:العيوب -7



  يبتغيه   ما   وبين  عامة  منفعة  من  االدارة  تقدمه  ما  بين  التمييز  ،عدم  عيوبه   ومن

  بين   العادي  القضاء  تاقرار  تأرجح  ،وكذلك   خاصة  مصالح  تحقيق   من  االشخاص

  تحجيما   ذلك   كان  االعلى   بالحد  االخذ  حاالت  تكررت  فاذا  االدنى  والحد   االعلى  الحد

  تجاوز   ذلك   فيعني  االدنى  بالحد   االخذ   حاالت  تكررت  قد  كانت  واذا  االدارة  لدور

  المحاكم   وقدرة  كفاية  عدم  وايضا  االدارة،  باستبداد  يحكم  فعندها  االفراد  حقوق  على

  التي   الدول  عندها  طرفتض  االدارة  بعمل  المتعلقة  القضايا  بجميع  النظر  في  العادية

 بعض  في  للنظر  ادارية  محاكم   او   جهات  انشاء  الى   الموحد   القضاء  بنظام   تعمل

 . وغيرها  والتجارة التأمين مثل المواضيع

  تنظيمية   وجوانب   تطبيقات  وجود   وبين   اداري   قضاء  وجود   عدم   بين  الفصل  ويجب 

 المسائل  في  للفصل  خاصة  محاكم  انشاء  مثل  االدارة  اعمال  من  الكثير  تتناول  قانونية

 .3والتجارة واألراضي والمعاشات  الوطنية والمساعدة  بالتأمين المتعلقة

  اصحابه   على  يعيب  القانوني  الفقه  من  جانب  جعل  الموحد  القضاء  بنظام  االخذ  ان

  بالمسائل   واالهتمام  دوره  اضعاف   ومحاولة  االداري  القانون  بتطوير  االهتمام  عدم

 واعطاء  العام  القانون  فروع  من  كفرع  االداري  القانون   حساب  على  الدستورية

 .باالدارة المتعلقة المسائل في  العام القانون على الخاص للقانون علوية

 -:المزدوج القضاء نظام  -ثانيا

  يعتمد  ال معينة دولة في القضائي  النظام ان به ونعني" الالتيني" بالنظام يعرف  ما او

  العادي   القضاء  يتولى  حيث  االداري،  القضاء  معه  يوجد  وانما  العادي  القضاء  على

  احكام   الى  باالستناد  بعضا  بعضهم  األفراد  بين  تحصل  التي  المنازعات  في  الفصل

  المنازعات   في  الفصل  يتولى  فانه  االداري  القضاء  ،اما  المدني  أو  الخاص  القانون

  القانونية   القواعد   الى   باالستناد  عامة  سلطة  بوصفها   واالدارة االفراد  بين  تحصل  التي

 .االداري القضاء في

  والفاعلية   التخصص  فكرة  على   االداري  القضاء  وجود  في  االساسية   الفكرة  د تموتع

  ايضا   بالتعويض  والحكم  االدارية  القرارات  الغاء  على  والقدرة  المباشرة  والرقابة

  االدارية   والمنازعات  االدارة  ضد  كانت  وان  الفردية  المنازعات  بين   تمييز  ووجود

 . اخرى جهة من واالدارة  االفراد بين

  كان   ،حيث   الحديث   العصر  في  االداري   القضاء  مجال  في   الرائدة  فرنسا   وتعتبر 

  تجاه   م1789/عام  الفرنسية  الثورة  قبل  من  فعل  وكردة  الحاجة  وليد  االداري  القضاء

 السلطات  بين  الفصل  لموضوع  الصحيح  الفهم  وعدم  واالداري  القضائي  النظام  فساد

 لعب م1953/عام فرنسا في االدارية المحاكم انشاء ولحين الدولة مجلس انشاء ،فمنذ



  استشاريا   بصفته  االدارة  بعمل  المتعلقة   المواضيع  في   البارز  الدور   الدولة  مجلس

 . استئناف  محكمة اعتباره الى اضافة وقاضيا

  خارج   اداري  قرار  اي   رد  من  مكنته  واسعة  بسلطة  الفرنسي  االداري  القضاء  وتمتع 

 . الفرنسية الدولة رئيس من صادرا كان لو حتى المشروعية اطار

  /عام  الكويت  في  المنعقد  المؤتمر  عن  صدر  فقد  من  العربي  الجانب  يخص  وفيما

  منها   توصيها  عدة "  الحكومي  الجهاز  نشاط  في   اإلداري  القضاء  دور "  حول  1965

 العدالة  لتحقيق  األمثل  النظام  لكونه  المزدوج،  القضاء  بنظام  األخذ  على  الدول  حث

  فيه   ما  إلى   اإلداري  الجهاز  نشاط  وتوجيه   العامة،  المصلحة  بين   يجمع   الذي   اإلدارية

 (. 1989 الرفاعي، الحميد عبد/د" ) المجتمع خير

  م 1946/لعام(  112)رقم  القانون   بموجب   االداري  القضاء  بنظام   العمل  مصرتم  وفي

  على   يمنع  النظام  هذا  كان  ،حيث  فيها  المطبق  هو  الموحد  القضاء  نظام  كان  حيث

  القانون   ان  اال.  5بالتعويض  يسمح  كان  ولكنه  اداري  قرار  اي  الغاء  العادية  المحاكم

 العمل  جوانب  جميع   في   للنظر  االدري   القضاء   يد  يطلق  لم   مصر  في(  112)رقم

  اصبح   حيث  م1972/لعام(  47)رقم  القانون  صدور  بعد  ذلك   تسوية  وتمت   االداري

  تحققت   حيث.  االدارية  المنازعات  جميع  في  النظر  الدولة  مجلس  اختصاص  من

 . فاعلة قضائية رقابة الدولة مجلس بوجود

  نظام   في  االساس   وتعديالته  م1979  لسنة(  65)رقم  القانون   فيعد  العراق  في  اما

  العدل   بوزارة  وربطه  الدولة  شورى  مجلس  تأسيس بموجبه  تم  حيث  االداري  القضاء

  يختص "  المجلس  باختصاصات  والمتعلق  القانون  من  الرابعه  المادة  في  جاء  حيث

  والقطاع   للدولة   القانونية  االمور  في   الرأي  وابداء  االداري  والقضاء  بالتقنين   المجلس

م الذي  2017لسنة    71وقد تعديل هذا القانون عدة مرات اخرها رقم    ".االشتراكي

تمارس  انشأ بموجبه مجلس الدولة وفك ارتباطه بوزارة العدل وجعله هيئة مستقله  

 اختصاصاتها بموجب القانون االستشارية والقضائية 

 -:المزدوج القضاء نظام   وعيوب  امتيازات واهم

 .العامة  المرافق تطور في االداري للقضاء الفاعل الدور-1

 . المشروعية  مبدأ دعم -2

 . االنشائية بالخاصية  االداري القضاء تمتع -3

 .االفراد ومصلحة االدارة مصلحة بين التوفيق امكانية -4



 .االداري القرار اللغاء  امكانية وجود -5

 وحرياتهم  االفراد حقوق لضمان اوسع مجال -6

 -:العيوباما 

  بالجانب   بمنازعات   تختص   محاكم  وجود   هو   المزدوج  القضاء  نظام   عيوب  ومن

  ابتعاد   الدولة،  على  مالية  اعباء  وجود  وبالتالي  وموظفين  قضاة   يتطلب  وهذا  االداري

  مثل   تجاهه   موانع  تشكل  والتي   الجوهرية  المسائل  بعض  عن  المزدوج  القضاء   نظام

  المشروعية   مبدأ  على  ابعد  البعض  رأي  وحسب   هو   سيكون  وبالنتيجة   السيادة  اعمال

 . لها اقرب سيكون الذي  الموحد القضاء نظام من

  االداري   للقانون  السابق  في  تعطي  لم   الموحد  القضائي   بالنظام   تعمل  التي  الدول  ان

  يتعامل   التي  المجاالت   من  االستفادة   تريد  الحاضر  الوقت  في   ولكنها  الكافي  استحقاقه

  بالقانون   المتعلقة  المسائل  بعض  في   النظر  تتولى   خاصة   محاكم   انشاء  خالل  من   بها

  على   مؤشر  وهذا  به  االخذ  من  تقربها  بسيط  بشكل  ولو  بدأت  انها  اي  االداري

 . االداري القانون لفكرة استقبالها

 المصادر :

,  العراق, السنهوري مكتبة,  االداري القضاء,  العاني صبار وسام. د -1

2015 . 

  مكتب,  االداري القضاء,  كاظم  جواد علي محمد . د,  احمد خلف  نجيب. د -2

 . 2010,  العراق,  الغفران
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 عيوب القرار االداري

  االداري   القضاء

  الثالثة  المرحلة 

 القانون:    القسم

   دخيل  وديع.  م. م

 -: االتي وهي  بطالنه  إلى  وتؤدي  القرار  بأركان  تلحق  التي  العيوب  هنا  ونبين

 :   السبب  عيب:    أوال

 وتخلف  ،   معيبا  فيصبح  صدوره   تبرر  قانونية  أو  واقعة   حالة  على   القرار  قيام  عدم  هو  

 -: اآلتي  من  يتضح  كما (  2)القرار   بطالن  إلى  يؤدي  السبب  ركن

 : السبب  بطالن  صور

 اإلداري   القرار  يكون  فلكي(  للوقائع  المادي  الوجود  تخلف   أي)  الوقائع  وجود  عدم  -1

 القضاء  ويراقب متوافرة( القانونية أو الواقعية  الحالة) األسباب تكون أن يجب صحيحا

 القرار  إلغاء  دعوى  في  للفصل  األسباب  هذه  توافر  مدى(  المظالم  ديوان)  اإلداري

  لعيب  استنادا القرار  ببطالن قضى األسباب هذه توافر عدم للقاضي تبين فإذا اإلداري،

 .   السبب

 :   السبب  لعيب  أمثلة

 كذلك   ليس  أنه   حين  في   للسقوط  آيل  بأنه  إدعاء    منزل   بهدم  البلدية  من   قرار   صدور  -أ

