
لقضاء اإلداريا  

 مقدمة عامة

إف كجكد اإلدارة طرفان في العالقة قانكنية مع األفراد، بما تتمتع بو مف سمطات كامتيازات كثيرة 
الشؾ يؤدم في كثير مف األحياف إلى ارتكاب اإلدارة بعض األخطاء عندما تصدر قراراتيا دكف 

القكاعد القانكنية التي سنيا المشرع ركية أك عمى عجؿ، كقد يحدث أف تتجاىؿ اإلدارة بعض 
 .حفاظان عمى مصمحة األفراد

كلما كانت اإلدارة في اتصاؿ مستمر مع األفراد فقد تؤدم ىذه األخطاء إلى األضرار بيـ، كمف 
مقتضيات العدالة كمقكماتيا أف تخضع اإلدارة لحكـ القانكف كأف تككف كممة القانكف ىي العميا، 

ـ ر  قابة قضائية عمى أعماؿ اإلدارة تضمف سيادة حكـ القانكفكالبد لذلؾ مف تنظي  . 

يقكؿ األستاذ الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم في ىذا المعنى : " أف مف كاف مظمكمان ككاف خصمو 
ـ إليو بشككاه كال شيء أكـر لإلدارة كأحفظ لمكانتيا مف  قكيان كاإلدارة، فالبد مف مالذ يمكذ بو كيتقد

لى ساحة القضاء تنصفو أك تنتصؼ منو كذلؾ أدنى إلى الحؽ كالعدؿ أف تنزؿ مع خصميا إ
 . " كأبقى لمييبة كاالحتراـ

كقد حمؿ القضاء اإلدارم عمى كاىمو عبء تحقيؽ التكازف بيف مقتضيات المصمحة العامة التي 
تسعى اإلدارة إلى تحقيقيا كبيف حماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ مف عسؼ اإلدارة إذا ما اعتدت 

 . عمى ىذه الحقكؽ

، فقد كانت اإلدارة في  كقد مر القضاء اإلدارم بتاريخ طكيؿ قبؿ أف يصؿ إلى ما ىك عميو اليـك
فرنسا تتمتع بكظيفة مزدكجة فيي سمطة تنفيذية مف جية كقاضيو مف جية أخرل، فكانت اإلدارة 

ألفراد كحقكقيـ تسمك عمى غيرىا مف الحقكؽ، كبعد أف ظير عجز اإلدارة القاضية عف حماية ا
منح مجمس  2781كتحقيؽ المصمحة العامة، دعت الضركرة إلى إصالح ىذا الخمؿ كفي عاـ 

الدكلة الفرنسي اختصاصان قضائيان باتان فأخذت قسمات القضاء اإلدارم تتضح إال أف اإلدارة بقيت 
عندما أصبح مجمس الدكلة صاحب االختصاص  2771تمارس بعض االختصاصات حتى عاـ 

نظر المنازعات اإلداريةفي  . 

بإنشاء مجمس الدكلة  2191كقد سار المشرع المصرم عمى نيج المشرع الفرنسي منذ عاـ 
حيث أصبح الغراؽ  2171المصرم أما في العراؽ فمـ يأخذ المشرع بنظاـ ازدكاجية حتى عاـ 



سنة ل201مف دكؿ القضاء المزدكج بعد صدكر قانكف تعديؿ قانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ 
2171. 

كقد أدل القضاء اإلدارم في العراؽ دكران ميمان في مجاؿ حسـ المنازعات اإلدارية رغـ حداثة 
عيده ، كيتميز القضاء اإلدارم بدكره الكبير في إنشاء كخمؽ القكاعد القانكنية المتعمقة بنظاـ 

مفان القانكف العاـ عمى عكس القضاء العادم الذم يكتفي بتطبيؽ القكاعد المحددة س . 

كسنحاكؿ في ىذه الدراسة أف نمـ بمكضكع الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة مف خالؿ تقسيمو ثالثة 
أبكاب: األكؿ خصصناه لمبحث في مبدأ المشركعية أما الباب الثاني فتناكلنا فيو نشأة القضاء 

 :اإلدارم كتنظيمو، بينما تعمؽ الباب الثالث بمكضكع قضاء اإللغاء، كفؽ التفصيؿ التي

 .الباب األكؿ: مبدأ المشركعية

 .الفصؿ األكؿ: مصادر مبدأ المشركعية

 .الفصؿ الثاني: مكازنة مبدأ المشركعية

 .الفصؿ الثالث: الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة

 .الباب الثاني: نشأة القضاء اإلدارم كتنظيمو

 .الفصؿ األكؿ: نشأة القضاء اإلدارم كتنظيمو في فرنسا

لقضاء اإلدارم كتنظيمو في مصرالفصؿ الثاني: نشأة ا . 

 .الفصؿ الثالث: نشأة القضاء اإلدارم كتنظيمو في العراؽ

 .الباب الثالث: قضاء اإللغاء

 .الفصؿ األكؿ: شركط قبكؿ دعكل اإللغاء

 .الفصؿ الثاني: أكجو الطعف باإللغاء

 .الفصؿ الثالث: إجراءات رفع دعكل اإللغاء كالحكـ فييا

 الباب االكؿ



المشركعيػةمبػدأ   

ا كأفرادىا جميعيـ ألحكاـ القانكف كأف ال تخرج الدكلة بكافة ىيئاتيمشركعية أف تخضع يقصد بال
عف حدكده، كمف مقتضيات ىذا المبدأ أف تحتـر اإلدارة في تصرفاتيا أحكاـ القانكف، ك إال عدت 

 أعماليا غير مشركعة كتعرضت لمبطالف

ـ عميو المبدأ مرىكف  باختالؼ الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية في كاألساس الذم يقك
كغالبان ما تتفؽ الدكؿ عمى أف ىذا الخضكع ىك الذم يمنح تصرفاتيا طابع  مختمؼ الدكؿ

 الشرعية كيضعيا في مصاؼ الدكؿ القانكنية كبخركجيا عنو تصبح دكلة بكليسية

رف ىذه العناصصر طبيعية جكىرية كمكالبد لمدكلة القانكنية مف مقكمات كعنا  

ـ كيضع القكاعد األساسية لممارسة السمطة في الدكلة كيبيف العالقة بيف  .1 كجكد دستكر يحدد النظا
 .سمطاتيا الثالث التشريعية كالتنفيذية كالقضائية

خضكع اإلدارة لمقانكف: كيقتضي ذلؾ عدـ جكاز إصدار اإلدارة أم عمؿ أك قرار أك أمر مف  .2
ألحكامو دكف الرجكع لقانكف كتنفيذان  . 

التقيد بمبدأ تدرج القكاعد القانكنية : كيستند ذلؾ إلى أف القكاعد القانكنية تتدرج بمراتب متباينة  .3
 .بحيث يسمك بعضيا عمى البعض اآلخر

ـ لمرقابة القضائية  .4 ـ رقابة قضائية: لكي تكتمؿ عناصر الدكلة القانكنية البد مف كجكد تنظي تنظي
ـ بيذه الميمة المحاكـ عمى اختالؼ أنكاعيا سكاء  عمى أعماؿ مختمؼ السمطات فييا، كتقك

ـ القضائي المعمكؿ بو في الدكلة كأف يككف نظاـ  أكانت عادية أـ إدارية، تبعان لطبيعة النظا
 .قضاء مكحد أـ نظاـ القضاء المزدكج

كيمثؿ القضاء اإلدارم في الدكؿ التي تعمؿ بو ركيزة أساسية في حماية المشركعية كضماف 
ـ ىذا القضاء بالخبرة كالفاعمية في  احتراـ حقكؽ كحريات األفراد مف جكر كتعسؼ اإلدارة، كيتس
فض المنازعات التي تنشأ بيف األفراد كاإلدارة لككنو ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني 

ـ عالقة اإلدارة باألفر  نما قضاءن إنشائيان ال يتكرع عف ابتداع الحمكؿ المناسبة لتنظي اد في ظؿ كا 
 القانكف العاـ

 

 



 الفصل األول

 مصادر مبدأ المشروعية

إذا كانت اإلدارة تمتـز باحتراـ القانكف كتطبيقو، فأف المقصكد بالقانكف ىنا القكاعد القانكنية 
 . جميعيا أيان كاف شكميا

كمصادر المشركعية ىي مصادر القانكف ذاتو كالدستكر كما يمحؽ بو مف قيمة قانكنية عميا 
عالنات الحقكؽ كمقدمات الدساتير ثـ يمي الدستكر القكانيف ثـ القرارات اإلدارية التنظيمية ك كإ

 . الفردية كالعرؼ كالقضاء

ـ ىذه المصادر إلى نكعيف : المصادر المكتكبة كالمصادر الغير مكتكبة  . كسنقس

 المبحث األول

 المصادر المكتوبة

العادم )القانكف( كالتشريعات الفرعية أم المكائح تشمؿ المصادر المكتكبة الدستكر كالتشريع 
 . اإلدارية

 المطمب األكؿ: التشريعػات الدستكريػة

تعد التشريعات الدستكرية أعمى التشريعات في الدكلة كتقع في قمة اليـر القانكني كتسمك عمى 
ـ الحكـ فييا كعالقتو بالمكاطنيف  القكاعد القانكنية األخرل جميعان فيي تحدد شكؿ الدكلة كنظا

 .كحقكؽ األفراد كحرياتيـ، كاالختصاصات األساسية لمختمؼ السمطات العامة في الدكلة

كمف ثـ ينبغي أف تمتزـ سمطات الدكلة جميعيا بالتقيد بأحكامو ك إال عدت تصرفاتيا غير 
و في مشركعة، كاإلدارة بكصفيا جياز السمطة التنفيذية تمتزـ بقكاعد الدستكر كال يحؽ ليا مخالفت

  أعماليا إذ أف ذلؾ يعرض أعماليا لإللغاء كالتعكيض عما تسببو مف أضرار

كالقكاعد الدستكرية ال يقصد بيا مجمكعة القكاعد المكتكبة في كثيقة أك كثائؽ دستكرية فحسب إذ 
مف الممكف أف تككف تمؾ القكاعد غير مكتكبة في ظؿ دستكر عرفي يتمتع بسمك القكاعد 

ة ذاتياالدستكرية المكتكب  . 



