
 التعويض  ضاءق

 

  فيها تتسع التي الكامل القضاء دعاوى صور من  صورة اهم التعويض دعوى تعد

  الى اإلدارة قرارات عن الناشئ الضرر تعويض لتشمل اإلداري القاضي سلطة

 المتضرر يرفعها دعوى فهي .تعديلها  أو القرارات تلك الغاء في سلطته جانب

  التصرفات تلك نتيجة ضرر من اصابه ما بتضمين للمطالبة اإلدارة تصرفات من

هو عدم مسؤولية اإلدارة وسلطات الدولة األخرى عن   –وقد كان المبدأ السائد 

التطور ينحو تدريجيا نحو تقرير مسؤولية  مواطنيها وبدااعمالها في مواجهة 

 الدولة

 التقصيرية لالدارة  المسؤولية

 

اإلدارة مسؤولة عن نتائج اعالها سواء  ان  –في الوقت الحاضر  –من المسلم به 

األعمال المادية منها ام القانونية، وقد كان ذلك نتيجة للتطور الذي قاد الى التحول 

 من مفهوم السلطان المطلق للدولة الى السلطان المقيد بمبادئ الدستور والقانون. 

ولما كانت اإلدارة تستهدف في انشطتها تحقيق المصلحة العامة وتضطلع 

واجبات ومهام تختلف عن تلك التي تسود االنشطة الخاصة والعالقات بين  ب

االفراد، فقد اصبح واجبا اقامة نظرية مستقلة في مسؤولية اإلدارة عن اعمالها 

القواعد العامة التي تنظم مسؤولية  وواجباتها وترتبطتنسق وطبيعة مهامها 

ائي للمحاكم، ففي دول  بالقواعد التي تنظم االختصاص القض –عادة  –اإلدارة 

القضاء المزدوج فان قواعد القانون العام هي تلك التي تحكم مسؤولية اإلدارة اذا  

كانت الدعوى منظورة امام القضاء اإلداري بينها تكون قواعد القانون الخاص  

 هي التي تحكم هذه المسؤولية اذا كانت الدعوي منظورة أمام القضاء العادي. 

 م تعد هي القواعد العامة في مسؤولية اإلدارة واالستثناء فقواعد القانون العا

في هذا   –يقتصر القضاء اإلداري  مالخاص. ولهو الرجوع الى قواعد القانون 

، وانها اقامها احيانا بدون  الخطأعلى اقامة مسؤولية اإلدارة على اساس  – الشأن

 . خطا على اساس فكرة المخاطر وتحمل التبعة 

 



 الخطأ مسؤولية اإلدارة على اساس 

 

فيكون لهم طلب   لألفراد بأضرارتسال اإلدارة عن اعمالها اذا ما تسببت 

التعويض عن هذه االضرار، الن اإلدارة قد اخلت بالتزامها القانوني بعدم 

ان االساس المنطقي لمسؤولية اإلدارة عن اخطائها التي  األضرار ب األخرين. 

مبدا المساواة بين المواطنين في تحمل االعباء العامة،    هولألفراد تسبب ضررا 

لمصلحة الجماعة، فاذا ترتب على هذا النشاط خطأ نتج   يمارسالن نشاط اإلدارة 

حتى ال يتحملوا وحدهم   مقابلهوجب تعويضهم األفراد عنه ضرر خاص لبعض 

 الجماعة باسرها.  أن تتحملهاعباء هذا الضرر الذي يفترض 

ة اإلدارة المترتبة على الخطأ بتوافر ثالثة أركان هي الخطأ  وتتحقق مسؤولي

، وعالقة السببية بين  الشأنالواقع من اإلدارة، والضرر الذي يلحق بصاحب 

 والضررالخطأ 

 الخطأ  أوالً ركن

الخطأ هو مخالفة ألحكام القانون تتمثل في عمل مادي أو في تصرف قانوني، 

سلبي ينشأ عن االمتناع عن عمل يوجبه تأخذ صورة عمل إيجابي، أو تصرف 

سوف   الخطأالقائمون بالعمل أو التصرف أشخاصاً طبيعيين فان أن  وبما القانون.

يتولد عن طريق هؤالء األشخاص، ولكن األشخاص هم في الوقت نفسه موظفين 

العمل أو التصرف الخاطئ اال بمناسبة ممارستهم لوظائفهم، فان  يتركبوالم 

اما ان يكون خطأ شخصيا يسال عنه مرتكبه، واما ان يكون خطأ  الخطأ الناتج 

 ً تعددت المعايير التي قيل بها في الفقه والقضاء   اإلدارة وقدعنه تسأل  مرفقيا

 المرفقي. والخطأ الشخصي الخطأللتمييز بين 

 

الشخصي هو  الخطأ( الى ان  Jeze –: فقد ذهب )جيز الخطأمعيار جسامة  – ۱

الموظف سواء في تقدير الوقائع أو في تفسير القانون.   يأتيهالجسيم الذي  الخطا

 خطا الطبيب الذي يؤدي الى وفاة المريض واإلهمال في حماية شخص مهدد  مثالً 

 باالغتيال 

 



: وهو من اقدم المعايير التي نادى بها الفقه وفي  معيار النزوات الشخصية – ۲

( ومؤداه ان الخطا يكون شخصيا عندما يكون   L . aferrière –مقدمه )الفرير 

مطبوعا بطابع شخصي عن االنسان بنزواته وعدم تبصره، ويكون مرفقيا اذا 

 والصوابللخطأ مطبوع بطابع شخصي وينبعث من موظف عرضة  كان غير

( ان   Hauriou –: يرى )هوريو عن الوظيفة الخطأمعيار انفصال  – ۳. 

مرفقيا اذا كان يدخل ضمن اعمال الوظيفة فال يمكن فصله عنها، الخطا يكون 

 ويكون شخصيا اذا امكن فصله عن هذه االعمال ماديا أو معنويا. 

 

( الى ان التفرقة بين الخطا   Duguit –: ذهب )ديكي معيار الغاية – ٤

الشخصي والخطا المرفقي يرتبط بالغاية من العمل أو التصرف، فاذا ما تم تحقيقا  

ومنفصلة عن واجبات الوظيفة فان الخطا بصدده يكون خطأ خاصة غراض ال

شخصيا، اما اذا تم لتحقيق احد االهداف التي تسعى اليها اإلدارة فأن الخطأ يكون 

 .مرفقياً 

 



 مسؤولية اإلدارة بدون خطأ 

 

رغم ان الخطأ هو الركن االهم في المفهوم التقليدي للمسؤولية، إال أن مسؤولية 

اإلدارة يمكن ان تقوم دون وجود ذلك الخطأ أو حتى افتراضه. فالمبدأ العام في  

مسؤولية اإلدارة هو وقوع خطأ من جانب اإلدارة أو افتراض ذلك الخطأ، ولكن  

اليمكن افتراضه ومع ذلك يحكم    كماقد ال يكون هناك خطأ من جانب اإلدارة 

 القضاء بمسؤولية اإلدارة لمجرد حدوث الضرر.

 مسؤولية اإلدارة بدون خطأ في العراق 

في   خطأالبحث عن فكرة اقامة مسؤولية اإلدارية دون  نال يمكوفي العراق فانه 

نطاق التشريع والقضاء االداريين، الن مشرع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس 

/ ثانيا/  7الدولة، وهو التشريع الوحيد في هذا الشان، قد اشترط في المادة ) شورى

الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج من األوامر والقرارات اإلدارية  اذا  ط( منه 

ثبت لمحكمة القضاء اإلداري عدم مشروعية هذه االوامر او القرارات وكان  

نفسه سار مشرع قانون   وباالتجاه للتعويض مقتضى بناء على طلب المدعي.

 / ثامنا/ أ( منه. 7المادة ) في ٢٠۱٣( لسنة ۱۷التعديل الخامس رقم )

بنظرية المسؤولية بدون خطأ   يأخذاما بالنسبة الى القانون المدني العراقي فأنه لم 

( منه على ان ٢٣۱نص في المادة ) وانماعلى اساس المخاطر بصورة صريحة 

»كل من كان تحت تصرفه االت ميكانيكية أو اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة  

تحدثه من ضرر مالم يثبت انه اتخذ   عماللوقاية من ضررها يكون مسؤوال 

يرد في ذلك من   بماالحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر هذا مع عدم االخالل 

 أحكام خاصة«

من هذا النص انه بالرغم من ان المشرع قد جعل الخطأ مفترضا، فانه   والمستفاد

ترك المجال مفتوحا لما تقرره القواعد الخاصة ان وجدت والقواعد التي يمكن ان 

فعال كقواعد قانون العمل والضمان االجتماعي  قما تحقتوجد فيها بعد وهو 

ته أن المشرع والتأمين عن حوادث السيارات وغيرها وهو ما يعني بحد ذا

العراقي اقر بوجود مخاطر في حراسة االشياء أو احتمال وجودها في المستقبل  

 مما قد يستلزم تنظيم قواعد المسؤولية عنها في أحكام خاصة.

 



 جزاء المسؤولية التقصيرية لالدارة 

 

اذا تحققت مسؤولية اإلدارة فان جزاءها هو التعويض. ويهدف التعويض الى 

أم قائمة بدون   الخطأع سواء أكانت المسؤولية قائمة على اساس جبر الضرر الواق

 خطا على اساس المخاطر أو تحمل التبعة. 

النها تتحقق في جميع   لألفرادهامة  ضمانةواذا كانت دعوى التعويض تقرر 

تفقد فاعليتها من الناحية العملية اذا ما عمدت اإلدارة الى   فإنهاالظروف، 

 في تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض أو اقلعت عن تنفيذه كليا.  ةالمماطل

 التعويض  

 التعويض  طريق عن بمقابل تنفيذها  يتم ان التقصيرية االلتزامات في االصل

  وجود فال معين امر اداء على االجبار في المتمثل العيني التعويض اما.  النقدي

  الى نواهي أو اوامر اصدار عال يستطي فالقاضي. اإلدارية المسؤولية مجال في له

 في الوضع خالف على القضاء  عن اإلدارة استقالل إلى بالنظر وذلك اإلدارة

 إذ فرنسا في التعدي اعمال حالة إال ذلك من يستثنى وال ،القانون الموحد  نظام

 بعمل بالقيام اإلدارة يأمر  بان العيني بالتعويض يحكم  ان العادي القضاء يستطيع

 ويقدر ،"( التعرض كعدم معين عمل عن وباالمتناع الهدم، أو كالرد معين

  في واألصل. اإلدارة فيه تسببت الذي الضرر جسامة اساس على التعويض

 . كسب من فاته وما خسارة من المضرور قما لح يغطي ان التعويض

  الحكم الن وذلك به، الحكم صدور  بوقت هي التعويض مقدار تحديد في والعبرة

  رسميا انحفضت قد فيها النقدية العملة قيمة تكون قد  لمدة صدوره يتأخر ما كثيرا

  مسالة وتثير. فيه  له لال دخ امرا المضرور، يحمل ان شأنه نما م وهو فعليا أو

 العامة، الوظيفة مجال في خصوصا االشكاالت بعض  احيانا التعويض تحديد

  الفعلي  العمل قاعدة ومنها

االداري في العراق قاعدة العمل الفعلي، فقد ذهب مجلس   ولم يعتمد القضاء

  يعداالنضباط العام بمجلس شورى الدولة الى انه اذا الغي االمر الصادر 

مذكور الذي منعه  الموظف مستقيال فيستحق راتبه عن مدة تغيبه نتيجة االمر ال

 وظيفته  من الدوام في 

 



 مبدأ المشروعية  

يقصد بهذا المبدأ اي مبدأ الخضوع للقانون يعني خضوع الجميع حكاما ومحكومين للقانون فهو يشمل جميع السلطات الحاكمة في  

 الدولة 

و ال يقصد بالقانون بمعناه الضيق المتمثل بالقواعد التي تضعها السلطة التشريعية بل يقصد بالقانون بالمعنى الواسع الذي يشمل كل  

الوضعي القائم في الدولة .وينظم القانون وسائل رقابة هذه السلطات عند مباشرتها لوظيفتها بما يضمن الخضوع   قواعد القانون

للقانون ودراسة هذا المبدأ يشمل كل سلطات الدولةة التي تتجاوز متطلبات القضاء االداري عند مراقبة اعمال السلطة التنفيذية  

 االداري هو خضوع االدارة للقانون وفقا الحكامه فالمقصود بهذا المبدأ في نطاق القانون 

 وقد انقسم الفقه بشان خضوع االدارة للقانون يذهب البعض الى عدم جاز ان تاتي االدارة عمال مخالف للقانون  

يكون  بينما البعض االخر هو ضرورة استناد االدارة للقانون في كل اعمالها يعني يجب ان يستند الى قاعدة قانونية تجيزه حتى

 مشروع 

 ورأي ثالث يرىان اعمال االدارة ال تكون مشروعة اال اذا كانت مجرد تنفيذ لقاعدة تشريعية قائمة من قبل 

وهذا الرأي يوسع من سلطة االدارة وحريتها في التصرف اذ يجعل منها اداة صماء لتنفيذ القانون ويجردها من كل قدرة على االبداع  

 في اداء وظائفها 

االول والثاني يحظيان باتفاق اغلبية الفق والقضاء وهما مكمالن اذ يضع احداهما على االدارة التزاما سلبيا بعدم مخالفة  اما الرأي

احكام القانون واالخر يضع التزاما ايجابيا بان تكون اعمالها مستندة الى قاعدة قانونية تجيزه سواء كانت قاعدة مكتوبة او عرفية او 

 مبدا قانوني عام .

 

 الفصل االول / مصادر المشروعية 

 وهي نوعين مصادر مدونة ومصادر غير مدونة  

 اوال / المصادر المدونة 

 وتتمثل باالتي 

 الدستور  -1

تاتي القواعد الدستورية في مقدمة مصادر المشروعية وذلك النها تعد اسمى من جميع القواعد االخرى التي تخضع لها االدارة كونها  

 مة في الدولة وتنظمها وتحدد اختصاصها وكيفية ممارسة االختصاصات  تنشى السلطات العا

ويتصل بالدستور بوصفه مصدرا للمشروعية بحث مشكلة القيمة القانونية العالنات الحقوق المنفصلة عن الدساتير وكذلك المقدمة 

 والديباجة التي تتصدر الدساتير  

 واختلف الفقه بهذا الشأن بين عدة اراء  

بان هذه االعالنات والمقدمة لها قيم قانونية اعلى من قيمة النصوص الدستورية ذاتها النها تعبر عن االرادة  البعض يرى  -1

 العليا لالمة . 

راي اخر يضع هذه المبادئ واالعالنات والمقدمات على قدم المساواة مع النصوص الدستورية النها تعبر عن االرادة  -2

   السلطة التاسيسيةشأن النصوص الدستورية

يعترف بالبعض االخر لهذه المبادىء والمقدمات بقيمة القوانين العادية كونها تنص على بعض الحقوق ولكنها ال ترقى الى   -3

مرتبة النصوص الدستورية الجامدة الن واضعيها لو ارادو لها قيمة قانونية الوردوها في صلب الدستور لذلك يجوز  

 للمشرع العادي ان يتناولها بالتعديل  

ن الفقهاء ينكر لها كل قيمة قانونية ويجردها من كل قوة الزامية كونها تتضمن مبادئ فلسفية وسياسية اكثر من  بعض م -4

 كونها قانونية محددة فيضفي عليها فقط قيمة ادبية النها تعبر عن اهداف وامال  

قانونية تنشئ مراكز قانونية   رأي اخر يميز بين نوعين من البادئ التي تحتويها االعالنات فيما صيغ منها بشكل قاعدة -5

واضحة تكون لها قوة الزام التصوص الدستورية خالفا لما اعلن منها في شكل اهداف او توجيهات عامة فانها التصلح  

 الن تكون قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح .  

 المعاهدات واالتفاقات الدولية  -2



لتصديق عليها من السلطة المختصة وفقا لالجراءات القانوينة اذا انها  تعد مصدرا من مصادر الشمروعية في الدولة شريطة ان يتم ا

 بعد التصديق تصبح جزء من القانون الداخلي للدولة فيكون ملزم لالفراد والسلطات العامة  

ا بنفس  وتختلف القيمة القانونية من دولة الخرى بعض الدول تعدا في مرتبة اعلى من مرتبة القوانين العادية ودول اخرى تجعله

 المرتبة  

اما في العراق فلم تتضمن الدساتير العراقية نصا صريحا يحدد القيمة القانونية فقط اكتفت بكيفية التصديق عليها والجهة التي تمتلك  

مجلس الوزراء يمارس التفاوض بشان المعاهدات   2005/ سادسا من دستور العراق لسنة  80صالحية التصديق ونصت م 

 ها او من يخوله واالتفاقيات الدولية والتوقيع علي

/رابعا يختص مجلس النواب بتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات الدولية بقانون يسن باغلبية ثلثي    61ونص م/ 

 اعضاء مجلس النواب  

  15  / ثانيا رئيس الجمهورية يتولى صالحية التصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب ويعد مصادقا عليها بعد مضي  73نص م/ 

 يوما من تاريخ تسلمها  

فعلى الرغم من عدم وجود نص في الدساتير العراقية يحدد قيمتها القانونية اال ان مانصت عليها الدساتير ببيان كيفية التصديق عليها 

 والجهة المخولة بالتصديق يشير الى ان المشرع وضعها بمنزلة القوانين العادية ان لم يكن في منزلة اعلى منها . 

 شريعات العادية  الت -3

يعني بها القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية وفقا لالجراءات المنصوص عليها في الدستور فالسلطة التشريعية تختص بوضع  

  القوانين العامة التي تنظم العالقات االقتصادية والسياسية واالجتماعية وتاتي في المرتبة الثانية بعد الدستور لصدورها عنن المجالس

 النيايبية) البرلمان ( 

 فعلى االدارة ان تباشر اعمالها طبقا الحكام القوانين لكي ال يطعن بعدم مشروعيتها ومن ثم االلغاء  

وهذا ال يعني خضوع السلطة االدارية للسلطة التشريعية انما يقتصر على الجانب الوظيفي فقط طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات  

 فة القوانين التي تخاطبها او تتفق مع طبيعة الوظيفة االدارية .وتلتزم االدارة بعدم مخال

فال يجوز لالدارة ان تستبعد احكام القانون لخاص مثل القانون المدني والتجاري على اساس انها التالئم طبيعتها ونشاطها االداري  

ون الخاص باختيارها اذا قدرت ان قواعد هذا القانون اال اذا كانت تلك القواعد تخاطب االدارة تحديدا لكن لالدارة ان تلجأ الى القان

 تتالئم مع الهدف المراد تحقيقه . 
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يجب على االدارة والسلطة التنفيذية تحقيق الصالح العام واشباع الحاجات العامة للجمهور لكي تفي بالتزاماتها وتمارس اساليب  

عمال االدارة منها القرارت االدارية التي تصدرها االدارة وتسمى اللوائح كاشناء المرافق العامة واالنظمة التي متنوعة يطلق عليها ا

تصدر بحالة الضرورة وتعد االنظمة قرارات ادارية طبقا للمعيار الشكلي النها تصدر عن السلطة التنفيذية وتعد عمل تشريعي النها  

 عدد غير محدد من االفراد فهي تتصف بااللزام فتعد مصدرا من مصادر المشروعية تتضمن قواعد عامة مجردة تطبق على 

 وان السلطة التي تصدرها  تمتلك تعديلها او الغائها ولكنها تلتزم بالخضوع الحكامها طالما الالئحة باقية 
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فر لها حلول في التشريع وبما ان القاضي ملزم بالفصل في  يواجه القاضي عند القيام بوظيفته في الفصل في المنازعات حاالت التتو

المنازعات واال عد منكرا للعدالة فيلجا الى استخالص القواعد التي استقرت في ضمير الجماعة ومن ثم المشرع مستهديا بالمبادئ  

ومبادئ العدالة وتتمتع الحلول التي  التي تضمنتها فروع القانون االخرى فان لم يجد وجب عليه الرجوع الى قواعد القانون الطبيعي 

يبتدعها القضاء باهمية كبيرة في مجال القانون االداري باعتباره قانون غير مقننكما تؤلف هذه الحلول قواعد جديدة تضاف الى  

وية قاطعة ان مصادر المشروعية االخرى التي تلتزم بها االدارة وتتمتع هذه االحكام بحجية الشيئ المقضي به يعني قيام قرينة قان

 االجراءات التي ادت الى الحكم صحيحة قانونا وهذه القرينة غير قابلة الثبات العكس  

وقد تكون هذه الحجية نسبية تقتصر على اطراف الخصومة وقد تكون مطلقة تسري على الكافة وهذا هو االستثناء كما بالنسبة  

 الحكام الغاء القرارت االدارية  

 تلزم االفراد باحترام الحكم وتنفيذه وايضا ملزمة لالدارة  وحجية الشيئ المقضي به 

 سواء صدر الحكم في مواجهة االدارة ام في مواجهة االدارة فاالدارة ملزمة في الحالتين بتنفيذه طبقا لمبدا حجية الشيئ المقضي به 



 القضائية ال تخرج عن كونها احدى تطبيقات المبادئ القانونية العامة التي تعد بحق من مصادر المشروعية . فاالحكام
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اما العرف القانوني         فهو القواعد   العرف عامة هو عادة درج الناس عليها في تنظيم عالقة من عالقاتهم امن احسوا بالزامها 

 التي لم تصدر من السلطة العامة بل نشأت جراء االستعمال العام المستمر مع االيمان بوجوب جزاء على مخالفتها  

 وال خالف حول قيمة العرف كونه مصدرا للقواعد القانونية سواء اكان في نطاق القانون العام ام في نطاق القانون الخاص 

ا يهم في هذا المجال هو العرف االداري وهو مايجري عليه العمل من جانب االدارة في شأن من شؤونها على نحو معين وبشكل  وم

مظطرد بحيث يشكل ذلك قاعدة ملزمة واجبة االتباع مالم تلغى او تعدل بقاعدة اخرى مماثلة . فالعرف بالمعنى السابق يؤدي الى 

مية والتجريد ومن ثم فهي ملزمة لجهة االدارة النها اصبحت مصدرا من مصادر المشروعية وتعد خلق قاعدة قانونية تتسم بالعمو

 مخالفتها مخالفة لمبدأ المشروعية مما يؤدي الى بطالن القرار او االجراء الذي اصدرته جهة االدارة .

تعديلها او العدول عنها كلما تطلبتدواعي التطور او التزام االدارة باحترام القواعد العرفية التي تضعها ال يعين ابديتها انما يمكن 

 اقتضت مصلحة العمل ذلك  

فاذا خالفت االدارة عرفا سائدا وكان بقصد العدول عن العرف وانشاء قاعدة جديدة تثبت افضليتها فال يعد القرار او االجراء الذي  

بوت قصد االدارة في العدول نهائيا وبصفة مطلقة عن العرف اتخذ في هذه الحالة بالمخالفة للعرف القديم باطال وكل مايشترط هو ث

 القديم .