 . متخصص  مهندس  من  صحيح  هندسي  تقرير  توفر  عدم  بدليل

 في   شغب  أعمال  في  الشتراكه  شخص  على  بالقبض  أمنية  جهة   من  قرار  صدور  -ب

 . الفترة  هذه  خالل  البالد  خارج  كان  أنه  حين  في  معين  يوم

 القرار   إليها  انتهى  التي  النتيجة  تكون  أن   يجب  صحيحا  القرار   سبب  يكون  فلكي

  مستخلصة  كانت فإذا( قانونية أو مادية) تنتجها أصول من سائغا استخالصا مستخلصة

 . اإللغاء  ومستوجبا  السبب  لركن   فاقدا  القرار  كان  تنتجها  ال  أو  موجودة غير  أصول  من

 ويتمثل عيب السبب باالتي:  



  قيام  على   اإلداري  القرار   صحة  تتوقف :    للوقائع  القانوني  التكييف  صحة   عدم  ـ1

 هذا  صحة   مدى   يراقب  اإلداري  والقضاء  ،   للوقائع  الصحيح  القانوني  بالتكييف   اإلدارة

 وتظهر   ،  السبب  لعيب  اإلداري  القرار   ببطالن  قضى  قانوني  غير   كان  فإذا  التكييف 

 هذا   إلى  تؤدي  ال  ثبوتها  مع  المادية  الوقائع  كانت  إذا  القانوني  التكييف  صحة  عدم

 المطلوب الميدان أن إلى استنادا بناء ترخيص منح اإلدارة  رفضت إذا:   فمثال الوصف 

 رغم  الميدان  لهذا  األثرية  بالقيمة  ضررا   يلحق  فيه  المبنى  وإقامة   أثري  فيه  البناء  إقامة

 على  الواقعة   تكييف   فإن  األثرية  األماكن  عداد  في  الميدان  دخول  عدم  هي  الحقيقة  أن

 باطال  يعد  الترخيص  رفض  قرار  فإن  وبالتالي  صحيح  غير  تكييفا  يكون  النحو  هذا

  أذاع  أنه  بدعوى  منسوبيها  أحد  على  جزاء  اإلدارة   وقعت   إذا  أيضا   ،   السبب  لعيب

 ال  إذاعته وأن  السرية  وصف   عليها ينطبق  ال   التصرف   حقيقة  أن   حين  في  العمل   أسرار 

  للوقائع   القانوني  التكييف   صحة  لعدم   باطال  يكون  العقاب  قرار  فإن  بالعمل  تضر

  بدعوى   تجاري محل بفتح الترخيص اإلدارة رفضت إذا أيضا ،  الموظف  من الصادرة

 المقلقة  أو   بالصحة  المضرة   أو   الخطرة   األنشطة   من  يعد  يمارسه   الذي  النشاط   أن

 قرار   فإن  األنواع  هذه  من  أي  تحت  بطبيعته  يندرج  ال   النشاط  هذا  أن  حين  في  للراحة

  بتوقيع   قرار   صدر  إذا  أيضا  للنشاط،  القانوني  التكييف   صحة  لعدم  باطال  يكون  الرفض 

  عن   غيابه  أثناء  العمل  على  يشرف   لم  أنه  بدعوى  اإلدارات  إحدى  مدير  على  جزاء

 يكون  الجزاء   قرار   فإن  نظاما  محله  حل   من   هناك  أن  رغم   لديه  قهري   لظرف  العمل 

  غياب   حالة  في  العمل  عن  مسؤوال  يصبح  الذي  هو  غيابه  أثناء  محله  الحال  ألن  باطال

 . الخ... بيانها  السابق  للحلول  النظامية  للقواعد  طبقا  األصيل

  مشروعا  القرار  يكون  لكي:   عليها  استند  التي  واألسباب  القرار  بين  التناسب  عدم  -2

  األسباب   وبين  الصادر  القرار   بين  تناسب  هناك  يكون  أن  يجب  للنظام  مخالف   وغير

 سبيل   على  ،   باطال   القرار   كان  التناسب  هذا  انتفى  فإذا   إلصداره   اإلدارة   دفعت  التي

 عن  مرة   ألول   دقائق  عشر   تأخر  موظف  على   جزاء   بتوقيع  قرار   صدر  إذا  المثال

 التالؤم  لعدم  باطال   يكون  القرار   فإن  راتبه  من   شهر   بخصم  الصباحية  الدوام  مواعيد

 .   شهر  بخصم  الصادر   والقرار (  دقائق  عشر  تأخر)  القرار  سبب  بين

 :   المحل  عيب:    ثانيا

 اإلداري  القرار  يبطل  العيب  هذا  وتوافر  للنظام  مخالفا  كان  إذا  معيبا  القرار   محل  يكون

 بترقية  قرار   صدر فإذا  ممكنا  محله يكون  أن   يجب  مشروعا  اإلداري   القرار   يكون  فلكي

  ونفذ  البالد  خارج  إلى  شخص  بإعارة  قرار  صدر  أو  فصله  سبق  أنه  تبين  ثم  موظف 

 قرار   صدر   وإذا  وظيفته،  أعمال  ببعض   بالقيام  بإلزامه   ذلك   بعد  قرار  صدر  ثم  القرار 

  تنفيذها   يكون  القرارات   هذه  مثل  فإن  ذلك   قبل  هدم  قد  أنه  تبين  ثم  للسقوط  آيل   منزل  بهدم



  قانونا   جائزا  يكون  أن  القرار  محل  في  أيضا  ويشترط(  باطال  وبالتالي  مستحيال

  توقيع  وقرار   ،   نظامي  غير  يكون  تعويض   دون  األفراد  أحد  عقار  على  فاالستيالء

 . النظام  لمخالفته  باطال  يكون  عليها  منصوص  غير  بعقوبة  الجزاء 

 خالفت إذا تتحقق الصورة  وهذه:   مباشرة  للنظام المحل  مخالفة -1:  المحل  عيب صور

  االمتناع الصورة  هذه وتسمى مشروع غير  محله يكون قرار  بإصدارها النظام اإلدارة

 .   القانون  أحكام  تطبيق  عن

 سواء -النص بإعطاء اإلدارة جهة قيام به يقصد:  القانونية القاعدة تفسير في الخطأ -2

 .   القانوني  النص   من  المشرع  يقصده  لما  مغايرا  مفهوما_  نية  سوء  أو  بحسن

 

 إذا اإلداري  للقرار المبطل العيب هذا يتحقق: الوقائع على القانون تطبيق في الخطأ -3

 مثل   المشرع  قصدها  التي  تلك   عن  تختلف   واقعة  على  القانونية  القاعدة  اإلدارة  طبقت

 تخلف  مع   شخص   ترقية  أو   نظاما  المحددة  التعيين  شروط  توافر  دون  شخص  تعيين

 لشخص رخصة منح أو النظامية للشروط  بالمخالفة عقار ملكية نزع أو الترقية شروط

 . الخ…. لمنحها النظامية  الشروط  فيه  تتوافر  ولم  لها   أهل  غير

  وقد  محدد  قرار   اتخاذ  على   نظاما  القدرة  عدم  به  يقصد:    االختصاص  عدم  عيب:    ثالثا

 : جسيما  أو  عاديا  االختصاص  عدم  عيب  يكون

 االختصاص  لعدم  القرار  بطالن  أثره   يكون  الذي   هو:  العادي  االختصاص  عدم  -1

 :   هي  صوره   فإن  لذا  الموضوعي  أو  الزماني  أو  المكاني

  مكاني  بإطار  يتعلق  موظف   من  قرار  صدور  ويعني:   المكاني  االختصاص  عدم  -أ

 فالوزراء   والمرؤوسين  الرؤساء  لسلطة  مكانيا  إطارا  حدد  النظام  ألن  آخر  لموظف 

 على  منهم  كل  اختصاص  يقتصر  المحافظين  لكن  كله  الدولة  إقليم  تشمل  اختصاصاتهم

  والصحة  والتعليم  البلديات  مدراء  أيضا  ،   يرأسها  التي  للمنطقة  الجغرافي  اإلطار

 خالله  الوظيفي  النشاط  يباشر  معين  جغرافي  إطار   منهم  لكل  الخ…. األمنية  واألجهزة

  لعدم  باطال  قراره  كان  له  المحدد  الجغرافي  اإلطار  عن  يخرج  قرارا  أحدهم  أصدر  فإذا

 . المكاني  االختصاص

 :   الزماني  االختصاص  عدم  -ب



 فالموظف  ذلك  له   يجيز  الذي  الزمني  المدى  خارج  قرار   بإصدار  الموظف  قيام  ويعني

 المحال   والموظف  للتقاعد،  اإلحالة  أو  الخدمة،   من  بالفصل   خدمته  انتهت  الذي

 الذي   بالعمل  يتعلق  قرار  إصدار  منهم  ألي  يجوز  ال  المنقول،  أو  المعار،  أو  لالستيداع،

 قامت   الذي  الرئيس  أيضا  ،  للنظام  طبقا  العمل  بهذا  منقطعة  صلته  ألن  يشغله  كان

  عل   يعتدي  أن غيابه أثناء له يجوز ال للقانون طبقا آخر محله يحل أن استدعت ظروف 

 فإن  أيضا  ،   باطال  القرار   كان  وإال  بالعمل  يتعلق   قرار  أي  بإصدار  خلفه  اختصاصات

  لعدم  باطال  القرار   يجعل  الئحة  أو  نظام  في  المحدد  الموعد  بعد  قرار  صدور

 . الزماني  االختصاص

 :   الموضوعي  االختصاص  عدم  -جـ

  المعلوم  فمن اختصاصاته عن القرار موضوع يخرج موظف  من القرار صدور يعني  

 كي   اإلدارية،   الجهات  منسوبي  اختصاصات   تحدد  والقرارات   واللوائح  األنظمة   أن

 مختص   غير   من  القرار   صدور  فإن  لذلك  واطراد   بانتظام  العامة  المرافق   تسير

 . باطال  يجعله  بموضوعه

 رئيسه،  اختصاصات  على  الموظف   اعتداء:    الموضوعي  االختصاص  عدم  صور

  الرئيس   واعتداء  ،  اإلداري  السلم  في   له  مواز  آخر  موظف   اختصاصات  على واعتدائه