كذلؾ تتمتع إعالنات الحقكؽ كما تضمنتو ىذه اإلعالنات مف حقكؽ كحريات لألفراد بقكة 
 . النصكص الدستكرية فال يجكز مخالفتيا

 المطمب الثاني: القانػػػكف

القكانيف ىي التشريعات التي تصدرىا السمطة التشريعية في الدكلة كىي صاحبة االختصاص في 
عات في المرتبة الثانية بعد الدستكر مف حيث التدرج القانكني كتعد ذلؾ، كتأتي ىذه التشري

 . المصدر الثاني مف مصادر المشركعية

كاإلدارة بكصفيا السمطة التنفيذية تخضع ألحكاـ القكانيف فإذا خالفت حكـ القانكف أك صدر عمؿ 
 . إدارم استنادان إلى القانكف غير دستكرم كجب إلغاء ذلؾ العمؿ

مختصة بإصدار القانكف في العراؽ ىي البرلماف باعتباره ممثالن لإلدارة العامة كيشترط كالسمطة ال
ال كانت غير مشركعة كجديرة بالحكـ بعد  في التشريعات التي يصدرىا أف تكافؽ أحكاـ الدستكر كا 

 . دستكريتيا

 المطمب الثالث : المكائح كاألنظمة

مطة التنفيذية كىي كاجبة االحتراـ مف حيث أنيا المكائح ىي قرارات إدارية تنظيمية تصدرىا الس
 . تمثؿ قكاعد قانكنية عامة مجردة تمي القانكف في مرتبتيا في سمـ التدرج القانكني

كمف ثـ فإف ىذه المكائح أك األنظمة ىي بمثابة تشريعات مف الناحية المكضكعية ألنيا تتضمف 
أفرادان معينيف بصفاتيـ ال ذكاتيـ، إال أنيا قكاعد قانكنية عامة مجردة تخاطب مجمكع األفراد أك 

 . تعد قرارات إدارية مف الناحية الشكمية لصدكرىا مف السمطة التنفيذية

 :كيمكف تصنيؼ المكائح إلى عدة أنكاع ىي

المكائح التنفيذية : كىي التي تصدرىا اإلدارة بغرض كضع القانكف مكضع التنفيذ، كىي تتقيد  .1
مؾ أف تعدؿ فيو أك تضؼ إليو أك تعطؿ تنفيذهبالقانكف كتتبعو، كال تم . 

لكائح الضركرة : كىي المكائح التي تصدرىا السمطة التنفيذية في غيبة البرلماف أك السمطة  .2
التشريعية لمكاجية ظركؼ استثنائية عاجمة تيدد أمف الدكلة كسالمتيا، فتممؾ السمطة التنفيذية 

ـ أمكر ينظميا القانكف  أصالن كيجب أف تعرض ىذه القرارات عمى السمطة مف خالليا أف تنظ
 .التشريعية في أقرب فرصة إلقرارىا



المكائح التنظيمية : كتسمى أيضان المكائح المستقمة كىي المكائح التي تتعدل تنفيذ القكانيف إلى  .3
ـ بعض األمكر التي لـ يتطرؽ إلييا القانكف فتقترب كظيفتيا مف التشريع  . تنظي

ـ العاـ بعناصره لكائح الضبط : كى .4 ي تمؾ المكائح التي تصدرىا اإلدارة بقصد المحافظة عمى النظا
المختمفة، األمف العاـ كالصحة العامة ك السكينة العامة، كىي ميمة بالغة األىمية لتعمقيا مباشرة 
 بحياة األفراد كتقيد حرياتيـ ألنيا تتضمف أكامر كنكاىي كتكقع العقكبات عمى مخالفييا، مثؿ لكائح

 . المركر كحماية األغذية كالمشركبات كالمحاؿ العامة
المكائح التفكيضية : كىي المكائح التي تصدرىا السمطة التنفيذية بتفكيض مف السمطة التشريعية  .5

ـ بعض المسائؿ الداخمة أصالن في نطاؽ التشريع كيككف ليذه القرارات قكة القانكف سكاء  لتنظي
أك في حالة انعقادىاأصدرت في غيبة السمطة التشريعية   . 

 المبحث الثاني

 المصادر غير المكتوبة

 . تشمؿ المصادر غير المكتكبة لممشركعية عمى المبادئ العامة لمقانكف كالقضاء كالعرؼ كاإلدارة

 المطمب األكؿ : المبادئ العامة لمقانكف

ضركرة التزاـ اإلدارة يقصد بالمبادئ العامة لمقانكف تمؾ المبادئ التي يستنبطيا القضاء كيعمف 
بيا، كالتي يكشؼ عنيا القاضي مف خالؿ الضمير القانكني العاـ في الدكلة كيطبقيا عمى ما 

 . يعرض عميو مف منازعات

كالمبادئ العامة لمقانكف ال يشترط كركدىا في نص قانكني مكتكب فقد تككف خارجة عنو 
قتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالقيـ يستخمصيا القاضي مف طبيعة النظاـ القانكني كأىدافو اال

 . الدينية كالثقافية السائدة في المجتمع

كعمى الرغـ مف اختالؼ الفقو حكؿ القيمة القانكنية التي تتمتع بيا المبادئ العامة لمقانكف، فقد 
استقر القضاء عمى تمتع ىذه المبادئ بقكة ممزمة لإلدارة بحيث يجكز الطعف بإلغاء القرارات 

ادرة عنيا، كتتضمف انتياكان ليذه المبادئ كالتعكيض عف األضرار التي تسببيا األفرادالص  . 

كمف المبادئ القانكنية العامة التي استخمصيا مجمس الدكلة الفرنسي كأضحت قكاعدان أساسية في 
ارية، القانكف اإلدارم كنظاـ القانكف العاـ : مبدأ سيادة القانكف، كمبدأ عدـ رجعية القرارات اإلد



كمبدأ المساكاة أماـ المرافؽ العامة، كمبدأ المساكاة أماـ التكاليؼ العامة، كمبدأ الحؽ في 
 . التقاضي، كمبدأ عدـ المساس بالحقكؽ المكتسبة، كنظرية الظركؼ االستثنائية

كالقضاء اإلدارم بيذا المعنى ال يخمؽ المبادئ العامة لمقانكف إنما يقتصر دكره عمى كشفيا 
ؽ مف كجكدىا في الضمير القانكني لألمة، كلذلؾ فمف الكاجب عمى اإلدارة كالقضاء كالتحق

 . احتراميا كالتقييد بيا باعتبارىا قكاعد ممزمة شأنيا في ذلؾ شأف القكاعد المكتكبة

 المطمب الثاني : القضاء

مـز األصؿ في كظيفة القاضي تطبيؽ القكانيف كالفصؿ في المنازعات المعركضة أمامو، كىك م
قانكنان بالفصؿ في المنازعة الداخمة في اختصاصو ك إال اعتبر منكران لمعدالة، لذلؾ رسـ المشرع 
لمقاضي العادم األسمكب الذم يسمكو لفض المنازعة إذا لـ يجد في القكاعد القانكنية القائمة حالن 

 . لممنازعة

عركضة أمامو ، كىك ممـز األصؿ في كظيفة القاضي تطبيؽ القكانيف كالفصؿ في المنازعات الم
ال اعتبر منكران لمعدالة ، لذلؾ رسـ المشرع  قانكنان بالفصؿ في المنازعة الداخمة في اختصاصو كا 

 . لمقاضي األسمكب الذم يسمكو لفض المنازعة إذا لـ يجد في القكاعد القانكنية حالن لممنازعة

مؽ بتطبيؽ النصكص التشريعية كعمى ذلؾ ال يعد القضاء مصدران رسميان لمقانكف لدكره المتع
زالة التعارض المحتمؿ بينيا ، كال يتعدل القاضي ىذا األمر ليصؿ  زالة غمكضيا كا  كتفسيرىا كا 

  إلى حد خمؽ قكاعد قانكنية خارج نصكص التشريع

إال أف الطبيعة الخاصة لقكاعد القانكف اإلدارم مف حيث عدـ تقنينو كظركؼ نشأتو كتعدد 
إلى أف يتجاكز القضاء اإلدارم دكر القضاء العادم ليتماشى مع  مجاالت نشاطو ، أدل

متطمبات الحياة اإلدارية فيعمد إلى خمؽ مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم ، فيصبح القضاء مصدر 
رسمي لمقانكف اإلدارم بؿ مف أىـ مصادرىا الرسمية ، كيتعدل دكره التشريع في كثير مف 

 . األحياف

اإلدارم بعدـ خضكعيا لمقانكف المدني ، فالقاضي اإلدارم إذا لـ يجد في كتتميز أحكاـ القضاء 
المبادئ القانكنية القائمة نصان ينطبؽ عمى النزاع المعركض عميو يتكلى بنفسو إنشاء القكاعد 

 . الالزمة لذلؾ دكف أف يككف مقيدان بقكاعد القانكف المدني



سبية تقتصر عمى أطراؼ النزاع كمف جانب آخر أف أحكاـ القضاء العادم ذات حجية ن
كمكضكعو كليذا تحدد قيمتيا بكصفيا مصدران تفسيران عمى النقيض مف أحكاـ القضاء اإلدارم 

 . التي تتميز بككنيا حجة عمى الكافة

كفي ذلؾ يتبيف أف لمقضاء دكران إنشائيان كبيران في مجاؿ القانكف اإلدارم كمف ثـ فيك يشكؿ مصدران 
المشركعيةرئيسيان مف مصادر   . 

أما بالنسبة لمقضاء اإلدارم فأف أحكامو تتميز بعدـ خضكعيا لمقانكف المدني، فالقاضي اإلدارم 
إذا لـ يجد في المبادئ القانكنية القائمة نصان ينطبؽ عمى النزاع المعركض عميو يتكلى بنفسو 

يك قضاء إنشائي يبتدع إنشاء القكاعد الالزمة لذلؾ دكف أف يككف مقيدان بقكاعد القانكف المدني ف
الحمكؿ المناسبة التي تتفؽ كطبيعة ركابط القانكف العاـ كاحتياجات المرافؽ العامة، كمقتضيات 

 . حسف سيرىا كاستدامتيا كالتي تختمؼ في طبيعتيا عف ركابط القانكف الخاص

كمف جانب آخر أف أحكاـ القضاء العادم ذات حجية نسبية تقتصر عمى أطراؼ النزاع 
كعو كليذا تحدد قيمتيا بكصفيا مصدران تفسيريان عمى النقيض مف أحكاـ القضاء اإلدارم كمكض

 . التي تتميز بككنيا حجة عمى الكافة

 المطمب الثالث : العرؼ اإلدارم

العرؼ اإلدارم ىك مجمكعة القكاعد التي درجت اإلدارة عمى إتباعيا في أداء كظيفتيا في مجاؿ 
بح ممزمة ليا كتعد مخالفتيا مخالفة لممشركعية تؤدم إلى إبطاؿ معيف مف نشاطيا كتستمر فتص

 . تصرفاتيا بالطرؽ المقررة قانكنان 

كيأتي العرؼ اإلدارم في مرتبة أدنى مف مرتبة القكاعد القانكنية المكتكبة مما يستمزـ إال يخالؼ 
 . نصان مف نصكص القانكف، فيك مصدر تكميمي لمقانكف يفسر كيكمؿ ما نقص منو

تبيف مف ذلؾ أف العرؼ اإلدارم يتككف مف عنصريف : عنصر معنكم يتمثؿ في شعكر األفراد كي
كاإلدارة بأف القاعدة التي سمكتيا في تصرفاتيا أصبحت ممزمة قانكنان، كعنصر مادم يتمثؿ في 

ـ كمستمر بشرط أف يتبمكر ذلؾ بمضي الزمف  االعتياد عمى األخذ بتمؾ القاعدة بشكؿ منتظ
تقرارىاالكافي الس  . 



