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 االدارة جهة الى التظلم

 حتتا اة اوي التتلم االتتلم ا امتتالا اة او  حتتا ارتت  الاتتواو الاافتتد لا وحتتال  تت    تتا  اةل تتال        
 ال تال   يت  يتواا الوئالستي،  ست ولاال اا القتواو مصت و  اكالنت  ستاا  اة او  الت  الوتال   يق مت  و د
 .القضال  ال  لفائ  قبل الماوا ي،  مب أ لمخاللفل  لع ي   اا سرب، اا لقواوحال اة او 

 التظلم اهمية

 ل قتتالنا  قواوالاتتال مخاللفتت، اافتت  التت  اة او  نمتتو ي فتت   اتتا ال متتلم ا  لتتا او  مفيتت  التتلم ا ا       
 مت  قواوحتال ال تال   نت  اةرتوا  يفنباتال ابالللتالل  قواوحال    االع ال نفساال موفع،     يرم اال ممال

 متتال اذا باللمصتتال د المرفتتا  القضتتال  وويتت  التت  ال فتتا  المتتلم ا يفنتتد انتت  كمتتال القضتتال   فالنتتد
 بلق يل العد  القضال     يخف  ان  كمال ل قالنا   المخالل  قواوحال اال   للم م  اة او  اسلفالب 

 .امالم  المو ا ، ال  الا     

 اقسام التظلم

 التتماا حتتا االجبتتاري او الوجتتوب  التتتظلم اخليتتالوي  الم تتا افتتاب  لم تتا التت  التتلم ا ايقستتا       
  تتتال  اة او  امتتتالا لم متتت   تتت ا راللتتت، ا تتت  القضتتتال   التتت  ال فتتتا  قبتتتل اة او  امتتتالا بتتتالللم ا الوتتتال  
 .امصو  ونسال    اةسلثنال  حا الناع احذا اكال  ال  ا  بو  لقض  المركم،

 ال فتتا  اا اة او  فاتت، امتتال التتلم ا  تت  اةخليتتالو رويتت، الوتتال   متتن  معنتتال  االختيتتاري التتتظلم     
 امتتالا لم تتا اذا امتتال اة او  امتتالا يتتلم ا لتتا اا  التت  ا  المرتتالكا لقبتتل الراللتت، حتتذ   تت  القضتتال   التت 

  ونستتال  تت  اةسالستتي، القال تت   ياتتكل لنتتاعا احتتذا اةل تتال     تتا  و تت  لميعتتال  قالوعتتال يعتت   النتت  اة او 
 .امصو



 انبتي   االستتنااء هت  االختيتاري والتتظلم االصت  هت  الوجوب  التظلم قاعدة فان العراق ف  اما
 :ذلك

  تتتتت  اةل تتتتتال    تتتتتا  لو تتتتت  اة او  امتتتتتالا التتتتتلم ا العواقتتتتت  الماتتتتتوع ااتتتتتلوو: الافتتتتتاب  التتتتتلم ا – 1
 :ماضعي 

 لستتتن، 56 وقتتا ال التتت، اتتا  مف تتت  لقتتالنا  الختتالم  اللعتتت يل قتتالنا  متتت ( أ/7) المتتال    تت : اةال
 التلم ا يتلا ا  اة اوي القضتال  مركمت، الت  الوع  لق يا قبل يالوو)   ي  فال  اذ المع ل 1171
 القتتتواو اا بتتتال مو لب  تتت  لتتتالوي  متتت  يامتتتال ثالثتتتي  03 ختتتالل المخلصتتت، اة اويتتت، الفاتتت، لتتت   منتتت 

 لتتالوي  متت  يامتتال 03 ختتالل التتلم ا  تت  لبتت  ا  الفاتت، حتتذ  ا  تت  مب  تتال  ا لبتتالو  اا  يتت  الموعتتا 
 ة ابالللتالل  افبتالوي حتا الراللت، حتذ   ت  اللم ا بال  ااض  ق   الماوع احنال  (ل ياال اللم ا لسفيل
 القتتتواو اصتتت و  اللتتت  اة اويتتت، الفاتتت، امتتتالا التتتلم ا بعتتت  اة القضتتتال  امتتتالا التتت  ا  لو تتت  ا  يفتتتام