 واللوائح  األنظمة  بموجب  عليها  نهائية  سلطته  تكون  التي  المرؤوس  اختصاصات  على

  اإلدارات   اختصاصات  من  نهائية  بصفة  تكون  قرارات  المركزية  اإلدارات  وإصدار  ،

 . الخ….. الالمركزية

 القرار  إصدار   ويعني  السلطة  اغتصاب  ويسمى:    الجسيم  االختصاص  عدم  عيب  -2

 السلطة   اختصاص  في  يدخل  القضائية  السلطة  من   قرار  صدور :  مثل صفة  ذي  غير  من

 يتعلق  فيما  موظف   غير  شخص  من  قرار  وصدور  ،  العكس  أو  التنفيذية  أو  التنظيمية

 موظف  اختصاصات  موظف  وممارسة  ،   العادية  الظروف  في  العامة   الوظيفة  بأعمال

 المادي  العمل   حكم  وفي  منعدمة  تكون  القرارات  هذه  فمثل   باطل،  لتفويض  استنادا  آخر

 . اإللغاء  دعوى  بشأنها  تقبل وال  اإلدارية  القرارات صفة  عليها  ينطبق  ال  ثم  من  ،

 أو   لألشكال  اإلدارة  اتباع  عدم  به  يقصد:    اإلجراءات  أو  الشكل  مخالفة  عيب:    رابعا

 .   لها  طبقا  اإلداري القرار  إلصدار   اللوائح  أو  األنظمة  حددتها  التي اإلجراءات

 : العيب  هذا  صور

  اإلداري  القرار  بطالن  عليها  يترتب  الجوهرية  اإلجرائية  أو  الشكلية  القواعد  مخالفة  -أ

 تحقيق  إجراء  ضرورة   أو  القرار   إصدار   قبل   معينة  جهة  رأي  أخذ  النظام  تطلب  فإذا



 كان  إذا   إال  صحيحا  يكون  ال  مجلس  أو   لجنة  أو  هيئة  اجتماع  أن  أو   الجزاء  توقيع  قبل

 تراع   ولم  ،  الخ…  محله  يحل  أومن  الرئيس  حضور  ضرورة  أو  معينا  عددا  الحضور

 للمنفعة  الملكية نزع نظام يشترط المثال سبيل على ، باطال القرار كان اإلجراءات هذه

  لم   فإذا  اليومية  الجرائد  وإحدى  الرسمية  الجريدة  في  الملكية  نزع  قرار  ينشر  أن  العامة

 أن   ولوائحه  المدنية  الخدمة  نظام  يشترط  أيضا   ،   باطال   القرار   كان   الشكل   هذا  يراعى

  إليه  المفوض  وصفة  اسم  فيه  ومحدد   مكتوبا  االختصاص  في  التفويض  يكون

 . باطال  كان  الشكل  هذا  التفويض  قرار   أغفل  فإذا  ومدته  التفويض  محل  والصالحيات

 .   بطالن  عليها  يترتب  ال(  الثانوية)  الجوهرية  غير  الشكلية  القواعد  مخالفة  -ب

 أحد   المحضر  على  يوقع  ولم  معين  اجتماع  مجلس  أو  لجنة  أعضاء  حضر   إذا   مثال  

 يبطل  أو  االجتماع  في  الصادر  القرار  يبطل  فال  نسيان  بل  عمد  عن  ليس  األعضاء

 الشكل  بين  والفرق  ،  ذلك   بعد  التوقيع   ويمكنه  العضو  هذا  توقيع  لعدم  االجتماع

 لمصلحة   مقررا  كان  فإذا  ،  الشكل  من  الحكمة  في  يكمن  الجوهري  وغير  الجوهري

 وإغفاله  جوهريا  الشكل  كان  القرار  مشروعية  على   الشكل  اتباع  عدم  وأثر  األفراد

 مشروعية على  تخلفه يؤثر وال  اإلدارة لمصلحة   مقررا   الشكل  كان وإذا  ،  القرار  يبطل

 اإلداري  والقضاء  القرار  صحة  على  تخلفه   يؤثر  وال  جوهري  غير   الشكل   كان  القرار 

 . ذلك   تقرير  له

 رجل   استخدام  به  يقصد:  السلطة  استعمال   إساءة   أو  بالسلطة  االنحراف  عيب:    خامسا

 بركن  العيب  هذا  ويرتبط  ،   المنظم  وضعه   الذي  غير  غرض   لتحقيق  لسلطاته  اإلدارة

  اإلداري القرار  في  الغاية

 : العيب  هذا  حاالت

 في   الحالة هذه  وتظهر:  العامة  المصلحة  مع  تتنافى  أغراض   لتحقيق  السلطة   استخدام  -1

 أحد  على  جزاء  توقيع: مثل  الشخصي  االنتقام  بقصد  السلطة   استخدام  -أ-:   اآلتية  الصور

 بنقل   قرارا   الرئيس  إصدار   أيضا  .   العامة  المصلحة   على   الحرص  بدعوى  المرؤوسين

  الباعث   أن  حين  في  ذلك   تقتضي  العامة المصلحة  أن  بدعوى  نائية  منطقة  إلى  المرؤوس

 يخفي  ستارا  إال   العامة  المصلحة  وما  المرؤوس  من  االنتقام  هو  الحالتين  في  الحقيقي

 . االنتقام  حقيقة

 : لغيره  محاباة  أو القرار  لمصدر   شخصي  نفع  لتحقيق  السلطة  استخدام  -ب

 على  الضغط  بهدف   طويلة  زمنية  فترة  معين  موضوع  في  البت  بتأجيل  قرار  كصدور

  له  عقار  تأجير  أو  معينة  وظيفة  في  أقربائه  أحد  تعيين  أو  رشوة  لدفع  المصلحة  صاحب



 ليس  عقار   على  باالستيالء  قرار   اإلدارة  رجل   أصدر   إذا   أيضا  الخ…ضئيل  مالي  بمبلغ

 ويحصل  صوري  مزاد  في  فترة  بعد  بيعه  إعادة  بهدف   وإنما  العامة   المصلحة   بهدف 

 عن  بالسلطة   لالنحراف   باطال  القرار   يكون  السابقتين  الحالتين  في   لنفسه،  عليه

 . العامة  المصلحة 

 اإلدارة   تتخذ  هنا:    األهداف  تخصيص  مبدأ  تجانب  أغراض   لتحقيق  السلطة   استخدام  -2

 هذه  وتظهر   معينة  سلطة   منحها  من   المنظم   قصدها  التي  غير   أغراض   لحماية   قرارا 

 : صورتين  في  الحالة

  النظام   ألن  اختصاصه  في  يدخل  ال   اإلدارة  رجل   إليه  يهدف   الذي  الغرض  يكون  أن  -أ

 بين  عقار  ملكية  على  نزاع  بفض  قرارا    اإلدارة  رجل  يتخذ  كأن  به  القيام  إليه   يعهد  لم

 من   وإنما  سلطته  من   ليس  اإلجراء  هذا  إن  حين  في  فليس  المجتمع  أفراد  من  شخصين

 . للنظام  طبقا  القضائية  السلطة   اختصاص

 كأن:  الهدف   لتحقيق  قانونا  المحددة  تلك   غير  وسائل  اإلدارة   رجل  يستخدم  أن  -ب

 إصدار   إلى  اللجوء   من  بدال  العقار  على  المؤقت  باالستيالء  قرارا   اإلدارة   رجل  يصدر

 اإلجراء   هذا  اتخذ  أنه  رغم  الملكية  نزع  إجراءات  لطول  تجنبا  الملكية  بنزع  قرار

 إلى  اإلشارة   نود  السابقة  اإلداري   القرار  عيوب  بيان  بعد  ،   ذلك  بعد   الملكية  لنزع  كتمهيد

 بعد   مجلس الدولة    أمام  اإللغاء   دعوى  رفع   المتضرر   للشخص  يجيز  أحدها  توافر  أن

 في  إليها  والمشار  الدعوى  هذه  رفع  عند  إتباعها  الواجب  واإلجراءات  القواعد  استيفاء

  المطعون  القرار  إلغاء   لمجلس الدولة    يكون  الدعوى  شروط  تحققت  فإذا  المقرر   نهاية

  تخلفت  وإذا   متوافرة القرار  أركان  كانت إذا  الدعوى  رفض   أو   أركانه أحد  تخلف  إذا  فيه

 . قبولها  بعدم  المجلس  يقضي  الدعوى  شروط  بعض

 المصادر : 
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 العقوبات االنضباطية  

 القضاء االداري 

 القسم : القانون  

 م.م. وديع دخيل  

 العقوبات االنضباطية  

 فرضها واجراءات واثارها   العقوبات االنضباطية عقوبات

 الدولة انضباط قانون من 8 المادة

 :  هي الموظف  على  فرضها يجوز  التي العقوبات

  وتوجيهه   ارتكبها   التي   بالمخالفة   تحريريا   الموظف   بأشعار  ويكون :    النظر   لفت :    -1

  ثالثة  مدة الزيادة او الترفيع تأخير العقوبة هذه  على ويترتب  الوظيفي سلوكه لتحسين

 . اشهر

  من   وتحذيره  ارتكبها  التي  بالمخالفة  تحريريا   الموظف   بأشعار  ويكون :    االنذار:    -2

  زيادة   او  الترفيع  تأخير  العقوبة  هذه  على  ويترتب  مستقبال  وظيفية  بواجبات  االخالل

 اشهر ستة مدة

  تتجاوز   ال  لمدة  الموظف   راتب  من  اليومي  القسط  بحسم  ويكون:    الراتب  قطع:    -3

 فرض واستوجبت الموظف  ارتكبها التي المخالفة فيه تذكر تحريري بأمر ايام عشرة

 يلي  لما وفقا الزيادة او الترفيع تأخير عليها ويترتب ، العقوبة

 ايام  خمسة  تتجاوز ال لمدة الراتب قطع حالة في اشهر خمسة أ

  خمسة   العقوبة  مدة  تجاوز  حالة  في  الراتب  قطع  ايام  من  يوم  كل  عن  واحد  شهر  ب