كمع ذلؾ فأف التزاـ اإلدارة باحتراـ العرؼ ال يحرميا مف أمكاف تعديمو أك تغييره نيائيان إذا 
ـ القاعدة التي يحكميا العرؼ بيد أف قياـ  اقتضت ذلؾ المصمحة العامة، فاإلدارة تممؾ تنظي

لمعرؼ المطبؽالعرؼ الجديد يتطمب تكفر العنصريف السابقيف فال يتككف بمجرد مخالفة اإلدارة    

أما إذا خالفت اإلدارة العرؼ في حالة فردية خاصة دكف أف تستيدؼ تعديمو أك تغييره بدافع 
  المصمحة العامة فأف قرارىا أك إجراءىا المخالؼ لمعرؼ يككف باطالن لمخالفتو مبدأ المشركعية

في مسمكيا نصان قانكنيان، كيمزـ لكجكد العرؼ اإلدارم إال يخالؼ نصان مكتكبان، فإذا خالفت اإلدارة 
 .فال يجكز القكؿ بكجكد عرؼ إدارم أك التمسؾ بو

كالعرؼ اإلدارم يعد مصدران لمقكاعد القانكنية في المجاؿ اإلدارم إال أنو ال يجكز المجكء إليو إال 
إذا لـ يجد القاضي اإلدارم في نصكص القكانيف كالمكائح ما يمكف تطبيقو لحؿ النزاع، كيمكف 

اف دكر العرؼ اإلدارم أقؿ أىمية في مجاؿ القانكف اإلدارم منو في مجاؿ القانكف القكؿ ب
الخاص، عمى اعتبار أف تككينو يتطمب فترة طكيمة مف الثبات كاالستقرار في حيف تتطكر أحكاـ 

 .القانكف اإلدارم كتتغير باستمرار

 الفصل الثاني

 موازنة مبدأ المشروعية

كحرياتيـ يقتضي كجكد قكاعد صارمة تمنع اإلدارة مف االعتداء عمى إذا كاف احتراـ حقكؽ األفراد 
مبدأ المشركعية، فأف حسف سير المرافؽ العامة كاستمرار أداء اإلدارة كظيفتيا يقتضياف منحيا 
 . مف الحرية ما يساعدىا في اتخاذ القرار المناسب في الكقت المناسب تكخيان لممصمحة العامة

ضاء كالفقو ببعض االمتيازات التي تممكيا اإلدارة كتستيدؼ مكازنة مبدأ لذلؾ اعترؼ المشرع كالق
 :المشركعية كىي

 السمطة التقديرية . 
 الظركؼ االستثنائية . 

 أعماؿ السيادة . 

 المبحـث األول

 السمطة التقديريـة



تمارس اإلدارة نشاطيا بأتباع أسمكبيف : األكؿ أف تمارس اختصاصان مقيدان كفيو يحدد المشرع 
الشركط التخاذ قراراىا مقدمان . مثمما ىك الحاؿ في ترقية مكظؼ باألقدمية فقط فإذا ما تكفرت 

صدار قرارىا بالترقية  .ىذه األقدمية فأف اإلدارة مجبرة عمى التدخؿ كا 

كاألسمكب الثاني يتمثؿ بممارسة اإلدارة اختصاصان تقديريان إذ يترؾ المشرع لإلدارة حرية اختيار 
التدخؿ في إصدار قراراتيا تبعان لمظركؼ كمف دكف أف تخضع لمرقابةكقت كأسمكب   . 

فالمشرع يكتفي بكضع القاعدة العامة التي تتصؼ بالمركنة تاركان لإلدارة تقدير مالئمة التصرؼ، 
ال كاف  ـ بو كأف ال تنحرؼ عف ىذه الغاية كا  شريطة أف تتكخى الصالح العاـ في أم عمؿ تقك

ءة استعماؿ السمطةعمميا مشكبان بعيب إسا  .  

إال أف حرية اإلدارة غير مطمقة في ىذا المجاؿ فباإلضافة إلى أنيا مقيدة باستيداؼ قراراتيا 
المصمحة العامة تككف ممزمة بإتباع قكاعد االختصاص كالشكمية المحددة قانكنان، بينما تنصرؼ 

لقانكنية التي تبرر اتخاذ القرار سمطتيا التقديرية إلى سبب القرار اإلدارم كىك الحالة الكاقعية كا
  . كالمحؿ كىك األثر القانكني المترتب عنو حاالن كمباشرة، فينا تتجمى سمطة اإلدارة التقديرية

كقد منح المشرع لإلدارة ىذه السمطة شعكران منو بأنيا أقدر عمى اختيار الكسائؿ المناسبة لمتدخؿ 
ما حاكؿ ال يستطيع أف يتصكر جميع الحاالت كاتخاذ القرار المالئـ في ظركؼ معينة ألنو مي

ـ الحمكؿ المناسبة ليا، فالسمطة التقديرية ضركرة لحسف  التي قد تطرأ في العمؿ اإلدارم كيرس
 سير العممية اإلدارية كتحقيؽ غاياتيا

 :القضاء كالسمطة التقديرية

في الرقابة عمى أعماؿ  إذا كانت السمطة التقديرية استثناءن مف مبدأ المشركعية، فما دكر القضاء
 . اإلدارة الصادرة استنادان إلى ىذه السمطة ؟

ذىب جانب مف الفقو إلى أف القضاء يمتنع عف بسط رقابتو عمى أعماؿ اإلدارة المستندة إلى 
سمطتيا التقديرية، فالقاضي بحسب رأييـ يمارس رقابة المشركعية كليس رقابة المالئمة كال يجكز 

مى اإلدارة فيجعؿ مف نفسو رئيسان لمسمطة اإلداريةلو أف يمارس سطكتو ع   

في حيف ذىب جانب آخر مف الفقو إلى جكاز تدخؿ القاضي لمراقبة السمطة التقديرية عمى 
أساس ما يتمتع بو القاضي اإلدارم مف دكر في الكشؼ عف قكاعد القانكف اإلدارم فيمكف لو أف 



ية كالمرتبطة بالمالئمة إلى قضايا تندرج تحت يحكؿ بعض القضايا المندرجة في السمطة التقدير 
  . مبدأ المشركعية تمتزـ اإلدارة بأتباعيا ك إال تعرضت أعماليا لمبطالف

كالرأم األكثر قبكالن في ىذا المجاؿ يذىب إلى أف سمطة اإلدارة التقميدية ال تمنع مف رقابة القضاء 
نما ىي التي تمنح اإلدارة مجاالن كاسعان لتقدير ال ظركؼ المالئمة التخاذ قراراتيا كىذه الحرية كا 

مقيدة باف ال تتضمف ىذه القرارات غمطان بينان أك انحرافان بالسمطة، كىي بذلؾ ال تتعارض مع مبدأ 
 . المشركعية بقدر ما تخفؼ مف اختصاصات اإلدارة المقيدة

 المبحث الثاني

 الظروف االستثنائية

استثنائية تجبرىا عمى اتخاذ بعض اإلجراءات التي تعد تكاجو اإلدارة في بعض األكقات ظركفان 
ـ العاـ كحسف سير المرافؽ العامة فتضفي عمى  غير مشركعة في الظركؼ العادية حماية لمنظا

 . إجراءاتيا تمؾ صفة المشركعية االستثنائية

ة في كعمى ذلؾ فأف الظرؼ االستثنائي أيان كانت صكرتو حربان أك ككارث طبيعية ال يجعؿ اإلدار 
منأل مف رقابة القضاء بشكؿ مطمؽ، فال يعدك األمر أف يككف تكسعان لقكاعد المشركعية تأسيسان 

 . " عمى مقكلة " الضركرات تبيح المحظكرات

فاإلدارة تبقى مسئكلة في ظؿ الظركؼ االستثنائية عمى أساس الخطأ الذم قد يقع منيا، غير أف 
بمعيار آخر كيكزف بميزاف مغاير لذلؾ الذم يكزف بو الخطأ في حالة الظركؼ االستثنائية يقاس 

  . في ظؿ الظركؼ العادية، فيستمزـ القضاء فيو أكبر مف الجسامة

كتستمد نظرية الظركؼ االستثنائية كجكدىا مف القضاء اإلدارم، غير أف المشرع قد تدخؿ 
يمارس ذلؾ بأتباع  مباشرة في بعض الحاالت لتحديد ما إذا كاف الظرؼ استثنائيان أـ ال . كىك

ـ سمطات اإلدارة في الظركؼ االستثنائية بعد كقكعيا،  أسمكبيف: األكؿ: أف يستصدر قكانيف تنظ
ـ ىذا األسمكب بحماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ ألنو يحـر السمطة التنفيذية مف المجكء إلى  كيتس

أف ىناؾ مف الظركؼ ما  سمطات الظركؼ االستثنائية إال بعد مكافقة السمطة التشريعية، كيعيبو
  يقع بشكؿ مفاجئ ال يحتمؿ استصدار تمؾ التشريعات باإلجراءات الطكيمة المعتادة

اما االسمكب الثاني فيتمثؿ في اعداد تشريعات معدة سمفا لمكاجية الظركؼ االستثنائية.كال يخفى 
حالة الظركؼ ما ليذا األسمكب مف عيكب تتمثؿ في احتماؿ إساءة اإلدارة سمطتيا في إعالف 



االستثنائية في غير كقتيا كاالستفادة مما يمنحو ليا المشرع مف صالحيات في تقييد حريات 
 . األفراد كحقكقيـ

كقد أخذ المشرع الفرنسي باألسمكب األخير إذ منحت المادة السادسة عشر مف دستكر الجميكرية 
ة مف أجؿ مكاجية رئيس الجميكرية الفرنسية سمطات كاسع 2197الخامسة الصادر عاـ 
 . الظركؼ االستثنائية

ككذلؾ فعؿ المشرع االعراقي حيث حدد المشرع العراقي ىذه الحاالت في قانكف السالمة الكطنية 
فيما يمي 2119لسنة  9رقـ   : 

اذا حدث خطر مف غارة عدائية اك اعمنت الحرب اك قامت حالة حرب اك اية حالة تيدد -1
 . بكقكعيا

2- طير في االمف العاـ اكتيديد خطير لواذا حدث اضطراب خ  . 