 والقضاء هو المرجع في التثبيت من توافر اركان العرف وفي تحديد حقيقة موقف االدارة بهذا الشأن  

تدرج القواعد ومن جهة اخرى فانه ال يجوز مخالفة العرف لنص قائم فالعرف ادنى مرتبة من النصوص القانونية المكتوبة من حيث 

 القانونية حيث ياتي العرف بعد التشريع ومن ثم ال يجوز للعرف ان يخالف نصا في التشريع وال يملك الخروج عليه 
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ويقصد بها القواعد القانونية غير المكتوبة التي يستخلصها القضاء ويكشف عنها بالرجوع الى روح التشريع وظروف المجتمع 

سياسية واالجتماعية ومبادئ العدل واالنصاف ويعلنها في احكامها فتكتسب قوة الزامية وتصبح بذلك مصدرا من مصادر ال

 المشروعية 

 ويعود الفضل في ابراز هذه المبادئ الى قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي عمل على استنباطها والكشف عنها واعالن الزاميتها  

بالكشف عن هذه المبادئ واالعالن عن وجودها فانه ال يقوم بخلقها او انشائها وانما الكشف عنها  والقضاء االداري حين يقوم 

باعتبارها مبادئ موجودة وكائنة في الضمير العام للجماعة وضمير المشرع الذي لم ينصح عنها بنصوص صريحة ومن امثلة  

العامة وامام الوظائف العامة ومبدأ استمرار سير المرافق العامة ومبدأ    المبادئ القانونية العامة هي مبدأ المساواة في استعمال االموال

 عدم رجعية القرارات االدارية ... 

وفي العراق فان المشرع الدستوري لم يعالج موضوع اصدار االنظمة استقالال عن القانون سواء اكانت الغراض تنظيم المرافق 

لراجح في الفقه العراقي الى عدم جواز اصدار هذه االنظمة استقالال عن القانون   العامة ام الغراض الضبط االداري وذهب الرأي ا

 فالنصوص الدستورية لم تمنح الحكومة سوى سلطة  اصدار  

االنظمة التنفيذية وان هذه االنظمة ماينطوي على مساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور لالفراد كما بالنسبة للوائح الضبط 

ال يجوزاال بقانون او بناء على قانون فالسلطة التنفيذية تملك ان تصدر انظمة مستقلة في الظروف العادية فانها مقيدة  االمر الذي

ني  باحترام المبادئ القانونية العامة في حين ان هذه المبادئ ال تقيد المشرع العادي طبقا للنهج الدستوري الذي يقوم عليه النظام القانو

 في العراق .



 مصادر المشروعية  

ان مصادر المشروعية ليست على درجة واحدة من القوة وانما هناك مصادر تعلو على مصادر اخرى او ان هناك بعض القواعد  

تتمتع بقوة الزامية اعلى ما تتمتع به القواعد االخرى التي تاتي بعدها بالمرتبة ومن ثم يجب على كل سلطة عند ممارسة نشاطها  

القانونية االعلى اذ ال يجوز للقاعدة االدنى تعديل او الغاء القاعدة االعلى مرتبة منها واال كان   التشريعي ان تراعي احكام القواعد

 تصرفها غير مشروع وتترتب عليه نتائج خطيرة  

 تدرج القواعد القانونية   -

ون بالمعنى الواسع الذي يشمل  الدولة القانونية هي الدولة التي يسود فيها القانون افرادا وهيئات على سواء والمقصود بالقانون القان

 الدستور واحكام المعاهدات الدولية والقوانين واالنظمة واالحكام القضائية الى جانب االعراف ومبادئ القانون . 

لذلك ان تدرج القواعد القانونية شكال وموضوعا يعد من اهم العناصر هذه الدولة فضال عن وجود الدسنور واعتماد الفصل بين  

 ود رقابة قضائية على اعمال االدارة  السلطات ووج

ئح( وطبقا للمعيار الشكلي فان القواعد الدستورية تحتل قمة القواعد القانونية المكتوبة ثم ياتي بعدها التشريع العادي ثم االنظمة )اللوا

ا مصادر غير مكتوبة ثم ياتي بعد  او القرارات التنظيمية في حين المبادى القانونية تاتي في مرتبة القواعد التشريعية العادية بوصفه

 ذلك العرف . 

ويستند المعيار الشكلي في هذا التدرجعلى مرتبة السلطة التي اصدرت القاعدة القانونية واالجراءات المتبعة في ذلك فالقاعدة  

دة كانت  الصادرة من سلطة اعلى تعد اعلى مرتبة من القاعدة الصادرة من سلطة ادنى فاذا صدرت قاعدتان من سلطة واح

االجراءات المتبعة في اصدارها هي المرجح بينهما فالقاعدة التي تصدر وفق اجراءات اشد تكون اعلى مرتبة من تلك التي ال تتطلب 

 سوى اصدار اجراءات عادية او ال تتطلب اية اجراءات . 

ية اعلى من السلطة التنفيذية الن االولى هي فالسلطة التاسيسية هي اعلى من السلطة المؤسسة النها هي المنشئة لها والسلطة التشريع

المختصة اصال بوظيفة التشريع في حين السلطة التنفيذية تمارس هذا االختصاص على سبيل االستثناء فالدستور يعلو القانون العادي  

 وهو يعلو على القرار التنظيمي  

تواها في تحديد مرتبة القواعد القانونية فتتدرج تبعا ويوجد معيار اخر المعيار الموضوعي الذي يستند الى موضوع القاعدة ومح

 لمدى عموميتها وتجريدها بغض النظر عن السلطة التي اصدرتها واالجراءات المتبعة في شأنها . 

 ويعد المعيار الشكلي هو المعيار االنسب لترتيب تدرج القواعد القانونية لسهولته ووضوحه .

 

 عد القانونية  النتائج المترتبة على مخالفة القوا -

 البد الي سلطة عند ممارسة اختصاصها ان تلتزم باحكام القواعد القانونية التي تعلوها لكي يكون عملها مطابقا للمشروعية 

يعني ان القوانين التي تقرها السلطة التشريعية وتخالف بها احكام الدستور تكون باطلة ويحكم القضاء بعدم دستوريتها وان االنظمة  

 رها السلطة التنفيذية تخالف احكام الدستور تكون باطلة ويحكم بعدم دستوريتها سنبينها بالتفصيل  التي تصد

 عدم دستورية القوانين  – اوال 

الدستور يحتل المرتبة العليا في التدرج التشريعي ويترتب على ذلك ان التشريع العادي ان يحترم الدستور وان ال يخالفه يعني ان 

ريا اي موافق للدستور فالرقابة على دستورية القوانين تظهر بالدساتير الجامدة سواء نص الدستور على ذلك ام  يكون التشريع دستو

ال مخالفة القوانين للدستور يجعلها باطلة خاصة اذا كان الدستور القائم ينص على اجراءات خاصة لتعديله اما اذا كان الدستور مرن  

بطالنه مالم يعترف القضاء بحقه في الرقابة على دستورية القوانين فاذا تعارضت قاعدة  فقد يكون من الصعب التوصل الى تقرير

 اعلى مع قاعدة ادنى تطبق القاعدة االعلى  

 البطالن  -ثانيا

 يميز الفقهاء بين ثالث انواع من البطالن  
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ويتحقق االنعدام في القرارات االدارية اذا اصابها هو جزاء لتخلف ركن من اركان التصرف القانوني وهي االرادة والمحل والسبب 

 عيب جسيم وواضح مثل عيب عدم االختصاص الجسيم او اغتصاب السلطة فيكون القرار االداري منعدم  



 ويترتب على االنعدام النتائج االتية  

 القرار المنعدم يفقد صفته االدارية ويتحول الى عمل مادي ليس له اي اثر قانوني  -

 ذي مصلحة ان يتمسك بانعدام القرار االداري الن القرار المنعدم ال يكون قابل للتنفيذ المباشر لكل  -

 ال يمكن تصحيح العمل المنعدم باالجازة والتأييد ويجوز سحبه اداريا من دون المواعيد المقررة للطعن   -

القضاء العادي بنظره وليس القضاء االداري ويتحمل   يعد تنفيذ القرار االداري المنعدم عمل من اعمال االعتداء المادي فيختص  -

 الموظف المسؤولية الشخصية عن تنفيذه 
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هو يلحق التصرف القانوني الذي توافرت اركان انعقاده ولكنه يصدر مخالف للشروط الموضوعية التي يحددها القانون لهذه االركان  

يجعل التصرف القانوني موجود لكن غير مكتمل قانونا فيكون غير مشروع ومحل لاللغاء فاذا توافرت اركانه واختلت شروط  

راءات والمحل والسبب والغاية او الهدف يكون القرار باطل بطالن مطلق فاذا مضت مدة  الصحة وهي الشكل واالختصاص واالج

الطعن المقررة امام القضاء االداري ولم يطعن به من ذوي الشان او سحب من قبل االدارة يكتسب حصانة ضد السحب وااللغاء  

ثناء على مبدأ المشروعية وذلك للحفاظ على ويصبح صحيح من لحظة صدوره فيزول مالحقه من عيوب وهذه الحصانة تمثل است

 استقرار المعامالت والمراكز القانونية التي تنشا لالفراد 

 البطالن النسبي   -2

وهو الجزاء الذي يلحق التصرف القانوني من جراء اصابته ببعض العيوب الخاصة باالهلية او الرضا وهو ال يؤدي الى بطالن  

 ى صحيح ومنتج الثاره القانونية حتى يقضي بالبطالن التصرف تلقائيا وبقوة القانون ويبق

ويتحقق هذا البطالن في القانون العام وخاصة في التصرفات االتفاقية مثل العقود االدارية التي يصيبها احد عيوب الرضا وكذلك  

ف معيب وقابل للبطالن  يتحقق في نطاق القرارات االدارية متى كانت القاعدة قد تقررت لحماية مصلحة االدارة فيكون التصر

النسبي ولكنه يتقرر لصالح االدارة فال يستطيع االفراد االفادة منه ومن ثم ال يجوز رفع الدعوى اال من الجهة التي تقررت لمصلحتها  

 القواعد المدعى بمخالفتها . 



 حالة الضرورة او الظرف االستثنائي  

  األصل انه ينبغي على اإلدارة االلتزام بالقواعد القانونية في كل األوقات واالحوال وفقا لمبدا المشروعية، ولكن هذا المفهوم وان كان 

صالحا في األوقات والظروف الطبيعية، اال انه يبدو صعب التطبيق في أوقات االزمات او االضطرابات او في أحوال الخطر، اذ  

تعريض سالمة الدولة لمخاطر شديدة تعصف بوجودها وقد تؤدي   – بالمفهوم المطلق للمشروعية  – إلدارة خاللها  يترتب على تقييد ا

على المحافظة عليه. ذلك ان القوانين والتنظيم الالئحي انما وضعت لكي   – ذاته  – الى انهيارها وبكل ما حرص مبدا المشروعية 

لك الخروج على القواعد القانونية في حالة الضرورة او الظروف االستثنائية التي  تطبق في الظروف العادية، وعليه فان الدولة تم

تتطلب السرعة والحزم في التصرف، ففي مثل هذه الحالة او الظروف البد ان توسع اإلدارة من اختصاصات عمالها حتى وان  

بارة أخرى كان البد ان يتوسع اإلدارة من  خرجت هذه االختصاصات الجديدة عن الضوابط المقررة في القوانين القائمة، او بع

اختصاصات عمالها حتى وان خرجت هذه االختصاصات الجديدة عن الضوابط المقررة في القوانين القائمة، او بعبارة أخرى كان 

من الحرة   البد ان يتوسع مبدا المشروعية ليشمل هذه الحالة او الظرف االستثنائي وبالشكل الذي يمكن اإلدارة من التصرف بقدر

ومنحها بعض السلطات الخاصة على النحو الذي وان كان يتعارض مع قواعد المشروعية االستثنائية، ذلك ان سالمة الشعب والدولة  

هي القانون األعلى الذي يجب ان يسمو على جميع القوانين الوضعية. ونظرا لخطورة السلطات التي تتمتع بها اإلدارة في ظل حالة 

روف االستثنائية، لما يترتب عليها من مساس بحقوق االفراد وحرياتهم، فقد استقر القضاء الفرنسي على تطلب الضرورة او الظ

شروط معينة يجب ان تتوافر حتى تمارس اإلدارة هذه السلطات الخطيرة. ومن جهة أخرى فان اإلدارة، وهي بصدد ممارستها  

التأكد من تحقيق الهدف الذي منحت الجله هذه السلطات. ولذلك سنتناول   للسلطات المذكورة، ال تكون بمنجاة من الرقابة لضمان

 هاتين المسالتين بشئ من التفصيل في المطلبين االتيين:

 

 المطلب األول 

 

 شروط تطبيق احكام الضرورة او الظروف االستثنائية 

 

 لتطبيق احكام نظرية الضرورة او الظروف االستثنائية يشترط توافر الشروط االتية: 

 

وجود خطر يهدد سالمة الدولة، كان تتعرض البالد لخطر داهم بسبب غزو خارجي او اضطرابات داخلية تخل باالمن   -1

على األقل    – اخالال شديدا او بسبب حدوث فيضان او انتشار وباء ونحو ذلك ويشترط بالخطر ان يكون جسيما وان يخرج 

 دولة.عن اطار المخاطر المتوقعة او المعتادة في حياة ال – 

 

ويشترط كذلك ان يكون الخطر حاال او محدقا بمعنى ان ال يكون مستقبال او انه قد وقع وانتهاء فالخطر الحال هو الذي يكون على  

 وشك الوقوع او الذي يكون قد بدا فعال ولم ينته بعد.

 

وحدها، دون ان يكون مبني على أسباب  كما ان الخطر يجب ان يكون حقيقيا، فالخطر الوهمي الذي ينشا في ذهن او تصور اإلدارة ل

 (. 1معقولة، ال ينتج اثره في اعمال احكام نظرية الضرورة او الظروف االستثنائية)

 

(. 2استحالة مواجهة الظروف االستثنائية باتباع احكام وإجراءات القواعد القانونية القائمة والمقررة للظروف العادية) -2

صرف بشكل استثنائي، وان تكون االجراءات التي تتخذها هي ما تستدعيها  فيجب ان تكون اإلدارة مضطرة والى الت

الضرورة القصوى، فاذا وجدت وسيلة قانونية او دستورية لمواجهة المخاطر التي تهدد سالمة الدولة فيجب اللجوء اليها  

اللجوء الى تطبيق نظرية اما اذا كانت االحكام واإلجراءات القانونية القائمة عاجزة عن مواجهة تلك المخاطر يصبح 

 الضرورة او الظروف االستثنائية ام ال بد منه.

 



تناسب االجراء المتخذ مع حالة الضرورة او الظرف االستثنائي، فيجب ان تكون اإلجراءات االستثنائية التي تتخذها   -3

ذلك وتستاثر بالسلطة او  اإلدارة بقدر ما تتطلبه الضرورة وفي حدود ما تقتضيه فحسب، فال يجوز لإلدارة ان تتجاوز 

اال بقدر ما  – وان كان ذلك في سبيل المصلحة العامة  – تتعسف في استعمالها، اذ ال يجب ان يضحى بمصالح االفراد 

تقتضيه الضرورة، فعلى اإلدارة ان تراعي الحرص والحضر وتختار انسب الوسائل واقلها ضررا باالفراد للوصول الى  

ل في المحافظة على سالمة الدولة بمواجهة الظروف االستثنائية التي تهددها وإعادة تحقيق الهدف المطلوب المتمث

 األوضاع الى طبيعتها االعتيادية.

 

 

انتهاء سلطة اإلدارة االستثنائية بانتهاء الضرورة او الظرف االستثنائي، اذ يقتصر اثر الظرف االستثنائي على الفترة   -4

 يمتد الى ما بعد انتهائها، فزوال الضرورة او الرف االستثنائي يوجب على اإلدارة الزمنية التي يقوم فيها ذلك الظرف فال

 اتباع قواعد المشروعية العادية، فالسلطة االستثنائية لإلدارة مقترنة بالظرف االستثنائي وتدور معه وجودا وعدما.

 

 عدة، أهمها: 

 

تلتزم بالخضوع لها، واحترام قواعدها في الظروف العادية فتستطيع  تملك اإلدارة الخروج على احكام القوانين العادية التي  -1

ان توقف تطبيقها وان تعدلها وان تلغيها عن طريق أنظمة او لوائح الضرورة او بواسطة القرارات التي لها قوة القانون،  

 وما تصدره بهذا الشأن يعد مشروعا. 

 

أي مشروعية اعمال اإلدارة التي   – دي الى النتيجة السابقة لكن اعمال نظرية الضرورة او الظروف االستثنائية ال يؤ -2

اال بالقدر الذي تتطلبه الضرورة او الظروف االستثنائية،  – كانت تعد غير مشروعة لو انها صدرت في ظروف عادية 

ان هذا  فاذا ثبت ان اإلدارة كانت تستطيع بصدد تصرف او اجراء معين ان تتبع احكام القوانين العادية ولم تفعل، ك

 التصرف او االجراء باطال.

 

 

 المطلب الثاني 

 

 رقابة القضاء اإلداري على اعمال اإلدارة في

 

 الظروف االستثنائية 

 

ان اعمال اإلدارة في حالة الضرورة او الظروف االستثنائية ال تكون بمنجاة من الرقابة نظرا للسلطات االستثنائية الواسعة التي تتمتع 

ف، ولضمان التأكد من تحقيق الهدف الذي منحت اإلدارة الجله تلك السلطات. وعلى الرغم من أهمية الرقابة بها في ظل هذه الظرو

التي يمارسها البرلمان عادة بسبب الوسائل والقدرات التشريعية التي تملكها اإلدارة في تلك الظروف، كلوائح الضرورة القرارات 

ر اإلدارة بالوظيفة التشريعية المقررة أصال للبرلمان، اال ان الرقابة القضائية ورقابة  التي لها قوة القانون، التي بوساطتها تستاث

القضاء اإلداري تحديدا تظل اكثر الرقابات فعالية وابعدها اثرا باعتبار ان ما تصدره اإلدارة من اعمال قانونية في حالة الضرورة او 

   – وان اتسع نطاق اثرها. وتنصب رقابة القضاء اإلداري الظروف االستثنائية ال يخرج عن كونه قرارات إدارية 

على عنصر السبب أي التحقق من وجود حالة الضرورة او الظرف االستثنائي والتاكد من صحة الحالة الواقعية التي دفعت   – أوال 

جراء المتخذ والظرف االستثنائي. اإلدارة الى استعمال سلطاتها االستثنائية. كما تنصب الرقابة على التحقق من مبدا التناسب بين اال 

وانتهى قضاء مجلس الدولة الفرنسي الى مراقبة عنصر المالءمة في تصرف اإلدارة ومدى تناسبه من حيث الشدة مع الظروف 

االستثنائية، وبعكسه يلغى القرار الصادر عن اإلدارة. كما تنصب رقابة القضاء اإلداري على عنصر الغاية في اإلجراءات  

رات الصادرة الظروف االستثنائية، وفي هذا الصدد يالحظ انه ال يكفي ان تكون الغاية هنا مجرد تحقيق مصلحة عامة بمعنى  والقرا



ان اإلجراءات والقرارات الصادرة في حالة الضرورة او الظروف االستثنائية تخضع لمبدا تخصيص األهداف أي بقصد مواجهة  

مدى وجود هذا الهدف الخاص في اعمال اإلدارة االستثنائية. ونلخص مما تقدم الى ان اإلدارة  الخطر القائم، فيراقب القضاء اإلداري 

ال تخرج عن نطاق المشروعية في ظل حالة الضرورة او الظروف االستثنائية، وانما تظل خاضعة للقيود التي رسمها المشرع  

م في جميع الظروف سواء العادية منها او االستثنائية، غاية االمر  وللضوابط التي حددها القضاء بما يؤكد ان مبدا المشروعية مبدا قائ

ان نطاق المشروعية، في حالة الضرورة او الظروف االستثنائية، يتسع ليشمل القواعد واإلجراءات االستثنائية المقررة لمواجهة هذه  

جراء مباشرتها لسلطاتها االستثنائية، لكن أساس   الحالة او تلك الظروف. كما ان اإلدارة ال تنتفي مسؤوليتها عن االضرار الناجمة

على أساس المخاطر او تحمل التبعة لعدم   – او الظروف  –المسؤولية اإلدارية يتغير بشانها، حيث تستند المسؤولية في هذه الحالة 

تتقرر على أساس الخطا. وال  جواز اقامتها على أساس الخطا، الن القرار المشروع ال يمكن الغاؤه كما ال يجوز ان المسؤولية عنه 

ادل على صحة ما تقدم ان القانون الوضعي في كل من فرنسا ومصر، قد تكفل بتنظيم حالة الضرورة والظروف االستثنائية تنظيما 

 9تشريعيا. ففي فرنسا فقد تولت عدة تشريعات تنظيم الضرورة والظروف االستثنائية من أهمها قانون االحكام العرفية الصادر في 

المعدل، الذي وضع لمواجهة  1955ابريل )نيسان( سنة   3المعدل، وقانون حالة االستعجال الصادر في  1849أغسطس )اب( سنة 

(.وفي مصر فقد تولت عدة تشريعات تنظيم حالة الضرورة او الظروف 3الظروف االستثنائية الناشئة عن االضطرابات في الجزائر)

وكذلك جميع الدساتير  1923( من الدستور المصري لسنة 41ضرورة الذي نصت عليه المادة )االستثنائية، منها، نظام لوائح ال

مستبدال عبارة  1958( لسنة 162وتعديالته والذي محله أخيرا القانون رقم ) 1923المتعاقبة، ونظام االحكام العرفية الصادر سنة 

د وردت نظرية الظروف االستثنائية ألول مرة في القانون األساسي  (. وفي العراق، فق4)االحكام العرفية( بعبارة )حالة الطوارئ()

تنظيم حالة الطوارئ، فضال عن قوانين   – بتعديالته الكثيرة  – 1965( لسنة 4، ثم تولى قانون السالمة الوطنية رقم )1925لسنة 

دفاع عن السالمة الوطنية والصادر المسمى امر ال 2004( لسنة 1(. وتنظم حالة الطوارئ االن باالمر التشريعي رقم )5أخرى)

 (. 6بموجب قانون إدارة الدولة العراقية)



 ۷۱الفصل الثالث ضمانات تحقيق وحماية مبدأ المشروعية (الرقابة على أعمال اإلدارة) 

 

 ضمانات تحقيق وحماية مبدأ المشروعية الرقابة على أعمال اإلدارة

 

 

واالقتصادية في الدولة،  تتعدد ضمانات تحقيق سيادة القانون أو مبدأ المشروعية تبعا الختالف الظروف السياسية واالجتماعية 

ولفلسفة النظام السياسي السائد فيها، ومع ذلك فيظل وجود دستور، واالعتراف بالحقوق والحريات األساسية للمواطنين، وخضوع  

 هيئات الدولة كافة للقانون، وكفالة حق التقاضي لجميع المواطنين في مقدمة تلك الضمانات. 

 

قرت على أن الضمانة الحقيقية لحماية مبدأ المشروعية هي قيام مبدأ آخر مکمل له مؤداه التسليم  إال أن معظم النظم القانونية قد است

بخضوع جميع السلطات في الدولة لرقابة فعالة تستهدف ضمان احترام كل من تلك السلطات للقانون وعدم تجاوز الحدود التي  

 رسمتها قواعده لكل منها. 

 

هي السلطة المناط بها مهمة تنفيذ القانون، فإن الرقابة على أعمالها وأنشطتها تبدو أكثر   – دارية اإل – ولما كانت السلطة التنفيذية 

 أهمية وخطورة لضمان احترامها القواعد القانون وعدم الخروج عليها وهي بصدد القيام بتلك األعمال وممارسة تلك األنشطة. 

 

في تنفيذ القانون اال في الحدود التي رسمها الدستور، ولذلك فإن قواعد  فاإلدارة ال تستطيع أن تتجاوز حدود وظيفتها األساسية 

 تعلو جميعا على القرارات التي تصدرها اإلدارة سواء كانت تلك  – عمومة  – الدستور والقواعد القانونية 

روعية واستنادا إلى مفهوم القرارات تنظيمية أم فردية ومن ثم يتحتم على تلك القرارات أن تحترم هذه القواعد تطبيقا لمبدا المش

 الدولة القانونية. 