 .  ايام

  واالسباب   ارتكبها  التي  بالمخافة  تحريريا   الموظف   بأشعار  ويكون:    التوبيخ  :  -4

  الوظيفي   سلوكه  وتحسين  المخالفة  وجوب  الية  يطاب   مرضو  غير  سلوكه  جعلت  التي

 .  واحدة  سنة مدة  زيادة او الترفع تأخير العقوبة  هذه  على ويترتب

 تتجاوز  ال   بنسبة  الموظف   راتب  من   مبلغ  بقطع  ويكون:    الراتب   انقاص:    -5

  ويتم   سنتين  على  تزيد   وال  اشهر  ستة  عن  تقل  ال  لمدة  الشهري  راتبة  من%(  10)
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  العقوبة   هذه  على  ويترتب  ارتكبه  الذي  بالفعل  الموظف   يشعر  تحريري  بأمر  ذلك 

 .  سنتين مدة الزيادة او  الترفيع تأخير

  ارتكبه   الذي   بالفعل  الموظف   فيه  يشعر  تحريري  بأمر  ويكون :    درجة  تنزيل:    -6

 العقوبة  هذه  على ويترتب

  تأخذ   خدمة  تعليمات   او  قواعد  او  انظمة  او  لقوانين  الخاضع  للموظف   بالنسبة  -  أ

 التي  للدرجة  االدنى  الحد  الى  الموظف   راتب  تنزيل  والترفيع  المالية  الدرجات  بنظام

)   منها  المنزل  الدرجة  في  ينالها  التي  العالوات  منحة  وعلى  المباشرة  درجة  دون

  كان   الذي  الراتب  الى  ويعاد(    اليها  المنزل  الدرجة  في  المقررة  العالوة  بقياس

  مع   العقوبة  فرض  تاريخ  من  سنوات  ثالث  قضائية  بعد  درجته  التنزيل  فبل  يتقاضاه

 .  العقوبة فرض قبل االخير راتبة في  المقضية المدة تدوير

  تأخذ   خدمة  تعليمات  او  قواعد   او  االنظمة  او   لقوانين  الخاضع  للموظف   بالنسبة    -ب

 الذي الراتب الى ويعاد الموظف راتب  من زيادتيين تخفيض سنتين كل الزيادة بنظام

  العقوبة   فرض  تاريخ  من  سنوات  ثالث  قضائه  بعد  درجة  التنزيل  قبل  يتقاضاه  كان

 .  العقوبة فرض قبل االخير راتبة في المقضية المدة تدوير مع

  خدمة   التعليمات  او  القواعد  او  األنظمة  او  للقوانين  الخاضع  للموظف   بالنسبة  -ج

  تدوير   مع  الموظف   راتب  من  زيادات  ثالث  تخفيض  ،  السنوية  الزيادة  بنظام  تأخذ

 ,  العقوبة فرض قبل االخير راتبة في المقضية المدة

 يتضمن  الفصل  بقرار  تحدد  مدة  الوظيفة  عن  الموظف   بتنحية  ويكون:    الفصل  -7

 :  االتي  النحو على علية العقوبة فرض استوجبت التي  االسباب

  من   باثنين  الموظف   عوقب  اذا  سنوات  ثالث  عن  تزيد  وال   سنة   عن  تقل  ال  مدة  أ

  من   سنوات  خمس  خالل  الثالثة  المرة  في  وارتكب   لمرتين  بإحداها   او  التالية   العقوبات

 بإحداهما   معاقبة يستوجب فعال االولى العقوبة فرض تاريخ

 الدرجة تنزيل الراتب انقاص التوبيخ 

  بالشرف   مخلة   جريمة  عن   السجن  او   بالحبس  علية   حكم   اذا  السجن  في   بقائه   مدة   ب

  مدة   ضمن   من  موقوفتيه  مدة   ويعتبر.    علية   الحكم   صدور  تاريخ  من   اعتبارا  وذلك 

 اليد  سحب مدة خالل له المصروفة الرواتب انصاف  منه تسترد ال و الفصل
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  توظيفه   اعادة   يجوز   وال   نهائيا   الوظيفة  عن   الموظف   بتنحية   ويكون :    العزل:    ثامنا

  الحاالت   احدى  في  الوزير  من  مسبب  بقرار  ،وذلك   العام  والقطاع  الدولة  دوائر  في

 :  التيه

 العامة  بالمصلحة  مضرا   الدولة  خدمة  في  بقائه  يجعل  خطيرا   فعال  ارتكابه  ثبت  اذا-  أ

. 

 رسمية  بصفة ارتكبها او وظيفة عن ناشئة جناية  عن علية  حكم اذا- ب

 .اخرى مرة الفصل يستوجب فعال  فارتكب توظيفه  اعيد ثم بالفصل عوقب اذا -ج
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 اإللغاء   دعوى  قبول  شروط

 القضاء االداري 

 المرحلة الثالثة 

 القسم : القانون   

 م.م. وديع دخيل  

  الدعوى   نظر   من  القضاء   يتمكن  حتى  اإللغاء   دعوى  لقبول  الشروط  بعض   توفر  يجب

 القاضي  حكم   بعضها  أو  كلها  الشروط  هذه  توفر  لم  فإذا  اإلداري،  القرار  ومخاصمة

 . موضوعها  في  النظر  دون  الدعوى  قبول  بعدم

 : اآلتية  األمور  بالدراسة  نتناول  اإللغاء  دعوى  قبول  شروط  في  وللبحث

 .   فيه  المطعون  اإلداري   بالعمل  المتعلقة  الشروط

 .   الدعوى  برافع  المتعلقة    الشروط

 : اإلداري بالعمـل  المتعلقة  الشروط:  أوال

 األول  النوع  يسمى  األعمال  من  نوعين  إلى  تعمد  فإنها  نشاطها  اإلدارة  تمارس  عندما

  جرائها من تهدف  وال اإلدارية الهيئات تجريها التي األعمال تلك  وهي المادية األعمال

  والتصرفات   باألعمال  فيسمى  الثاني  النوع  أما  مباشرة،  قانونية  آثار  أحداث  إلى

  أما  قانونية،  آثار  أحداث  بها  وتقصد  اإلدارة  تجريها  التي  األعمال  تلك   وهي  القانونية

 .   إنهائها  أو  القائمة  القانونية  المراكز  في  تعديل  جراء  أو  جديدة  قانونية  مراكز  بخلق

  عن   الصادرة  القانونية  باألعمال  يتمثل  األول  مظهرين  تتخذ  القانونية  التصرفات  وهذه

 يسمى  ما   ظل   في   األخرى  اإلدارية  بالهيئات  أو   األفراد  بعض   مع  باالشتراك   اإلدارة

  جانب   من  اإلدارة  بها  تقوم  التي  التصرفات   عن  الثاني  النوع  وينطوي  اإلدارة  بعقود

 .   اإلدارية  القرارات  وتشمل  المنفردة  بإرادتها  واحد

 من  أضحى  اإلداري  القرار  انتفى  فإذا  اإللغاء  دعوى  موضوع  هي  اإلدارية  والقرارات

  خصائص اما      األخرى  الشروط  في  للبحث  الحاجة  دون  الدعوى  قبول  الممكن  غير

 عدة  خصائص  اإلداري  القرار   في  تتوافر   أن  يجبفانه    فيه   المطعون  اإلداري   القرار 

 االداري وهي االتي :  القضاء  أمام  فيه  الطعن  يمكن  لكي

   وطنية  إدارية  سلطة  من  القرار  يصدر  أن:    أوالا 
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  داخل   أكانت  سواء  وطنية  إدارية  سلطة  من  يصدر  أن  اإلداري  القرار  في  يشترط   

,   مركزيتها  عدم  أو  السلطة  مركزية  إلى  النظر  دون  من  خارجها  أو  الدولة  حدود

  بجنسية   ليس  ال  أم  وطنية  القرار  أصدرت   التي  الجهة  كانت  إذا  ما  تحديد  في  والعبرة

 .   القرار   إصدار  والية  منها  تستمد  التي  السلطة   بمصدر  وإنما,    أعضائها

 الصفة   له  عام  شخص  من  القرار  هذا  يصدر  أن  ينبغي  إداري  قرار  أمام  ولنكون   

 اإلداري  القرار  يميز  ما  وهو,    ذلك   بعد  صفته  بتغير  عبرة  وال  إصداره  وقت  اإلدارية

ا   بيناها  التي  والقضائية  التشريعية  األعمال  عن  إلى   النظر   يتم  إذ,    الشكلي  للمعيار  وفقا

 .   إصداره  في المتبعة  واإلجراءات  بالعمل   قامت  التي  الجهة   صفة

ا       الخاص   القانون  أشخاص  عن  الصادرة  القرارات  اعتبار  يمكن  ال  الشرط  لهذا  ووفقا

 اإلدارية  بالصفة  اإلداري  القضاء  فيهما  اعترف   حالتين  في  إال  إدارية  قرارات

 بالقرارات   األولى  الحالة   تتعلق,    الخاص  القانون  أشخاص  من   الصادرة  للقرارات

ا   تدخل  شخص  وهو,    الظاهر  أو  الفعلي  الموظف   عن  الصادرة   في   للقانون  خالفا

  في  أما .  المختص القانوني الموظف  مظهر متخذاا ,  عامة  وظيفة اختصاصات ممارسة

 .   العامة   المرافق   ملتزم  من   الصادرة بالقرارات  فتتعلق  الثانية  الحالة

ا   .   لإلدارة   المنفردة  باإلدارة  القرار  صدور:    ثانيا

 عن  اإلداري   القرار   يميز   ما  وهو,    وحدها  اإلدارة   جانب  من   القرار   يصدر   أن   يجب   

  من   لشخصين  اإلرادتين  هاتين  أكانت  سواء  أرادتين  باتفاق  يصدر  الذي  اإلداري  العقد

 .   الخاص  القانون  أشخاص  من لشخص  أحدها  كان  أو  العام  القانون  أشخاص

  ليكتسب   وحدها  اإلدارة  جانب  من  صادراا   اإلداري  العمل  يكون  أن  بضرورة  والقول   