 . اذا حدث كباء عاـ اك كارثة عامة-3

الذم خكؿ  1009( لسنة 2كذلؾ اصدر المشرع امر قانكف الدفاع عف السالمة الكطنية رقـ )
رئيس الكزراء بعد مكافقة ىيئة الرئاسة باالجماع اعالف حالة الطكارلء في اية منطقة مف العراؽ 

ـ ، كناشىء مف حممو عند تعرض الشعب  ـ ييدد االفراد في حياتي العراقي لخطر حاؿ جسي
مستمرة لمعنؼ ، مف أم عدد مف االشخاص لمنع تشكيؿ حككمة كاسعة التمثيؿ في العراؽ اك 

 .تعطيؿ المشاركة السياسية السممية لكؿ العراقييف اك أم غرض اخر

 :القضاء اإلدارم كنظرية الظركؼ االستثنائية

ء اإلدارم دكران ميمان في تحديد معالـ نظرية الظركؼ االستثنائية، كيضع شركط يمارس القضا
ـ صالحياتيـ االستثنائية حماية لحقكؽ األفراد كحرياتيـ،  االستفادة منيا كيراقب اإلدارة في استخدا

 :كىذه الشركط ىي

الظرؼ بقياـ كجكد ظرؼ استثنائي ييدد النظاـ العاـ كحسف سير المرافؽ العامة سكاء تمثؿ ىذا  .1
 . حرب أك اضطراب أك كارثة طبيعية

ـ  .2 أف تعجز اإلدارة عف أداء كظيفتيا باستخداـ سمطاتيا في الظركؼ العادية، فتمجأ الستخدا
 . سمطاتيا االستثنائية التي تكافرىا ىذه النظرية



في أف تحدد ممارسة السمطة االستثنائية بمدة الظرؼ االستثنائي فال يجكز اإلدارة أف تستمر  .3
 . االستفادة مف المشركعية االستثنائية مدة تزيد عمى مدة الظرؼ االستثنائي

 أف يككف اإلجراء المتخذ متكازنان مع خطكرة الظرؼ االستثنائي كفي حدكد ما يقتضو .4

كلمقضاء اإلدارم دكر ميـ في الرقابة عمى احتراـ اإلدارة ليذه الشركط كىك يميز ىذه النظرية 
ادة التي تعد خركجان عمى المشركعية كيمنع القضاء مف الرقابة عمى عف نظرية أعماؿ السي

األعماؿ الصادرة استنادان إلييا . كما تتميز عف نظرية السمطة التقديرية لإلدارة التي يككف دكر 
 القضاء في الرقابة عمييا محدكدان بالمقارنة مع رقابتو عمى أعماؿ اإلدارة في الظركؼ االستثنائية

. 

ي ىذه الظركؼ يراقب نشاط اإلدارة ال سيما مف حيث أسباب قرارىا اإلدارم كالغاية فالقاضي ف
التي ترمي إلييا اإلدارة في اتخاذه كال يتجاكز في رقابتو إلى العيكب األخرل، االختصاص 

  كالشكؿ كالمحؿ كىك ما استقر عميو القضاء اإلدارم في العديد مف الدكؿ

 المبحث الثالث

ـادةنظرية أعمال السي  

اختمؼ الفقو كالقضاء في تعريؼ أعماؿ السيادة، كىي في حقيقتيا قرارات إدارية تصدر عف 
  . السمطة التنفيذية كتتميز بعدـ خضكعيا لرقابة القضاء سكاء أكاف باإللغاء أك بالتعكيض

كىي بذلؾ تختمؼ عف نظريتي السمطة التقديرية كالظركؼ االستثنائية التي ال تعمؿ إال عمى 
يع سمطة اإلدارة فيي تعد كما يذىب جانب مف الفقو خركجان صريحان عمى مبدأ المشركعيةتكس  . 

كقد نشأت أعماؿ السيادة في فرنسا عندما حاكؿ مجمس الدكلة الفرنسي أف يحتفظ بكجكده في 
  . حقبة إعادة الممكية إلى فرنسا عندما تخمى عف الرقابة عمى بعض أعماؿ السمطة التنفيذية

)الممغي( نظرية  2111( لسنة 11ميـ المشرع العراقي في قانكف السمطة القضائية رقـ )كقد است
( منو عمى أف 9اعماؿ السيادة ك قد اصبح ليا مصدرا تشريعيا في العراؽ حيث نصت المادة )

ـ  )ليس لممحاكـ أف تنظر في كؿ ما يعتبر مف أعماؿ السيادة( كاخذ بالحكـ ذاتو قانكف التنظي
حيث نص في مادتو العاشرة عمى انو )ال ينظر القضاء في كؿ  2181لسنة  210 القضائي رقـ

 .(ما يعتبر مف أعماؿ السيادة



كىك قانكف التعديؿ الثاني لقانكف مجمس شكرل  2171( لسنة 201كعند صدكر القانكف رقـ )
حكمة نص في مادتو السابعة البند خامسان عمى ما يأتي )ال تختص م 2181لسنة  19الدكلة رقـ 

 : القضاء اإلدارم بالنظر في الطعكف المتعمقة بما يأتي

أعماؿ السيادة كتعتبر مف أعماؿ السيادة المراسيـ كالقرارات التي يصدرىا رئيس الجميكرية(. -1
كيبدك أف المّشرع لـ يكتِؼ بالنص عمى أعماؿ السيادة إبؿ اعتبر المراسيـ كالقرارات التي يصدرىا 

اف  رئيس الجميكرية مف قبيؿ اعماؿ السيادة كال يخفى ماليذا التكجو مف خطكره عمى اعتبار
اغمب مايصدر مف رئيس الجميكرية ىك قرارات إدارية اليمكف تحصينيا مف رقابة القضاء كاذا 

ىذا الكضع كاف يجد مف يبرره في دكلو تتبع النظاـ الشمكلي في الحكـ كاالداره فأف الصالحيات 
 التي يمارسيا رئيس الجميكريو كالقرارات التي يصدرىا في ظؿ دستكر العراؽ الحالي اليمكف
اعتبارىا بشكؿ مف االشكاؿ مف قبيؿ أعماؿ السيادة. مما يقتضي تعديؿ المادة السابعة البند 

خامسان كالغاء ىذا االستثناء مف رقابة القضاء االدارم . كىك ما ينسجـ مع تكجو المشرع 
)يحظر  18حيت كرد النص في الماده  1009الدستكرم العراقي في الدستكر الصادر عاـ 

انيف عمى تحصيف ام عمؿ اك قرار ادارم مف الطعفالنص في القك  .) 

كمع أف المشرع في العراؽ قد نص عمى كجكد ما يسمى بأعماؿ السيادة إال أنو آثر عدـ كضع 
تعريؼ محدد ليا عمى غرار التشريعات األخرل، كترؾ ذلؾ إلى القضاء كالفقو، كالشؾ أف 

أعماؿ اإلدارة يحظى بأىمية خاصة، ألف ضركرة كضع معيار لتمييز أعماؿ السيادة عف سائر 
 . إطالؽ صفة عمؿ السيادة عمى تصرؼ إدارم معيف يمنحو حصانة مف الرقابة القضائية

كال يخفى ما ليذا األمر مف تيديد لحقكؽ األفراد كحرياتيـ، كقد ظير في سبيؿ ىذا التمييز ثالثة 
 : معايير نبينيا فيما يمي

سياسيالمطمب األكؿ: معيار الباعث ال  

معيار الباعث السياسي ىك المعيار الذم اعتمده مجمس الدكلة الفرنسي لألخذ بنظرية أعاؿ 
حجر األساس  2/9/2711الصادر في  Le Fitte السيادة ك كيعد حكـ مجمس الدكلة في قضية

  في اعتماد ىذا المعيار

ا إذا لـ يكف الباعث كبمقتضاه يعد العمؿ مف أعماؿ السيادة إذا كاف الباعث عميو سياسيان، أم
  سياسيان فإنو يعد مف األعماؿ اإلدارية التي تخضع لرقابة القضاء



كقد أخذ مجمس الدكلة بيذا المعيار ليتالفى االصطداـ مع اإلدارة ألنو معيار مرف يتيح لإلدارة 
 . التخمص مف رقابة القضاء بمجرد تذرعيا بأف الباعث عمى تصرفيا سياسي

ف ىذا المعيار نتيجة لكثرة االنتقادات المكجية لو، كذلؾ في حكمو بتاريخ إال أف المجمس عدؿ ع
في قضية 21/1/2789  Prince Napoleon  في  9/22/2770كحكـ محكمة التنازع في

  Marquigny قضية

 المطمب الثاني : معيار طبيعة العمؿ

اعتماد طبيعة العمؿ نتيجة لما كجو إلى معيار الباعث السياسي مف نقد لجأ الفقو كالقضاء إلى 
 كمفيكمو لتمييز عمؿ السيادة عف أعماؿ اإلدارة األخرل . كفي سبيؿ ذلؾ ظيرت ثالثة اتجاىات

: 

 :االتجاه األكؿ -1

ذىب االتجاه األكؿ إلى التمييز بيف العمؿ اإلدارم كالعمؿ الحككمي إذ عد العمؿ حككميان إذا 
ير عمى احتراـ دستكرىا، كسير ىيئاتيا قصد بو تحقيؽ مصمحة الجماعة السياسية كميا كالس

العامة كاإلشراؼ عمى عالقاتيا مع الدكؿ األجنبية كعمى أمنيا الداخمي، كىذا النكع مف األعماؿ 
يندرج في ضمف أعماؿ السيادة كيمتنع عف رقابة القضاء، أما النكع األخر الذم يتعمؽ بالتطبيؽ 

باإلدارة المركزية أك المحمية، كعالقات الييئات اليكمي لمقكانيف كاألشراؼ عمى عالقات األفراد 
اإلدارية، بعضيا بالبعض األخر فيندرج في ضمف أعماؿ اإلدارة االعتيادية التي تخضع لرقابة 
كفي ىذا التمييز يذىب الفقيو " ىكريك " إلى أف الميمة الحككمية تنحصر في كضع  .القضاء

مصالح الدكلة الرئيسية أما الكظيفة اإلدارية الحمكؿ لألمكر االستثنائية كالسير عمى تحقيؽ 
  فتتركز في تسيير المصالح الجارية لمجميكر