 

والتأكد من مدى مطابقة هذه  – وعليه فإن الرقابة على أعمال اإلدارة إنها تستهدف مطابقة هذه األعمال لقواعا القانون بمعناه الواسع  

 األعمال لتلك القواعا 

 

ك فقد تكون هذه الرقابة سياسية، وقد تكون إدارية (داخلية)،  وتختلف الرقابة على أعمال اإلدارة باختالف الهيئة التي تباشرها، وبذل

 وأخيرا قد تكون قضائية.

 

 المبحث األول 

 

 الرقابة السياسية 

 

وهذه الرقابة قد يباشرها أفراد الشعب في الدولة مباشرة أو عبر هيئاتهم ومنظماتهم وأحزابهم، وهو ما يعرف بالرقابة الشعبية، وقد  

 يعية (النيابية) وهو ما يعرف بالرقابة البرلمانية. تباشرها المجالس التشر

 

 

 



 الرقابة الشعبية – المطلب األول  

 

ويقصد بالرقابة الشعبية الرقابة التي يباشرها المواطنون على أجهزة اإلدارة ومرافقها المختلفة بوساطة تعاملهم معها واتصالهم بها،  

اختيار كوادرها وأعضائها أو في تقويم أعمالها أو عن طريق التنظيمات السياسية  أو عن طريق مباشرتهم الحقوقهم السياسية في 

 والنقابية التي ينتمون إليها کاألحزاب السياسية وجماعات 

 

ويقف االستفتاء الشعبي في مقدمة الوسائل التي يباشر بوساطتها أفراد الشعب السياسي الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. 

 و عرض مسألة ما على هيئة الناخبين ألخذ رأيهم بشأنها . عن طريق التصويت  واالستفتاء ه

 

وقد يكون االستفتاء شخصيا كأن يجري التصويت على شخص معين مثل استفتاء الموافقة على رئيس الجمهورية إذا كان المرشح  

اقتراح معين مثل االستفتاء على قانون أو  الوحيد لهذا المنصب، وقد يكون االستفتاء موضوعيا كان يجري على تصرف أو عمل أو 

 معاهدة، ويكون في هذه الحالة بمثابة أسلوب للرقابة على هذا التصرف او العمل أو االقتراح.

 

وأهم الجهات التي تتولى رقابة الرأي العام، هي األحزاب السياسية إلى جانب الصحافة ووسائل التعبير ذلك ألنها هي التي تشكل  

 تمثله فاألحزاب السياسية إحدى أهم مظاهر الحياة الديمقراطية، فالديمقراطية ال تستقيم بغير حرية التفكير وحرية الرأي الرأي العام و

 

الديمقراطية ، فهي التي تشارك في ممارسة السلطة أو في التأثير على من يمارسون تلك السلطة سوا اء أكان بطريق مباشر أم غير  

 مباشر.

 

سائل التعبير األخرى بدور مؤثر وفعال في الرقابة الشعبية على ما يباشره الجهاز اإلداري من نشاط أو على  الصحافة وو  وتضطلع

ما يقدمه من خدمات وذلك بوساطة توضيح اتجاهات الرأي العام إلى السلطات المعنية في الدولة، ومراقبة ردود الفعل إزاء تصرفات 

 لمستمر والدائم عن تلك السلطات، نظرا لقدرتها على التعبير ا

 

 احتياجات الرأي العام وتحديد إتجاهاته.

 

إال    – واإلدارة خصوصا  – على أن الرقابة الشعبية على أهميتها، وبالرغم مما للرأي العام من قوة و تأثير في عمل سلطات الدولة 

نه ليس فقط من معرفة حقوقه وحرياته  أن نجاح هذه الرقابة مرهون بدرجة الوعي والنضج التي يتمتع بها الرأي العام التي تمك

 فحسب، وإنما تمنحه أيضا القدرة على المطالبة بها والدفاع عنها. 

 

وقبل ذلك كله فإن هذا النوع من الرقابة ال يمكن تصوره في ظل نظم الحكم الديكتاتورية واالستبدادية، فوجود الرقابة الشعبية مرتبط 

 األفراد وحرياتهم بقيام نظام سياسي ديمقراطي يؤمن بحقوق 

 

 

 المطلب الثاني 

 

 الرقابة البرلمانية 

 



بإعتبارها المعبرة عن اإلرادة العامة للشعب، وأهدافه وطموحاته، ومن ثم   – البرلمانية  – وهي الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية 

 فلها أن تراقب السياسات والبرامج والوسائل التي تتبناها اإلدارة وتعتمدها لتحقيق هذه األهداف وتلك الطموحات  

 

ولة، لكن الرقابة البرلمانية تبرز عادة في  ويختلف مدى الرقابة التي يباشرها البرلمان باختالف النظام الدستوري الذي تأخذ به الد

الدول ذات النظام السياسي النيابي، بخالف النظام الرئاسي)، ألن من عناصر النظام النيابي و جود حكومة مسؤولة أمام البرلمان،  

رلمان في حجب الثقة عن ووجود عالقة رقابة متبادلة بين البرلمان والحكومة، تتمثل في سلطة الحكومة في حل البرلمان، وسلطة الب

 الحكومة. 

 

فالحكومة ووزراؤها في النظام البرلماني مسؤولون سياسيا أمام البرلمان، وعن طريق هذه المسؤولية، يراقب البرلمان أعمال كل  

 وزارة والمصالح التابعة لها 

 

و مظاهر هذه الرقابة متعددة ومنها، سلطة البرلمان في إقرار الموازنة العامة او توجبه األسئلة إلى الوزراء، واستجوابهم، والتحقيق 

بواسطة لجان معينة، او االعتمادات المالية التي تخص ص لنشاط الجهاز التنفيذي في سنة الميزانية، وتوجيه ، سحب الثقة من  

 – السيما في األنظمة البرلمانية  – رة كلها. وبالرغم ما للرقابة البرلمانية من أهمية وخطورة الوزير أو من الوزا

 

إال أنها ذات طابع سياسي فال يصل أثرها إلى حد إلغاء العمل المخالف ل لقانون أو تعويض الضرر الناجم عنه مما يجعلها قاصرة  

 نهم من استبداد اإلدارة عنحماية مبدأ المشروعية والدفاع وحقوق األفراد وحرما

 

كما أن االعتبارات الحزبية كثيرا ما تؤدي إلى تعطيلها السيما حينما تكون الوزارة ممثلة لألغلبية البرلمانية فيصبح بقاؤها مرتبط  

 بمصلحة هذه األغلبية، وقد سعى البرلمان إلى إضفاء ثوب المشروعية على انحرافات اإلدارة حتى ال يحرجها أمام 

 

 العام، ويحول دون حجب الثقة عنها.  الرأي

 

البرلمانية، فهي في دول األنظمة األخرى تبدو هشة   – وأخيرا فإن فاعلية هذه الرقابة ال تظهر إال في األنظمة السياسية ابية 

 وضعيفة.

 

 المبحث الثاني 

 

 الرقابة اإلدارية  

 

بنفسها، نت فهي تساعد اإلدارة على تالفي أسباب القصور فيا وهذه الرقية هي رقابة ذاتية، تولى اإلدارة بموجبها مراقبة نفسها 

 يعتري أعمالها وأنشطتها وفي مواجهة موظفيها أو في مواجهة األفراد الذين يتعاملون معها. 

ها  ويتفوق هذا النوع من الرقابة في األثر على الرقابة السياسية ألن اإلدارة بوساطته تستطيع إصالح أخطائها عن طريق سحب أعمال 

 أو تعديلها أو إلغائها، وذلك في إطار مبدأ المشروعية، أو في إطار ما حكم العمل اإلداري من إجراءات و قواعد ونظم قانونية. 

 

وقد تباشر اإلدارة هذه الرقابة من تلقاء نفسها، بقصد تحقيق مصلحة اإلدارة نفسها وتعرف بالرقابة التلقائية وقد تباشر اإلدارة هذه 

 الشأن من األفراد، وتعرف في هذه الحالة بالرقابة بناء على تظلم.   ء على تظلم ذويالرقابة بنا



 

 الرقابة اإلدارية الذاتية  –  ۱

 

إن اإلدارة ملزمة باحترام قواعد المشروعية في حدود نشاطها، ولهذا فإن تصحيح ما تقع فيه من أخطاء وتجاوزات يشكل واجبا  

 المرافق العامة بانتظام واطراد، وكفالة تنفيذ القوانين واألنظمة واحترام عليها، لضمان المحافظة على حسن سير 

 

مباشرة دون وجود شكوى أو   – من قبلها   – حدودها، وضمان نزاهة العاملين لديها. . ولذلك تستطيع اإلدارة القيام بمراجعة قراراتها 

 ها أو إلغائها. اعتراض من الغير تجاهها، ومن ثم تستطيع سحب و هذه القرارات او تعديل

 

وقد يمارس هذه الرقابة الرؤساء اإلداريون على مرؤوسيهم وتعرف بالرقابةالرئاسية، وقد تمارس هذه الرقابة الجهة مصدرة القرار  

 على ذاتها وتعرف بالرقابةالوالئية . 

 

مرؤوسيه وإرشادهم فيما يصدره إليهم من وقد تكون هذه الرقابة سابقة على العمل اإلداري إذ يملك الرئيس اإلداری الحق في توجيه 

 أوامر وتعليمات و منشورات يلتزم المرؤوسين باحترامها وتطبيقها. 

 

 كما يمكن أن تكون هذه الرقابة الحقة حين تتضمن السلطة الرئاسية حق مراقبة أعمال المرؤوسين والتعقيب عليها بعد صدورها. 

 

اري الذي تأخذ به الدوله فهي قوية واسعة النطاق في الدول التي تأخذ بنظام اإلدارة ويختلف مدى هذه الرقابة باختالف النظام اإلد

 المركزية، في حين أ ضعيفة محدودة في الدول التي تأخذ بالنظام الالمركزي.

 

ما يعرف بالوصاية  – اإلقليمية والمرفقية  – وفي ظل النظام الالمركزي تمارس السلطة اإلدارية المركزية على الهيئات لالمركزية 

 اإلدارية، التي تنبسط على خاص أعضاء الهيئات الالمركزية کا تمتد إلى أعمالها وقراراتها. 

 

وقد تعهد بعض األنظمة أمر هذه الرقابة إلى جهة او هيئة إدارية مستقلة وقائمة بذاتها، كالجهر المركزي للتعبئة والجهاز المركزي  

 حاليا في العراق.  – يم واإلدارة في مصر الرقابة المالية وهيئة النزاهة للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظ

 

 المطلب الثاني . الرقابة اإلدارية بناء على تظلم 

 

هذا النوع من الرقابة ال يجري اال بناء على تظلم إداري يقدمه صاحب العالقة، وفي هذه الحالة تتولى اإلدارة بنفسها مراجعة  

 تصرفاتها الصادرة عنها. 

 

والتظلم اإلداري قد يقدمه صاحب المصلحة إلى الجهة اإلدارية نفسها وهو ما يعرف بالتظلم الوالئي أو يقدمه إلى الرئيس اإلداري  

 المباشر وهو ما يعرف بالتظلم الرئاسي.

 

ه جراء هذا القرار من فالتظلم الوالئي بموجبه يتقدم المتضرر من القرار إلى من أصدره طالبا منه إعادة النظر فيه وإزالة مالحق

ضرر أو إجحاف، بعد أن يبين الخطأ الذي يعتريه، فيعمد متخذ القرار إلى سحب قراره أو تعديله أو استبداله بغيره، كما أن  



باستطاعة متخذ القرار التزام الصمت، ويستطيع الفرد المنتظر ر أن يتقدم بهذا النوع من التظلم ألكثر من مرة إذ ال يوجد ما يحدد  

 مارسته بعدد من المرات. م

 

أما في حالة التظلم الرئاسي فإن التظلم يقدم إلى الرئيس اإلداري للموظف الذي أصدر القرار، ألن الرئيس اإلداري يتمتع بسلطة  

أحوال   في – حقيقية على أعمال المرؤوسين، وهو الذي يعطي األوامر والتعليمات ومن ثم فإنه يستطيع تعديلها أو إلغائها، كما أن له 

 أن يحل نفسه محل مرؤوسه فيتخذ القرار عنه  – معينة 

 

صاحب الشأن تظلمه إلى هذه اللجنة، التي تقوم بفحص   – حينئذ  – وقد يجعل القانون مهمة النظر في التظلم إلى لجنة معينة فيقدم 

 التظلم وإصدار قرارها بشأنه إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه

 

ن الطريقتين السابقتين ألنها تمثل ضيانة أکثر فاعلي في بحث صحة القرارات المتظلم منها فضال عن  وطريقة اللجنة هي أفضل م

كونها تمثل أسلوبا وسها اتصال بين اإلدارة القضائية و نظام المحاكم اإلدارية ، فضال عن أن هذه اللجان المختصة في فحص  

قد يكون اختياريا وقد يكون إلزاميا أي   – بأنواعه  – لتظلم اإلداري  التظلمات، تشكل عادة من عناصر يتصف بالخبرة والكفاد وا

إجبارا واألصل في التظلم أن يكون اختياريا بمعنى أن يكون لصاحب الشان الحرية في أن يتقدم إلى جهة اإلدارة بالتظلم أو أن يتجه 

 مباشرة ليطرق باب الطعن القضائي

 

الفرد بتقديمه إلى جهة اإلدا قبل مباشرة الطريق القضائي، فيكون التظلم في هذه الحالة لكن المشرع قد يجعل التظلم إلزاميا فيلزم 

شرطا لقبول الدعون القضائية إن لم تستجب اإلدارة لمطالب المتظلم، مع لزوم أن يلتزم المتظلم بمواعيد الطعن القضائي 

 واإلجراءات المنصوص عليها قانونا.

 

دارية من مزايا مهمة، في مقدمها ما تمتاز به هذه الرقابة من سهولة ويسر، ويمكن مباشرتها من  ومما يتقدم يتضح ما للرقابة اإل

 األفراد لتجنب إجراءات التقاضي تعقيداتها ونفقاتها.

 

تلقائيا كما أنها تمتاز بسعة نطاقها فهي تشمل المشروعية والمالءمة، فضال عن أن الرقابة اإلدارية يمكن أن تباشر بناء على تظلم أو 

 من جانب اإلدارة . 

 

، إال أنه وبالرغم من المزايا المتقدمة للرقابة اإلدارية، فإنها غير كافية لحماية حقوق األفراد وحرياتهم، ودفع تجاوزات اإلدارة عنهم

اء كانت في  ألنها رقابة ذاتية وليست رقابة من جهة او هيئة مستقلة فهي تضع اإلدارة في مركز الخصم والحكم في آن واحد سو

 صورتها الوالئية ام الرئاسية 

 

 

 

 المطلب الثالث 

 

 الرقابة القضائية  -

 

 وتعني إسناد مهمة الرقابة على أعمال اإلدارة إلى القضاء، فتباشرها المحاكم على اختالف أنواعها. 



 

انون والتي نتج عنها ضرر لألفراد،  والغرض األساس للرقابة القضائية هو حماية األفراد، وذلك بإلغاء قرارات اإلدارة المخالفة للق

 أو الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب األفراد من جراء سير المرافق العامة أو بفعل العاملين فيها. 

 

فالقضاء يعد من أكثر األجهزة القادرة على حماية المشروعية، والدفاع عن الحقوق والحريات، إذا ما توافرت له الضمانات  

 فل له االستقالل في أداء وظيفته الضرورية التي تك

 

 

والحريات الفردية وإجبار اإلدارة على احترام مبدأ المشروعية وأهم ما يميز الوفا لذلك تمثل هذه الرقابة الضمانة الحقيقية واألكثر 

هو أنها ال تباشر إال  فاعلية لكفالة | من األفراد بصورة دعوى أو طعن يقدم إلى الفضائية عن كل من الرقابة السياسية واإلدارية،

 بناء على تظلم القضاء.

 

كما رأيناء باحترام قواعد المشروعية في نشاطها، بل أن تصحيح    – فالرقابة اإلدارية قد تمارسها اإلدارة من تلقاء نفسها ألنها ملزمة 

سان في الرقابة من  – بل من واجبه أن يمارس   – ما تقع فيه من أخطاء و تجاوزات يشكل واجبا عليها، والرئيس اإلداري قد يمارس 

 تلقاء نفسه دون إنتظار تظلم يرفع إليه من األفراد. 

 

ياسية، ففي الرقابة الشعبية تضطلع األحزاب والهيئات والنقابات بدورها في توجيه الرأي العام وكذلك الحال بالنسبة للرقابة الس

وتنويره بمدى التزام السلطة اإلدارية بحدود القانون واحترام الحقوق والحريات الفردية، دون طلب من أحد وكذا الحال بالنسبة 

حاسبة الحكومة توجيه األسئلة واالستجوابات إليها وإجراء التحقيق معها من تلقاء  للرقابة البرلمانية، فالبرلمان يباشر دوره الرقابي وم

 نفسه، استعاا حقوقه واختصاصاته الدستورية دون أن يطلب منه ذلك.

 

أو   أما الرقابة القضائية، فهي ال تتحرك من تلقاء نفسها، فالقضاء ال يباشر رقابت على أعمال اإلدارة إال عن طريق دعوى ترفع إليه

 دفع يقدم إليه من قبل ذوي الشأن 

 

 وناخذ الرقابة القضائية ثالثة مظاهر، قضاء اإللغاء، وقضاء التعويض وقضاء النأديب فضال عن قضاء فحص المشروعية

 



 االختصاص  تنازع_  

 

 على تنازع حاالت نشوء إحتمال إلى يؤدي المزدوج القضاء نظام في العادية القضاء جانب إلى  اإلداري القضاء وجود إن

   بينهما االختصاص

 

 للقضاء بنظرها االختصاص فينعقد إدارية كانت إذا فيما المنازعة طبيعة لتحديد حاسم  معيار وجود لعدم التنازع هذا وينشأ

  جهتي من  كل إختصاصات  تحديد في قصوره أو المشرع دقة وعدم جهة، من  العادي القضاء بنظرها فيختص مدنية أو  اإلداري

 . أخرى جهة من القضاء

 

 وضوابط قواعد كانت ومهما  لمنعها، جهد  من المشرع  بذل مها قائمة تظل القضاء  جهتي بين التنازع نشوء احتماالت أن والحقيقة

 الشأن  بهذا عام مبدأ بوضع المشرع يكتفي أن قوة اإلحتماالت هذه يزيد ما  ولكن واضحة، االختصاص توزيع

 .فرنسا في حدث کما وضوابط معايره  ووضع االختصاص توزيع مهمة للقضاء ويترك

 

  - الموضوع في - متعارضان حکمان يصدر ويعني األحكام  تعارض مشكلة تثور قد االختصاص، على المتنازع حاالت عن فضال

 .اإلداري القضاء  جهة من واآلخر العادي القضاء جهة من  أحدهما واحد، فعل عن ناشئتين ين دعوي في

 

 تعارض وحالة التنازع، هذا وصور التنازع، حاالت فصل في المختصة الجهة تباعا سندرس ولذلك

   القضاء جهتي بين األحكام 

 

 صور تنازع االختصاص _  

 

 التنازع على االختصاص إحدى صورتين التنازع اإليجابي أو التنازع السلبي يأخذ 

 

التنازع اإليجابي: لقد عمد المشرع الفرنسي إلى تنظيم إجراءات الفصل في التنازع اإليجابي لصالح اإلدارة وحدها،   -1

صاص المحاكم اإلدارية، ولذلك  فقصرها على حالة واحدة هي حالة نظر المحاكم العادية لدعوى تعتقد اإلدارة أنها من اخت

يكون لجهة اإلدارة وحدها إثارة الدفع بعدم االختصاص بقصد رفع يد القضاء العادي عن النزاع، وعليه فليس للفرد الحق 

في رفع النزاع إلى محكمة التنازع. وتقوم اإلدارة بالدفع بعدم االختصاص أمام المحكمة العادية التي تنتظر النزاع، فإذا  

رفع النزاع إلى محكمة التنازع التي تصدر قرارها إما بإقرار   – حينئذ  – لمحكمة العادية هذا الدفع يكون لإلدارة  رفضت ا

الدفع وتأييد طلب التنازع، أي الحكم بعدم اختصاص المحكمة العادية بنظر الدعوى، وأما بإلغاء طلب التنازع الذي يعني 

ويجب على اإلدارة إثارة الدفع بعدم االختصاص أثناء نظر المحكمة  تقرير اختصاص المحكمة العادية بنظر الدعوى 

 العادية للدعوى وقبل الفصل في موضوعها بحكم نهائي إذ يستحيل عندها قبول هذا الدفع

 

 وإن يمكن إثارته أمام محكمة اإلستئناف  

 

 والعادي بعدم اختصاصها بنظر النزاع   . التنازع السلبي وتظهر هذه الصورة في حالة أن تحكم كل من جهتي القضاء اإلداري٢

 



فإن التنازع السلبي يهدف إلى حماية الفرد الذي يبحث عن قاض   – كما رأينا  –وإذا كان التنازع اإليجابي مقررا لصالح اإلدارة 

 ينظر دعواه، فاإلدارة ال يتصور أن تضار 

 

 في هذه الحالة أنما الذي يضار هو الفرد الذي رفع الدعوى.

 

ويلزم في صورة التنازع السلبي أن يكون هناك حكمين صادرين من جهة القضاء اإلداري وجهة القضاء العادي يقضي كل منها  

 بعدم االختصاص على أساس أن موضوع النزاع يدخل في اختصاص الجهة األخرى.

 

بعدم االختصاص من كل من جهتي  كما يلزم أن تكون هناك وحدة في موضوع النزاع وفي أطرافه في الدعوى التي حكم فيها 

القضاء اإلداري والعادي()، ولحل مسألة التنازع السلبي، بعد تحقق ما تقدم، تقوم محكمة التنازع بتعيين المحكمة المختصة بنظر  

ضي الدعوى دون التعرض لعنصر الخصومة في الدعوى، وانها تكتفي بدراسة طبيعته التحديد المحكمة المختصة بنظره، وهو ما يقت

أن تقوم محكمة التنازع بإلغاء حكم المحكمة التي تراها هي المختصة بنظر النزاع باعتبار أن هذه المحكمة قد أخطات في تقرير عدم  

 اختصاصها فتوجب عليها بالحكم المذكور نظر الدعوى

 

نه إذا صدر عن احدى لتسهيل إجراءات الفصل في تنازع االختصاص فقضى بأ ۱۹۹۰يوليو )تموز( سنة  ٢۵وقد صدر تشريع 

جهتي القضاء حكم نهائی بعدهم اختصاصها بنظر النزاع، والتجأ الفرد بعد ذلك بدعواه إلى جهة القضاء األخرى فإنه يتعين على 

الجهة األخيرة حينما ترى أنها ليست مختصة بنظر النزاع وقبل أن تصدر حكما يقرر عدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى محكمة  

 باشرة لكي تقرر محكمة التنازع من هي المحكمة المختصة بنظر النزاع و تحيل اليها الدعوى. التنازع م

 

كما يقضي التشريع المذكور بإعطاء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة إذا ما استشعر أي منها أثناء نظره لدعوى ما أن هناك  

ة التنازع لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع أوال بأول مسألة جدية تتعلق باالختصاص أن يحيل مسألة االختصاص إلى محكم

 فتكون الحالة هذه وسيلة مانعة للتنازع على االختصاص 

 

 تعارض األحكام _ 

 

وتتمثل هذه الصورة من صور التنازع في صدور حكمين قضائيين متناقضين بشأن موضوع واحد، وهي تشبه حالة التنازع السلبي  

كارا للعدالة، لوجود حكمين متناقضين في مواجهة الحق مما يحول دون إمكان حصوله على حقها ولكنها  إن – ايضا   – لكونها تمثل  

تختلف عن التنازع السلبي التي تكون فيها أمام حكمين بعدم االختصاص بصدد دعوى واحدة، بينها في حالة تعارض األحكام نكون  

 ختالف المدعى عليه فيهمبصدد حكمين متعارضين صادرين في دعويين مختلفين بسبب إ

 ويقضي التشريع المذكور لتقرير اختصاص محكمة التنازع في التصدي لحالة تعارض األحكام تحقق عدة شروط 

 

 أن تكون كل من الدعويين التي يرفعها المدعي مستقلة عن األخرى، وإن إتحدتا في الموضوع والوقائع.  .１

 

موضوع النزاع ال أن تقضي بعدم اختصاصها في نظر أن تقضي كل من جهتي القضاء العادي واإلداري في  -

 الدعوى. 