  تكوينه   في يشترك   فقد,   واحد  فرد من   يصدر  أن   يجب  أنه  يعني  ال   اإلداري القرار  صفة

  لحساب يعملون  الجميع ألن تكوينه مراحل  من  مرحلة  في  يعمل  منهم  كل  فرد  من  أكثر

 .   واحدة  إدارية  جهة

ا   .   قانونية  آلثار  القرار  ترتيب:    ثالثا

ا   القرار   يكون  لكي      إلغاء   أو  تعديل  أو  بإنشاء  وذلك  قانونية  آثاراا   يرتب  أن  يجب  إداريا

ا   قراراا   يعد  ال  فإنه  ذلك   اإلداري  العمل   على  يترتب  لم  فإذا,    معين  قانوني مركز  .   إداريا

  ينتج   أن  باإللغاء  فيه   المطعون  القرار  في   يشترط  الفرنسي  اإلداري  القضاء  نجد  لهذا

  توفر   ويتطلب  القرار  هذا  إلغاء  في  مصلحة  له  تكون  ثم  ومن  .   الدعوى  برافع  ضرراا 

 :   هما  للطاعن  مصلحة  بوجود  للقول  أساسين  عنصرين
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 القرارات  استبعاد يجب ثم ومن ,  فيه المطعون  القرار عن قانونية آثار تولد وجوب -1

 .   اإللغاء  دعوى  نطاق  من  قانونية  آثاراا   يحدث  ال  التي

 .   بنفسه  قانونية  آثار  أحداث  قابلية  القرار  يحمل   أن  -2

 تسبق  التي  التحضرية  والمذكرات  والتقارير  التمهيدية  األعمال  فإن  ذلك   على  وبناءا 

 من  أنه   ونجد,    العنصرين  هذين  تحقق  لعدم  إدارية  قرارات  تعد   ال  القرار   اتخاذ

 :   األعمال  هذه  بعض  مضمون  نبين  أن  المناسب

  اإلدارة  تتخذها  التي  القرارات  من  مجموعة  وهي:    والتحضرية  التمهيدية  األعمال  -أ

 ال  األعمال  وهذه  إداري  قرار   إلصدار  تمهيدا  وتحقيقات  واستشارات  رغبات  وتتضمن

 .   باإللغاء  فيها  الطعن  يجوز  وال  قانونية  آثاراا   تولد

  وتوجيهات   تعليمات  تتضمن  التي  األعمال  وهي:    المصلحية  واألوامر  المنشورات  -ب

  تطبيقها   وكيفية  اللوائح  أو  القوانين  لتفسير  مرؤوسيه  إلى  الدائرة  رئيس  من  صادرة

  آثار   أحداث  تضمنت  إذا  أما  المضمون  هذا  تتعد  لم  المنشورات  هذه  دامت  ما,    وتنفيذها

 .   باإللغاء  فيها  الطعن  يقبل  إدارية قرارات  تصبح  فأنها  األفراد  مراكز  في

ا   آثراا   ترتب  ال  األعمال  هذه  أن  األصل:    القرار  لصدور  الالحقة  األعمال  -ج   قانونيا

  باإللغاء  فيها  الطعن  يقبل  فال  سابقة  لقرارات  تنفيذية  إجراءات  بمثابة  تكون  أن  أما  ألنها

 مستقبلة  قرارات  إلى  تشير  وال,    السابق  اإلداري  القرار  تنفيذ  تسهيل  على تنصب  ألنها

 .   حاالا   عليها  المترتب  األثر  يكون  فال

      حسن  تضمن  التي  العامة  للمرافق   التنظيم  إجراءات  وتشمل:    الداخلية  اإلجراءات  -د

       مواجهة   في  اإلداريون  الرؤساء   يتخذها   التي  واإلجراءات,    واطراد  بانتظام  سيرها

 األمثل   بالطريق  الموظفين  وتبصير  المرفق   في   العمل   بتقسيم  المتعلقة   موظفيهم

 .   وظائفهم  لممارسة

 الطعن   يجوز  التي  اإلدارية   القرارات  ضمن   من   يدخل  ال   اإلجراءات  من  النوع  وهذا   

 .   لألفراد  القانونية  المراكز  في  تؤثر  ال  ألنها  اإلداري   القضاء  دوائر  أمام  بها

ا   االداري  القرار   يكون  ان –   رابعا  :   نهائيا

ا   قراراا   يكون  ان  االلغاء  لدعوى  محالا   ليكون  االداري  القرار  في  يشترط    ا   اداريا .    نهائيا

ا  بالنهائية ويقصد  الصادر  القرار  خضوع عدم هو  والقضاء الفقه  في  مستقر  هو لما وفقا

 .  اخرى  جهة   لتصديق  االدارة  من
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 الصداره   الالزمة   التحضيرية  المراحل  جميع  استنفذ  قد  القرار  يكون  ان  آخر  وبمعنى   

ا  امره   في البت  تملك  التي السلطة  من  وصدر ، ا  يكون ان دون نهائيا   وجوب  لنفاذه الزما

 . عليه  التصديق  أو  العتماده  اعلى  سلطة   على  عرضه

  بمجرد  نافذاا  يكون الذي القرار هو النهائي القرار الن ، بالنفاذ النهائية الصفة وتختلط   

 وقف   أو  اصدرته  التي  الجهة  من  سحبه  جواز  من  تمنع  ال  النهائية  ان  اال  ،  صدوره

 بطلب  باصداره  المختصة  الجهة  تقوم   ان  القرار  في  الطعن  من  اليمنع  وكذلك . تنفيذه

  التقدير   سلطة  النهاية  في  وحدها  لها  دام  ما  االستئناس  سبيل  على  الجهات  بعض  رأي

 . قرارها  على  للتصديق  اخرى سلطة  أي  من  الحق   تدخل  من  لزوم  بغير   االمر  في

 المركز  يصبح  لكي  ينفذ  ان   يجب  بااللغاء  للطعن  محالا   يصلح   الذي فالقرار  ذلك  وعلى   

 الداخلي  التنظيم اجراءات أو التنفيذية االجراءات  اما ومؤثراا  حاال يحدثه الذي القانوني

 .   االداري  القرار   وصف   عليها  ينطبق  فال  ،  قانوني مركز  في  التؤثر  التي

 القابلة االداريـة  القرارات في النهائية اشتراط على ،  المصري المشرع   درج وقد هذا   

  يكون   أن  شرط  على  ينص  لم  العراقي  المشرع  فان  العراق   في  اما.    بااللغاء  للطعن

ا   القرار  هذا  توافر  يتطلب  العراق  في  اإلداري  القضاء  محكمة  قضاء  ان  غير  نهائيا

 1991 إداري  قضاء / 11  حكمها في اإلداري  القضاء  محكمة  قضت  ذلك وفي,  الشرط 

ا   قراراا   يكن  لم  حيث  الدعوى  رد  المحكمة  قررت) …    1991/ 1/ 26  في  الصادر   نهائيا

ا   فقط   هي  المحكمة  هذه  أمام  فيها  يطعن  التي  اإلدارية  القرارات  أن  وحيث  وحاسما

 .   الحاسمة  النهائية  القرارات 

 اإلداري   القضاء   محكمة   قرار   الدولة  شورى  مجلس   في   العامة   الهيئة  أيدت  وقد

 في  الصادر  1991/    تمييز  –  إداري/ 40  المرقم  بقرارها  وذلك   المذكور

ا   قراراا   اإلدارية  الجهة   تصدر   لم  إذ)  قرارها  في  جاء  حيث  1991/ 12/ 24   فأن   نهائيا

 فيها  يطعن  التي  القرارات  ألن  اإلداري  القضاء  محكمة  أمام  فيه  الطعن  يجوز  ال  ذلك 

 . الحاسمة  النهائية  القرارات فقط  هي  أمامها

ا  ا   االداري القرار  يكون ال  ان  –  خامسا  .   بااللغاء  الطعن من  محصنا

 فهو  ،   القضاء  لرقابة  الدولة  تصرفات  جميع  تخضع   ان  القانون  سيادة  مظاهر  من  إن    

  المختلفة   بهيئاتها  الدولة  مواجهة  في  االفراد  حقوق  على  للحفاظ  الوحيدة  الوسيلة

 احترام   على  واجبارها  االدارة   تقويم   يملك  وحدة  فالقضاء.   والتنفيذية  التشريعية

 االفراد  حقوق  لحماية  مهمة   ضمانة  ذلك  في   ان  شك  وال  عنها  حادت  ما  اذا  المشروعية
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 مست  اذا  االدارة  قرارات  في  بالطعن  لالفراد  السماح  خالل  من  تتم  ،  وحرياتهم

 .   عنها  التعويض  أو  الغائها  طالبين  مصالحهم

 قد   العامة  المصلحة  مستلزمات  فان  القضاء  لرقابة  االدارة  خضوع  االصل  كان  واذا   

 ،  للقانون  االدارة   خضوع  مبدأ  بموازنة  فسمحت  المبدأ  صرامة   من  بالتخفيف   قضت

 .  التفصيل  من  بشيء  الموضوع  هذا  المشروعية  مبدأ  عن  حديثنا  في  بينا  وقد

ا   تبالغ  الدول  ان  اال      الخضـوع   من   االدارية  القرارات  من  الكثير   استبعاد  في  احيانا

 اخرجها  التي  السيادة  اعمال  الى  فباالضافة  مختلفة  العتبارات  القضاء  امام  للطعن

 1963  لسنة(  26)  رقم  القضائية  السلطة  قانون  في    القضاء   رقابة  من  المشرع

  مادته  في   1979 لسنة  160  رقم   القضائي  التنظيم  قانون  و   منه( 4) المادة  في(  الملغي)

 مجلس  لقانون  الثاني  التعديل  قانون  وهو  1989  لسنة(  106)  رقم  القانون  و  العاشرة 

ا   البند  السابعة  مادته في  1979  لسنة  65 رقم  الدولة  شورى  .   خامسا

  لتوجيهات   تنفيذاا   تتخذ  التي  االدارية  القرارات  اخرج   قد  العراقي  المشرع  ان  نجد  فأننا  

