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 (1) محاضرة

 االلغاء دعوى قبول شروط

 قبكو  يكت  حتكى معينك  شكللي  شروط تتوفر ان يجب انه على والقضاء الفقه استقر    
 :.لالتي الشروط وهذه االلغاء دعوى

 االداري العم  بطبيع  متعلق  شروط -

 المصلح  -بالطاعن متعلق  شروط -

 الدعوى رفع بميعاد متعلق  شروط -

 الوجوبي التظل  شرط -

 الموازي الطعن انعدا  شرط -

 بالتفصي  الشروط هذه بدراس  وسنقو 

 االداري العم  بطبيع  المتعلق  الشروط": اوال

 يلكون وان موجكودا  اداريا قرارا يلون ان فيه الطعن يت  للي االداري القرار في يشترط
 ذلك ونوضح وطني   سلط  عن صادرا يلون وان   ومؤثرا نهائيا

 موجودا اداريا قرارا العم  يلون ان – 1

 اثكككر احكككدا  بقصكككد الملزمككك  المنفكككردة ارادتهكككا عكككن االدارة افصكككا  هكككو االداري القكككرار
 يلكون ولهكذا قكائ   قانوني مرلز الغاء او تعدي  او جديد قانوني مرلز لإنشاء قانوني 



 الفككردي االداري بكالقرار الطعكن يملكن اذ   الوصك  بهككذا اداري قكرار لك  للطعكن محكال
 او موظك  تعيكين لقكرار الصكريح بكالقرار الطعكن يملكن لمكا سواء  حد على والتنظيمي

 مكككن يستشككك  الكككذي الضكككمني بكككالقرار الطعكككن ويملكككن انضكككباطي   عقوبككك  فكككر  قكككرار
 فهكذ لفاءتكه ثبتكت لموظك  التجربك  فتكرة تمديد عن لسلوتها معين   مدة االدارة سلوت

 .الوظ  بتثبيت ضمنيا قرارا يعد السلوت

 الطعككن يجككوز ال فانككه لككادارة المنفككردة بككاارادة القككرار والرتبككاط تقككد  مككا علككى وتأسيسككا
 بمناسككب  الصككادرة االداريكك  بككالقرارات الطعككن يملككن للككن االداريكك   العقككود فككي باالغككاء
 العقككككد ابككككرا  علككككى السككككابق  لككككالقرارات العقككككود عككككن باالنفصككككا  القابلكككك  االداريكككك  العقككككود
 لكادارة الماديك  باألعمكا  الطعن يملن لما المزايدة  او المناقص  احال  لقرار االداري

 .   ارادي  غير او ارادي  لانت سواء

 بشككل  اتخككاذه القككرار لوجككود يشككترط وال موجككودا  يلككون ان يجككب القككرار الغككاء ولغككر 
 القكانون نص اذا اال تريد شل  باي القرار باتخاذ حرة االدارة تلون االص  ففي معين 
 شكفوي  او ملتكوب لكان سواء بالقرار الطعن يملن وبذلك معين  بشل  اتخاذه بوجوب
 لقكانون الثكاني التعكدي  قكانون بكه قضكى مكا وهكذا تنظيمي  او فردي ضمني  او صريح
 لقكانون الخكامس التعكدي  قكانون عليك  نص لذلك 1191 لسن  101 رق  الدول  مجلس
 .الدول  مجلس

 الكى قائمكا يبقكى ان أي يسكتمر ان يجكب بك  فقكط موجكدا القكرار يلكون ان فقط يلفي وال
 الككى يككؤدي الغائككه او عنهككا الصككادر القككرار بسككحب االدارة فقيككا    الككدعوى نظككر حككين
 .   القرار هذ ضد االلغاء دعوى قبو  عد 

 ومؤثرا نهائيا القرار يلون ان – 2



 بككان والمقصككود ومككؤثرا  نهائيككا القككرار يلككون ان يجككب االداري بككالقرار الطعككن يككت  للككي
 اجكككراء علكككى يتوقككك  ان دون صكككدوره فكككور للتنفيكككذ القكككرار قابليككك  هكككو نهائيكككا القكككرا يلكككون
 .الرئاسي  السلط  من اجراء او تصديق على القرار نفاذ توق  عد  أي الحق 