 

 أن يصدر في مواجهة المدعي حكان نهائيان أحدهما من جهة القضاء العادي واألخر من جهة القضاء اإلداري.  -

 



 

 أن يكون الحكمان متعارضين بحيث يؤدي هذا التعارض إلى إنكار العدالة. -4

 

التنازع مقرر للفرد الذي صدر في مواجهته حكان متعارضان في الموضوع، وذلك خالل شهرين من  وحق رفع األمر إلى محكمة 

 تاريخ إعالنه بآخر هذين الحكمين. 

ويختلف موقف محكمة التنازع في حالة تعارض األحكام عن موقفها بالنسبة لصورتي التنازع اإليجابي والسلبي على االختصاص،  

محكمة المختصة، ألن المسألة ليست مسألة اختصاص، بل تتصدى بنفسها لنظر الموضوع وتصدر فهي ال تتعرض لمشكلة تحديد ال

 حكم فيه يحل محل الحكمين المتعارضين، ويضع حد نهائية للنزاع.

 

 العراقي  القانون في االختصاص تنازع_ 

 

 لسنة(  ۱۰۹)  رقم الثاني التعديل قانون صدور قبل العراق  في القضائي النظام ظل في التنازع مسائل  تثور أن متصورا يكن لم

 المختلفة العادية بمحاكمة واحد قضائي هيكل على يقوم النظام هذا كان إذ الدولة، شورى مجلس لقانون ۱۹۸۹

 

  العراقي المشرع تحسب فقد ولذلك  محتمال بل متصورا األمر أصبح اإلداري،  القضاء محكمة وإنشاء المذكور القانون صدور بعد أما

  مدنية، ومحكمة اإلداري القضاء محكمة بين االختصاص على تنازع حصل إذا بأنه المذكور نفسه القانون في فقضى األمر لهذا

  أعضاء وثالثة المحكمة،  أعضاء بين من التمييز محكمة رئيس يختارهم ثالثة أشخاص  سبعة قوامها هيئة المختصة الجهة فتعين

  الصادر وقرارها التمييز، محكمة رئيس برئاسة الهيئة وتجتمع المجلس،  أعضاء بين من  الدولة رىشو مجلس رئيس يختارهم آخرين

  وملزما باتا يعد األكثرية أو باالتفاق

 

 .التنازع حصول عند الهيئة هذه بتعيين المختصة الجهة هي من يحدد لم المشرع أن ويالحظ

 

  أعضاء أغلبية يجعل  إذ وموضوعيتها،  حياديتها يضعف أن شأنه من التمييز محكمة برئيس الهيئة هذه رئاسة مهمة إناطة  أن كما

 .  وملزمة باتة باألكثرية الهيئة عن تصدر التي القرارات جعل قد المشرع  أن السيما المدنيين، القضاة من الهيئة

 

  االختصاص بسبب محدودة  تزال ال االختصاص على التنازع حسم بشأن اإلختصاصها الهيئة هذه لممارسة القضائية والتطبيقات

   اإلدارية المنازعات بشأن وواليتها اإلداري القضاء لمحكمة - أصال - والمتواضع المحدود

 

  في جاء  ما ردد بل المرجع، تعيين هيأة تشكيل في الخلل هذا الدولة شورى مجلس القانون الخامس التعديل قانون مشرع يعالج ولم

 يكاد نحو على سلفه خطة

 

 

 

 

  القضاء  محكمة اختصاص تنازع إذا: )انه على الدولة، یشور مجلس  لقانون الخامس  التعديل قانون من( عشر ثاني/  ۷)  المادة تنص

 ستة(  6)  قوامها ،)المرجع تعيين هيأة: )تسمى هياة المرجع فيعين مدنية محكمة اختصاص مع الموظفين قضاء  محكمة أو اإلداري

  شورى مجلس رئيس هم يختار آخرين وثالثة المحكمة، أعضاء بين من االتحادية التمييز محكمة رئيس يختارهم ثالثة أعضاء،



 او باالتفاق الصادر الهياة قرار ويكون االتحادية، التمييز محكمة رئيس برئاسة الهياة وتجتمع. المجلس  أعضاء بين من الدولة

 وملزما باتا باألكثرية



 اإللغاء دعوى في إلثباتا

 

  القاعدة إلى استنادا المدعي، عاتق على يقع اإلثبات عبء أن العامة القاعدة

 خطيرة آثار القاعدة ولهذه ،(إدعى من على  البيئة) ان تقرر التي األصولية

 اإلدارة تتمتع حينها السيما اإلداري، القضاء أمام اإلدارية للمنازعات بالنسبة

  وحيازة اإلداري، القرار سالمة وقرينة المباشر، كالتنفيذ معينة بإمتيازات

 .والعراق ومصر فرنسا في الحال هوكما  اإلدارية األوراق

  الخصومة، في عليه المدعى مركز في تكون ما غالبا   إمتيازاتها بحكم فاإلدارة

  إلزام بعدم اإلثبات عبء إلرتباط تعقيدا   األمر يزداد اإللغاء لدعوى وبالنسبة

  من جانب وكون جهة، من بذلك القانون يقضي حين إلى قراراتها بتسبيب اإلدارة

 في اإلثبات صعوية عن فضال   أخرى،  جهة من اإلدارة لتقدير يخضعالتسيب 

  النية أو بالقصد الحالة هذه إلرتباط  إستعمالها إساءة أو بالسلطة االنحراف حاالت

 . محضة داخلية مسألة وهي بالتصرف القائم اإلداري العضو لدى

 

 الطرف باعتباره العادي - األفراد – الفرد إعانة إلى اإلداري القضاء يعمد ولذلك

  األقل أو ،(إدعى من على  البيئة) قاعدة  أطالق من فيحد اإلدارة، تجاه األضعف

  الفرد عائق على من عبئه بنقل وذلك اإلثبات، عبء يحور  أي آثارها من يصحح

أن األخذ بالقاعدة أو  ،(عليها المدعى ) اإلدارة عاتق على ليصبح( المدعي)

األصل في اإلثبات، التي تقرر أن عبء اإلثبات يقع على عاتق المدعي، على 

 –إطالقها ال يستقيم مع واقع الحال في المنازعات اإلدارية حيث تحتفظ اإلدارة 

  األثر ذات األخرى   والملفات والقرائن الكتابيةبالوثائق  –في غالب األمر 

 األوراق سائر بتقديم اإلدارة تلتزم أن ينبغي ولذلك المنازعات، تلك في الحاسم

 .ذلك القضاء منها طلب متى النزاع بموضوع المتعلقة والمستندات

 

 إلزام على قضاؤها إستقر إذ   العراق في اإلداري القضاء محكمة إتجاه أما

  وأوراق ومستندات وثائق من – المحكمة قبل من – منها يطلب ما بتقديم اإلدارة

 .فيها الفصل على تساعد أو الدعوى موضوع تخص

 



 مقيد، وغير حر اإلداري القضاء أن فاألصل ،اإلثبات لطرق بالنسبة أما

 تثار التي والقرائن األدلة بمختلف  الشخصية عقيدته تكوين في حر فالقاضي

 اإلثبات طرق كل أن يعني ال هذا  فإن اإلثبات، حرية القاعدة كانت وإذا أمامه،

  هذه فبعض اإلداري، القضاء أمام قبولها يمكن  الخاص القانون في المقبولة

  سواء لليمين، بالنسبة الشأن هو كما  اإلدارية المنازعة طبيعة يناسب ال الطرق

 شخصا   بوصفها اإلدارة ان – وبحق – البعض يرى إذ متممة، أو حاسمة كانت

 عقيدة، وال لها دين وال وسجالتها، مؤلفاتها سوى خاصة ذاكرة لها ليس قانونيا  

  أن كما ،"واإلختصاص القانون بأوضاع المقيد غير إقرارها أو يمينها يصح فال

  ضمير إلى إحتكام اليمين ألن المنازعة، شخصية إلى يرجع بنوعيها  اليمين توجيه

  المنازعة طبيعة خالف على – اإلدارية المنازعة طبيعة فإن لذلك اليه، توجه من

وفي العراق فإن دعوى  اإلثبات طرق من طريقا   بوصفه  اليمين تأبى – العادية

اإللغاء أمام محكمة القضاء اإلداري تخضع لقواعد اإلثبات المقررة في نطاق 

قانون مجلس شورى الدولة المعدل  المرافعات المدنية وقانون اإلثبات إذ لم ينص  

على قواعد خاصة بهذا الشأن، فالمحكمة تستطيع أن تكون قناعتها وفق ما  

 يتراءى لها من أدلة وقوانين 



 تنفيذ حكم االلغاء 

 

ٌمؽاؼاد اٌّسىَٛ ثبٌغبئٙب رؼع وبْ ٌُ رىٓ، ٚرؿٚي ِٕػ ربؼ٠ص طعٚؼ٘ب، الْ اْ ا

زىُ اإلٌغبء ٠دؽٞ رٕف١ػٖ ثبثؽ ؼخؼٟ، ٚاثؽ اٌسىُ ثبالٌغبء ال ٠مزظؽ ػٍٝ اػعاَ 

(، 1اٌمؽاؼ اٌّسىَٛ ثبٌغبئٗ فمؾ، ثً ٠ؿ٠ً وً ِب رؽرت ػ١ٍٗ ِٓ اثبؼ فٟ اٌّبػٟ)

ثً اْ اثؽٖ وبشف، الْ اٌؼ١ت اٌػٞ اٌغٟ فبٌسىُ ثبالٌغبء ال ٠ٕشئ ِؽوؿا لب١ٔٛٔب، 

(. ٠ٚؽظ ػٍٝ ِجعا 2اٌمؽاؼ ثّٛخجٗ ٠شٛة اٌمؽاؼاد فٟ غارٗ ِٕػ ربؼ٠ص إطعاؼٖ)

ؼخؼ١خ اٌسىُ اٌظبظؼح ثبالٌغبء ثؼغ االقزثٕبءاد اٌزٟ رفؽػٙب اػزجبؼاد ٚالؼ١خ 

ثبٌعؼخخ األٌٚٝ أّ٘ٙب ٔظؽ٠خ اٌّٛظف اٌفؼٍٟ ٚثّمزؼب٘ب رىْٛ اػّبي ا١ٌٙئبد 

شبؼن ف١ٙب اٌّٛظف اٌفؼٍٟ ٚاٌزظؽفبد اٌظبظؼح ػٕٗ، ضالي اٌّعح اٌكبثمخ اٌزٟ 

ػٍٝ اٌسىُ ثئٌغبء لؽاؼ رؼ١١ٕٗ ِشؽٚػخ ٚرٕؼمع ثٙب ِكؤ١ٌٚخ اإلظاؼح ٠ٚكززجغ غٌه 

رطج١ك لٛاػع اٌزأظ٠ت ػ١ٍٗ فٟ رٍه اٌّعح، ٚػعَ ِطبٌجزٗ ثئػبظح ِب رمبػبٖ فٟ رٍه 

ّب رؤضػ رٍه اٌّعح ثؼ١ٓ االػزجبؼ ػٕع اٌّعح ث١ٓ طعٚؼ اٌمؽاؼ ٚاٌسىُ ثبٌغبئٗ، و

ػٍٝ اٌسىُ  –أ٠ؼب  –اززكبة االلع١ِخ ٚزمٛق اٌزمبػع. ِٚٓ رٍه االقزثٕبءاد 

اٌظبظؼ ثبالٌغبء ِب ٠ؼؽف ثمبػعح اٌؼًّ اٌفؼٍٟ ٚاٌزٟ رمؼٟ ثبْ اٌّٛظف 

اٌّفظٛي ٌكجت غ١ؽ ِشؽٚع ٚاٌػٞ زىُ ثئٌغبء لؽاؼ فظٍٗ ٠ثجذ ٌٗ اٌسك فٟ 

(، ثُ لؽؼ ِدٍف 3ّعح اٌزٟ وبْ ف١ٙب ِجؼعا ػٓ ٚظ١فزٗ)الزؼبء ِؽرجٗ ػٓ اٌ

 1933اثؽ٠ً )ٔك١بْ(  7( فٟ deberles)اٌعٌٚخ اٌفؽٔكٟ ثؼع زىّٗ فٟ لؼ١خ 

اػزّبظ ِجعا اٌزؼ٠ٛغ ػٓ رٍه اٌفزؽح ثعال ِٓ ِجعا الزؼبء اٌؽارت، الْ اٌّؽرت 

جب ٚأّب أّب ٠ىْٛ ِمبثً اٌؼًّ اٌفؼٍٟ، ٚػ١ٍٗ فال ٠ؤظٞ ٌٍّٛظف اٌّسىَٛ ٌٗ ؼار

٠دجؽ اٌؼؽؼ اٌػٞ ٌسك ثٗ ػٓ ؽؽ٠ك اٌزؼ٠ٛغ، ٚق١برٟ رفظ١ً غٌه الزمب فٟ 

ِٛػؼٗ. ٠ٚزؽرت ػٍٝ طعٚؼ اٌسىُ ثبالٌغبء اْ رمَٛ اإلظاؼح ثزٕف١ػٖ رٕف١ػا وبِال 

  ظْٚ رؽاش اٚ اثطبء اٚ رسب٠ً، قٛاء ثئؾاٌخ اثبؼٖ اٌمب١ٔٛٔخ اٚ إؾاٌخ اثبؼٖ اٌّبظ٠خ.

: لع ٠ىفٟ أز١بٔب طعٚؼ ٌخ االثبؼ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍمؽاؼ اٌٍّغٟأٚال: اٌزؿاَ اإلظاؼح ثئؾا

اٌسىُ ثبالٌغبء إلؾاٌخ ٘ػٖ االثبؼ، ثّؼٕٝ اْ اٌغبء اٌمؽاؼ اٌّؼ١ت ٠ؤظٞ ٚزعٖ اٌٝ 

رظس١ر اٌٛػغ ِٓ إٌبز١خ اٌمب١ٔٛٔخ ظْٚ زبخخ اٌٝ ػًّ اضؽ رمَٛ ثٗ اإلظاؼح 

جخ ٌٍمؽاؼاد اٌزٕظ١ّ١خ ثبٌٕك –وّب فٟ زبٌخ اٌغبء ٔظبَ اٚ الئسخ ِٓ ٌٛائر اٌؼجؾ 

اغ ثّدؽظ طعٚؼ زىُ اإلٌغبء ٠زسًٍ االفؽاظ ِٓ اٌطؼٛع ٌٙب. اٚ ومؽاؼ زً ١٘ئخ  –

اٚ خّؼ١خ ض١ؽ٠خ ثبٌٕكجخ ٌٍمؽاؼاد اٌفؽظ٠خ. اال أٗ فٟ أزٛاي وث١ؽ ٠زطٍت اٌمبْٔٛ 

رعضً اإلظاؼح إلؾاٌخ االثبؼ اٌمب١ٔٛٔخ ٌسىُ اإلٌغبء، ٚغٌه ػٓ ؽؽ٠ك اطعاؼ لؽاؼ 

ست اٌمؽاؼ اٌٍّغٟ اٚ رعضً اإلظاؼح الرطبغ ِب ٠سً ِسً اٌمؽاؼ اٌٍّغٟ. اظاؼٞ ثك

اِب ثبٌٕكجخ ٌٍمؽاؼاد اٌكٍج١خ، ف١ىْٛ اثؽ اٌسىُ ثبالٌغبء اٌؿاَ اإلظاؼح ثئطعاؼ 

 .اٌمؽاؼ اٌػٞ ؼفؼذ اٚ اِزٕؼذ ػٓ ارطبغٖ

 .ثب١ٔب: اٌزؿاَ اإلظاؼح ثئؾاٌخ االثبؼ اٌّبظ٠خ ٌٍمؽاؼ اٌٍّغٟ



خ االثبؼ اٌّبظ٠خ ٌٍمؽاؼ اٌٍّغٟ فبٌمبػعح اْ اٌطؼٓ ثبٌمؽاؼ اإلظاؼٞ اِب ثبٌٕكجخ إلؾاٌ

ال ٠ٛلف رٕف١ػٖ، ِّب ٠ٕدُ ػٓ رٕف١ػ اٌمؽاؼ اثبؼ ِبظ٠خ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اإلظاؼح اْ 

رؿ٠ٍٙب ػٕع طعٚؼ اٌسىُ ثبالٌغبء، وأضالء اٌؼمبؼ اٌػٞ رُ االقز١الء ػ١ٍٗ، اٚ 

كزس١ً ػٍٝ اإلظاؼح إؾاٌخ رٍه رّى١ٓ اٌّٛظف اٌّسىَٛ ٌٗ ِٓ ِجبشؽح ػٍّٗ، ٚلع ٠

االثبؼ اٌّبظ٠خ، وبْ ٠زؼّٓ اٌمؽاؼ اٌٍّغٟ اِؽا ثٙعَ ِٕؿي ثُ ٠ظعؼ اٌسىُ ثبالٌغبء 

ثؼعَ ٘عَ إٌّؿي، ففٟ ٘ػٖ اٌسبٌخ ال ٠جمٝ قج١ال الطالذ اٌؼؽؼ غ١ؽ اٌّطبٌجخ 

ثبٌزؼ٠ٛغ. ٚاالطً فٟ ازىبَ اإلٌغبء فٟ ِدبي اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ، أٙب رؼ١ع اٌطبػٓ 

ِؽوؿٖ اٌمبٟٔٛٔ اٌػٞ وبْ ٠شغٍٗ لجً طعٚؼ اٌسىُ ثبالٌغبء ِغ إػبظح رؽر١ت  اٌٝ

ٚػغ اٌّٛظف، ػٍٝ اػزجبؼ اْ اٌمؽاؼ اٌٍّغٟ وبْ ٌُ ٠ظعؼ. ف١دت إػبظح 

اٌّٛظف اٌّسىَٛ ثئٌغبء لؽاؼ فظٍٗ اٌٝ ٚظ١فزٗ، ٚال ٠دعٞ اإلظاؼح فٟ ٘ػا اٌشأْ 

(. ِٚغ 4زٗ اٌظس١خ)االززدبج ثّظٍسخ اٌّؽفك اٚ قٛء قٍٛن اٌّٛظف اٚ زبٌ

غٌه ٠دت اٌزفؽلخ ث١ٓ اٌؼٛظح اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌؼٛظح اٌفؼ١ٍخ، فبألظاؼح ٍِؿِخ ثئػبظح 

رؽر١ت ِؽوؿ اٌّٛظف اٌٍّغٟ لؽاؼ فظٍٗ ثبرطبغ ِب ٠ٍؿَ ِٓ إخؽاءاد ال ػبظح 

اٌٛػغ اٌٝ ِب وبْ ػ١ٍٗ ثبػزجبؼ اْ اٌمؽاؼ اٌّسىَٛ ثبٌغبئٗ وبٔٗ ٌُ ٠ظعؼ ٠كزٛٞ 

ؽاؼ اٌٍّغٟ ِؼ١جب ِٓ ز١ث اٌشىً اٚ ِؼ١جب ِٓ خٙخ فٟ غٌه اْ ٠ىْٛ اٌم

اٌّٛػٛع، ضالفب الػبظح اٌفؼ١ٍخ اٌزٟ ١ٌف ثبإلِىبْ رسم١مٙب ظائّب، فمع ٠كزٕع 

اٌسىُ ثبالٌغبء اٌٝ ػ١ٛة شى١ٍخ رشٛة اٌمؽاؼ اٌٍّغٟ، فزمَٛ اإلظاؼح ثؼع إػبظح 

اٌؼ١ٛة اٚ اٌّٛظف لبٔٛٔب ٚرؽر١ت ٚػؼٗ ثئػبظح اطعاؼ اٌمؽاؼ غارٗ ِجؽء ِٓ رٍه 

اْ رم١ُ اإلظاؼح لؽاؼ اٌفظً اٌدع٠ع ػٍٝ أقجبة لب١ٔٛٔخ أضؽٜ ِٕزدخ، اٚ اْ ٠ىْٛ 

اٌّٛظف لع ٚطً اٌٝ قٓ اٌزمبػع ظْٚ اضالي ثسمٗ فٟ رؽر١ت ٚػؼٗ ؽجمب ٌٍسىُ 

(. ٌُٚ رؼع اخزٙبظاد ِدٍف اٌعٌٚخ اٌفؽٔكٟ رظٙؽ رشعظا ثشبْ 5اٌظبظؼ ثبالٌغبء)

ب اٌزٟ وبْ ٠شغٍٙب لجً طعٚؼ لؽاؼ اٌفظً، ِٕػ إػبظح اٌّٛظف اٌٝ اٌٛظ١فخ غارٙ

 1959أوزٛثؽ )رشؽ٠ٓ األٚي( قٕخ  16( اٌظبظؼ فٟ guile()6)زىّٗ فٟ لؼ١خ 

(. ٚال ٠ىفٟ ٌزسمك األثؽ اٌؽخؼٟ 7ٚوػٌه االِؽ ثبٌٕكجخ ٌّدٍف اٌعٌٚخ اٌّظؽٞ)

ٌٍسىُ ثبالٌغبء إػبظح اٌّٛظف اٌٝ ٚظ١فزٗ فسكت، اغ ٠دت إػبظح رؽر١ت اٌّؽوؿ 

ظ١فٟ ٌٍّٛظف ثبفزؽاع أٗ وبْ ػٍٝ ؼاـ ػٍّٗ ردٕجب ال ٘عاؼ فؽص وث١ؽح اٌٛ

فٛرٙب ػ١ٍٗ لؽاؼ اٌفظً. ٠ٚزؼر ِٓ لؼبء ِدٍف اٌعٌٚخ اٌفؽٔكٟ اْ اٌزؽل١خ 

ثباللع١ِخ ال طؼٛثخ ف١ٙب ، اغ ػٍٝ اإلظاؼح ؼظ٘ب اٌٝ األٚػبع اٌزٟ ٔظذ ػ١ٍٙب 

ة، اِب ثبٌٕكجخ ٌٍزؽل١خ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائر ز١ٕٙب ٚاززكبثٙب ػٍٝ اٌٛخٗ اٌّطٍٛ

