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 المصلحة شرط -  الدعوى برافع المتعلقة الشروط

 فهي بطلباته له الحكم عند المدعي يجنيها التي الفائدة هي القضاء في عام كأصل المصلحة  
 مصلحة هناك يكون ان البد الدعوى تقبل ولكي مصلحة، بدون دعوى ال يقال لذا ،الدعوى مبرر

 الى  االلتجاء مت تحقيقها يراد التي المنفعة او الفائدة هي االلغاء دعوى في فالمصلحة لرافعها
 .القضاء

 الصفة عن المصلحة تمييز

 اماا ،دعواه المحكمة اجابة عند رافع عل  تعود التي المنفعة هي االلغاء دعوى في المصلحة   
 .الدعوى رافع اهلية فهي الصفة

 باالساتناد االهلياة كامال يكاون طبيعياا شخصاا كاان فاأن اهليتا،، بإكماال الدعوى رافع اهلية تتحقق
  القانونياة الشخصاية ثباو  عناد ذلاك كاونفي معنوياا   شخصا   كان اذا اما المدني، القانون قواعد الى

 .المرعية القوانين الى استنادا ل،

 كاماال طبيعيااا   شخصااا   الماادعي يكااون عناادما الصاافة مااع المصاالحة تتحااد االسااا  هااذا وعلااى     
 ممثاال هااو الصاافة صاااح  يكااون اذ المعنااو  بالشااخ  االماار تعلااق عنااد عنهااا وتنفصاال االهليااة،
 .نفس، المعنو  الشخ  فهو المصلحة صاح  اما الدعوى في المعنو  الشخ 

 المصلحة انواع

 ماديىة بفائىدة تتعلى  ماديىة مصىلحة تكىون امىا موضىوعها ناحيىة مان فهاي المصالحة اناواع اما 
 قاارار الغاااء ماان المصاالحة او تجااار  محاال بغلااق قاارار الغاااء ماان كالمصاالحة الماادعي علااى تعىىود

 تتعلق ادبية معنوية المصلحة تكون او  شيوعا، المصالح انواع اكثر وهي ترقية او عالوة حج 



 ماان المصاالحة او ، للعبااادة دارا بغلااق االدارة قاارار الغاااء ماان كالمصاالحة للطاااعن اعتبااار  بمركاا 
 .والتجمهر االجتماع في حق، ممارسة من سياسي ح   بمنع االدارة قرار الغاء

 رافااع علااى تعااود الفرديااة فالمصاالحة ،جماعيىىة تكىىون او فرديىىة تكىىون فقااد الماادعي ناحيااة ماان امااا
 شاخ ، تغاريم او موظف معاقبة كقرار القانوني مرك ه يم  في، المطعون القرار كان اذا الدعوى

 مركاااا هم القاااارار ماااا  والااااذ  للجماعااااة منفعااااة تحقااااق كاناااا  اذا جماعيااااة تكااااون المصاااالحة ان امااااا
 .  الجمعية بغلق االدارة قرار ضد دعوى جمعية رئي  يقيم كان القانوني،

  االلغاء دعوى في المصلحة شروط

 المصاالحة تكااون ان فيجاا  االلغاااء، دعااوى تقباال كااي المصاالحة فااي شااروط عاادة تتااوفر ان يشااترط
 تباعا   ذلك ونوضح الدعوى، رفع وق  ومتوافرة ومحققة ومباشرة، شخصية

 .ومباشرة شخصية المصلحة تكون ان – 1

 وغيار االفاراد، مان غياره عان مميا ا تجعل، بالمدعي خاصة تكون ان الشخصية بالمصلحة ويقصد
 . عنها ممثلين القانون اقام التي العامة بالمصلحة مندمجة

 الاى يصال ان دون الطاعن بشخ  يتعلق قانوني بمرك  القرار مسا  هي الشخصية فالمصلحة
 الاى يوجا، موضاوعي طعن باإللغاء الطعن الن ذلك القرار في، اثر للمدعي بحق المسا  مستوى

 تقبال فاال قانوناا،  يمثلا، مان او نفسا، الطاعن شخ  من االلغاء دعوى تباشر وعلي، ذات،، القرار
 اجاااراءا  فاااي الساااير فاااي ماااورثهم محااال الحلاااول للورثاااة يجاااو  فاااال المصااالحة، صااااح  ذو  مااان

 .ل وجت، القانوني المرك  يم  بقرار الطعن لل وج يجو  ال كما الدعوى،

 للطاااعن، القااانوني المركاا  فااي مباشاار اثاار حاادو  هااو مباشاارة المصاالحة تكااون بااان المقصااود امااا
 احاد يرفعهاا التاي الادعوى حالاة فاي كماا المصالحة، هاذه فاي اخارون يشاارك، ان يمناع ال ذلاك لكن