ا  الجمهورية رئيس  الخاصة  القرارات  من العديد اخرج كما , الدستورية لصالحياته  وفقا

 نلمس  القضاء   أحكام  تتبع  خالل  ومن   القضاء  رقابة  من   التشريعات  بعض  بتطبيق

 كافة  قبول  بعدم  يحكم  فنجده  المانعة  التشريعات  تلك  به   جاءت  ما  بتطبيق  التزامه 

 فيها  الطعن   قبول  من  القضاء   المشرع  منع  إدارية   قرارات   موضوعها  التي  الدعاوى

 في  الصادر   اإلداري   القضاء   محكمة  بحكم  جاء   ما  ذلك  ومن  ،   أمامه  باإللغاء

 في  الثالث الصف   في  طالب  المدعي  ابن  أن  وجد  والمداولة   التدقيق لدى)  2004/ 9/ 22

 للعام  المدرسة  من   فصل   وانه   2/    الكرخ   بغداد  لتربية  التابعة  الشهداء   بالط   مدرسة

 وذلك  2004/ 2/ 28  في  12  المرقم  المدرسة   قرار  بموجب  2004/    2003  الدراسي

ا (  26)   البالغة   المقررة   المدد  غياباته  لتجاوز  لدى  القرار   على   اعترض  المدعي وان   يوما

 إضافة /    عليه  المدعي  وكيله  ولدفع  نتيجة  دون  التربية  وزارة   2/   الكرخ   بغداد  تربية

  وبالمادة   التربية  وزارة  قانون  1998  لسنة(  34)  رقم  القانون  بموجب  انه  لوظيفته

 الدوائر  أو  التربية  وزارة  على  تقام  التي  الدعاوى  سماع  من  المحاكم  منعت  منه (  38)

  اإلنضباطية   العقوبات  أو  االمتحانات  أو  واالنتقال  بالقبول  يتعلق  ما  كل  في  لها  التابعة

  والدوائر  الوزارة  ولكون  وكغيره  الرسوب  بسبب  والطالب  التالميذ  على  تفرض  التي

 كل   ومن  عليه  األمور  هذه  من  تنشأ  التي  الشكوى  في  البت  حق    اختصاصه  حسب  كل

  رقم   القانون  وان  عليه  المدعي  لدى  الشكوى  طريق  سلك   المدعي  أن  يتضح  تقدم  ما

 سماع  من  المحاكم  منع  منه(  38)  وبالمادة  التربية  وزارة  قانون  1998  لسنة(  34)
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 لذا   المعاهد  أو   المدارس  أو   لها  التابعة  والدوائر  التربية  وزارة   على  تقام  التي  الدعاوى

 ( …    المدعي  دعوى  برد  الحكم  قرر

  االدارة   خضوع  وضرورة  المشروعية  مبدأ  مع  تتنافى  االستثناءات  هذة  ان  شك   وال

  عدم   على  عالوة.  وحرياتهم  االفراد  حقوق  وانتهاك   تعسفها  امام  المجال  وتفتح  للقانون

 النص  يحظر )  97 الماده  في 2005 عام الصادر  العراقي الدستور نص فقد دستوريتها

 .( الطعن  من  اداري قرار  او  عمل  اي  تحصين  على  القوانين  في

 فيه  للطعن  خاصا  طريقا االداري  للقرار  اليكون  ان:  سادسا

  مجلس  لقانون الثاني التعديل قانون) 1989 لسنة  106 رقم القانون في المشرع   اخرج  

 القضاء    والية  يبسط  ان   منه منتظرا  كان   أن وبعد(.  1979 لسنة 65  رقم   الدولة   شورى

ا  اإلدارة تكون التي المنازعات جميع على اإلداري  من  عامة، سلطة بوصفها فيها طرفا

 سلطة   من  حد  مما  االدارية  القرارات  من  العديد  االداري  القضاء  محكمة  اختصاصات

ا   البند  / السابعة  المادة  نصت  اذ ,  اإلداري  القضاء   على   القانون  من  جـ   الفقرتين  / خامسا

ا   القانون  رسم  التي  االدارية   القرارات )    استبعاد  عليها  االعتراض   أو   منها  للتظلم   طريقا

 (. فيها الطعن  أو

 عن  الناشئة  االدارية  القرارات   في  للطعن  طريقا  المشرع  رسم  التي  التشريعات  ومن

  20 رقم المدني التقاعد وقانون 1970 لسنة  17  رقم الزراعي االصالح قانون تطبيقها

 تشريعات  من  ذلك   غير  الى    1980  لسنة  12  رقم  االستمالك   وقانون  1970  لسنة

 او  لجان  امام  فيها  للطعن  مرجعا  العراقي   المشرع  لها  عين  القانوني  النظام  بها  يحفل

 قضائي  اختصاص  ذات  ادارية  مجالس

 اإللغاء  دعوى  برافع   المتعلقة  الشروطثانيا: 

 ما   ومتى  أقامتها،  من  مصلحة  لرافعها  تكن  لم  ما  دعوى  أي  قبول  عدم  به  المسلم  من

ا  بد فال الدعوى، رفع عند المصلحة قامت   لدى  المخاصمة أهلية فيه تتوافر أن من أيضا

 .   القضاء

 المصلحة شرط:  -1

 القضاء  محكمة  أمام  اإللغاء  دعوى  ومنها  كافة  الدعاوى  لقبول  أساسي  شرط  المصلحة

ا   المصلحة   تعرف  االداري،   عليها  يحصل   أن   يمكن   التي  المنفعة  أو   الفائدة)  بأنها  عموما

 ال  دفع  أو  طلب  أي  يقبل  ال  أنه  قضاءا   المستقر  ومن(     طلبه  إلى  إجابته  حالة  في  رافعها

 . القانون  يقرها  قائمة  مصلحة  فيه  لصاحبه  يكون
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  أمام   العادية  الدعاوى  تتطلبها  التي  تلك   عن  تتميز  اإللغاء  دعوى  في  المصلحة  أن  إال

   وسنوضح ذلك في االتي : الكامل القضاء  دعوى  أو  العادية  المحاكم

 : اإللغاء  دعوى  في  المصحة  طبيعة  -أوالا 

 أن  يجب  الدعوى  قبول   تبرر  التي  المصلحة   أن   المرافعات  قوانين  في   المستقر  كان  إذا

  ال اإللغاء دعوى في المصلحة فأن عليه، باالعتداء مهدد أو عليه اعتدى حق إلى تستند

 .   عليه  باالعتداء  هددت  أو  اإلدارة  عليه  اعتدت لرافعها  حق  إلى  تستند  أن  فيها  يشترط

 شرط  توفر  اإللغاء  دعوى  لقبول  يكفي  أنه  على  اإلداريان  والقضاء  الفقه  درج  فقد

 في   الشأن  هو  كما   للطاعن  مكتسب  حق   إلى  االستناد  دون  مباشرة  الشخصية   المصلحة 

 .   المدني  القضاء

 اتساع  إلى  أدى  للطاعن  حق  إلى  اإللغاء  دعوى  في  المصلحة  استناد  اشتراط  وعدم

  بقصد   المشروعة،  غير  اإلدارية  القرارات  تخاصم  موضوعية  دعوى  بوصفها  ميداينها

 .   المشروعية  مبدأ  حماية

 الدولة  مجلس  نظم  الذي  األساسي  القانون  في  الفرنسي  المشرع   أن  االتجاه  هذا  وعزز

 توفر   يشترط  لم  للمجلس  في  الحالي  القانون  وفي  ،1872/ 2/ 24  في   الصادر  الفرنسي

 الشرط،  بهذا  الدعوى يقيد أن  للقضاء ليس ثم  اإللغاء  دعوى في  الطاعن لدى  المصلحة 

 .    حسبة  دعوى اإللغاء  دعوى  بأن  القول  إلى   الفقه  من  جانب  دفع  مما

 المصلحة   اشتراط   عن   الفرنسي  المشرع  صمت   أن   إلى  ذهب  منه  أخر  جانب  أن  غير

  اإللغاء، دعوى تنظيم أمر الدولة مجلس لقضاء ترك  قد أنه إلى يعود اإللغاء دعوى في

 .   القضاء   خلق  من  هي  أحكامها  معظم  في  الدعوى  فهذه

 

ا   توافر   اشترط  قد  العراق  و  مصر  و  فرنسا  في  اإلداري  القضاء  فأن  األمر  كان  وأيا

 .   دعواه  لقبول  باإللغاء  الطاعن  لدى  المصلحة 

ا   : اإللغاء  دعوى  في  المصلحة   أوصاف   -ثانيا

 اإللغاء،  دعوى  قبول  يتم  حتى  المصلحة  في   معينة  أوصاف  توافر   القضاء  يشترط

 من  ومباشرةا   شخصية  المصلحة   هذه   تكون  أن   ضرورة   في   األوصاف   هذه  وتتحدد

 .   أخرى  ناحية  من  أدبية  أو  مادية  بمصلحة  تتعلق  وأن  ناحية
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 أن    الدولة  شورى   مجلس  قانون  من  السابعة  المادة  في  العراقي   المشرع   اشترط   وقد  

 وحالة  معلومة  مصلحة  ذي)  من  اإلداري  القضاء  محكمة  إلى  المقدم  الطعن  يكون

 … ( .   وممكنة

 : المباشرة  الشخصية  المصلحة .  1

 القضاء   أمام  اإللغاء  دعوى  لقبول  المبررة  المصلحة  أن  على  والقضاء  الفقه  اتفق

 له  مصلحة  ال   شخص  من  الدعوى  تقبل  فال   شخصية   مصلحة  تكون  أن  البد    اإلداري

 .   المصلحة  بصاحب  صلته  كانت  مهما  اإلداري،  القرار  إلغاء   في

  تحقيق   وما  غايتها،  وهي  اإللغاء  دعوى  قبول  سند  هي  الشخصية  فالمصلحة

 .   وحمايتها  المصلحة  هذه  تأكيد  سوى  الطعن  محل  القرار  في  المشروعية

 فيه  المطعون  بالقرار   للمدعي  الشخصية  الصلة  خالل   من  الشخصية  المصلحة  وتتضح