ثبالضز١بؼ فمع أزٙٝ اٌّدٍف اٌٝ االضػ ثىً اٌظؽٚف اٌزٟ ٠ّىٓ اْ رج١ٓ فؽص 

اٌّٛظف ثبٌٕدبذ اغا وبٔذ اٌزؽل١خ ثٕبء ػٍٝ ِكبثمخ ِثً ٔكجخ إٌدبذ ث١ٓ ؾِالء 

اٌّعػٟ ٚالؽأٗ، ٚرمبؼ٠ؽ اٌىفب٠خ ٚزكٓ األظاء، ٚٔزبئح اٌّكبثمبد اٌزٟ قجك 

ب ثبٌٕكجخ ٌٍزؽل١خ ػٓ غ١ؽ ؽؽ٠ك اٌّكبثمخ فمع غ٘ت اٌّدٍف ٚاْ اشزؽن ف١ٙب، اِ

اٌٝ أٗ ػٍٝ اإلظاؼح اْ رىفً ٌٍّٛظف اٌّسىَٛ ٌٗ فؽص اٌزؽل١خ ؽجمب ٌٍزٕظ١ّبد 

اٌّؼّٛي ثٙب اٚ اْ ))رٍزؿَ ز١ٓ اخؽاء رمع٠ؽ٘ب ومبػعح ٌٍزمع٠ؽ ثّزٛقؾ اٌزؽل١بد 



ٟ ظؼخخ اٚ رؽر١ت ربٌزٟ زظً ػ١ٍٙب اٌّٛظفْٛ اٌػٞ ظٍٛا فٟ اإلظاؼح ٚوبْٔٛ ف

 .(8اٚ الع١ِخ ِكب٠ٚخ ٌٍّٛظف١ٓ اٌّؼؿ١ٌٚٓ ػٕع رٛل١غ اٌدؿاء ػ١ٍُٙ(()

ثبٌثب: اثؽ زىُ اإلٌغبء ػٍٝ اٌمؽاؼاد اٌطؽٜ: رٍزؿَ اإلظاؼح ثٙعَ االػّبي اٌمب١ٔٛٔخ 

 :اٌّكزٕعح اٌٝ اٌمؽاؼ اٌٍّغٟ ٚرؽرجؾ ثبٌمؽاؼ اٌٍّغٟ ثؽٚاثؾ ضبطخ

ؽظ٠ب: فبٌمبػعح اٌزبَ اإلظاؼح ثئؾاٌخ خ١ّغ زبٌخ وْٛ اٌمؽاؼ اٌٍّغٟ لؽاؼا ف -1

اٌمؽاؼاد اٌزٟ رؽرجؾ ثبٌمؽاؼ اٌٍّغٟ ثؽاثطخ ِٓ شبٔٙب اْ ردؼً ٘ػٖ اٌمؽاؼاد 

ِشٛثخ ثبٌجطالْ، اغا ِب اٌغٟ اٌمؽاؼ اٌػٞ اؼرجطذ ثٗ، ٚاالِؽ ِؽْ٘ٛ فٟ ٘ػٖ 

ؿئخ، اٌسبٌخ ثعؼخخ االؼرجبؽ ث١ٓ اٌمؽاؼ٠ٓ ثس١ث رىْٛ اٌؽاثطخ ث١ّٕٙب ال رمجً اٌزد

اٚ اغا وبْ اٌمؽاؼ اٌٍّغٟ قججب اٚ ازع األقجبة اٌدٛ٘ؽ٠خ الرطبغ اٌمؽاؼ اٌفؽػٟ 

اٌّكزٕع ا١ٌٗ، ِثبي غٌه اْ إػبظح اٌّٛظف اٌٝ ػٍّٗ اٌػٞ وبْ ٠شغٍٗ لجً طعٚؼ 

لؽاؼ اٌفظً ٠فؽع ػٍٝ اإلظاؼح قست لؽاؼ رؼ١١ٓ ضٍفٗ، ٚإٌغبء لؽاؼ االقز١الء 

 .(9االقز١الء ٚردع٠عٖ)٠ؤظٞ اٌٝ ثطالْ اٌمؽاؼ اٌظبظؼ ثّع 

زبٌخ وْٛ اٌمؽاؼ اٌٍّغٟ خؿء ِٓ ػ١ٍّخ ِؽوجخ، ٚغٌه ػٕعِب رىْٛ اٌؼ١ٍّخ  -3

ػمعا إظاؼ٠ب رُ اثؽاِٗ، فبالثؽ اٌّجبشؽ ٌٍسىُ اٌٍّغٟ فٟ ٘ػٖ اٌسبٌخ ٠مزظؽ ػٍٝ 

اٌغبء اٌمؽاؼ غارٗ اٌعاضً فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼبلع٠خ ٚاٌمبثً ٌالٔفظبي، الْ اٌؼمع أقبقب 

٠ىْٛ ِسال ٌٍطؼٓ ثبالٌغبء، ٌىٕٗ ِٓ إٌبز١خ اٌؼ١ٍّخ فبْ اٌسىُ ثبالٌغبء  ال ٠ظٍر ا

٠دؼً اٌؼمع ثّدٍّٗ ػؽػخ ٌالٌغبء، اغ ٠كزط١غ أٞ ؽؽف ِٓ اؽؽافٗ اْ ٠طٍت 

اٌغبء اٌؼمع اِبَ اٌمبػٟ اٌّطزض، ِكزٕعا اٌٝ اٌجطالْ اٌػٞ ٠شٛة اٌمؽاؼ 

 عاٌّكُٙ فٟ رى٠ٛٓ اٌؼم

 



 فيه  والطعن اإللغاء دعوى في الحكم

 

  سالمة مدى  بحث إلى المحكمة تنتقل شكالً، باإللغاء الطعن شروط تتوافر أن بعد

 ثم  بها، مشوباً  يكون أن يمكن التي العيوب جهة من باإللغاء فيه المطعون القرار

 فيه  الطعن يجوز  وإنها نهائي ليس  القرار وهذا الدعوى، في حكمها قرار تصدر

 

  – مشروع القرار أن إلى المحكمة خلصت إذا: اإللغاء دعوى في الحكم: أولا 

  خالف األمر وجدت وإن اإللغاء، طلب برفض قضت – العيوب من خالي أي

  أو القرار تعديل المحكمة والية في يدخل فال المعيب، القرار بإلغاء قضت ذلك

 . بمناسبته أو بشأنه لإلدارة توجيهات أو أوامر إصدار أو به غيره إستبدال

 

 عند أوسع صالحية اإلداري القضاء لمحكمة أعطى قد العراقي المشرع أن اال

  هذه  في فللمحكمة ،( ١)  فيه المطعون اإلداري القرار مشروعية في الفصل

 :  تقضي أن الحالة

 

، إذا كان الطعن لم يستوفي الشروط الواجب توفرها في إقامة  رد الطعن_  ١

 الدعوى، كمرور مدة الطعن في القرار أو إنتفاء شرط المصلحة لدى الطاعن. 

 

 –، إذا ثبت أمامها ان القرار معيب بأحد عيوب المشروعية إلغاء القرار – ٢

وقد يأتي اإللغاء على كامل القرار  –االختصاص، الشكل، السبب، المحل، الغاية 

 القرار اإلداري بأثر رجعي. أو جزء منه، ويكون من شأن اإللغاء إزالة آثار 

 

، وينصب على جزء من القرار، ويظهر التعديل أكثر وضوحاً تعديل القرار – ۳

حينها يكون القرار المطعون فيه صادر عن اإلدارة بمقتضى سلطتها التقديرية  

فيظهر فيه عدم التناسب بين السبب ومحل القرار اإلداري، وهو ما يدخل في  

 مة من القرار اإلداري،عنصر المالء نطاق رقابة



 

، إذا كان من شأن القرار اإلداري قد ألحق ضرراً بمن  الحكم بالتعويض – 4

صدر القرار تجاهه، وفي ذلك يشترط المشرع أن يثبت صاحب الشأن أن ضرراً  

حقيقياً قد لحقه، ويرتب على اإلدارة مسؤوليتها عن القرار غير المشروع الصادر 

أمام محكمة القضاء اإلداري  –ى التعويض ال ترد عنها، وهو ما يعني أن دعو

 نتيجة لقرار إداري غير مشروع دون األعمال المادية لإلدارة.  إال  –

ا: الطعن في الحكم الصادر بدعوى اإللغاء : ويكون الحكم الصادر عن ثانيا

محكمة القضاء اإلداري في دعوى اإللغاء، قابالً للتمييز لدى المحكمة اإلتحادية 

 ا (، إذا تحققت في الحكم إحدى الحاالت اآلتية: العلي

 إذا كان الحكم قد بني على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.  – 1

إذا كان الحكم قد صدر خالفاً لقواعد االختصاص، كأن يكون القرار   – ٢ 

 موضوع الدعوى من القرارات التي رسم لها القانون طريقاً آخر للطعن فيها. 

إذا خالفت المحكمة في نظر الدعوى أو في الحكم الصادر فيها قواعد   – 3

دون تبليغ  اإلجراءات المنصوص عليها في القانون، كسماع أقوال أحد اإلطراف

 الطرف األخر، أو عدم تسبيب الحكم الصادر في الدعوى. 

إذا كان الحكم الصادر في دعوى اإللغاء يناقض حكم سابق قد صدر في   – 4

موضوع الدعوى نفسه بشرط أن يكون الحكم السابق قد إكتسب الدرجة النهائية.  

إذا وقع في الحكم خطأ جوهري، ومن قبيل ذ الخطأ في فهم الوقائع، أو   – 5

في غير ما طلبه إغفال المحكمة الفصل في دفع أو طلب أثير أمامها أو الفصل 

الحكم بأكثر مما طلبوه، أو إذا كان الحكم أو منطوق الحكم مناقضاً  الخصوم أو

 بعضه لبعض.

وتفصل المحكمة اإلتحادية العليا في الطعن التمييزي، ولها أن تقضي بهذا الشأن،  

إذا وجدت أن الطعن التمييزي مقدم بعد مضي   –شكالً  –برد العريضة التمييزية 

نونية، أو إذا وجدت أن العريضة مقدمة في موعدها ولكنها خالية من المدة القا

 األسباب القانونية للطعن. 

 



كا لها أن تقضي بتصديق الحكم المميز إذا وجدته موافقاً للقانون، ولها أن تقضي  

/  7)  المادة تنص بينها بنقضه إذا تحقق فيه سبب من األسباب التي تقدم ذكرها.

 المادة تقابل وهي – الدولة یشور مجلس لقانون الخامس عديلالت قانون من( ثامنا

 (7  / ً   محكمة ثبت أ،: »أن على – الثاني التعديل قانون من الملغاة(  ط /ثانيا

 تعديل أو إلغاء أو الطعن رد تقرر أن ولها إليها المقدم الطعن في اإلداري القضاء

 على  بناءاً  مقتضى له كان إن بالتعويض الحكم مع فيه المطعون القرار أو األمر

 . المدعي طلب

 للطعن قابال البند هذا من( أ) الفقرة  في عليه المنصوص المحكمة قرار يكون ب،

  التبلغ تاريخ من يوماً   ثالثين(  ۳۰)  خالل العليا اإلدارية المحكمة لدى تمييزاً  فيه

  المحكمة وقرار فيه المطعون غير  المحكمة قرار يكون.  ج. مبلغاً  اعتباره أو به

ً   الطعن نتيجة الصادر العليا اإلدارية  وملزماً« باتا

 

ً /  7)  المادة تنص كما  في للطعن بالنسبة مماثل بحكم( د ج،)  الفقرتين في( تاسعا

  أمام تمييزاً  الطعن بجواز( ج) الفقرة تقضي حيث الموظفين، قضاء محكمة أحكام

 ألحكام وفقاً  الصادرة الموظفين قضاء محكمة بقرارات العليا اإلدارية المحكمة

  اعتبارها أو بها التبلغ تاريخ من يوماً  ثالثين(  ۳۰)  خالل البند هذا من( أ) الفقرة

 .مبلغة

 وقرار به المطعون غير الموظفين قضاء  محكمة قرار بأن( د) الفقرة تقضي كما

ً   الطعن نتيجة الصادر العليا اإلدارية المحكمة ً  باتا  . وملزما

 

  به تقضي ما العليا اإلدارية المحكمة تشكيل عن الحديث عند بينا أن سبق وقد

 العليا اإلدارية المحكمة أن من الخامس التعديل قانون من( ب /رابعاً /  ٢)  المادة

  المنصوص االتحادية التمييز محكمة تمارسها التي االختصاصات ذات تمارس

 في النظر عند ، ١٩٦٩ لسنة(  ٨۳)  رقم المدنية المرافعات قانون في عليها

  استقراء ومن .الموظفين قضاء ومحكمة اإلداري القضاء محكمة بقرارات الطعن

 : اآلتي يتبين السابقة واألحكام النصوص

 



  ظل في اإلدارية والقرارات األوامر على اإلداري القضاء محكمة والية إن: أولا 

  حيث الثاني، التعديل قانون في  عليه هي عما تتغير لم الخامس التعديل قانون

 أو األمر تعديل أو إلغاء أو الطعن رد تقرر أن القانونين كال في  المحكمة تملك

  على بناءاً  مقتضى له كان إن بالتعويض الحكم مع فيه المطعون اإلداري القرار

 . المدعي طلب

 

ً  المشرع نهج: ثانياا    من الصادرة األحكام في الطعن مرجع وحد حين حكيماً  نهجا

  مسوغات مع ينسجم ما وهو الموظفين، قضاء ومحاكم اإلداري القضاء محاكم

 عند اختصاصات من المشرع بها   أناط وما العليا اإلدارية المحكمة استحداث

  التي االختصاصات تماثل المحاكم، تلك من الصادرة باألحكام الطعون في النظر

 المدنية، المرافعات قانون في عليها  المنصوص االتحادية التمييز محكمة تمارسها

  من  موحدة  العراق في اإلداري القضاء أحكام في الطعن خطة أصبحت وبذلك

  تيسير شأنه من الذي األمر الطعن، ومرجع الطعن ومدد فيها الطعن جواز حيث

 . األفراد أو لإلدارة بالنسبة  سواء هضمانات وتعزيز التقاضي إجراءات

 



 إخالل اإلدارة بتنفيذ حكم اإللغاء  •

 

قد حاز  من الواجب على اإلدارة المعنية أن تنفذ الحكم الصادر باإللغاء بإعتباره

  قوة الشيء المقضي به، فعدا عن كون هذا الحكم بهذه الصفة يعد سنداً تنفيذياً بقوة

القانون، فإن أي تراخي أو إخالل في تنفيذه يفقد دعوى اإللغاء ومن ورائها مبدأ 

الكافي،  باالحترامالمشروعية أهميتها، فإذا لم تحظ األحكام الصادرة باإللغاء 

 مبدأ المشروعية ضرباً من العبث ال طائل منه. يصبح الحديث عن حماية 

 حكم تنفيذ على إجبارها أو لإلدارة أوامر إصدار اإلداري للقاضي ليس أنه ورغم

 جراء  اإلدارة لها تتعرض مقررة جزاءات وجود دون يحول ال هذا فإن اإللغاء،

 الحكم بتنفيذ بإلتزامها إخاللها أو  اإلدارة مخالفة وتتخذ .إخالل من يصدر ما

 بشكل تنفيذه أو بكامله اإللغاء حكم تنفيذ عن باإلمتناع يكون فقد  متعددة، أشكاالً 

  تلجأ وقد ضمنياً، أو صريحاً  اإلمتناع هذا يكون أن ذلك في ويستوي ناقص،

 التي الحاالت غير في نفسه القرار إصدار إعادة إلى المجال هذا  في اإلدارة

  تكتفي وقد به، المقضي لألمر بالنسبة الحكم لحجية إحترام دون القانون يجيزها

 اإلخالل أمثلة ومن .للتأخير مبرر وجود  دون الحكم تنفيذ في تتراخي بان اإلدارة

  إلى إعادته أو وظيفته، إلى له  المحكوم الموظف إعادة عن اإلدارة تمتنع أن

 يجوز التي الحاالت غير في نفسه القرار إصدار تعيد أن أو أدنى، بدرجة وظيفته

(  الئحة) نظام أو تشريع بإستصدار اإللغاء حكم آثار بتعطيل تقوم أن أو ذلك فيها

 بإلغاء الصادر الحكم إحترام اإلدارة على تعينيو .الملغي القرار تصحيح بقصد

  األمر لحجية مخالفة يعد لذلك اإلدارة مخالفة فإن وتنفيذه، الطعن محل القرار

  مجدداً  اإللغاء دعوى برفع الشأن لصاحب الحق يمنح المشروعية  به المقضي

 : نفسه الوقت في اإلدارة ب وتنعقد

 

اإلدارة عن تنفيذ حكم اإللغاء يمنح الحق لصاحب  الطعن باإللغاء، فإمتناع – 1

الشأن في التقدم بدعوى إلغاء جديدة ضد قرارها باإلمتناع عن تنفيذ حكم اإللغاء 

 ويستوي أن يكون قرارها باإلمتناع عن التنفيذ إيجابياً أو سلبياً أو بتعبير

ار كان آخر يستوي أن تصدر اإلدارة قراراً صريحاً أو أن تمتنع عن إتخاذ قر

 الواجب عليها إتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح. 



 

دعوى التعويض: يترتب على إخالل اإلدارة بتنفيذ الحكم الصادر باإللغاء   – ۲

مسؤوليتها عن تعويض الضرر الذي لحق بمن صدر الحكم لصالحه، إذ أن 

ويالحظ في هذا   لصاحب الشأن أن يتقدم بطلب التعويض إلى القضاء اإلداري.

شأن أنه حتى في الحاالت التي ال يعد فيها إمتناع اإلدارة عن تنفيذ حكم اإللغاء ال

خطأ يستوجب مسؤوليتها كإمتناعها عن تنفيذ الحكم حفاظاً على النظام العام فإن  

مسؤوليتها في التعويض تنعقد على أساس نظرية التبعة أو المخاطر، دون إخالل 

سؤولية بمقدار إسهامه في اإلخالل  بمسؤولية الموظف الشخصية، وتحمله للم

 . باإللتزام المقرر بتنفيذ الحكم وذلك طبقاً للقواعد العامة

 

العقوبة الجزائية: عدا أن كل من مجلس الدولة الفرنسي والمصري عذا   – 3

إخالل اإلدارة إللتزامها بتنفيذ الحكم عمل غير مشروع يكون خطأ مرفقياً جسياً  

فإن التشريعات الجنائية في بعض األنظمة المقارنة تعد يحرك مسؤوليتها المدنية، 

إمتناع موظفي اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية جرائم يعاقب عليها دون إخالل 

 بالعقوبات التأديبية إذا كان لها مقتضی کا فعل المشرع العقابي المصري ونظيره

 العراقي 

 كانت إذا: اإللغاء حكم تنفيذ على اإلدارة إلجبار التقليدية غير الوسائل - ٤ 

  من األحكام لهذه ما بمقتضى باإللغاء  الصادرة األحكام بتنفيد ملزمة اإلدارة

 االمتناع أو بالحكم االكتراث بعدم  إما االلتزام هذا تتجاهل  ما كثيراً  فإنها حجية،

 .أثره يفقد  بإجراء  تعقيه ثم قبوله أو تنفيذه عن الصريح

 

 تكفي ال القضائي الحكم بها يتمتع التي الحجية أن العملية الوقائع أثبتت وقد

  هذه احترام الكافة على تفرض التي هي – ذاتها – اإلدارة ألن لتنفيذه، وحدها

 أن لإلدارة يمكن كيف نتصور أن لنا ثم ومن تملكها، التي القوة خالل من الحجية

  سيا نية بحسن أو عمداً  سواء التنفيذ في قصرت إذا نفسها ضد القوة هذه تستخدم

 (.ضدها  العادية التنفيذ طرق اتباع إمكانية غياب مع

 



 يمكن  القضائية األحكام تنفيذ على اإلدارة إلجبار قضائية وسائل بوجود والقول

 كالهما أو الجنائية الدعوى أو اإلدارية كالدعوى لصالحه المحكوم إليها يلجأ أن

  – اإلدارية فالدعوى. شك محل أمر مثمرة نتائج على جرائها الحصول فإن معاً،

 الضمني أو التنفيذ برفض الصريح اإلدارة لقرار إلغاء دعوى كانت سواء

 الذي المصير ذات يواجه فيها  الحكم مصير – للحكم االمتثال عن بامتناعها

  اإلدارة إلجبار وسائل توجد ال إذ تنفيذه عن اإلدارة امتنعت الذي الحكم واجهه

 .الثاني الحكم تنفيذ على

 

 أن ذلك جمة، صعاب تكتنفه التنفيذ على اإلدارة إلجبار الجنائي الطريق إن كما

  ألن باليسير، ليس أمر خطئه عن التنفيذ عن الممتنع الموظف مسؤولية إثارة

  القضاء أنظمة ألغلب القضائية السياسة نطاق في الشخصي الخطأ مفهوم

  نطاق من عنه بكثير أضيق - - الفرنسي الدولة مجلس فيها بما – اإلداري

 نادراً  أخرى جهة ومن .المدني القضاء نطاق في عنه وحتى بل  الجنائي القضاء

ً  التنفيذ رفض يكون ما   يمكن بحيث بمفرده عمله من أو الموظف إرادة إلى راجعا

  مسؤولية معها تثور شخصية دوافع وليد كان االمتناع أو الرفض هذا بأن القول

 – الرئاسية الجهات من العديد تدخل  عن ناتجاً  يكون ما غالباً  بل تحديداً، الموظف

 لدى القصد سوء ينفي ما - مجتمعة الحكومة أو بينها من الوزير حتى يكون قد

  وسائل إلى اللجوء يصبح ولذلك الرؤساء  أوامر بطاعة التزامه بسبب الموظف

  – اإللغاء أحكام سيها – القضائية األحكام تنفيذ على اإلدارة تجبر تقليدية غير

  الدعوى في  الخصوم مراكز إلى التوازن يعيد أن شأنه من ألنه عنه غنى ال أمر

 اإللغاء دعوى بجدوى األفراد لدى الثقة يعزز كما اإللغاء، حكم فيها صدر التي

  عن اإلدارة امتناع على تترتب التي الخطيرة اآلثار إن إذ فيها، الصادر والحكم

 اإللغاء دعوى قبله ومن – جدواه حول والتساؤل الشك يثير الحكم هذا تنفيذ

  اإلدارة عسفت من األفراد وحقوق المشروعية لحماية فعالة كوسيلة – برمتها

  ،(التهديدية الغرامة) فكرة التقليدية غير الوسائل مقدمة في وتظهر .واستبدادها

  عنه صادر حكم تنفيذ عدم حالة في اإلداري القضاء بوسع يكون أن ومقتضاها

 بإدارة المكلفة والخاصة العامة االعتبارية األشخاص على تهديدية بغرامة الحكم

  باإللغاء الصادر الحكم يقضي أن أو. ضده الحكم صدر الذي المرفق أو الجهة

 . تنفيذه لكفالة تهديدية بغرامة  - الشأن صاحب طلب على بناءاً  – نفسه

 



 - األخرى الوسائل استبعاد يعني  ال التقليدية غير الوسيلة هذه مثل تقرير إن

 لتكون  المشرع قبل من أحكامها في النظر إعادة يتم  أن بشرط – والجنائية المدنية

  القضائية األحكام تنفيذ ضمان فإن  ولذلك  .المطلوب االتجاه في ومؤثرة عالةف

 العراق  في اإلدارة ضد الصادرة

  مهمة هي  بل لوحده، اإلداري المشرع  مهمة  ليست هي اإللغاء أحكام وأهمها

 شورى مجلس قانون بوسع كان  فإذا كله، القانوني النظام بها يضطلع أن يجب

  عن المسألة هذه يعالج أن – مستقبالً  يصدر هيماثل قضائي قانون أي أو – الدولة

  أصدرت التي المحكمة من عليها الحكم بواسطة التنفيذ على اإلدارة إجبار طريق

  أحكام صياغة فإن تهديدية، بغرامة العليا اإلدارية المحكمة أو اإللغاء حكم

  وتتطلب القانون هذا مثل اختصاص عن تخرج لهذه والجزائية المدنية المعالجة

 لتحقيقه  أخرى قوانين تضافر



 مسؤولية اإلدارة بدون خطأ 

 

رغم ان الخطأ هو الركن االهم في المفهوم التقليدي للمسؤولية، إال أن مسؤولية 

اإلدارة يمكن ان تقوم دون وجود ذلك الخطأ أو حتى افتراضه. فالمبدأ العام في  

مسؤولية اإلدارة هو وقوع خطأ من جانب اإلدارة أو افتراض ذلك الخطأ، ولكن  

اليمكن افتراضه ومع ذلك يحكم    كماقد ال يكون هناك خطأ من جانب اإلدارة 

 القضاء بمسؤولية اإلدارة لمجرد حدوث الضرر.