 ا  يافتد ل وال   م   ير   لا السالب  النص ا  اذ اللع يل حذا    الماوع  عل ارسنال اة اوي 
 اللعتت يال حتتذا لكتت  اتتال   ملتت  يتتلم ا ا  يستتلوي  بريتت  مفلارتت، المتت   فعتتل احتتذا  ياتتال لم متت  يقتت ا

 .يامال بثالثي  ر  حال

 لستن، 11 وقتا ال الت، متامف  انضتبالو قتالنا  مت ( ثالنيتال/61)  المتال    ت  حا: الثالن  الماض  امال
 القتواو اصت و  اللت  اة او  فات، امتالا المام  يلم ا ا  المال   حذ  االوو  اذ المع ل  1111
 بقتواو المامت  لب يغ لالوي  م  يامال ثالثي  خالل المامفي  قضال  مركم، ال  ي فأ ا  قبل برق،
 التتلم ا لقت يا لتالوي  متت  يامتال ثالثتي  ختتالل التلم ا باتذا البتت  اة اويت، الفات، ا  تت  العقابت،  تو 
 .ل لم ا و ضال ذلك يع  الم   انلاال  وغا اللم ا باذا الب    ا ا ن 

 لستن، 21 وقا الم ني، الخ م، قالنا     العواق  الماوع يالوو لا اسلثنال   : اةخليالوي اللم ا – 2
 الملع قتت، القضتتاليال  تت  المتتامفي  قضتتال  مركمتت، امتتالا التت  ا  و تت  قبتتل اة او  امتتالا التتلم ا 1153
 االلوقيتتت، ااةفتتتالما  االوالتتتد كتتتالللعيي  ل مامتتت  القتتتالنان  بتتتاللموكم الملع قتتت، أي المامتتت  برقتتتا 
 الياتتال القتت ا الوعتت  لقبتتل  اللمركمتت، احكتتذا اةنضتتبالوي،  القتتواوا  مال تت ا التت ....االعتتالاا  االلو يتت 
 العتتوا   اختتل كتتال  اذا   يتت  المعلتتو  بتتاللقواو المامتت  لب يتتغ لتتالوي  متت  يامتتال ثالثتتي  متت   ختتالل
 .والقوا اص و  الل  اة او  فا، امالا اللم ا ال  الرالف،  ا  خالوف  كال  اذا يامال اسلي 



 التظلم شروط

 افت  اللت  اة اويت، الفا، للمك  رل  اللم ا    الماضا ي، الاواو م  مفما ، للا و ا  ةب 
 :ح  الاواو احذ  ماضا يال   رص  م  اللم ا الياال

 يكتا  ا  مت   واستلاال ستب  اللت  الاتواو احت  ا اويتال  قتواوا التلم ا مرتل القتواو يكتا  ا  -1
 .ناالئيال القواو يكا  ا  يفد كذلك ص او  بع  اللم ا يق ا ثا مافا ا القواو

 التتتتلم ا مرتتتتل القتتتتواو لر يتتتت  ريتتتت  متتتت  ل ماضتتتتاع  ااضتتتترال  وضتتتتال التتتتلم ا يلضتتتتم  ا  -2
  امرتتت    ااضتتتر، التتتلم ا  بتتتالوا  لكتتتا  ا  ايفتتتد لرقيقاتتتال  التتت  المتتتلم ا يستتتع  اللتتت  االو بتتتال 
 اتتكال ل تتلم ا ياتتلوو اة اقالملتت  مرتتل الوتتال   ااستتا التتلم ا الياتتال المقتت ا الفاتت، استتا ذكتتو ايفتتد
 .ذلك     القالنا  نص اذا اة معينال

 يكت  لتا اذا امال لع ي    اا القواو كسرد اثالو   ي  يلولد ا  أي مف يال  اللم ا يكا  ا  -0
 اا بإصت او   اةيلاتال استلنفذ  اة او  لكتا  كتال  القالنانيت،  النالري، م  اةثالو حذ  لوليد بالإلمكال 

 .المخلص، اة اوي، الفا،     اللعقيد لسلوي  وئالسي، س و، افا  لع ا

 الوئالسي، الفا، اا القواو اص و  الل  المخلص، اة اوي، الفا، ال  اللم ا يق ا ا  يفد -1
 .لاال

 منتل  اغيو منع مال اللم ا    ااة قالنانال المر   الميعال     اة اوي اللم ا يق ا ا  يفد -6
 .  ثالو 

     
 

 