 :االتجاه الثاني -2

ذىب ىذا االتجاه إلى أف أعماؿ السيادة أك الحككمة ىي األعماؿ التي تستند إلى نصكص 
كال يخفى ما  .دستكرية أما األعماؿ اإلدارية فتستند إلى نص تشريعي عادم أك قرارات تنظيمية

ليذا االتجاه مف خطكرة ألنو يمنح اإلدارة فرصة استغالؿ الدستكر إلدخاؿ الكثير مف أعماليا في 
ضمف مجاؿ أعماؿ السيادة ال سيما أف الدستكر يتضمف أمكران ىي في الغالب ذات طبيعة إدارية 

ؽ بحتة كالنصكص الخاصة بتعييف بعض المكظفيف في حيف تخرج بعض األعماؿ مف نطا
 .أعماؿ السيادة برغـ طبيعتيا الحككمية ال لشيء إال ألف الدستكر لـ ينص عمييا صراحة



 :االتجاه الثالث -3

نتيجة لعجز االتجاىيف السابقيف عف التمييز بيف أعماؿ الحككمة كاألعماؿ اإلدارية األخرل اتجو 
ـ عمى تعريؼ أعماؿ الحككمة بأنيا تمؾ األعماؿ الت ي تصدر عف السمطة الفقو نحك أسمكب يقك

التنفيذية بخصكص عالقاتيا بسمطة أخرل كالسمطة التشريعية أك سمطة دكلة أخرل ال تخضع 
كيعتمد رأيو عمى  " Celier أعماليا لمراقبة القضاء. كقد أبز ىذا المعيار مفكض الدكلة " سيمييو

دارم قاضي أساس أف األعماؿ الحككمة ال تخضع لرقابة القضاء اإلدارم بكصؼ القاضي اإل
السمطة التنفيذية، كلما كانت السمطة التقديرية ال تخضع لرقابتو، فإف أم قرار صادر عف السمطة 

التنفيذية كيمتد أثره إلى السمطة التشريعية يخرج عف رقابة القضاء. كمف جانب أخر يتصؼ 
سمطة القاضي اإلدارم بأنو قاضي كطني ال دكلي كمف غير المعقكؿ أف تمتد رقابتو لتشمؿ 

دكلية كعمى ذلؾ فأف القرارات الصادرة عف السمطة التنفيذية بصدد عالقاتيا مع سمطة أجنبية 
 تخرج عف رقابة القضاء اإلدارم أيضان 

كأيان كاف االتجاه فأف التمييز بيف أعماؿ الحككمة كأعماؿ اإلدارة العادية بقى غير معتد بو كيفتقر 
ـ عمى أساس حصر إلى أساس قانكني كاضح مما دفع بالفقو إ لى البحث عف معيار آخر يقك

 . أعماؿ السيادة كىك المعيار الشائع في الكقت الحاضر

 المطمب الثالث : معيار القائمة القضائية

اتجو الفقياء إلى اعتماد االتجاه القضائي لتحديد ما يعد مف أعماؿ السيادة لعجزىـ عف كضع 
 . معيار لتمييز أعماؿ السيادة بشكؿ كاضح

عؿ أكؿ مف نادل بيذه الفكرة العميد " ىكريك " الذم ذىب إلى أف " العمؿ الحككمي ىك كؿ كل
 عمؿ يقرر لو القضاء اإلدارم كعمى رأسو محكمة التنازع ىذه الصفة

كبناءن عمى ذلؾ فأف تحديد أعماؿ السيادة يعتمد ما يقرره القضاء فيك يبيف ىذه األعماؿ كيحدد 
كلة الفرنسي كمحكمة التنازع في كضع قائمة ألعماؿ السيادة نطاقيا، كقد أسيـ مجمس الد

 : تتضمف مجمكعة مف األعماؿ أىميا

األعماؿ المتعمقة بعالقة الحككمة بالبرلماف -أكالن  : 

يداع ىذا  كتشمؿ قرارات السمطة التنفيذية المتعمقة بالعممية التشريعية كاقتراح مشركع قانكف كا 
الخاصة بانتخاب المجالس النيابية كالمنازعات الناشئة عنيا،  المشرع أك سحبو، ككذلؾ القرارات



قرارات رئيس الجميكرية المتعمقة بالعالقة بيف السمطات الدستكرية كممارسة الكظيفة التشريعية 
مف دستكر عاـ  21مثؿ قرار المجكء إلى السمطات االستثنائية المنصكص عمييا في المادة 

ركع قانكف لالستفتاءالفرنسي، كالمرسـك بطرح مش 2197  .  

األعماؿ المتصمة بالعالقات الدكلية كالدبمكماسية -ثانيان  : 

فقد عد مجمس الدكلة مف قبيؿ أعماؿ السيادة القرارات المتعمقة بحماية ممتمكات الفرنسييف في 
ككذلؾ األعماؿ المتعمقة  ، كرفض عرض النزاع عمى محكمة العدؿ الدكلية([26]) الخارج

  . بالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية

األعماؿ المتعمقة بالحرب -ثالثان   

كمف ىذه األعماؿ حؽ الدكلة في االستيالء عمى السفف المحايدة المكجكدة في المياه اإلقميمية 
األكامر الصادرة بتغيير اتجاه السفف أك الحجز عمييا أك عمى ما تحممو مف  كقت الحربككذلؾ

 .بضائع

كعمكمان فأف القاسـ المشترؾ بيف ىذه األعماؿ يتمثؿ في تحصينيا مف رقابة القضاء إلغاءن 
كتعكيضان، كعمى ذلؾ فقد اعتبرىا الفقو اإلدارم ثغرة في بناء المشركعية، كحكؿ القضاء رأب ىذا 

خراج بعض األعماؿ ذات الطبيعة الصدع م ف خالؿ االتجاه نحك تضييؽ نطاؽ أعماؿ السيادة كا 
اإلدارية منيا، كذلؾ اتجو مجمس الدكلة الفرنسي إلى التخفيؼ مف أثر أعماؿ السيادة فقرر إمكاف 

 . التعكيض عنيا

 بأف األضرار الناجمة عف حكادث تكصؼ بأنيا حكادث 10/1/2111فقد قرر المجمس بتاريخ 
  . الحرب تفتح لممضركر حقان في التعكيض تتحممو الدكلة استنادان إلى نصكص ليا قكة القانكف

كيبدك اف القضاء في العراؽ قد اتبع ىذا االسمكب في تحديد اعماؿ السيادة فقد قضت محكمة 
فانو كاف كانت أعماؿ السيادة حسبما جرل الفقو )…  1/9/2111التميز في حكميا الصادر في 

ضاء مف أنيا تمؾ األعماؿ التي تصدر مف الحككمة باعتبارىا سمطة حكـ ال سمطة إدارة كالق
ـ عالقتيا بالسمطات األخرل داخمية كانت أك خارجية  فتباشرىا بمقتضى ىذه السمطة العميا لتنظي
أك تتخذىا اضطراران لممحافظة عمى كياف الدكلة في الداخؿ أك في الذكد عف سيادتيا في الخارج 

ما لدفع األذل عف الدكلة في الداخؿ أك في الخارج إما  ـ عالقات الحككمة بالسمطة العامة كا  لتنظي
كىي تارة أعماال منظمة لعالقة الحككمة بالمجمس الكطني أك مجمس الدفاع كىي طكران تككف 

تدابير تتخذ لمدفاع عف األمف العاـ مف اضطراب داخمي بإعالف األحكاـ العرفية أك إعالف حالة 

http://middi.over-blog.com/2016/03/56fc0844-e106.html#_ftn26


لطكارئا فالمحكمة بعد أف قسمت أعماؿ الحككمة إلى أعماؿ اإلدارة العادية كأعماؿ تتخذىا  .(… 
ـ عالقاتيا بالسمطات األخرل أك عالقاتيا الخارجية أك تتخذىا اضطراران  بصفتيا سمطة حكـ لتنظي

ة لممحافظة عمى كياف الدكلة، نجد أف المحكمة تعكد كتفصؿ ىذه األعماؿ مف خالؿ إيراد قائم
 . باألعماؿ التي تعد مف قبيؿ أعماؿ السيادة

 الفصل الثالث

 الرقابة عمى أعمال اإلدارة

مما الشؾ فيو أف اإلدارة في قياميا بأداء كظيفتيا تممؾ أف تتقص مف بعض حقكؽ األفراد 
كحرياتيـ، كحقيا ىذا ال يمكف تركو دكف ضابط يرسـ الحدكد التي ال تتجاكزىا مما يعرض 

طالفتصرفاتيا لمب  . 

كيفرض ىذا المبدأ كجكد كسائؿ كأجيزة تراقب عمؿ اإلدارة، كتختمؼ ىذه األجيزة باختالؼ الدكلة 
كالنظـ القانكنية المتبعة فييا إال أف المستقر في اغمب الدكؿ كجكد أربعة طرؽ يضمف مف خالليا 

 :األفراد مشركعية أعماؿ اإلدارة في مكاجيتيـ كىي

 الرقابة السياسية. 
 اإلدارية الرقابة  . 

 رقابة الييئات المستقمة. 
 الرقابة القضائية . 