 مسؤولية اإلدارة بدون خطأ في العراق 

في   خطأالبحث عن فكرة اقامة مسؤولية اإلدارية دون  نال يمكوفي العراق فانه 

نطاق التشريع والقضاء االداريين، الن مشرع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس 

/ ثانيا/  7الدولة، وهو التشريع الوحيد في هذا الشان، قد اشترط في المادة ) شورى

الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج من األوامر والقرارات اإلدارية  اذا  ط( منه 

ثبت لمحكمة القضاء اإلداري عدم مشروعية هذه االوامر او القرارات وكان  

نفسه سار مشرع قانون   وباالتجاه للتعويض مقتضى بناء على طلب المدعي.

 / ثامنا/ أ( منه. 7المادة ) في ٢٠۱٣( لسنة ۱۷التعديل الخامس رقم )

بنظرية المسؤولية بدون خطأ   يأخذاما بالنسبة الى القانون المدني العراقي فأنه لم 

( منه على ان ٢٣۱نص في المادة ) وانماعلى اساس المخاطر بصورة صريحة 

»كل من كان تحت تصرفه االت ميكانيكية أو اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة  

تحدثه من ضرر مالم يثبت انه اتخذ   عماللوقاية من ضررها يكون مسؤوال 

يرد في ذلك من   بماالحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر هذا مع عدم االخالل 

 أحكام خاصة«

من هذا النص انه بالرغم من ان المشرع قد جعل الخطأ مفترضا، فانه   والمستفاد

ترك المجال مفتوحا لما تقرره القواعد الخاصة ان وجدت والقواعد التي يمكن ان 

فعال كقواعد قانون العمل والضمان االجتماعي  قما تحقتوجد فيها بعد وهو 

ته أن المشرع والتأمين عن حوادث السيارات وغيرها وهو ما يعني بحد ذا

العراقي اقر بوجود مخاطر في حراسة االشياء أو احتمال وجودها في المستقبل  

 مما قد يستلزم تنظيم قواعد المسؤولية عنها في أحكام خاصة.

 



 جزاء المسؤولية التقصيرية لالدارة 

 

اذا تحققت مسؤولية اإلدارة فان جزاءها هو التعويض. ويهدف التعويض الى 

أم قائمة بدون   الخطأع سواء أكانت المسؤولية قائمة على اساس جبر الضرر الواق

 خطا على اساس المخاطر أو تحمل التبعة. 

النها تتحقق في جميع   لألفرادهامة  ضمانةواذا كانت دعوى التعويض تقرر 

تفقد فاعليتها من الناحية العملية اذا ما عمدت اإلدارة الى   فإنهاالظروف، 

 في تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض أو اقلعت عن تنفيذه كليا.  ةالمماطل

 التعويض  

 التعويض  طريق عن بمقابل تنفيذها  يتم ان التقصيرية االلتزامات في االصل

  وجود فال معين امر اداء على االجبار في المتمثل العيني التعويض اما.  النقدي

  الى نواهي أو اوامر اصدار عال يستطي فالقاضي. اإلدارية المسؤولية مجال في له

 في الوضع خالف على القضاء  عن اإلدارة استقالل إلى بالنظر وذلك اإلدارة

 إذ فرنسا في التعدي اعمال حالة إال ذلك من يستثنى وال ،القانون الموحد  نظام

 بعمل بالقيام اإلدارة يأمر  بان العيني بالتعويض يحكم  ان العادي القضاء يستطيع

 ويقدر ،"( التعرض كعدم معين عمل عن وباالمتناع الهدم، أو كالرد معين

  في واألصل. اإلدارة فيه تسببت الذي الضرر جسامة اساس على التعويض

 . كسب من فاته وما خسارة من المضرور قما لح يغطي ان التعويض

  الحكم الن وذلك به، الحكم صدور  بوقت هي التعويض مقدار تحديد في والعبرة

  رسميا انحفضت قد فيها النقدية العملة قيمة تكون قد  لمدة صدوره يتأخر ما كثيرا

  مسالة وتثير. فيه  له لال دخ امرا المضرور، يحمل ان شأنه نما م وهو فعليا أو

 العامة، الوظيفة مجال في خصوصا االشكاالت بعض  احيانا التعويض تحديد

  الفعلي  العمل قاعدة ومنها

االداري في العراق قاعدة العمل الفعلي، فقد ذهب مجلس   ولم يعتمد القضاء

  يعداالنضباط العام بمجلس شورى الدولة الى انه اذا الغي االمر الصادر 

مذكور الذي منعه  الموظف مستقيال فيستحق راتبه عن مدة تغيبه نتيجة االمر ال

 وظيفته  من الدوام في 

 



 مسؤولية اإلدارة بدون خطأ 

 

رغم ان الخطأ هو الركن االهم في المفهوم التقليدي للمسؤولية، إال أن مسؤولية 

اإلدارة يمكن ان تقوم دون وجود ذلك الخطأ أو حتى افتراضه. فالمبدأ العام في  

مسؤولية اإلدارة هو وقوع خطأ من جانب اإلدارة أو افتراض ذلك الخطأ، ولكن  

اليمكن افتراضه ومع ذلك يحكم    كماقد ال يكون هناك خطأ من جانب اإلدارة 

 القضاء بمسؤولية اإلدارة لمجرد حدوث الضرر.

 مسؤولية اإلدارة بدون خطأ في العراق 

في   خطأالبحث عن فكرة اقامة مسؤولية اإلدارية دون  نال يمكوفي العراق فانه 

نطاق التشريع والقضاء االداريين، الن مشرع قانون التعديل الثاني لقانون مجلس 

/ ثانيا/  7الدولة، وهو التشريع الوحيد في هذا الشان، قد اشترط في المادة ) شورى

الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج من األوامر والقرارات اإلدارية  اذا  ط( منه 

ثبت لمحكمة القضاء اإلداري عدم مشروعية هذه االوامر او القرارات وكان  

نفسه سار مشرع قانون   وباالتجاه للتعويض مقتضى بناء على طلب المدعي.

 / ثامنا/ أ( منه. 7المادة ) في ٢٠۱٣( لسنة ۱۷التعديل الخامس رقم )

بنظرية المسؤولية بدون خطأ   يأخذاما بالنسبة الى القانون المدني العراقي فأنه لم 

( منه على ان ٢٣۱نص في المادة ) وانماعلى اساس المخاطر بصورة صريحة 

»كل من كان تحت تصرفه االت ميكانيكية أو اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة  

تحدثه من ضرر مالم يثبت انه اتخذ   عماللوقاية من ضررها يكون مسؤوال 

يرد في ذلك من   بماالحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر هذا مع عدم االخالل 

 أحكام خاصة«

من هذا النص انه بالرغم من ان المشرع قد جعل الخطأ مفترضا، فانه   والمستفاد

ترك المجال مفتوحا لما تقرره القواعد الخاصة ان وجدت والقواعد التي يمكن ان 

فعال كقواعد قانون العمل والضمان االجتماعي  قما تحقتوجد فيها بعد وهو 

ته أن المشرع والتأمين عن حوادث السيارات وغيرها وهو ما يعني بحد ذا

العراقي اقر بوجود مخاطر في حراسة االشياء أو احتمال وجودها في المستقبل  

 مما قد يستلزم تنظيم قواعد المسؤولية عنها في أحكام خاصة.

 



 جزاء المسؤولية التقصيرية لالدارة 

 

اذا تحققت مسؤولية اإلدارة فان جزاءها هو التعويض. ويهدف التعويض الى 

أم قائمة بدون   الخطأع سواء أكانت المسؤولية قائمة على اساس جبر الضرر الواق

 خطا على اساس المخاطر أو تحمل التبعة. 

النها تتحقق في جميع   لألفرادهامة  ضمانةواذا كانت دعوى التعويض تقرر 

تفقد فاعليتها من الناحية العملية اذا ما عمدت اإلدارة الى   فإنهاالظروف، 

 في تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض أو اقلعت عن تنفيذه كليا.  ةالمماطل

 التعويض  

 التعويض  طريق عن بمقابل تنفيذها  يتم ان التقصيرية االلتزامات في االصل

  وجود فال معين امر اداء على االجبار في المتمثل العيني التعويض اما.  النقدي

  الى نواهي أو اوامر اصدار عال يستطي فالقاضي. اإلدارية المسؤولية مجال في له

 في الوضع خالف على القضاء  عن اإلدارة استقالل إلى بالنظر وذلك اإلدارة

 إذ فرنسا في التعدي اعمال حالة إال ذلك من يستثنى وال ،القانون الموحد  نظام

 بعمل بالقيام اإلدارة يأمر  بان العيني بالتعويض يحكم  ان العادي القضاء يستطيع

 ويقدر ،"( التعرض كعدم معين عمل عن وباالمتناع الهدم، أو كالرد معين

  في واألصل. اإلدارة فيه تسببت الذي الضرر جسامة اساس على التعويض

 . كسب من فاته وما خسارة من المضرور قما لح يغطي ان التعويض

  الحكم الن وذلك به، الحكم صدور  بوقت هي التعويض مقدار تحديد في والعبرة

  رسميا انحفضت قد فيها النقدية العملة قيمة تكون قد  لمدة صدوره يتأخر ما كثيرا

  مسالة وتثير. فيه  له لال دخ امرا المضرور، يحمل ان شأنه نما م وهو فعليا أو

 العامة، الوظيفة مجال في خصوصا االشكاالت بعض  احيانا التعويض تحديد

  الفعلي  العمل قاعدة ومنها

االداري في العراق قاعدة العمل الفعلي، فقد ذهب مجلس   ولم يعتمد القضاء

  يعداالنضباط العام بمجلس شورى الدولة الى انه اذا الغي االمر الصادر 

مذكور الذي منعه  الموظف مستقيال فيستحق راتبه عن مدة تغيبه نتيجة االمر ال

 وظيفته  من الدوام في 

 



 المصلحة –  الدعوى برافع المتعلقة لشروطا

 

 .والمصلحة األهلية شرط فيه يتوافر فيمن الصفة هذه وتتحقق ذلك، تخوله صفة لرافعها يكون أن اإللغاء دعوى لقبول يشترط

 

 سن بلغ قد الطبيعي الشخص يكون أن يجب إذ األخرى، یللدعاو بالنسبة مقرر هو عما يختلف ال اإللغاء دعوى في األهلية وشرط

  الخاصة واألنظمة القوانين إلى الشأن،  بهذا الرجوع، ينبغي المعنوية لألشخاص بالنسبة وأما سفه، أو جنون عليه يحجر ولم الرشد

 المتعلقة اإللغاء دعوى قبول شروط ضمن يندرج أن ويمكن الشخصية بهذه تمتعها من للتأكد إنشائها وقرارات عقود إلى أو بها

 كان قضائي بقرار أو اداري بقرار فرد قبول واقعة بأنه القبول) اودان( ويعرف. بالقرار رضائه أو قبوله انتفاء شرط بالطاعن،

  ما  غالبا جانب  من يصدر عمل بأنه اآلخر البعض ويعرفه ،)مقدما ذلك عن أن صاحب تنازل لوال قضاء عليه اإلعتراض باإلمكان

  أي الصفة، شرط أن اإللغاء  دعوى في الراجح والرأي((. الصادر بالحكم أو اآلخر الطرف بادعاءات  يسلم حيث  عليه، المدعى يكون

 أو  قانونا رفعها امکان

 

 تستند أن  اإللغاء دعوى في يشترط ال ألنه المصلحة شروط  في يندمج الدعوى، في طرفا بوصفه القضاء أمام للترافع الصالحية

  ذلك وعلى(). إتفاقا أو قانونا عنه ينوب من  أو الدعوى في نفسه المصلحة صاحب  هو الصفة صاحب  فإن وعليه حق،  إلى المصلحة

 . رافعها جهة  من الدعوى هذه لقبول  األساس  الشرط هو اإللغاء دعوى في المصلحة شرط تحقق أن  القول يمكن

 

 

 ومباشرة  شخصية المصلحة تكون أن _  ١

 

 أقام التي العامة بالمصلحة مندمجة وغير األفراد، سائر عن مميزة تجعله بالمدعي  خاصة تكون أن الشخصية بالمصلحة ويقصد

 . عنها ممثلين القانون

 

  بالمصلحة فالمقصود الدعوى،  لهذه الموضوعية والطبيعة يتنافي ال اإللغاء، دعوى لقبول شخصية المصلحة تكون أن واشتراط

  وان العامة المصلحة عن متميزة مصلحة الدعوى لرافع يكون أن بمعنى شخصيتها،  أو المصلحة ديتفر هو الوجه هذا على الشخصية

 العادي المواطن صفة فقط وليس فيه المطعون القرار من المضار صفة له تكون

  يصل أن الضروري من ليس  ولكن المدعي في خاصة قانونية حالة  إلغاءه المطلوب القرار مس إذا ما المجرد الشرط هذا ويتحقق| 

  ذاته، اإلداري القرار إلى يوجه موضوعي طعن باإللغاء الطعن ألن ذلك القرار فيه أثر للمدعي بحق المساس  مستوى إلى األمر

  لورثة ليس بأنه فقضي المصلحة، بصاحب  صلته كانت  مهما شخصية، مصلحة صاحب غير من  اإللغاء دعوى تقبل ال هذا وعلى

 اإللغاء  طلب في ومباشرة شخصية مصلحة  لهم تكن مالم الدعوى  إجراءات في السير في مورثهم محل  الحلول  الطاعن

 

 مرفق من المنتفعين أحد يرفعها التي الدعوى  في الحال هو  كما فيها، آخرون يشاركه أن  يمنع ال مباشرة المصلحة تكون أن وإشتراط

  أن يعني ال الشخصية المصلحة إشتراط أن كما. المنتفعين بقية فيها يشاركه اإلداري القرار إلغاء من عليه تعود التي فالمنفعة عام،

 المركزية  السلطة من صادر إداري قرار ضد المحلية الهيئات  من دعوى قبول مثل  عامة تكون قد بل ذاتية أو خاصة دوم تكون

 

  باإللغاء، الطعن لقبول تكفي) المعنوية األدبية المصلحة) مالية( مادية  تكون أن اإللغاء،  دعوى القبول المصلحة، في يشترط وال

 نشاط  بتجميد يقضي قرار ضد حزب انصار أو بسمعته، يتصل قرار ضد موظف يقدمه الذي  الطعن ومثالها

 

 (  طقوسهم ممارسة عليهم يحظر قرار ضد معينة طائفة أفراد أو حرهم،



 

 

 

 محققة  المصلحة تكون أن - ٢

 

  من  الدعوى رافع على ستعود التي األدبية أو المادية الفائدة تتأكد بأن حالة أو محققة اإللغاء دعوى في المصلحة تكون  أن األصل

 بشانه نزاع حصل  أو فعال لالعتداء تعرض قد القانوني مركزه أو الدعوى رافع حق  كان إذا  كذلك وتعد القرار، إلغاء

 

 أو منفعة  لجلب الفرصة تنهيء أن شأنها من التي وهي محتملة مصلحة على القائمة الدعوى قبول المرافعات قوانين تجيز ذلك، ومع

 لحق اإلستيثاق أو محدق، ضرر لدفع اإلحتياط الدعوى من الغرض كان  إذا مؤكدا، ذلك يكون أن غير من ضرر دفع

 

 توجد دامت ما والتنظيمية الفردية القرارات ضد اإللغاء دعوى إقامة يجوز ذلك على وبناء. فيه النزاع عند دليله زوال یيخش

 أصابه ضرر هناك أن طالما بحقه القرار صدر فرد لكل المسلحة تلبت  الفردية القرارات ففي إلغائها، في محتملة أو محققة مصلحة

  من الضرر وقوع احتمال اساس على التنظيمي القرار تطبيق شروط فيه تتوافر من  لكل المصلحة تثبت وكذلك ، أن المحتمل  من أو

 .. مستقبالا  عليه القرار تطبيق جراء

 

  7)  المادة قضت حيث المحتملة، المصلحة اساس على اإللغاء دعوى رفع فاجاز المحتملة، المصلحة بفكرة العراقي المشرع أخذ وقد

 والقرارات األوامر سحة في بالنظر اإلداري القضاء محكمة بإختصاص الدولة شورى  مجلس القانون في التعديل قانون من( د ثانية /

  إلى يدعو ما  هناك كان  إن تكفي المحتملة فالمصلحة ذلك ومع وحالةومكنة، معلومة مصلحة ذي من طعن على البناء اإلدارية

 الشأن  بذوي ضرر إلحاق من التخوف

 

 في تتوافر أن - منه السادسة  المادة في - أوجب  قد ، ٢۰۰۵ لسنة رقم العليا اإلتحادية بالمحكمة الخاصة اإلجراءات نظام أن غير

 المحكمة هذه أمام تقام التي الدعاوى

 

 اآلتية  الشروط

 

 مركزه في ومؤثرة ومباشرة  حالة مصلحة الدعوى  موضوع في للمدعي تكون أن -1

 

 اإلجتماعي  أو المالي أو القانوني

 

 المطلوب التشريع جراء من به لحق قد واقعية ضررة أن  على الدليل المدعي يقدم أن -٢

 

 حكم  صدر ما إذا إزالته ويمكن بعناصره مستقال  أو مباشرة الضرر يكون  أن -3. إلغاؤه

 

 . إلغاؤه المطلوب التشريع شرعية بعدم



 

 . مجهوال أو مستقبلي أو نظريا الضرر يكون ال أن -4

 

 . إلغاؤه المطلوب  النص  من  بجانب أفاد قد المدعي يكون ال أن -ه

 

 تطبيقه  يراد أو  فعال المدعي على طبق قد إلغاؤه  المطلوب النص يكون أن -

 

  لمجلس  الثاني التعديل  قانون في اإللغاء دعوى القبول  اعتمده  الذي المصلحة  أساس غير قد المشرع بأن المتقدم النص يوحي وقد

 بمقتضى العليا اإلتحادية المحكمة اختصاص من أصبح اإلداري القضاء محكمة بقرارات تمييز الطعن وأن السيما الدولة، شورى

  تمارس كانت  التي الدولة شورى لمجلس  العامة الهيئة اختصاص من كان  أن بعد ، ٢۰۰۵ لسنة(  ۳۰)  رقم المحكمة هذه قانون

 . الشأن بهذا التمييز محكمة  إختصاصات

 ال موضوعية مسألة وهي به المطالب الحق بثبوت اتصل  أنها يجد المذكور النص  تضمنها التي للشروط فالمتأمل  ذلك، نعتقد ال لكننا

 .  الدعوى قبول عدم أو بقبول تتعلق

 

  إنشائها قانون يجيز والتي اإلداري القضاء  محكمة تنظرها المشروعة غير والقرارات األوامر إلغاء طلبات فإن أخرى جهة ومن

 للمدعي حق فينشأ اإلتحادية، المحكمة لدى تميز المحكمة هذه قرارات كانت  ولما المحتملة، المصلحة أساس على الطلبات تلك قبول

  مع يتسق ما وهو المحتملة، المصلحة أساس على القائمة  الدعوى بذات الصادر  الحكم في اإلتحادية المحكمة أمام تميزة بالطعن

 ۔ تقريرها من والحكمة اإللغاء یدعو طبيعة

 

 

 

 الدعوى  رفع وقت المصلحة توافر  _  ۳

 

 هذا في بالمرونة الدولة مجلس أحكام إتسمت وقد. قبولها بعدم قضي وإال الدعوى، رفع وقت المصلحة شرط توافر يشترط

 بنظر  القاضي قيام وقت في أو الدعوى، رفع وقت تحقق إذا متوافر المصلحة شرط عد إلى بإطراد ذهبت إذ  الخصوص،

 

  عدم بإزالة اإلدارة قيام إلى راجعا المصلحة زوال كان إذا  إال الدعوى، في الفصل  حين إلى إستمرارها إشتراط غير من الطعن،

  انعكس ما وهو األحكام وتضارب التردد الشأن هذا في الدولة  مجلس موقف  على يالحظ بينما الطعن محل القرار عن عية و المشر

   لذلك معارض  وبين الدعوى، في الفصل حين إلى المصلحة إستمرار إلشتراط مؤيد بين توزع الذي المصري الفقه موقف على

 

  الدعوى رفع وقت راقعها في المصلحة توافر مناطها قضائية خصومة  كونها عن تخرج ال  اإللغاء  دعوى أن إلى األول الرأي ويستند

  إفتقدته ثم عليه، متوافرة  وهي رفعت أو الركن هذا إلى مفتقرة  الدعوى رفعت إذا ثم ومن  فيها يفصل أن إلى الشرط هذا وإستمرار

 . سببها قيام لعدم الدعوى قبول بعدم الحالين في الحكم وجب الخصومة، نظر خالل

 

 الخاصة الطبيعة مع يتفق ال الدعوى  في الحكم حتى المصلحة إستمرار بمبدأ األخذ أن فيرى - نفضله والذي - الثاني الرأي اما

  يصح ال أنه إال الموضوع،  في الحكم في يؤثر أن  يمكن الطاعن لدى المصلحة تخلف كان  وإذا أهدافها، مع يتسق وال  اإللغاء، لدعوى

 رقابة من الفائدة يهدر مما باطلة قرارات القضاء رقابة  من تقلت أن عنه سينتج  ذلك فإن  وإال الدعوى قبول في أثر أي له يكون أن

 . عليها القضاء



 

  المصلحة عن . فضال العامة المصلحة لتحقيق ترقع اإللغاء  دعوى أن  في سنده يجد الرأي هذا فإن تقدم عما فضال فإنه والحقيقة

 الشخصية المصلحة زوال  أن كما قائمة، العامة المصلحة بقيت الدعوى رفع بعد الخاصة المصلحة زالت فإذا الدعوى، لراقع الخاصة

 الطاعن  غير اخرين بافراد أذى تلحق قد آثار من عليه يترتب وما المشروع غير العمل  زوال بالضرورة يعني ال الدعوى لرافع



 اإلدارة  جهة إلى  التظلم

 

  الجهة   أو القرار   أصدرت التي اإلدارية الجهة   إلى الشأن صاحب  يقدمه التماس  هو اإلداري  التظلم

  القضاء إلى   اللجوء قبل وذلك تعديله،  أو الغائه أو  بسحبه اما  القرار في  النظر  إعادة فيه  يطلب  الرئاسية،

 . اإللغاء  دعوى لرفع اإلداري

 

  يوفر  مما القضاء تدخل دون المنازعات من الكثير لحل إدارية طريق   كونه في تظهر التظلم   من والحكمة

 البطيئة  التقاضي إجراءات عن بعيدا   والمال والجهد  الوقت

 

  طريق  عن تحقيقه يمكن ل  ما وهو المالءمة لعدم  تعديله   أو قرارها سحب  إلى   اإلدارة التظلم  يدفع وقد

 المشروعية  رقابة على األصل في  دوره يقتصر الذي  اإللغاء قضاء

 

 اإلداري  التنظيم أنواع

 

  اللجوء  او قرار  من للتظلم اإلدارة  ال بالتوجه الشأن  لصاحب  الحق  إعطاء ويعني  ،  يكون قد  التظلم