 بقيااة فياا، يشااارك، االدار  القاارار الغاااء ماان علياا، تعااود التااي فالمنفعااة العااام، المرفااق ماان المنتفعااين
 .المنتفعين

 



 .محققة المصلحة تكون ان -2

 عنااد الاادعوى رافااع علااى تعااود التااي المعنويااة او الماديااة الفائاادة حتميااة معناهااا المحققااة المصاالحة
 تعار  قاد الادعوى لرافاع القاانوني المركا  كاان اذا كاذلك وتعاد فيا،، المطعاون القارار بإلغااء الحكام

 حتميااة هااي الوظااف ترفيااع بحاا  االدارة قاارار الغاااء ماان المصاالحة تكااون ان مااثال فعااال، لالعتااداء
 .ترفيع، اعادة

 االدارياة القارارا  فاي باإللغااء الطعان اجاا   بال المؤكادة بالمصالحة القاوانين تكتاف فلام ذلاك ومع
 لجل  الفرصة تهيء ان شأنها من التي هي المحتملة فالمصلحة المحتملة، المصلحة اسا  على
 الطعن الخارج في المقيم حق من مثال. مؤكدا ذلك يكون ان دون عن، ضرر دفع او للطاعن نفع

 اراد لااو فيمااا بلاادة الااى العااودة ماان يمنعاا، ان ذلااك شااأن ماان الن ساافره جااوا  بمصااادرة االدارة بقاارار
 .مستقبال ذلك

 الخاام  التعاديل قاانون مان 7 الماادة فاي المحتملاة بالمصالحة قبولا، عان العراقي المشرع بين وقد
 والقىرارات االوامىر صىحة في بالنظر االداري القضاء محكمة تختص)  بقول، الدولة مجل  لقانون
 كىان ان تكفىي المحتملىة فالمصىلحة ذلى  ومىع وممكنىة  وحالىة معلومىة مصلحة عل  بناء.... 
 (.الشأن بذوي ضرر الحا  من التخوف ال  يدعو ما هنا 

 .الدعوى رفع وقت المصلحة توافر – 3

 الدولاااة مجلاا  ذهاا  وقااد ،قبولهىىا بعىىدم قضىىي واال الىىدعوى رفىىع وقىىت المصاالحة تااوافر يشااترط
 حىين الى  المصىلحة اسىتمرار يشىترط ولم الدعوى رفع وقت المصلحة توافر اشتراط الى الفرنسي
 عاان المشااروعية عاادم بإ الااة االدارة قيااام الااى راجعااا المصاالحة  وال كااان اذا اال بالىىدعوى الفصىى 

 تبقاااى العاماااة فالمصااالحة الطااااعن مصااالحة  الااا  وان الحالاااة هاااذه فاااي الن)  الطعااان محااال القااارار
 المصالحة انتفا  فاان احادهم مان الادعوى برفاع اكتفاوا الاذين االفاراد مان كثير هناك ان كما قائمة،

 (.  الدعوى غلق عند لآلخرين اضرار يسب  ذلك فان لدي،

 تاوافر يشاترط أ  الفرنساي الدولة مجل  برأ  يأخذ فأحيانا   مترددا كان المصر  الدولة مجل  اما
 الثااني باالرأ  يأخاذ احياناا نجاده فاي الحكام، وقا  الاى اساتمرارها دون الادعوى رفع وق  المصلحة

 .الدعوى في الحكم اصدار وق  الى المصلحة استمرار ويشترط



 لموقاف مغاايرا موقفاا احكاما، مان العدياد في اخذ فقد مترددا كان احيانا االدار  القضاء موقف ان
 ماااان العدياااد رد انااا، نجاااده العراقاااي الدولاااة مجلااا  احكاااام الاااى فباااالرجوع الفرنساااي، الدولاااة مجلااا 

 القضااء لمحكماة حكام ففاي ، التقاضاي اجاراءا  فاي الساير اثنااء المصالحة شارط النتفاء الدعاوى
 قيااام بعاد وذلاك الادعوى رفعا، بعاد المادعي دعاوى بارد قضا   22/3/2002 فاي العراقياة االدار 
 وساااماح، قصاار ام مينااااء فااي والراسااية للمااادعي العائاادة السااااحبة عاان الحجاا  برفاااع عليااة الماادعى
 الحجاا  رفااع قاارار بعااد انتفاا  قااد الماادعي مصاالحة ان القضاااء وجااد فقااد الميناااء، الساااحبة بمغااادرة

 شاااروط مااان انااا، كاااون الحكااام اصااادار حاااين الاااى الااادعوى بنظااار القضااااء يساااتمر ان االولاااى وكاااان
 . الحكم اصدار لحين استمرارها دون الدعوى رفع وق  توافرها المصلحة

  

 