 المبحث األول

 الرقابة السياسية

ـ عف طريؽ الرأم العاـ كتمارسيا  تتخذ الرقابة السياسية عمى أعماؿ اإلدارة صكران مختمفة، فقد تت
المؤسسات االجتماعية كاألحزاب السياسية كالنقابات المينية . كما قد تمارس عف طريؽ 

 .المؤسسات البرلمانية

 المطمب األكؿ: الرقابة عف طريؽ الرأم العاـ

يراد بمصطمح الرأم العاـ مجمكعة اآلراء التي تسكد مجتمع معيف في كقت ما بخصكص 
 (. مكضكعات معينة تتعمؽ بمصالحيـ العامة كالخاصة



كالحزبية عف طريؽ  كيشترؾ في تككيف الرأم العاـ مختمؼ الييئات ك التنظيمات الشعبية كالنقابية
طرح أفكارىا كاتجاىاتيا كالدعكة إلييا بمختمؼ الكسائؿ التي تؤدل الصحافة كالكسائؿ السمعية 

 . كالبصرية دكران كبيران في نشرىا كتعبئة الرأم العاـ كتكجييو مف خالليا

ـ أعماؿ اإلدارة كمنعيا  مف التعسؼ كمف الكاضح اف ىذا النكع مف الرقابة لو األثر البالغ في تنظي
في استعماؿ السمطة في العراؽ السيما الصحافة التي تمارس حرية التعبير كالرأم باعتبارىا لساف 

 .األمة كالمعبرة عنيا، كالتي غالبان ما كشفت عف بعض التجاكزات مف مكظفي اإلدارة العامة

ية التعبير عف غير إف ىذا الطريؽ مف طرؽ الرقابة ال يتسع تأثيره إال في الدكؿ التي تكفؿ حر 
ـ بكاجب الرقابة كعدـ  طريؽ الرأم العاـ ك التي يبمغ فييا الرأم العاـ مف النضج ما يؤىمو القيا
الخضكع لمصالح فئات معينة تسخر اإلرادة الشعبية ك الرأم العاـ لتحقيؽ أىدافيا ك مصالحيا 

 . الخاصة فتفقد بذلؾ حقيقة تعبيرىا عف المصمحة العامة

الرأم العاـ مختمؼ الييئات كالتنظيمات الشعبية كمؤسسات المجتمع المدني  كيشترؾ في تككيف
كاالحزاب عف طريؽ طرح افكارىا كالدعكة الييا في مختمؼ الكسائؿ التي تؤدم الصحافة 
 .كالكسائؿ السمعية كالبصرية دكران كبيران في نشرىا كتعبئة الجماىير كتكجيييـ مف خالليا

 مؤسسات المجتمع المدني -1

برز مفيـك المجتمع المدني في اطار افكار كرؤل بعض المفكريف كالفالسفة خالؿ القرنيف السابع 
عشر كالثامف عشر كالتي تعتمد افكارىـ اساسان عمى اف االنساف يستمد حقكقو مف الطبيعة ال مف 

فاؽ قانكف يضعو البشر كىذه الحقكؽ لصيقة بو تثبت بمجرد كالدتو. كاف المجتمع المتككف مف ات
المكاطنيف قد ارتأل طكاعية الخركج مف الحالة الطبيعية ليككف حككمة نتيجة عقد اجتماعي 

 .اختمفكا في تحديد اطرافو

كالمفيـك المستقر لممجتمع المدني يقـك عمى اساس انو مجمكعة المؤسسات كالفعاليات كاالنشطة 
ية التي ينيض عمييا البنياف التي تحتؿ مركزان كسطيان بيف العائمة باعتبارىا الكحدة االساس

االجتماعي كالنظاـ القيمي في المجتمع مف ناحية كالدكلة كمؤسساتيا كاجيزتيا ذات الصبغة 
 الرسمية مف جية اخرل

ـ بدكر ميـ في ضماف احتراـ الدستكر كحماية  كبيذا المعنى فاف منظمات المجتمع المدني تساى
في احداث التغيير السممي كالتفاىـ الكطني مع  حقكؽ االفراد كحرياتيـ كتمثؿ االسمكب االمثؿ

السمطة في سبيؿ تعزيز الديمقراطية كتنشئة االفراد عمى اصكليا كآلياتيا. فيي الكفيمة باالرتقاء 



بالفرد كبث الكعي فيو كتعبئة الجيكد الفردية كالجماعية لمتأثير في السياسات العامة كتعميؽ 
فمفيـك احتراـ الدستكر كسيادة القانك  . 

كمف الجدير بالذكر اف العراؽ قد اىمؿ دكر ىذه المؤسسات في كقت سيطرت فيو السمطة 
التنفيذية عمى السمطتيف التشريعية كالقضائية اعتباران مف تأسيس الدكلة العراقية كصدكر القانكف 

رغـ ما منحو ىذا الدستكر مف ضمانات في تأسيسيا 2119االساسي العراقي عاـ  . 

( مف القانكف االساسي التي منحت الممؾ حؽ تقييد 11في نص المادة ) كمف ذلؾ ما كرد
( الصادر 21الحريات بمراسيـ اثناء عطمة البرلماف اك فضو اك حمو ككاف. السيما المرسـك رقـ )

الذم الغت فيو الحككمة كافة الجمعيات كالنكادم كدكر التمثيؿ المجازة في  2199في ايمكؿ عاـ 
( جمعية كناد في كافة انحاء العراؽ917كالذم بمغ عددىا ) العراؽ في ذلؾ الكقت  . 

ـ الجميكرم رغـ ما تحكيو الدساتير الجميكرية  كاستمر الكضع عمى ما ىك عميو في ظؿ النظا
دخؿ  1001مف ضمانات تأسيس ىذه المؤسسات. غير إنو كبعد سقكط النظاـ الدكتاتكرم عاـ 

لمجتمع المدني غير اف انتشارىا لـ ينعكس بقكة عمى العراؽ مرحمة جديدة انتشرت فيو مؤسسات ا
 .المجاؿ السياسي كلعؿ ذلؾ عائدان الى عدـ النضج كالكعي الالزميف الدارتيا

حرية تأسيس الجمعيات  -( منو:)) اكالن:11فقد اكرد دستكر جميكرية العراؽ الحالي في المادة )
ـ ذ ال يجكز اجبار احد  -لؾ القانكف. ثانيان:كاالحزاب السياسية اك االنضماـ الييا مكفكلة كينظ

عمى االنضماـ الى أم حزب اك جمعية اك جية سياسية اك اجباره عمى االستمرار في العضكية 
 .(( فييا

 .كسائؿ االعالـ -2

ـ في تعبئة الرأم العاـ الشعبي مف خالؿ كتابات  تمعب كسائؿ االعالـ دكران سياسيان ميمان يساى
ـ في كاقكاؿ المفكريف كالص حؼ كالفضائيات المرأية كالمسمكعة كاالجتماعات كالندكات التي تساى

اطالع الجماىير عمى المشاكؿ االكثر إلحاحان كالتي يتعرض ليا المجتمع كتككف مراقب جماعي 
لصالح الشعب مف خالؿ انتقاد سياسات الحكاـ ككشؼ فضائحيـ كفسادىـ كانتياكيـ لسيادة 

 .القانكف

يةاالحزاب السياس -3 . 



مف اساسيات العمؿ الديمقراطي اف تسعى االحزاب السياسية الى تحقيؽ االتصاؿ الجماىيرم. 
ـ بو االحزاب السياسية ىك السعي لمحصكؿ عمى تأييد االفراد لبرامجيا  فالدكر االساسي الذم تقك

تخاب. السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي تعد بتنفيذىا اذا ما كصمت الى السمطة عبر االن
 .كحتى تحقيؽ ذلؾ تبقى االحزاب مراقبة لعمؿ االداره لضماف احتراميا لمدستكر كسيادة القانكف

كمف الجدير بالذكر اف ىذه الفرصة لـ تتح لالحزاب السياسية في العراؽ فقد ضمف القانكف 
ب التعددية السياسية كالتداكؿ السممي لمسمطة كلـ تكف االحزا 2119االساسي العراقي لعاـ 

ـ الجميكرم رغـ ما حققتو ثكرة الرابع عشر مف تمكز عاـ  السياسية باحسف حاالن في ظؿ النظا
مف منجزات عف طريؽ منح االحزاب السياسية حرية العمؿ كتشكيؿ حككمة ائتالفية  2197

 .ضمت كافة االحزاب الكطنية القائمة

تأسيس الدكلة العراقية كحتى عاـ اذ اف الكاقع العممي لطبيعة النظاـ السياسي في العراؽ منذ 
يخمك مف ضمانة كجكد احزاب سياسية قكية كمعارضة، قادرة عمى مراقبة السمطة كردىا  1001

 .الى الصكاب اذا ما انحرفت عنو احترامان لمدستكر كحقكؽ كحريات االفراد

 . المطمب الثاني : الرقابة عف طريؽ البرلماف

ة البرلماف عمى أعماؿ السمطة التنفيذية كذلؾ عف طريؽ يتمثؿ ىذا الطريؽ مف الرقابة برقاب
ـ التي قد يجد البرلماف أنيا عمي قدر مف الكجاىة  الشكاكل المقدمة مف األفراد ك المتظمنة طمباتي

 مما يدعك إلى مكاجية الكزراء بحؽ السؤاؿ أك االستجكاب أك سحب الثقة مف الكزارة كميا

ىك مرسـك في الدستكر، كىي تختمؼ مف دكلة إلى أخرل  كيتحدد شكؿ الرقابة البرلمانية بما
ـ األخرل، حيث تككف الكزارة  ـ النيابية منيا في النظ كتككف الرقابة البرلمانية أقكل في النظ

 مسؤكلة أماـ البرلماف مسؤكلية تضامنية ناىيؾ عف المسؤكلية الفردية لكؿ كزير عف أعماؿ كزارتو
. 

البرلماف عمى أعماؿ الحككمة احترامان لمبدأ المشركعية عف طريؽ  كقد كفؿ الدستكر العراقي رقابة
تكجيو السؤاؿ حكؿ أمر يجيمو أحد النكاب ، فقد اجاز لخمسة كعشريف عضكان في االقؿ مف 
مجمس النكاب طرح مكضكع عاـ لممناقشة الستيضاح سياسة كاداء مجمس الكزراء، كلعضك 

تكجيو استجكاب الى رئيس مجمس الكزراء اك  مجمس النكاب كبمكافقة خمسة كعشريف عضكان،
 .الكزراء، لمحاسبتيـ في الشؤكف التي تدخؿ في اختصاصيـ



/ ثامنان مف الدستكر اف لمجمس النكاب سحب الثقة مف احد الكزراء 12كقد كرد في المادة 
طمب  باالغمبية المطمقة، كيعد مستقيالن مف تاريخ قرار سحب الثقة، كما يممؾ المجمس بناءن عمى

خمس اعضائو كباالغمبية المطمقة لعدد اعضائو سحب الثقة مف رئيس مجمس الكزراء بعد 
 .استجكاب كجو لو

كلكف مع ما تتمتع بو الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ اإلدارة مف أىمية فإف دكرىا مقيد غالبان 
دة الحككمة لك صادؼ باإلرادة الحزبية السائدة في البرلماف التي تككف في أحياف متكافقة مع إرا

ـ كالحكـ كىنا يختفي دكر الرقابة السياسية كال تحقؽ  أنيا مف الحزب نفسو فتككف الحككمة الخص
ـ  الحماية الكافية لألفراد ضد تعسؼ اإلدارة خاصة في الدكؿ غير النيابية أك التي تأخذ بنظا

دـ نضج الكعي السياسي الحزب الكاحد مما يقتضي تعزيزىا بنكع أخر مف أنكاع الرقابةكما اف ع
لدل اعضاء البرلماف كافتقارىـ الى الخبرة كضعؼ المعارضة قد تؤدم الى ضعؼ ىذه الضمانة 

 .كيختفي دكرىا الحقيقي في حماية حقكؽ االفراد كحرياتيـ

 المبحث الثاني

 الرقابة اإلدارية

صرفاتيا لمبحث في الرقابة اإلدارية تتمثؿ في الرقابة الذاتية التي تقـك بيا اإلدارة عمى ت
مشركعيتيا كمالءمتيا فيي رقابة مشركعية مف حيث مكافقتيا لمقانكف بمعناه العاـ كرقابة مالئمة 

 . مف حيث تناسبيا مع اليدؼ الذم تسعى اإلدارة إلى تحقيقو

كتبدك أىمية ىذا النكع مف الرقابة في إتاحة الفرصة لإلدارة التي تصدر قراران خاطئان أف تعيد 
في قراراىا فتصححو تعديالن أك إلغاءن أك تبديالن، كفي ذلؾ حفظ لكرامة اإلدارة عندما النظر 

تكتشؼ عدـ مشركعية تصرفيا أك عدـ مالئمتو باإلضافة إلى أف ىذا النكع مف الرقابة مجاني كال 
  . يتطمب أم رسـك أك مصاريؼ

ـ بشكؿ تمقائي كأما عف طريؽ تظمـ ذكم الش أفكىذه الرقابة أما أف تت  . 