 (   اإلداری بالقرار  لطعن ل  القضاء  إلى مباشرة

 

  من التظلم وجوب  الشأن صاحب على المشرع  يفرض  حين وذلك(  إجباريا)  وجوبية التظلم  يكون وقد

  التظلم  يصبح الحالة  هذه  وفي القضاء، أمام  به  الطعن  قبل أصدرته  التي الجهة  أمام اإلداري  القرار

 اإللغاء   دعوى قبول في  شرطا الوجوبي 

 

  تعلق   عند الوجوبي   التظلم حالة  على  المشرع  قصر  إذ  إختياري،  التظلم أن  الفرنسي التشريع  في واألصل

  معنوي أو  مادي - لضرر نتيجة  تعويض  على  الطاعن حصول في المشروع   غير اإلداري  بالقرار الطعن

  أربعة  خالل التظلم   في تبت   ن أ اإلدارة  وعلى المشروع  غير اإلداري  للقرار إستنادا له  تحقق  -  معا أو

 "   تقديمه تأريخ من أشهر

 

 معينة  لقرارات  بالنسبة اإللغاء دعوى رفع قبل الوجوبي التظلم  المشرع  إشترط   إذ مصر في  الحال وكذا

  أمام  اإللغاء دعوى قبول شروط من شرط  يعد  المختصة  اإلدارة جهة  أمام  التظلم   فإن العراق،  في أما

  شوری مجلس لقانون الثاني  التعديل قانون من)  ه  /ثانيا /  7)  المادة  تقضى إذ (.  اإلداري  القضاء محكمة

 إداري، إختياريا    ال القضاء محكمة  إلى الطعن"  تقديم قبل يشترط بأنه  -  الذكر سابقة   - الدولة 

 



  في للقانون وفقا   التظلم   في تبت  أن  عليها والتي المختصة، اإلدارية  الجهة   أمام  الشأن صاحب يتظلم أن

  الطعن بتسجيل  اإلداري  القضاء  محكمة تقوم  ذلك وبخالف لديها التظلم   تسجيل تأريخ من يوما  ثالثين مدة

 القانوني  الرسم   إستيفاء  بعد  لديها

 

  الشأن لصاحب  مفتوح  الباب  فترك التظلم   لتقديم  معين ميعاد  تحديد  أغفل أنه المذكور  النص   على ويالحظ 

  يوما  ثالثين خالل  التظلم   هذا في تبت أن اإلدارية الجهة   على إشترط   أنه من بالرغم  شاء، متى  لتقديمه 

  من يوما  ستين  مدة خالل المحكمة  إلى  طعنه  يقدم  أن المتظلم   على إشترط  كما لديها،  تسجيله تاريخ من

 . آنفا   اليها المشار  يوما الثالثين مدة  إنتهاء تاريخ

 

 :  وجهين من نقد  إلى   المذكور النص  في  المشرع  منهج تعرض  وقد

 

  دون مفتوحة جعلها قد إنه  يعني با  اإلدارية الجهة إلى   التظل لتقديم  مدة  يحدد  لم  المشرع  أن: األول  الوجه

  لإلدارة بالنسبة   سواء  القانونية، الراكز وحماية  المعامالت استقرار  مبدأ مع يتعارض  أمر  وهو زمني، قيد

  مجلس  أمام  الطعن تقديم  قبل للتظلم  بالنسبة  مغاير منهجا نهج قد  الشرع   أن مع. ألفراد ل بالنسبة أم

  هذه  من التظلم لزوم  اشترط إذ  الموظفين، بحق   الصادرة  التأديبية للقرارات  بالنسبة  العام   النضباط

   مبلغ ه اعتبار أو  بالقرار التبلغ تاريخ من يوما ثالثين(  30)   مدة خالل -  الطعن تقديم  قبل – القرارات 

 

  أن  دون) المختصة اإلدارية  الجهة   لدى الطعن صاحب  يتظلم  أن اشترط   قد المشرع   أن: الثاني  والوجه

  لها؟،  الرئاسية  الجهة أم  منه؟،  المتظلم  القرار أصدرت  التي اإلدارية  الجهة   هي هل ،!! الجهة   هذه يعين

 ( ؟ الجهتين  من ألي الطعن تقديم   يجوز إنه  أو

 

  على النص  خالل من األول األمر  الدولة شورى مجلس  لقانون الخامس   التعديل قانون مشرع  عالج وقد

  على  يتوجب التي   المختصة اإلدارية  الجهة بتحديد  المتعلق   الثاني األمر  وأهمل الطعن، تقديم   مدة تحديد 

  الطعن تقديم  قبل يشترط: إنه على  ،(أ  سابعة/   ۷)  المادة  نصت فقد . التظلم   إليها  يقدم  أن الشأن صاحب

  تبلغه   تاريخ من يوم ٣٠ خالل المختصة اإلدارية الجهة لدى   التظلم ويتم  اإلداري القضاء محكمة إلى

 . مبلغا  اعتباره  او فيه  المطعون اإلداري  بالقرار

   اإلداري  التظلم شروط

 

  هذا  إليها  قدم التي   اإلدارية  الجهة من موضوعيا للفحص  صالحيته  اإلداري،  التظلم قبول بشروط  يقصد

 هي  الشروط وهذه التظلم، 

  يقدم أن أي  موجودا  القرار يكون أن يقتضي  ما وهو إداريا،   قرارا اإلداري  التظلم  محل يكون أن - ا 

  فيه،  النظر  إعادة  من اإلدارة تتمكن  حتى تناولها، سبق التي  بشروطه اإلداري،  القرار صدور بعد  التظلم

 صدوره مراحل بعد تستكمل  لم  أو بعد  يصدر لم  إداري قرار من التظلم  يجوز ل  وعليه



  يسعى التي  والطلبات التظلم محل  القرار تحديد مع لموضوع،  ل واضحا عرضا التظلم  يتضمن أن _٢

  على  القانون نص  إذا   إل  -  للتظلم معينا  شكال اشتراط   بعدم  تقضي القاعدة  كانت وإذا تحقيقها، إلى   المتظلم

  البيانات على  التظلم يشتمل وأن المعنى، ومحددة دقيقة تكون أن  يجب  التظلم عبارات  فإن -  ذلك خالف

 إقامته  ومكان  الطاعن وإسم  القرار عنها  صدر التي الجهة   كذکر الالزمة

 

  التظلم   من الحكمة ألن تعديله، أو  القرار سحب  عليه يترتب  أن  يمكن أنه أي  مجديا،  التظلم يكون أن -3

  القانونية،  الناحية من األثر هذا  ترتيب الممكن  غير من كان إذا أما لنفسها  اإلدارة  مراجعة إمكانية  هي

  الجهة على  التعقيب تستطيع رئاسية سلطة وجود  لعدم  أو بإصداره،  وليتها  إستنفذت اإلدارة تكون كأن

 مجد  غير يكون التظلم فإن المختصة، اإلدارية

 منتجا  يكون وحده األول التظلم  ألن مجد،  غير يكون التظلم   تكرار أن كما

  لها،  الرئاسية  الجهة أو  القراره أصدرت التي  المختصة، اإلدارية  الجهة  إلى  التظلم يقدم   أن يجب -4 

 عن عدل الفرنسي  القضاء فإن ذلك  ومع أثره  ينتج  ل  مختصة غير جهة  إلى التظلم   تقديم فإن ذلك  وعلى

  الجهة في الخطأ  كان إذا أحكامه  في  والتيسير المرونة إلى يميل وأخذ مطلق بشكل القاعدة   بهذه التمسك

   تسويغه الممكن من التنظل لها  يقدم  التي 

 

  غير جهة  إلى التظلم جدوى  عدد يقرر كان أن فبعد المصري،  الدولة مجلس  أحكام   ذهبت نفسه   وبالتجاه

   مسلکه عن وعدل عاد مختصة،

 

  ويقع. ألثارة منتج وغير منعدم  التظلم  عد وإل   قانونا المحدد   الميعاد  في اإلداري  التظلم يقدم   أن يجب - 5

  شهران، فرنسا  في  اإلداري التظلم   ميعاد و  المحدد  الميعاد  في التظلم   قدم أنه   إثبات المتظلم   عاتق على

  الثاني  التعديل قانون ظل  في للتظلم   محددا ميعادا العراقي  المشرع  يحدد  لم  بينما  يوما، ستون مصر وفي

  حيث القانون  هذا الخامس  التعديل في النقص  هذا  تدارك  المشرع  أن إل   الدولة،  یشور مجلس لقانون

 خالل   المختصة اإلدارية الجهة   لدى التظلم يتم   أن منه) أ  سابعا/ ۷( المادة  أوجبت

 أسلفنا  كما  يوما  ثالثين(  ٣٠) 



 آثار تقديم التظلم اإلداري

 

يترتب على تقديم التظلم اإلداري جملة آثار منها ما يتصل بالمتظلم نفسه، ومنها ما يتصل بالجهة  

 اإلدارية التي يقدم إليها التظلم، ومنها ما يتصل بالقرار محل التظلم. 

 

 أوال : اآلثار المتعلقة بالمتظلم 

 

رغبة المتظلم في رفض القرار الذي مس بمصالحه، فإن  لما كان التظلم اإلداري يفصح عن  -

تقديم التظلم يضع اإلدارة أمام خيارين: إما إعادة النظر في القرار فينتهي به النزاع وديا، وإما  

سلوك الطريق القضائي بكل ما يفرضه من أعباء والتزامات السيما في األنظمة التي ال تتوافر  

 فيها مجانية القضاء. 

 

ظلم اإلداري شرطا ضروريا والزما لقبول دعوى اإللغاء في األنظمة التي تعده شرطا في  يوفر الت -۲

هذا المجال مع مالحظة أن توافر شرط التظلم اإلداري الوجوبي قبل رفع دعوى اإللغاء أمر يتصل  

 بالنظام العام. 

 

 ثانيا : اآلثار المتعلقة باإلدارة 

 

م اإلداري بشروطه المقررة قانونا، بإعادة فحص تلزم الجهة اإلدارية التي قدم إليها التظل -

 موضوع التظلم من جديد وإعادة دراسة عناصره في المدة المحددة قانونا 

وال يقتصر إلتزام اإلدارة على فحص الموضوع ودراسته بل عليها البت فيه إيجابا أو سلبا أي قبول   -۲

ر بالرفض الصريح للتظلم أو الرفض حكما  التظلم أو رفضه. أما في حالة سكوت اإلدارة، أي إتخاذ قرا

 بإستمرار سكوتها رغم إنتهاء المدة 

المقررة للبت في التظلم، فإن ميعاد رفع دعوى اإللغاء يبتدئ في السريان ومعنی ذلك أن اإلدارة قد  

 إختارت الطريق القضائي 

 

 ثالثا: اآلثار المتعلقة بالقرار محل التظلم 

 



ريع الفرنسي والتشريع المصري أن التظلم اإلداري ال يوقف تنفيذ  القاعدة العامة في كل من التش -1

القرار، مثله في ذلك مثل الطعن باإللغاء في القرار، في حين يختلف األمر بالنسبة ل لتشريع  

 األلماني إذ أنه يرتب على التظلم وقف تنفيد القراها 

 

نظيم مسائل محدودة بإجراءات  وفي العراق فقد سار المشرع العراقي على نهج نظيره المصري في ت

دعوى اإللغاء والحكم فيها والطعن في هذا الحكم وأحال ما عداها إلى قانون المرافعات المدنية، إذ خال  

الذي أستحدثت و بموجبه محكمة    –قانون التعديل الثاني القانون مجلس شورى الدولة في العراق 

فيذ بالنسبة للقرارات المطعون فيها باإللغاء إذا  من نص يقرر جواز ترتيب وقف التن –القضاء اإلداري 

 طلب صاحب الشأن ذلك في عريضة الدعوى أو في أية مرحلة من مراحل الدعوى. 

إلى إنقطاع سريان ميعاد دعوى   –سواء أكان إختيارية أم وجوبي  –يؤدي تقديم التظلم اإلداري  -

الفترة المقررة إلعتبار سكوت   اإللغاء، ويستمر اإلنقطاع إلى حين الفصل في التظلم أو مضي

لرفع دعوى   – و كامل  –اإلدارة قرارة ضمنية بالرفض، إذ يبدأ بعدها احتساب ميعاد جديد 

 اإللغاء. 

 

ولكي ينتج التظلم اإلداري أثره بهذا الشأن البد أن يقدم خالل ميعاد أما الطعن القضائي، إذا قدم بعد  

 إنقضاء الميعاد القضائي فال أثر له حتى ولو قبلته اإلدارة

 

يحل القرار الصادر نتيجة التظلم محل القرار موضوع التظلم، فلو صدر قرار من محافظ وتم   -

الوزير فإن الطعن القضائي يوجه إلى قرار الوزير، ألنه الرئيس اإلداري األعلى  التظلم منه إلى 

 لوزارته.. 

 

ومن حيث الطعن القضائي فإن الطلبات التي يتضمنها هذا الطعن ال ينبغي أن تكون أوسع من الطلبات  

منها تظلمة  التي يتضمنها التظلم، بمعنی أنه ال يجوز لصاحب الشأن ان يضيف إلى طلباته أمور لم يتض

 اإلداري. 

 

 كما يجب أن تكون أسباب الطعن باإللغاء هي األسباب نفسها التي إشتمل عليها التظلم اإلداري. 

 

 الدعوى  رفع عاديم

 

  بعد  الدعوى  المدعي رفع إذا   بحيث المدة، محددة  بأنها   الدعاوي من غيرها عن اإللغاء  دعوى تمتاز

  حدد  بينما بشهرين  فرنسا في  الميعاد  هذا حدد وقد شكال،   الدعوى رفضت قانونا  المحدد  الميعاد   إنقضاء

 يوما  بستين مصر في الميعاد هذا



 

  الطعن باب يظل  ال  لكي  القانونية والمراكز األوضاع  إستقرار ضمان هي  التحديد هذا  من والحكمة

  الناشئة المكتسبة  للحقوق   القانونية الحماية تأمين وكذلك  مسمى  غير أجل  إلى مفتوحا  اإلدارية  بالقرارات 

  يؤدي  التحديد   عدم أن كما  المحدد،  الميعاد خارج  أقيمت إذا الدعوى تقبل ال  حيث  اإلدارية،  القرارات  من

  الذي العين جسامة   بسبب اإلدارية  الصفة من تتجرد  التي المنعدمة   القرارات بين التفرقة  إنكار  عدم إلى

  تتحصن  والتي اإللغاء  عيوب من بعيب  المشوبة القرارات  وبين الميعاد بفوات  تتحصن ال  ثم  ومن شابها

 . الميعاد  بفوات

 

  منه ) ز ثانيا / ۷(  المادة في  الدولة شورى  مجلس لقانون الثاني  التعديل  قانون مشرع  عمد فقد  العراق وفي

  التظلم في  البت  مدة إنتهاء   تأريخ من يوما ستين خال   منه المتظلم   القرار أو باألمر  الطعن  تقديم لزوم  إلى

 من ( و)  الفقرة في  عليه المنصوص 

 المادة  هذه

  حيث( ب / سابعا / ٥) المادة  في الدولة شورى  مجلس  القانون  الخامس التعديل  قانون مشروع  فعل وكذلك

  يقدم ان المتظلم   على المختصة  االدارية الجهة من رفضه أو  التظلم في  البت عدم  عند أنه على نصت

  تسجيل المحكمة   وعلى ،  حكما أو  حقيقة  التظلم رفض  تاريخ من  يوم(  ٦٠)  خالل المحكمة  إلى  طعنه

   القانوني  الرسم   استيفاء  بعد لديها   الطعن

 

  لمدد خالفا وذلك  بالقصر يتميز - المقارن  اإلداري القضاء   في اإللغاء  دعوى رفع ميعاد أن ويالحظ 

  المراكز إستقرار لتحقيق   المختلفة األنظمة  في المشرع  سعي  هو ذلك  في  والعلة للحقوق،   المسقط  التقادم

  فضال اإلدارية،  القرارات  مصير في البت  سرعة  من يقتضيانه وما  اإلداري العمل سير وحسن القانونية، 

 القضاء  كاهل عن العبء  تخفيف ثم ومن الدعاوى عدد من يقلل أن  شأنه من الميعاد تحديد  أن عن

 

  من الميعاد النقضاء القبول عدم يثير أن للقاضي   ولذلك العام،   النظام من اإللغاء  دعوى رفع عاديم و

  على اإلتفاق   يجوز ال  كما  التقاضي، مراحل  من مرحلة  أية  في  ذلك يثير أن  عليه وللمدعي نفسه، تلقاء 

 . تقصيره  أو  إطالته

 الدعوى رفع ميعاد سريان

 

  متضمنا العلم  ذلك يكون أن  شريطة بالقرار،  العلم لتأريخ التالي   اليوم من الميعاد  هذا حساب   ويبدأ

 اليقيني  والعلم  التبليغ واإلعالن النشر في  بالقرار العلم   طرق  وتمثل اإلداري،  القرار عناصر

 

  التنظيمية  للقرارات  بالنسبة  -  أساسية   كقاعدة -  الرسمية الجريدة  في  اإلدارية  القرارات نشر ويتم

 (. الالئحية)

 



  أنه  أي بذواتهم،  معينين أكثر ار  فرد علم إلى  القرار  مضمون النقل  اإلدارة  وسيلة فإنه التبليغ اإلعالن أما

   الفردية اإلدارية  بالقرارات  للعلم   وسيلة

 

  يقوم  لكنه اإلعالن  أو النشر  طريق غير عن يقينيا علما   بالقرار  الشأن  صاحب علم  اليقيني،  بالعلم ويقصد

 . الميعاد سريان  يبدأ لكي  محدد  فيتاريخ العلم  هذا يثبت أن  يشترط الحالة هذه  وفي مقامها،

  رفع ميعاد سريان لبدء محددا بوصفه  اليقيني العلم   عد في يتوسع  الفرنسي  الدولة   مجلس كان أن وبعد

  القول إلى   البعض   دفع الذي  الحد إلى  الفكرة،  هذه من التضييق  نحو  إتجه   و عاد أنه   إال  اإللغاء، دعوى

 عنها  الفرنسي الدولة  مجلس بتخلي 

 

  قيدها  أنه  إال   اليقيني،  بالعلم األخذ  على قضائه  إستقرار من وبالرغم المصري الدولة  مجلس أن كما

  حقيقية  على بشأنهم تصدر  التي بالقرارات   العلم   يكون بحيث األفراد  مصالح حماية إلى  تهدف  بشروط

  حصوله  تفيد قرينة أو واقعة  آية طريق عن  اليقيني العلم   ويثبت للجهالة،  نافيا   ويقينيا إفتراضية، وليس

  الذي  األثر وتقدير القرينة،  هذه قيام  عدم أو  قيام  من التحقق   للقضاء معينة، إثبات    بوسيلة   التقيد دون

 عدمه  أو للعلم  كفايته  حيث  من عليها ترتيبه  يمكن

 

  ذلك حصول على  دليال تقدم  لم  فإذا  اإلدارة،  عاتق على الشأن لصاحب  اليقيني  العلم  إثبات عبء ويقع

 . الدعوى رفع موعد بإنقضاء اإلدارة  دفع لقبول الوجه فأنه  معين، تأريخ  في العلم 

 

  اإلدارة  سكوت أن اإلداري  القضاء أنظمة   في المقررة العامة فالقاعدة  الضمنية، للقرارات   بالنسبة أما

  لتحديد  يصلح بالرفض، ضمنيا  قرارا  يعد الشأن  صاحب من إليها  المقدم  التظلم أو  الطلب على إجابة  دون

 . الدعوى رفع ميعاد سريان بدء

  سكوت  عد بقاعدة الدولة،  یشور مجلس لقانون  الثاني  التعديل قانون في المشرع،  أخذ فقد  العراق وفي

/    7)   المادة في  وذلك باإللغاء، الطعن تقديم  ميعاد سريان تحديد   يرتب بالرفض  ضمنيا قرارا اإلدارة

 الذكر سابقة منه  و ثانية 

 

  أو النشر،  يوم يعقب   الذي اليوم  من المدة بسريان  تقضي الطعن  ميعاد إحتساب  في  القاعدة فإن وأخيرا

  األخير اليوم صادف  فإن منها األخير اليوم  بانتهاء وتنتهي بالقرار اليقيني  العلم  تاريخ أو  التبليغ اإلعالن

 . إنتهائها بعد عمل يوم  أول إلى   الميعاد إمتد   رسمية عطلة



 وقف انقطاع ميعاد رفع الدعوى

ان ميعاد رفع دعوى اإللغاء من النظام العام، ومن ثم فانه ال يجوز االتفاق على إطالته او قصره سواء باتفاق األصل 

الخصوم او بقرار من المحكمة، ومع ذلك فان المشرع، العتبارات تتعلق بالتوفيق بين المصلحة العامة ومصلحة 

 اعاة لمصلحة االفراد قرر أسباب حصرية المتداد الميعاد.االفراد، أجاز لنفسه الخروج على هذا األصل، كما القضاء مر

 أوال: وقف الميعاد:

القوة القاهرة: يقف ميعاد رفع دعوى اإللغاء بسبب القوة القاهرة، اذا استحال معها على صاحب الشأن مباشرة  -1

االجراءات الضرورية للمحافظة على حقوقه، ويراد بالقوة القاهرة كل حادث او ظرف فجائي ليس بالمقدورة دفعه أوال 

مطلقة ال يد له فيها تحول بينه وبين رفع الدعوى، ومن امثلة يمكن توقعه يؤدي الى وجود المدعي في حالة استحالة 

(، 7القوة القاهرة الحرب، والوباء والكوارث الطبيعة، ومن امثلتها أيضا السجن في مكان منقطع وكذلك المرض العقلي)

الدعوى (، وهذه األسباب تحول دون إقامة 8والمرض الذي يجبر صاحبه على المكوث في مستشفى االمراض النفسية)

او االستمرار فيها، ففي مثل هذه الحالة يتوقف سريان ميعاد الطعن على ان يستكمل سريانه بعد زوال السبب الموقف 

او القوة القاهرة. ويمتلك القاضي اإلداري سلطة تقديرية في عد السبب الطارئ او الحادث الفجائي من قبيل القوة 

ان الميعاد، فاذا تاكد من وجود حالة القوة القاهرة فانه يوقف سريان القاهرة، ومن ثم يمكن ان يؤدي الى وقف سري

الميعاد على ان يبدا مجددا بعد زوال حالة القوة القاهرة، وسلطة القاضي في هذا الشأن ال تخضع لرقابة المحاكم 

لعامة بشئ ان تستقر (. وتكمن الحكمة في إطالة الميعاد في حالة القوة القاهرة، في انه ليس من المصلحة ا9العليا)

 األوضاع اإلدارية على أساس قرارات معيبة كان من المستحيل على ذي الشأن طلب الغائها.

نص القانون: فقد يتم إطالة ميعاد الطعن بنص قانوني تبعث عليه ظروف اضطرارية او خاصة، ورغم ان هذه  -2

 (.11( ومصر)10الحالة محدودة لكن تجد لها تطبيقا في كل من فرنسا)

ثانيا: انقطاع الميعاد: يقصد بانقطاع الميعاد سقوط المدة السابقة على واقعة االنقطاع واالبتداء في احتساب الميعاد من 

جديد.وال يهم حصول هذه الواقعة في بداية المدة او في وسطها او في نهايتها ففي جميع األحوال تلغى المدة السابقة 

(: 12بعد انتهاء الواقعة التي أدت الى االنقطاع. وينقطع الميعاد لألسباب االتية) –كاملة  –ويبدا احتساب مدة جديدة 

 التظلم اإلداري، ورفع الدعوى لدى محكمة غير مختصة، وطلب المعونة القضائية.