  فيها   يؤثر  قانونية  حالة   في  الطاعن  يكون  أن   آخر   وبمعنى  له،   تسببه  الذي   والضرر 

  من   مجموعة  عند  المصلحة  تتحد  أن   يجوز  ذلك   مع.   مباشراا   تأثيراا   فيه  المطعون  القرار

 في  الحال  هو  مثلما  اإللغاء،  دعوى  قبول  تبرر   شخصية  المصلحة  وتكون  األفراد

  دعوى  ترفع  أن  يجوز  الحالة  هذه  ففي  إلغاؤه  تقرر  عام  مرفق  من  المنتفعين  مصلحة

  بالشخصية   تتمتع  جماعة  أو  طائفة  إلى  ينتمون  ال  الذين  اإلفراد  هؤالء  تجمع  واحدة

 .   المعنوية

 : األدبية  والمصلحة   المادية  المصلحة .  2

 مصلحة   للطاعن  يكون  أن  اإللغاء  دعوى  لقبول  يكفي  أنه  على  اإلداري  القضاء  استقر

 مصلحة"    المادية  المصلحة  على  األمثلة  ومن  أدبية،  أو  مادية  مباشرة،  شخصية

 رخصة   منحه   رفضها  أو   التجاري،  محله   بغلق   المتعلق   اإلدارة  قرار   بإلغاء  الطاعن

.   معينة  مهنة   مزاولة   سمعة   تمس  التي  اإلدارية  بقرارات   األدبية  المصلحة   وتتمثل" 

 أحيل   أنه  من  الرغم  على  المقنع  تأديبه   قرار   إلغاء   يطلب  عندما  واعتباره،  الموظف

 ممارسة  منع  أو   للعبادة  مكان  بغلق القرار   تعلق   لو   كما  أو  رغبته  على   بناءا   المعاش  على

 .   فيه  الدينية  الشعائر

 : المحتملة والمصلحة  المحققة  المصلحة .  3

 قبول   يمكن  حتى  محققة  مصلحة  الدعوى  لرافع   يكون  أن   يجب  أنه   عليه  المتفق   من

 سواء الطاعن  بمصلحة حال ضرر حصل إذا عامة بصفة ذلك  ويتحقق اإللغاء، دعوى

 ال  وعندما  محتملة   المصلحة   تكون  عندما  الشك  ويظهر .   األدبية  أو  المادية  الناحية  من
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ا   الضرر  يكون   لدفع  ال  الدعوى  فترفع  الوقوع  يحتمل  وإنما  الطاعن  على  فعالا   واقعا

  اتجاه   إلى  نظرنا  وإذا.   وقوعه  قبل  الضرر  لتوقي  وإنما  بالفعل  وقع  الذي  الضرر

 المصلحة   بقبول  وسمح  المصلحة   تفسير  في  توسع  قد  نجده  العادية  الدعاوى  في  المشرع 

 .   دليله  زوال  يخشى  حق  الستيثاق  أو  محدق   ضرر  لدفع  االستثناء سبيل  على  المحتملة

 فأن   حق  إلى  المصلحة  فيها  تستند  التي  العادية  الدعاوى  في  كذلك  األمر  كان  وإذا

  انتظار   أن  سيما  ال  أولى،  باب  من  يكون  اإللغاء  دعوى  في  المصلحة  شرط  في  التوسع

  الطعن   مدة  فوات  احتمال  حيث  من  مخاطرة  فيه  محققة  مصلحته  تصبح  حتى  الطاعن

ا   قصيرة  وهي  المصلحة   قبول   أجازة  الى  العراقي  المشرع  دعى  الذي  االمر.    غالبا

  قانون   من  السابعة  المادة  من(  د)  الفقرة   في  وذلك  صراحة  اإللغاء  دعوى  في  المحتملة

 طعن  على  بناء)  على  نصت  والتي 1979  لسنة( 65) رقم  المعدل   الدولة  شورى  مجلس

 ما  هناك   كان  إذا  تكفي  المحتملة  فالمصلحة  ذلك   ومع  ممكنة  وحالة  معلومة  مصلحة  ذي

 ( . الشأن  بذوي  ضرر  إلحاق  من  التخوف   إلى  يدعو

  الموضوعي   القضاء  إلى  تنتمي  طبيعتها  حيث  من  اإللغاء  دعوى  فأن  آخر  جانب  ومن

ا  محققة المصلحة وهذه عامة مصلحة تحقيق وتستهدف    تتم  أن يعنيها الجماعة ألن دائما

 يخالف  ما   االداري  القضاء   محكمة  قضاء  في  وليس  األكمل  الوجه  على  المشروعية

 .   االتجاه  هذا

ا   : المصلحة  توفر  وقت  -ثالثا

  ويظهر  قبولها،  بعدم  حكم  وإال  الدعوى  رفع  عند  المصلحة  توفر  ضرورة  في  خالف   ال

 .   الدعوى  في  الفصل   حتى  المصلحة  استمرار   وجوب  حول  الخالف

  وعدم  الدعوى رفع وقت المصلحة بقيام االكتفاء على الفرنسي الدولة مجلس استقر فقد

  نظر   في  يستمر  المصلحة  هذه  زالت  فإذا.    فيها  الفصل  وقت  إلى  استمرارها  اشتراط

 .   حكمه  وإصدار  الدعوى

  موضوعية   دعوى  اإللغاء  دعوى  أن  أساس  على  المجلس  من  التوجه  هذا  الفقه  وأيد

  القانون  وسيادة  المشروعية  مبدأ  حماية  إلى   وتهدف   اإلداري   القرار   ذات   إلى  توجه

 .   للطاعن  الخاصة   المصلحة إلى  باإلضافة  الجماعة  مصلحة  لتحقيق  ترفع  وهي

ا   أخذ  أنه  إذ  أحكامه   في   تردد  فقد  المصري   الدولة  مجلس   أما  توفر  بضرورة  أحيانا

 .   فيها الفصل  حتى  استمرارها   يتطلب  وال  دعوى  رفع  وقت  في  المصلحة 
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  ويبدو   فيها،   الفصل  لحين  واستمرارها  المصلحة  وجود  ليشترط  أخرى  أحيان  في  ويعود

 اإلدارية   المحكمة   ذهبت  فقد  المصري،  اإلداري  القضاء   قي  الغالب  هو  االتجاه  هذا  أن

 شرط   رافعها  في  يتوافر  أن  اإللغاء  دعوى  لقبول  يشترط: "    أنه  إلى  لها  حكم  في  العليا

 "   فيها  الفصل  لحين  دعوى  رفع  وقت  من الشرط  هذا  توافر  ويتعين  المصلحة 

ا    الموضوعية  للطبيعة  نظراا   الصواب  االتجاه  هذا  جانب  فقد  التبريرات  كانت  وأيا

 استمرار   تتطلب  التي  المشروعية  مبدأ  على  الحفاظ  في  المهم  ودورها  اإللغاء  لدعوى

 هناك   ألن  فيها  السير  أثناء  لرافعها  الشخصية  المصلحة  زالت  وأن  الدعوى  نظر

 . المشروعية  مبدأ  بحماية  تتمثل  أخرى   مصلحة

  30باالضافة الى وجوب تظلم صاحب القرار امام الجهة االدارية المختصة خالل  

)مجلس   المحكمة  امام  الدعوى   التبلغ    30الدولة( خالل  يوم ورفع  تاريخ  من  يوم 

 بنتيجة التظلم . 

 . الدعوى  رفع ميعاد ثالثا : 

  أن   يجب  معينة  زمنية  مدة  تحديد   أي  اإللغاء  دعوى  برفع  الطعن  ميعاد   تحديد   يعد

 استقرار إلى يؤدي معين ميعاد تحديد ألن وذلك  بردها وأالحكم خاللها الدعوى ترفع

 مهدد  اإلداري  القرار  يظل  ال  وحتى  القانونية  راكزالم  واستقرار  القانونية  األوضاع

  القانونية   األوضاع  استقرار  عدم  يؤدي   ذلك   ألن  الزمن  من  محددة  غير  لفترة  باإللغاء

  في   للطعن  معين   ميعاد  يحدد  لم  طالما  باإللغاء  مهدد   اإلداري  القرار  يجعل  شأنه  ومن

  دعوى   رفع  ميعاد  حدد  فقد  العراقي  المشرعف.  للقانون  المخالف   القرار  بذلك   اإللغاء

  شورى   مجلس  لقانون  الخامس  التعديل  قانون  2013  لسنة  17  رقم  قانون  في  اإللغاء

ا /    السابعة)  المادة  أجبت  حيث  المعدل  1979  لسنة  65  رقم  الدولة   على (  أ  /سابعا

ا   ستين(  60)  خالل  المحكمة  إلى   طعنه  يقدم  أن  المتظلم   مدة   انتهاء  تاريخ   من  يوما

ا   الثالثين   في   حقه   سقط  وإال  المختصة  االدارية  الجهة  إلى   التظلم  بتقديم  الخاصة   يوما

,  به  الشأن   صاحب   اعالن  أو  القرار  نشر  تاريخ  من   اإللغاء  ميعاد  يبدأوعليه    .الطعن

  في   سنوضحه  ما  وهو  اليقيني  العلم  وهي  ثالثة  بوسيلة  االداري  القضاء  جاء  وقد

 : اآلتي

  في   أو  للدولة  الرسمية  الجريدة  في   يكون  أنما  القرار  نشر  أن  ـ:  القرار  نشر:  أوالا 

 أما,  للنشر  أخرى  وسيلة  على  القانون  نص  إذا  إال  المصلحية  أو  الرسمية  النشرات

  به   الشأن   أصحاب  أو  صاحب   علم  يتحقق  ال  وبالتالي   للقرار  نشراا   يعد   فال  ذلك   غير

 .يفترض وال



11 
 

 

  التنظيمية   اإلدارية  للقرارات  بالنسبة  به  للعلم  وسيلة  هو  انما  اإلداري  القرار  ونشر