 المطمب األكؿ: الرقابة التمقائية

ـ اإلدارة تمقائيان ببحث كمراجعة تصرفاتيا لفحص  يتحقؽ ىذا النكع مف الرقابة اإلدارية عندما تقك
مشركعيتيا كمدل مكافقتيا لمقانكف كمالئمتيا لميدؼ المرجك منيا، فتعمد إلى تصحيح تصرفاتيا 

مكظؼ أك الجية التي أصدرت القرار، كقد يمارسيا إلغاءن أك تعديالن كقد يمارس ىذه الرقابة ال



الرئيس اإلدارم بما لو مف سمطة رئاسية عميو، أك الييئة المركزية بما ليا مف كصايا إدارية عمى 
 . الييئات الالمركزية

ـ ىذه الرقابة بناءن عمى تقارير لجنة أك ىيئة إدارية أخرل ميمتيا مراقبة أعماؿ اإلدارة  كقد تت
إلغاء قراراتيا غير المشركعة أك إبالغ الرئيس اإلدارم بما يتكشؼ ليا مف مخالفات فتعمؿ عمى 

  . قانكنية ليتخذ اإلجراء المناسب بخصكصيا

 المطمب الثاني: الرقابة بناءن عمى تظمـ

تمارس ىذه الرقابة عندما تكتشؼ اإلدارة عدـ مشركعية تصرفيا أك عدـ مالئمتو نتيجة تظمـ 
ب المصمحة، كتختمؼ ىذه التظممات بحسب األىمية التي يمنحيا إياىا يقدـ إلييا مف صاح

المشرع، فتككف إجبارية أحيانان عندما يمـز األفراد باتباعيا قبؿ سمكؾ طريؽ الطعف القضائي 
فيككف شرطان لقبكؿ دعكل اإللغاء، مثمما فعؿ المشرع العراقي، حيث أخذ بفكرة التظمـ الكجكبي ك 

بالنسبة لدعكل اإللغاء يجعمو ق شرطان عامان  . 

ـ كالئيَا أك رئاسيان أك إلى لجنة إدارية  أما مف حيث الجية التي يقدـ إلييا التظمـ فقد يككف التظم
 . متخصصة

ـ الذم يقدـ إلى الجية التي أصدرت القرار كيطمب إلييا إلغاء  -أكالن  التظمـ الكالئي: كىك التظم
ـ القرار أك تعديمو أك سحبو لعدـ مشركعيتو  ـ اإلدارة بعد ذلؾ بفحص التظم أك عدـ مالئمتو كتقك

 لمتأكد مف مدل مشركعيتو كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادم ما شابو مف عيكب

ـ الرئاسي: كىذا التظمـ يقدـ مف صاحب المصمحة إلى رئيس مف صدر عنو القرار  -ثانيان  التظم
ـ كقد يمجأ صاحب الشأف إلى ىذا النكع مف التظ ـ الكالئي محؿ التظم ـ بعد استنفاذ طريؽ التظم م

 .إذا ما أصرت الجية التي أصدرت القرار عمى رأييا كرفضت تظممو

التظمـ المكجو إلى لجنة متخصصة -ثالثان  : 

ـ تشكيميا كفؽ شركط  ـ إلى لجنة إدارية خاصة يت يشترط المشرع في بعض األحياف أف يقدـ التظم
ـ التظمـ معينة يناط بيا النظر في مدل مشركعية  كمالئمة القرارات الصادرة عف اإلدارة كالتي يت

 . منيا



كتفصؿ ىذه المجاف في التظممات المقدمة إليا مف دكف الرجكع إلى الرئيس اإلدارم كغالبان ما 
ينتيي تطكر ىذه المجاف إلى انتقاليا نحك الرقابة القضائية كما ىك الشأف في مجمس الدكلة 

 . الفرنسي

الرقابة اإلدارية فيي ليست كافية لضماف مشركعية تصرفات اإلدارة في مكاجية كأيان كانت صكرة 
األفراد إذ أنيا تفتقر إلى االستقالؿ كالحياد فيي تجمع صفتي الخصـ كالحكـ كال يأمف جانبيا مف 

ىذه الجية برغـ ما تتميز بو ىذه الرقابة مف يسر إجراءاتيا كقمة تكاليفيا بالمقارنة مع الرقابة 
ائيةالقض  . 

 المبحث الثالث

 الرقابـــة القضائيـــة

ـ كأجدل صكر الرقابة ك اكثرىا ضمانان لحقكؽ األفراد  تعد رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة أى
كحرياتيـ لما تتميز بو الرقابة القضائية مف استقالؿ كحياد . كما تتمتع بو أحكاـ القضاء مف قكة 

ال تعرض المخالؼ لممسألةكحجية يمتزـ الجميع بتنفيذىا كاحترا ميا بما في ذلؾ اإلدارة . كا   . 

كمف المستقر كجكد نكعيف مف نظـ الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة ال يميز النكع األكؿ بيف 
األفراد كاإلدارة في مراقبة تصرفاتيـ كيخضعيـ لنظاـ قضائي كاحد ىك القضاء العادم، كيسمى 

ـ فيو التمييز بيف منازعات بنظاـ القضاء المكحد . أما الث اني فيسمى نظاـ القضاء المزدكج كيت
األفراد كيختص بيا القضاء العادم كالمنازعات اإلدارية كتخضػع لقضاء متخصص ىك القضاء 

 . اإلدارم

 المطمب األكؿ : نظاـ القضاء المكحد

، كمقتضاه أف يسكد ىذا النظاـ في إنكمترا كالكاليات المتحدة األمريكية كبعض الدكؿ األخرل
ـ  تختص جية قضائية كاحدة بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بيف األفراد أنفسيـ أك بيني

 كبيف اإلدارة أك بيف الييئات اإلدارية نفسيا

كىذا النظاـ يتميز بأنو أكثر اتفاقان مع مبدأ المشركعية إذ يخضع األفراد كاإلدارة إلي قضاء كاحد 
ح بمنح اإلدارة أم امتيازات في مكاجية األفرادباإلضافة إلي اليسر في كقانكف كاحد مما ال يسم

إجراءات التقاضي إذا ما قكرنت بأسمكب تكزيع االختصاصات القضائية بيف القضاء العادم 
 . كاإلدارم في نظاـ القضاء المزدكج



فره لإلدارة كمع ذلؾ فقد كجو النقد إلي ىذا النظاـ مف حيث انو يقضي عمى االستقالؿ الكاجب تك 
بتكجييو األكامر إلييا مما يعيؽ أدائيا ألعماليا، مما يدفع اإلدارة إلي استصدار التشريعات التي 

 . تمنع الطعف في قراراتيا، كال يخفى ما ليذا مف إضرار بحقكؽ األفراد كحرياتيـ

كظفيف كمف جانب آخر فأف نظاـ القضاء المكحد يؤدم إلي تقرير مبدأ المسؤكلية الشخصية لمم
ذا مػا قرر القضاء  مما يدفعيـ إلي الخشية مف أداء عمميـ بالكجو المطمكب خكفان مف المساءلة، كا 

تضميف المكظفيف بناءن عمى ىذا المبدأ فانو يحرـ المضركريف مف اقتضاء التعكيض المناسب 
  لضعؼ إمكانية المكظؼ المالية غالبان 

 المطمب الثاني : نظاـ القضاء المزدكج

ـ ى ذا النظاـ عمى أساس كجكد جيتيف قضائيتيف مستقمتيف، جية القضاء العادم كتختص يقك
بالفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف األفراد أك بينيـ كبيف اإلدارة عندما تتصرؼ كشخص مف 

 .أشخاص القانكف الخاص، كيطبؽ القضاء عمى ىذا النزاع أحكاـ القانكف الخاص

صؿ في المنازعات التي تنشأ بيف األفراد كاإلدارة عندما تظير كجية القضاء اإلدارم تختص بالف
األخيرة بصفتيا صاحبة السمطة كتتمتع بامتيازات ال يتمتع بيا األفراد كيطبؽ القضاء اإلدارم 

 . عمى المنازعة قكاعد القانكف العاـ

ـ في الكثير مف الدكؿ كبمج يكا كاليكناف، كتعد فرنسا ميد القضاء اإلدارم كمنيا انتشر ىذا النظا
كمصر، كالعراؽ، لما يتمتع بو مف خصائص ميمة، فالقضاء اإلدارم قضاء إنشائي يسيـ في 
خمؽ قكاعد القانكف العاـ المتميزة عف القكاعد العادية في ظؿ القانكف الخاص كالتي يمكف مف 

 . خالليا تحقيؽ المصمحة العامة كحماية حقكؽ األفراد كحرياتيـ

ص يمارس الرقابة عمى اعماؿ السمطة التنفيذية يمثؿ ضمانة حقيقية كاف كجكد قضاء متخص
لحقكؽ االفراد كحرياتيـ في مكاجية تعسؼ االدارة، كتتجمى اىمية كجكد قضاء ادارم متخصص 
لمفصؿ في المنازعات االدارية في اف رقابة القضاء عمى اعماؿ االدارة تعتبر الجزاء االكبر لمبدأ 

لة لسالمة تطبيؽ القانكف كالتزاـ حدكدة كبو تكتمؿ عناصر الدكلة القانكنية الشرعية كالضمانة الفعا
 .كحماية حقكؽ كحريات االفراد مف جكر كتعسؼ االدارة

كال شؾ في أف نظاـ القضاء المزدكج كاف قد نشأ أساسا عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات كمف 
ف اإلدارة طرفان فييا احترامان مقتضاه منع القضاء العادم مف النظر في المنازعات التي تكك 