 من الجهة اإلدارية التي صدر عنها القرار، او –او المصلحة  –التظلم اإلداري: ...التظلم هو التماس صاحب الشأن  -1

 رئيسها األعلى، يطلب فيه إعادة النظر في قرارها وذلك بسحبه او الغائه او تعديله.

ويمكن ان يكون التظلم الى جهة اإلدارة اجباريا، كما يمكن ان يكون تظلما اختياريا، ويعد التظلم االجباري في األنظمة 

التظلم االختياري، ففي حالة التظلم احد شروط قبول دعوى اإللغاء على خالف  –ومنها العراق  –التي تأخذ به 

االختياري للمدعي ان يرفع الدعوى القضائية مباشرة، او ان يلجا الى اإلدارة بتقديم تظلم اداري قبل رفع الدعوى، 

 ويستوي ان يكون في هذه الحالة تظلمه وجاهيا او رئاسيا او وصائيا.

وى اإللغاء والبدء في احتسابه من جديد، مع مالحظة انه ال ويترتب على تقديم التظلم بنوعيه قطع سريان ميعاد رفع دع

يعتد من حيث ترتيب هذا األثر اال بالتظلم األول ويهمل ما يقدم بعد ذلك من تظلمات.ولكي يرتب التظلم اثره في قطع 

ميعاد  سريان ميعاد رفع الدعوى، يجب ان يقدم الى الجهة اإلدارية المختصة التي أصدرت القرار، وان يقدم ضمن

 الطعن القضائي واال فال اثر له حتى لو قبلته اإلدارة.

على عد رفع دعوى  –بعد تردد  –رفع الدعوى امام حكمة غير مختصة: استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي  -2

ن اإللغاء امام محكمة غير مختصة سبببا كافيا لقطع ميعاد رفع الدعوى وبدئه مرة أخرى من تاريخ اعالن صاحب الشأ

 بعدم اختصاص المحكمة.

وستند هذا القضاء الى ان رفع دعوى اإللغاء امام محكمة غير مختصة يعد تظلما إداريا، بل هو اكثر افصاحا عن رغبة 

 الطاعن على تمسكه بحقه والمطالبة به.

 –ى اإللغاء ويشترط القضاء لترتيب اثر رفع الدعوى امام محكمة غير المختصة في قطع ميعاد الدعوى، ان ترفع دعو

امام محكمة غير مختصة ويستوي في ذلك ان تكون محكمة إدارية او مدنية او لجنة قضائية، وان ترفع الدعوى  –فعال 

 امام هذه المحكمة في ميعاد رفع دعوى اإللغاء.

الن صاحب كما يجب ان ترفع دعوى اإللغاء امام القضاء اإلداري في ميعادها والذي يبدا في هذه الحالة من تاريخ اع

 الشأن بعدم اختصاص المحكمة التي راجعها أوال.



ان الطلبات التي تتضمنها عريضة دعوى االلغاء هي الطلبات نفسها المقدمة الى المحكمة غير  –أيضا  –ويتعين 

المختصة طبقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي، ويتفق موقف كل من مجلس الدولة المصري ومجلس شورى الدولة 

 (.13مع موقف مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن)اللبناني 

طلب المعونة القضائية: خلصت اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي الى ان طلب المعونة القضائية يترتب عليه قطع  -3

(، ذلك ان مجرد تقديم 14لرفع الدعوى) –قانونا  –ميعاد رفع دعوى اإللغاء، اذا ما تم هذا الطلب ضمن الميعاد المقرر 

وانه يقدم الى المحكمة المختصة فعال بنظر دعوى اإللغاء. ويحرص  هذا الطلب يكشف عن رغبة في الغاء القرار السيما

المشرع في العديد من الدول على اعقاء دعوى اإللغاء من الرسوم القضائية او جعلها محدودة بالقياس الى الدعوى 

بق يتماشى مع األخرى، تشجيعا لالفراد على مقاضاة اإلدارة بسبب اعمالها غير المشروعة. كما ان ترتيب األثر السا

روح العدالة ويحقق المساواة بين المواطنين القادرين على دفع الرسوم القضائية وغير القادرين على ذلك. واذا رفض 

طلب المعونة القضائية، فان ميعاد رفع الدعوى يبدا في السريان من تاريخ اعالن صاحب الشأن بقرار الرفض، اما في 

(. 15ضائية يعد بمنزلة قيام صاحب الشأن باجراء فعلي من إجراءات رفع الدعوى)حالة القبول، فان طلب المعونة الق

بطلب المعونة القضائية كونه سببا كافيا لقطع ميعاد الدعوى، ويالحظ ان  –أيضا  –ويأخذ مجلس الدولة المصري 

ب على األول اثرا مماثال القضاء المصري يقيس حالة طلب المعونة القضائية على حالة التظلم اإلداري ومن ثم فانه رت

لالثر المترتب على الثاني.وخالفا للنظام الفرنسي يبتدئ ميعاد رفع الدعوى في النظام المصري في السريان منذ تاريخ 

طلب المعونة القضائية، باعتبار ان ))هذا القرار غالبا ما يصدر حضوريا في مواجهة         صدور قار قبول او رف

 (.16ف الطاعن عن الحضور، فان هذا القرار ليس ما يجب إعالنه اليه(()الطاعن، وحتى اذا تخل

  

 



 اثار انقضاء ميعاد رفع دعوى اإللغاء

اء ميعاد رفع دعوى ان فوات المواعيد هو من النظام العام، ولذلك ال يجوز للمحكمة ان تتجاهله، ويترتب على انقض

 (.17اإللغاء ان يصبح القرار اإلداري نهائيا ومحصنا تجاه أي طعن بعدم مشروعيته كما لو كان سليما)

ونظرا لهذه االثار الشاذة، فقد استطاع القاء اإلداري وضع بعض الحلول التي من شانها تخفيف حدة هذه االثار وتطهير 

 لمشروعة التي تحصنت ضد اإللغاء.ميدان العمل اإلداري من القرارات غير ا

 وتتمثل هذه الحلول في:

انقضاء الميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى اإللغاء، ال يحول دون قيام ذوي الشأن برفع دعوى التعويض ضد القرار  -1

 الذي تحصن ما دام قد ترتب عليه ضرر اصابهم، فميدان التعويض يبقى مفتوحا الن دعوى التعويض تخضع لقواعد

 التقادم المسقط في القانون المدني.

يجوز ال صحاب الشأن الدفع بعدم مشروعية قرار تنظيمي )الئحي( انقضى ميعاد الطعن فيه بااللغاء يراد تطبيقه  -2

عليهم بمناسبة دعوى ما، علما بان الدفع بعدم المشروعية يمك ن اثارته امام جهتي القضاء، دون التقيد بميعاد معين، 

 لدفوع ال تتقادم.ذلك الن ا

اذا انقضى ميعاد الطعن بإلغاء قرار اداري تنظيمي )الئحي( فان يجوز ال صحاب الشأن ان يستندوا الى عدم  -3

مشروعية ذلك القرار للطعن بااللغاء في القرارات الفردية التي تصدر تطبيقا له، ويقتصر القضاء في هذه الحالة على 

 ض للقرار التنظيمي الذي تحصن بانقضاء ميعاد الطعن فيه.الغاء القرارات الفردية دون التعر

القاعدة العامة ان القرار اإلداري الفردي يصبح محصنا بفوات ميعاد الطعن ان هناك قرارات إدارية فردية مستمرة  -4

يرة األثر ومتجددة كقرار منع مواطن من السفر خارج البالد، ولما كان تحصين مثل هذا القرار يلحق اضرارا كب

بالمواطن ويمثل مساسا خطيرا بحريته، فقد انتهى مجلس الدولة الفرنسي الى االعتراف بحق الفرد في مثل هذه الحالة 

طلب رفع اسمه من قوائم المنع في كل مناسبة يريد السفر بها الى الخارج، وكل قرار يصدر برفض طلبه يعد قرارا 

 ال.إداريا جديدا يحق له الطعن فيه بااللغاء استقال

في حالة تغير الظروف المادية او األسباب الواقعية التي أدت الى اصدار القرار التنظيمي )او الالئحي( فان لالفراد  -5

أصحاب الشأن ان يتقدموا بطلب الى اإلدارة التي أصدرت القرار بطلب الغائه، فان رفضت اإلدارة جاز لهم الطعن في 

 قرر الرفض امام القضاء.

بالنسبة للقرارات المنعدمة، وهي القرارات التي تبلغ فيها عدم المشروعية درجة جسيمة بحيث تفقدتها واقعة كونها  -6

تصرفا قانونيا لتصبح عمال ماديا، فان انقضاء ميعاد الطعن فيها ال يجعلها محصنة تجاه رقابة القضاء، النها ال ترتب 

جاهلها، كالقرارات التي تصدر عن فرد عادي ليس له اية صفة عامة، او أي اثر قانوني كما ان باستطاعة االفراد ت

 تصدر عن سلطة إدارية في موضوع اختصاص السلطتين التشريعية او القضائية.

 المطلب الخامس طريق الطعن الموازي او المقابل  

داري يستطيع ان يقضي بعدم قبول الدعوى اذا وجد انه يمكن مؤدي نظرية الطعن الموازي او المقابل ان القاضي اإل

لرافع الدعوى ان يقيم دعوى قضائية أخرى غير دعوى اإللغاء، والتوصل الى النتيجة نفسها التي تهدف اليها دعوى 

اذا كان  الغاء القرار المطعون فيه. او بعبارة أخرى فانه ال تقبل دعوى االلغاء ضد قرار اداري الحق ضررا بالطاعن

(. مع مالحظة ان قرار 1بإمكانه اللجوء الى دعوى قضائية أخرى لتحقيق ذات النتائج التي تحققها دعوى اإللغاء)

القاضي في هذه الحالة يتصل بشروط قبول الدعوى وليس بقواعد االختصاص، ومن ثم فانه يقضي بعدم قبول الدعوى 

 ساس هذه النظرية وتطورها،أ –تبعا  –ال بعدم االختصاص بالنزاع. وسنتناول 



 إنتفاء طريق الطعن الموازي أو المقابل 

 

مؤدى نظرية الطعن الموازي أو المقابل أن القاضي اإلداري يستطيع أن يقضي بعدم قبول  

الدعوى إذا وجد أنه يمكن لرافع الدعوى أن يقيم دعوى قضائية أخرى غير دعوى اإللغاء، 

 المطعون فيه . القراروالتوصل إلى النتيجة نفسها التي تهدف إليها دعوى إلغاء 

 

أو بعبارة أخرى فإنه ال تقبل دعوى اإللغاء ضد قرار إداري ألحق ضررا بالطاعن إذا كان  

بإمكانه اللجوء إلى دعوى قضائية أخرى لتحقيق ذات النتائج التي تحققها دعوى اإللغاء. مع  

د  مالحظة أن قرار القاضي في هذه الحالة يتصل بشروط قبول الدعوى وليس بقواع

 اال بعدم االختصاص بالنزاع. الدعاوی االختصاص، ومن ثم فإنه يقضي بعدم قبول 

 

 أساس هذه النظرية وتطورها، ثم شروط تطبيقها.   – تباع  – وسنتناول 

 

 أساس نظرية الطعن الموازي وتطورها

 

إن الدافع األساسي لوضع هذه النظرية هو دافع عملي يتمثل في التخفيف من أعباء مجلس  

ة الفرنسي نتيجة حجم دعاوى اإللغاء التي أصبحت على كاهله بسبب ما تحظى به هذه  الدول

 على النحو الذي سبق ذكره.  من رعاية وتيسير –في ظل قضاء مجلس الدولة   –الدعاوی  

 

وبالرغم من وضوح هذا الدافع وواقعيته، فقد إتجه أنصارها إلى إسنادها إلى أساس آخر  

دعوى إحتياطية ال يلجأ اليها إال عند تعذر اللجوء إلى طريق  مفاده أن دعوى اإللغاء هي 

قضائي آخر، أو هي طريق طعن إستثنائي ال يجب ولوجه طالما أن القانون قد نظم دعوى  

 قضائية أخرى يمكن لجوء ماحب الشأن اليها بدال عن دعوى اإللغاء. 

 

مها أن دعوى اإللغاء  وقد تعرض هذا األساس وما نتج عنه من مفهوم إلنتقادات كثيرة، أه

ليست دعوى إحتياطية في مواجهة غيرها من الدعاوى، وانما هي دعوى لها طبيعة أخرى، 

وأن األخذ بنظرية الطعن الموازي يحول دون أن يكون المجلس الدولة الوالية العامة في  

 نظر المنازعات اإلدارية، كما أنه يبقي على التفرقة بين قضائي اإللغاء والتعويض. 



ي العراق فقد أخذ المشرع العراقي بنظرية الدعوى الموازية حين أشار إلى عدم  فو

 اختصاص محكمة القضاء اإلداري بالقرارات التي رسم القانون طريقة للطعن

 

/ خامسا / ج( من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى   7فيها، فقد نصت المادة ) 

إلداري بالنظر في القرارات التي رسم القانون  الدولة على أنه ال تختص محكمة القضاء ا

طريقة للتظلم منها أو اإلعتراض عليها أو الطعن فيها» وكما سبق وذكرنا فإن التشريع  

 العراقي زاخر بالنصوص التي ترسم طرق

للتظلم من القرارات اإلدارية أو الطعن فيها أمام الجهات التي أصدرتها أو أمام السلطات  

م مجالس أو لجان إدارية أو شبه قضائية إلى الحد الذي أفقد قضاء هذه  الرئاسية، أو أما

 المحكمة فاعليته 

 

وقد أصر مشرع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة على اإلبقاء على  

شرط أن تكون األوامر والقرارات اإلدارية التي تختص محكمة القضاء اإلداري بالفصل 

م يعين مرجع للطعن فيها، على الرغم من أنه نهج منهج سليم  في صحتها هي تلك التي ل

ومحمود حين اخرج من نطاق اشتراطه األوامر والقرارات التي رسم القانون (طريقا  

 للتظلم منها أو االعتراض عليها)، وهو ما كان يشترط سلفه في قانون التعديل الثاني . 

 

مرجع الطعن الذي يحول دون   كما أن مشرع قانون التعديل الجديد لم يبين طبيعة

 اختصاص محكمة القضاء اإلداري.

ونحن نقر بوجوب احترام قواعد توزيع االختصاص بين الجهات القضائية بحيث ال  

تتصدی محاكم القضاء اإلداري لنظر منازعات جعلها القانون من اختصاص جهة أخرى،  

أنه ال يوجد ثمة طريق آخر، حتى لو كان قضائيا،   – وبال تردد   –لكننا نستطيع أن نقرر 

يوصل المدعي إلى كل ما تحققه دعوى اإللغاء، سواء من حيث آثارها والنتائج التي ترتبها  

دون   – أو من حيث حجية الحكم الصادر في الدعوى، وعلى ذلك فإن هذا االشتراط يؤدي 

 غ مشروع إلى تضيق رقابة القضاء على أعمال اإلدارة بال مسو –شك 

 

 

 

 



 شروط تطبيق نظرية الطعن الموازي 

 

 يشترط إلمكان الدفع بعدم قبول دعوى اإللغاء لوجود طريق طعن موازي،

 

 تحقق الشروط اآلتية  

يشترط أن تكون الدعوى الموازية، أو الطعن الموازي، دعوى قضائية أي أن ترفع   -1

أمام مرجع قضائي وليس مجرد إمكانية التظلم اإلداري سواء كان هذا التظلم  

إختياريا أم وجوبيا يطلب فيه المتظلم إعادة النظر في القرار من الجهة اإلدارية التي 

ازيا يحول دون قبول دعوى اإللغاء، إذ أن  أصدرته، ألن التظلم ال يعني طعنا مو

المتظلم صاحب الشأن يستطيع في هذه الحالة بعد إستنفاذ طريق المراجعة اإلدارية 

 أن يلجأ إلى دعوى اإللغاء 

 

أن يكون الطعن الموازي متمثال في دعوى ال مجرد دفع ومعنى ذلك أنه ال يكفي لوجود   -۲

ل دعوى اإللغاء أن يكون للمدعي حق الدفع بعدم  الطعن الموازي الذي يؤدي إلى عدم قبو

مشروعية القرار بمناسبة دعوى يكون خصم فيها و منظورة أمام القضاء، بل يشترط أن  

يأخذ الطعن شكل الدعوى المباشرة التي يكون للمدعي رفعها أمام الجهة القضائية المختصة  

مشروعية القرار، ذلك ألن  غير مجلس الدولة التي أناط بها المشرع والية النظر في  –

الدفع بعدم المشروعية ال يعد طعنا موازيا ألنه ال يؤدي إلى إلغاء القرار غير المشروع، بل 

 تقتصر نتيجته 

 

أن يكون الطعن الموازي  –على عدم تطبيق القرار في الحالة المعروضة على القاضي. 

الجهة قضاء إداري  من اختصاص جهة قضائية أخرى غير مجلس الدولة، سواء كانت هذه 

 أم قضاء عادي. 

 

أن يؤدي الطعن الموازي إلى تحقيق النتائج نفسها التي تؤدي اليها دعوى اإللغاء، بإلغاء  -4

القرار اإلداري المخالف للقانون وإزالة آثاره وليس مجرد الحصول على تعويض صدور  

 القرار المطعون فيه بعد نفاذ القانون 

 



ة إلى تطور منهج المشرع العراقي، في قانون التعديل الخامس  وأخيرا، من الجدير اإلشار

لقانون مجلس شورى الدولة، بالنسبة لشروط الطعن باإللغاء، فالمشرع في هذا القانون لم  

يشترط لتعيين اختصاص محكمة القضاء اإلداري بالنظر في صحة القرارات واألوامر 

على غرار ما فعل سلفه في قانون   محل الطعن أن تكون قد صدرت بعد نفاذه –اإلدارية 

(، حيث اشترط أن تكون األوامر والقرارات  ۱۱۹۸۹( لسنة  ۱۰۹التعديل الثاني رقم ) 

اإلدارية التي تختص محكمة القضاء اإلداري بالنظر في صحتها أن: تصدر من الموظفين  

 .والهيئات في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي بعد نفاذ هذا القانون... إلخ(

 

ومنه يفهم جواز الطعن في صحة األوامر والقرارات اإلدارية سواء تلك التي صدرت قبل  

نفاذ القانون أم التي تصدر بعده. وهذا المنهج من شأنه أن يوسع من ستائر الرقابة على  

 مشروعية أعمال اإلدارة وينسجم مع طبيعة دعوى اإللغاء 

 



 عدم االختصاص الجسم 

 

ويطلق عليه فقهاء القانون العام إغتصاب السلطة، إذ يصبح عيب االختصاص من قبيل 

على أبسط   إغتصاب السلطة عندما يكون على درجة فادحة من الجسامة إذ يمثل إعتداء

القواعد القانونية وأكثرها أولية ويترتب على عد القرار اإلداري مشوبا بعيب عدم  

االختصاص الجسيم أن يصبح منعدما وفاقدا لصفته القانونية ومن قبيل األعمال المادية، وال  

كما ال يتحصن ضد اإللغاء بفوات ميعاد   يحتج به، وال تنشأ عنه حقوق لصاحب شأن 

 الطعن فيه قضاء في أي وقت دون التقيد بمواعيد رفع الدعوی الطعن، فيجوز 

 

وقد إختلف الرأي في الفقه والقضاء حول تحديد حاالت إغتصاب السلطة، وترتب على هذا  

اآلخر من صور عدم   الخالف أن ما يعد البعض من قبيل إغتصاب السلطة يعد البعض

  صوراعلى حاالت محددة تعد اتفقا   قداالختصاص العادي أو البسيط، إال أن الفقه والقضاء 

 لعيب إغتصاب السلطة.

 

عادي    : ففي هذه الحالة يقوم فردأوال: صدور القرار ممن ال يتصف بصفة الموظف العام

يتمتع بصفة الموظف العام بإقحام نفسه في مباشرة االختصاصات اإلدارية، كأن يكون فردا  

اإلدارة ال يخوله إتخاذ القرارات  غريبة تماما عن اإلدارة، أو شخصا يارس عمال في 

 القرارات التي يصدرها منعدمة ال أثر لها.  لفراشين وعمال النظافة، فتعدکا

 

لنظرية  اعماال  –إستثناء عن هذه الحالة   –هذه القرارات تعتبر منتجة ومشروعة   لكن

 الموظف الفعلي التي أقامها مجلس الدولة الفرنسي، في حالتين : 

: يستند تطبيق نظرية الموظف الفعلي في هذه الظروف على في الظروف العادية - ١

األمر مع   بحقيقةأساس حماية الغير حسن النية الذي تعامل على أساس الظاهر دون علم  

صحيحة ثم إتضح الحقا   قانونية من ظهر بمظهر الموظف الفعلي الذي جرى تعيينه بطريقة 

في الفترة الممتدة بين التعيين   فعليا عد موظفاصادرة عمن  عدم صحة التعيين، فاألعمال ال

ذلك إلغاء قرار تعيين شخص لم يبلغ السن القانونية أو   ومثالوإلغائه تعد أعماال مشروعة، 

  تعد  المثالين هذين من كل ففي. يستحقها  ال مرتبة أو  درجة على  إلغاء قرار تعيين شخص

 أما اإللغاء، يطالها  وال مشروعة تعيينه ارقر إلغاء قبل الموظف  عن الصادرة األعمال

  مجلس فقضى صحيح غير تفويض على بناء الموظف  عن  الصادرة القانونية التصرفات

 . ببطالنها الفرنسي الدولة

 



  بلغت مها االختصاص عدم عيب االستثنائية  الظروف  تغطي: اإلستثنائية الظروف في -۲

 ظروف  مثل في وإطراد  بإنتظام العامة  المرافق تسيير ضرورة أساس على جسامته،

  بعض فيبادر اإلدارية، السلطة تختفي قد ذلك  ونحو   األوبئة وإنتشار والكوارث الحرب

  المرافق أداء اإلستمرار الضرورية القرارات وإصدار وظائفها لممارسة العاديين األفراد

  صحيحة القرارات هذه أن ارياإلد القضاء فيعد للجمهور، خدماتها وتقديم ألنشطتها العامة

 .العامة بالوظيفة لهم صلة ال  أشخاص من صدورها  رغم

 

  اإلدارة إتخاذ  إن: والقضائية التشريعية السلطتين إختصاصات على  اإلدارة إعتداء: ثانيا

  على إعتداء يعتبر  والقضائية التشريعية  السلطتين اختصاص ضمن تدخل قرارات

  التشريعية السلطة إختصاصات في  نفسها  اإلدارة فإقحام. السلطتين هاتين اختصاص

  على إعتداء يعد  بقانون إال لها التصدي يمكن  ال مسائل في إدارية قرارات وإصدارها

  بمقتضاه تفرض الئحة أو نظاما اإلدارة أصدرت لو كما التشريعية السلطة اختصاص

 بقرارات  القوانين تعديل  أو قانون، بموجب فرضها وجوب الدستور جعل رسوم أو ضرائب

 إعتداء يكون القضاء أعمال من عمال  اإلدارة مباشرة فإن  كذلك  تنظيمية كانت وإن إدارية

 اختصاص  في داخال العمل يكون أن  ذلك  في يستوي  القضائية السلطة اختصاص على

  ذات  اإلدارية اللجان  اختصاص في أو العادي القضاء اختصاص في أو اإلداري القضاء

 . القضائي االختصاص

 

  حاالت في فتوسع الفرنسي، نظيره اليه وصل مما أبعد إلى المصري الدولة مجلس وذهب

 . المصري الفقه إعتراض أثار كبيرة توسعة السلطة إغتصاب

 