 . األفراد من محدد غير  عدد على  تطبق مجردة عامة قواعد تضع لكونها

ا   : إعالنه أو القرار تبليغ:  ثانيا

ا   الشأن   صاحب   بها   االدارة   تحيط  التي   الطريقة  هو   اإلعالن   أو   التبليغ  بالقرار  علما

 اإلدارية  للقرارات  بالنسبة   للعلم  وسيلة   إال  هو   ما  إعالنه  أو  القرار  فتبليغ)  اإلداري

 والقاعدة  (للقرار   الكامل  المضمون  على  التبليغ  يحتوي  أن  يجب  وكالنشر  الفردية

  أن   من  البد   أنه   غير  توافرها  يتوجب  معينة  شكليات  إلى  يخضع   ال   التبليغ   أن  العامة

  وأن ,  المختص  الموظف   عن  يصدر  وأن  عنها  الصادر  اإلدارية  الجهة  اسم  يتضمن

ا   المصلحة  ذوي  إلى   يوجه   من   بالسريان   الميعاد  ويبدأ,  مقامهم  يقوم   من   أو  شخصيا

 . إرساله تاريخ  من وليس الشأن صاحب إلى  التبليغ وصول  تاريخ

ا   : يقيني العلم: ثالثا

 المطعون  بالقرار  اليقيني  العلم  اعتبار  إلى  والمقارن  العراقي  اإلداري  القضاء  اتجه

 بالقرار  الشأن  صاحب   علم  هو  اليقيني  فالعلم  باإللغاء  الطعن  ميعاد  لتحديد  مبدأ  فيه

  هذا   ي  االداري  القضاء  ويشترط  .بالتبليغ  العلم  عن   يغني  بما  فعلية  بصورة  اإلداري

ا   العلم  هذا  يكون  أن فيجب    شروط   عدة  العلم ا   وليس  مؤكداا   حقيقيا ا   أو   افتراضيا ,  ضمنيا

  هذا   يكون  أن و    . التبليغ  أو  بالنشر  المتمثل  األصل  خالف   على  يأتي  اليقيني   العلم  ألن

ا   تحديداا   بتاريخ  محدداا   العلم   وعناصره   القرار  مضمون   على  العلم  يحتوي   أنو    .دقيقا

ايضا    .جميعها   وأسبابه   دون   فقط  اإلدارية  القرارات  على  محدداا   العلم  يكون  أنو 

 . غيرها

الى بالنسبة  ا   المحددة  المواعيد  أنف  الطعن  ميعاد  تجاوز  اما   بالقرارات  للطعن  قانونا

 حقه  سقط  وإال,  خاللها  دعواه  برفع  المصلحة  صاحب  يقوم  أن  توجب,  إلغاء  اإلدارية

  في  المدد هذه امتداد يجوز ذلك  ومع, العام النظام من تعد أشرنا  كما ألنها, الطعن في

 :التالية األحوال

  لحدوث   وذلك   بدأت  أن  بعد  الطعن  مدة  سريان  عدم  ويعني  :الميعاد  وقف   ـ:  أوالا 

  يمنع   قهري  عذر   كل  هي   التي  القاهرة  القوة  به   يقصد   األخير  وهذا ,  طارئ  ظرف 

 القوة  هذه  زوال  بعد  إال  المدة  بقية  تسري  ال  بحيث  دعواه  رفع  من  المصلحة  صاحب

  على   القاهرة  القوة   تقتصر وال  دعواه ورفع  المصلحة  صاحب  بين  حالت   التي  القاهرة

  دعوى   رفع  وبين   بينه  تحول  التي  المصلحة  صاحب  ارادة  عن   الخارجية  االحوال
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 الخاصة  األحوال  كذلك   تشمل  بل  طبيعية  كوارث  حدوث  أو  حرب  كقيام  ـ  اإللغاء

  الذي   األمر  يصيبه  الذي  المرض  نتيجة  يصيبه   الذي  العجز  أو  كاعتقاله  بالمدعي 

ا   الميعاد  يجعل   من   التحقق  في   تقديرية  سلطة  اإلداري  وللقاضي  إليه  بالنسبة  موقوفا

 . عدمها  من القاهرة القوة حالة توافر

ا    اسقاط   إلى  تؤدي معينة  حادثة  أو  معين   أمر  وقوع  به  المقصود   :الميعاد  انقطاع  ـ:ثانيا

  هذا   انقضاء  بعد  جديد  ميعاد  يبدأ  ان   على  الميعاد  أيام  من  مضى  ما  احتساب  عدم  أو

 : اآلتية الحاالت في باإللغاء الطعن ميعاد وينقطع الحادثة أو األمر

  اإلدارية   الجهة  إلى  الشأن   صاحب  يقدمه   طلب  عن  عبارة  وهو   ـ:  اإلداري  التظلم-1

 القرار  في  النظر  إعادة  فيه  يطلب  العليا  الرئاسية  الجهة  أو  القرار  اصدرت  التي

  في   أثره  ينتج  التظلم  فهذا,  القضاء  إلى  االلتجاء  قبل  تعديله  أو  بسحبه  بحقه  الصادر

 . باإللغاء الطعن ميعاد قطع

  المحكمة   إلى  الشأن  صاحب   يقدم   أن  مقتضاه:  القضائية  الرسوم  من  اإلعفاء  طلب-2

ا   المختصة ا   يتضمن  طلبا   الدعوى   إلقامة  تمهيداا   القضائية  الرسوم   من  بإعفائه  التماسا

  أن   على  الطعن  ميعاد  انقطاع  الطلب  هذا  تقديم  على  ويترتب,  اإلداري  القضاء  أمام

 .باإللغاء للطعن المقرر الميعاد خالل يقدم 

 غير  محكمة  إلى  الدعوى  رفع  أن  ـ:مختصة  غير  محكمة  إلى  الدعوى  رفع-3

  المدة   انقطاع  في  أثره  ينتج  العادي  أو  اإلداري  للقضاء  تابعة  كانت  سواء  مختصة

  االختصاص   بعدم  الحكم  يصبح  حتى  الميعاد   سريان  قطع  أثر  ويبقى ,  باإللغاء  للطعن

ا    صاحب   أن  غير,  المواعيد  هذه  بفوات  أو  فيه  الطعن  طرق  جميع  باستنفاذ  نهائيا

 . فقط واحدة مرة سوى القاطع السبب هذا من يستفيد ال الشأن

  لسنة   17  رقم  قانون  عليه  نص  ما  خالل  من  واضح  فهو  العراقي  المشرع  موقف   أما

 في  1979  لسنة  65  رقم   الدولة  شورى  مجلس  لقانون   الخامس   التعديل  قانون   2013

ا /    السابعة)  المادة   االدارية   الجهة  من   رفضه  أو  التظلم  في   البت   عدم   عند( )ب  /سابعا

ا   ستين(  60)  خالل  المحكمة  إلى  طعنه  يقدم  أن  المتظلم  على  المختصة   تاريخ   من   يوما

ا   أو  حقيقة  التظلم  رفض   الرسم   أستيفاء  بعد  لديها  الطعن  تسجيل  المحكمة  وعلى  حكما

 للمطالبة العادي القضاء مراجعة من أمامها الطعن في الحق سقوط يمنع  وال القانوني 

[(. 49()]للقانون  الخرق  أو  المخالفة  عن  الناشئة  االفراد  عن  التعويض  في  بحقوقه

 بإلغاء  الطعن  من   سقط  قد   حقه   كان   وأن   اإللغاء  دعوى   رافع  بأن   يتضح   تقدم   مما

  يمنعه   ال  هذا  أن  أال  اإلداري  القضاء  محكمة  أمام  للقانون  المخالف   اإلداري  القرار

 . حقوقه عن  بالتعويض للمطالبة العادي القضاء إلى اللجوء من
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  رفع   ميعاد  انقضاء  على   يترتبفانه    باإللغاء  الطعن  ميعاد  انتهاء  آثاراما بالنسبة الى  

 القرار  هذا  كان  سواء  باإللغاء  الطعن  من   اإلداري  القرار  تحصن  اإللغاء  دعوى 

ا  ا   أم  تنظيما   بعدم   والدفع  شكالا   مقبولة  غير  ذلك   بعد  المرفوعة  الدعوى  فتكون,  فرديا

.  أعاله  القاعدة   على   االستثناءات  بعض  هناك   أن  غير  العام  بالنظام   متعلق  دفع  القبول

  فاتت   ولو  اإلدارية  القرارات  ببعض  الطعن  جواز  أي  اإلداري  القضاء  أرساها

 : باآلتي  تتمثل االستثناءات وهذه, فيها الطعن عيدموا

  ميعاد   سريان  استمرار  أي   محدد  بميعاد   فيها  الطعن  يتقيد  ال  قرارات  ثمة  أن  ـ:أوالا 

 : وهي فيها الطعن

ا   يكون   الذي   هو  المعدوم  القرار  ـ:المعدومة  القرارات   معدوم   يجعله جسيم  بعيب  مشوبا

ا  األثر  .مصدره إرادة انعدمت أو السلطة غصب  بعيب  شاب لو كما قانونا

 فال  مقيدة  سلطة  على  بناءاا   الصادرة  اإلدارية  القرارات  وهي  ـ:المستمرة  القرارات

  المستمد   للحق  وتقرير  تنفيذ   مجرد على دورها  ينحصر  وإنما   معينة   قانونية   آثاراا   تولد

 القضاء   قرر  لذا  تقديرية  سلطة  بأي  باصدارها  اإلدارة  تمتع  فال  مباشرة  القانون  من

 . الميعاد بفوات  يتحصن ال القرارات من النوع  هذا  بأن المقارن اإلداري

ا    عدل   بأن  المشروع  غير  القرار  إصدار  إلى  أدت  التي  الظروف   تغيرت   إذا  ـ:ثانيا

 فيكون اإلداري القرار  ظله في صدر الذي اإلداري القضاء مسلك  اختلف  أو التشريع

  لصدور   التالية  الطعن  فترة  خالل  بالقرار  الطعن  الشأن  فلصاحب ,  مشروع  غير  بذلك 

  القضاء   مسلك   باختالف   الشأن  لصاحب  اليقيني  العلم  تاريخ  من  أو  الجديد  التشريع

 . التغير في اإلداري
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