 القككككرار اتخككككاذ علككككى السككككابق  التحضككككيري  بككككااجراءات باالغككككاء الطعككككن يقبكككك  ال وعليككككه
 الطعككككن يملككككن ال لمككككا  االستشككككاري او الفتيكككك  اللجككككان او التحقيقيكككك  اللجككككان لتوصككككيات
 .والرغبات والتقارير بالمقترحات

 فقككط  القككرار اثككار يلحككق التوقيككت الن تنفيككذه  توقيككت نهائيككا القككرار لككون مككع يتنككافى وال
 الطعكن ويملكن نهائيكا يعكد بك  نهكائي غيكر القرار ان يعني ال القرار لسريان مدة فتحديد

 .به والتبليغ صدوره لحظ  منذ باالغاء به

 تغييكر يحكد  أي قانونيا اثرا القرار يحد  ان  هو مؤثرا القرار يلون بان المقصود اما
 هكو المكؤثر فالقرار الواسع  بالمعنى اذى به يلحق انه أي للطاعن القانوني المرلز في

 او المرلككز هككذا بإلغككاء امككا للطككاعن القككانوني المرلككز مككن تنككا  قانونيكك  اثككارا   يولككد الككذي
 التنظككي  لككإجراءات قانونيك  اثككارا تولككد ال التكي بككالقرارات الطعككن يجكوز ال وعليككه تعديلكه 
 علكككى االدارة وردود   االسكككتعالمات وبيانكككات المكككوظفين  بكككين العمككك  وتوزيكككع الكككداخلي

 مرؤوسكيه الكى االعلكى الكرئيس يصكدرها التكي والمنشكورات اليهكا  الموجهك  االستفسكارات
 .  القانوني  المرالز في التأثير يرغ من القوانين تفسير على مقتصرة لانت اذا

 .وطني  سلط  من صادرا   القرار يلون ان – 3

 للسكلط  والتابعك  االداري  القرارات بإصدار قانونا   المختص  الجه  هي االداري  السلط 
 تخكككر  وعليكككه مرفقيككك   ا  محليككك  المرلزيككك  ا  مرلزيككك  السكككلط  الانكككت سكككواء التنفيذيككك  

 الفصك  لمبكدأ اسكتنادا   االداري القضكاء رقابك  من والقضائي  التشريعي  السلطتين اعما 
 عامكا   معنويكا   شخصكا   باعتبارهكا االدارة من القرار يصدر ان يجب لما السلطات  بين



 ال الخاصك  المعنويك  فاألشكخاص الخاصك  المعنويك  االشكخاص عن تمييزها يملن لي
 .اداري  قرارات قراراتها تعد

 النقابككككات مككككن الصككككادرة القككككرارات ان اعتبككككر والمصككككري الفرنسككككي القضككككائي النظككككا  ان
 مسككللا   اتخككذ العراقككي المشككر  ان نجككد حككين فككي اداريكك  قككرارات هككي المهنيكك  والمنظمككات

 منتقككد اتجككاه وهككو اداريكك  قككرارات المهنيكك  المرافككق مككن الصككادرة القككرارات يعككد ولكك  مغككايرا
 .العراقي الفقه قب  من

 الدولك  اقلكي  داخك  لانكت سكواء المختصك  االداريك  الجه  هي الوطني  بالسلط  ويقصد
 بمكككواطني والمتعلقككك  والقنصكككليات السكككفارات بقكككرارات الطعكككن يملكككن وعليكككه خارجهكككا  ا 

 جهكات مكن الصكادرة بكالقرارات الطعكن يجوز ال االساس هذا وعلى موظفيها  او الدول 
 االداري للقضككككاء سككككلطان ال النكككه  الدبلوماسككككي  والبعثككككات الدوليككك  لالمنظمككككات اجنبيككك 
 .والمنظمات الهيئات هذه اعما  على الوطني

 

 