الستقالؿ السمطة التنفيذية، كىك ما كفر لمقضاء اإلدارم الكثير مف االستقالؿ كالخصكصية 



نشاء قكاعد القانكف اإلدارم المتميزة أصال عف  يناسب كظيفتو في الفصؿ بالمنازعات اإلدارية كا 
 قكاعد القانكف الخاص

في المنازعات اإلدارية ك البساطة في اإلجراءات ضمانان  كقد اتسـ القضاء اإلدارم بسرعة الفصؿ
لحسف سير المرافؽ العامة، األمر الذم تمميو طبيعة المنازعات اإلدارية كتعمقيا بالمصمحة العامة 

 .غالبان 

ـ انشائيا بصدكر القانكف رقـ   2171لسنة  201كتعد محكمة القضاء االدارم في العراؽ التي ت
( ركنان ميمان مف اركاف  2181لسنة  19الثاني لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ )قانكف التعديؿ 

احتراـ القانكف فتختص بالنظر في صحة االكامر كالقرارات االدارية التي تصدر عف المكظفيف 
 .كالييئات في دكائر الدكلة كالتعكيض عنيا

 :فقد كرد في المادة السابعة / ثانيان مف القانكف اعاله

مف اسباب الطعف بكجو خاص ما يمي يعتبر )) :- 

 .اف يتضمف االمر اك القرار خرقان اك مخالفة لمقانكف اك االنظمة كالتعميمات -1

 .اف يككف االمر اك القرار قد صدر خالفان لقكاعد االختصاص اك معيبان في شكمو -2

ات اك تفسيرىا اك اف يتضمف االمر اك القرار خطأ في تطبيؽ القكانيف اك االنظمة اك التعميم -3
فيو اساءة اك تعسؼ في استعماؿ السمطة كيعتبر في حكـ القرارات اك االكامر التي يجكز الطعف 
فييا رفض اك امتناع المكظؼ اك الييئات في دكائر الدكلة كالقطاع االشتراكي عف اتخاذ قرار اك 

 .(( امر كاف مف الكاجب عميو اتخاذه قانكنان 

قضاء المزدكج بعض النقد مف حيث أف كجكد جيتيف قضائيتيف في اال انو كجو إلي نظاـ ال
رباؾ األفراد في اختيار جية التقاضي كيؤدم  الدكلة يؤدم مف جانب إلي تعقيد في اإلجراءات كا 

 .مف جانب آخر إلي تنازع في االختصاص القضائي بيف القضاء العادم كالقضاء اإلدارم

إنشاء مرجع لمفصؿ في تنازع االختصاص سكاء أكاف إال أف ىذه المشكمة أمكف حميا عف طريؽ 
التنازع إيجابيا أـ سمبيان . كفي فرنسا تـ إنشاء محكمة تنازع االختصاص التي تعد مكممة لنظاـ 

  القضاء المزدكج، كتعمؿ عمى فض التنازع عمى االختصاص أك التعارض بيف األحكاـ



 97العميا المنشأة بمكجب القانكف رقـ  كذلؾ فاف المشرع المصرم عيد إلي المحكمة الدستكرية
عمى أف تختص  19/1. حسـ مشكمة تنازع االختصاص، حيث تنص المادة 2181لسنة 

الفصؿ في تنازع االختصاص بتعيف الجية المختصة مف جيات القضاء أك "……… المحكمة 
ذ حكميف الييئات ذات االختصاص القضائي كما تختص بالفصؿ في النزاع الذم يقـك بشأنو تنفي

نيائييف صادر أحدىما مف أية جية مف جيات القضاء أك ىيئة ذات اختصاص قضائي كاألخرل 
 ."مف جية أخرل

ىيأة  2171لسنة  201اما في العراؽ فقد انشأ المشرع في قانكف تعديؿ قانكف مجمس شكرل رقـ 
يف اعضاء تنازع االختصاص تتالؼ مف ستة اعضاء : يختار رئيس محكمة التمييز ثالثو مف ب

المحكمو ، اما الثالثو االخريف فيختارىـ رئيس مجمس شكرل الدكلة مف بيف اعضاء المجمس 
كتجتمع الييأة برئاسة رئيس محكمة التمييز لتتكلى النظر في التنازع الحاصؿ في االختصاص 

 . بيف القضاء االدارم كالمحاكـ المدنيو كتتخذ الييأة قراراتيا باالتفاؽ اك االكثرية

باب الثانيال  

مهفي نشأة القضاء اإلداري وتنظي  

يرجع الفضؿ في نشأة القضاء اإلدارم بصفة عامة إلي القضاء اإلدارم الفرنسي الذم أسيـ في 
 . إبراز دكره ككضع مبادئو بشكؿ ال يمكف تجاىمو

ـ القضاء اإلدارم الفرنسي كنعرض  كعمى ذلؾ نجد أف مف المناسب أف نبحث في نشأة كتنظي
ـ القضاء اإلدارم في العراؽ بإيجاز إلي القضاء اإلدارم المصرم قبؿ أف ندرس تنظي . 

 : كسيككف ذلؾ في ثالثة فصكؿ عمى التكالي

 . الفصؿ األكؿ : نشأة القضاء اإلدارم كتنظيمو في فرنسا

 . الفصؿ الثاني : نشأة القضاء اإلدارم كتنظيمو في مصر

و في العراؽالفصؿ الثالث : نشأة القضاء اإلدارم كتنظيم  . 

 الفصل االول

انشأة القضاء اإلداري في فرنس  



لمكقكؼ عمى نشأة القضاء اإلدارم في فرنسا البد لنا مف التطرؽ إلي بداية ظيكره كتنظيمو كنبيف 
 . ذلؾ تباعان في مبحثيف

 المبحث األول

اسانشأة القضاء اإلداري في فرن  

إلي الدكؿ األخرل ككاف ظيكر ىذا النظاـ تعد فرنسا بحؽ ميد القضاء اإلدارم كمنيا انتشر 
ـ في األساس عمى مبدأ  2871نتيجة لألفكار التي جاءت بيا الثكرة الفرنسية عاـ  التي تقك

الفصؿ بيف السمطات كمف مقتضياتو منع المحاكـ القضائية القائمة في ذلؾ الكقت مف الفصؿ 
السمطة القضائيةفي المنازعات اإلدارية لمحفاظ عمى استقالؿ اإلدارة تجاه   . 

نص عمى إلغاء  2810أغسطس  19-21كتأكيدان ليذا االتجاه أصدر رجاؿ الثكرة قانكف 
نشاء ما يسمى باإلدارة القاضية أك الكزير  المحاكـ القضائية التي كانت تسمى بالبرلمانات كا 

 . القاضي كمرحمة أكلى قبؿ إنشاء مجمس الدكلة الفرنسي

ـ إلييا كتقديـ كفي مرحمة اإلدارة القاضية  كاف عمى األفراد المجكء إلي اإلدارة نفسيا لمتظم
الشككل، فكانت اإلدارة ىي الخصـ كالحكـ في الكقت ذاتو ككاف ىذا األمر مقبكالن إلي حد ما في 

التعسفية” البرلمانات“ ذلؾ الكقت بسبب السمعة السيئة لقضاء   . 

بميكف بكنابرت كضعت المبنة األكلى في عيػد نا 2811ديسمبر  21كبنشكء مجمس الدكلة في 
لمقضاء اإلدارم الفرنسي مع أف اختصاص المجمس كاف أكؿ األمر استشاريان يتطمب تصديؽ 
القنصؿ. كبسبب الثقة التي كاف يحضى بيا المجمس لـ يمبث أف منح اختصاصان قضائيان باتان 

2781مايك  19دكف الحاجة إلي تعقيب جية أخرل ككاف ذلؾ بالقانكف الصادر في   . 

كمع أف ىذا القانكف خكؿ المجمس سمطة البت النيائي في المنازعات اإلدارة فانو أبقى عمى 
اختصاص اإلدارة القاضية فال يممؾ األفراد المجكء إلي مجمس الدكلة إال في األحكاؿ التي ينص 

ائيان كاستمر ىذا عمييا القانكف كفيما عدا ذلؾ تختص بو اإلدارة القاضية . مما أكجد ازدكاجان قض
عندما قبؿ مجمس الدكلة دعكل قدميا أحد األفراد مباشرة  2771ديسمبر  21الكضع حتى تاريخ 

كترتب عمى حكمو فييا أف اصبح مجمس الدكلة  Cadot مف دكف المركر عمى اإلدارة في قضية
 . صاحب االختصاص العاـ في المنازعات اإلدارية



اـ مجمس الدكلة حدد المشرع اختصاصات مجمس الدكلة عمى كبسبب تراكـ العديد مف القضايا أم
سبيؿ الحصر أصبحت المحاكـ اإلدارية التي كانت تسمى مجالس األقاليـ صاحبة االختصاص 

 .العاـ في المنازعات اإلدارية

ثـ أعقب ذلؾ بعض المراسيـ كالقرارات التي تضمنت بعض اإلصالحات منيا المراسيـ األربعة 
المتعمقة بتحديد النظاـ األساسي لمعامميف في المجمس كتنظيمو  2111كليك ي 10الصادرة في 

ـ بثالثة مراسيـ أخرل في   2189أغسطس  11الداخمي كنشاطو القضائي، كتـ تعديؿ ىذا التنظي
2178كأخيران في  2172يناير  21كآخر في  2170يناير  29كبمرسـك في   . 

 المبحث الثاني

 تنظيم مجمس الدولة الفرنسي

مثؿ مجمس الدكلة في فرنسا قمة القضاء اإلدارم فيك يعمك عمى المحاكـ اإلدارية سكاء أكانت ي
 نكعية أـ متخصصة

كيمتاز أعضاء المجمس بمؤىالت عالية كمتنكعة، كيرأس المجمس رئيس الكزراء أك الكزير األكؿ 
ـ العمؿ في المجمس بحيث يعمؿ األعضاء األص ـ تقسي غر سنان عمى كعند غيابو كزير العدؿ يت

 .(تحضير القضايا كالممفات بينما يتـ اتخاذ القرارات النيائية مف األعضاء األكبر سنان 

يتككف  2191سبتمبر  10المعدؿ بالمرسـك في  2199يكليك  12ككفقان لممرسـك الصادر في 
 : المجمس مف األعضاء اآلتيف

المندكبكف –أكالن   Les auditeurs : 

ـ مف بيف خريجي المدرسة كىـ يشغمكف أدنى درجات  ـ تعييني السمـ اإلدارم في المجمس كيت
ـ نقميـ إلي كظيفة أخرل في حالة عدـ  الكطنية لإلدارة الذيف يقضكف مدة سنتيف تحت االختبار يت

  إثبات كفاءتيـ في العمؿ

ـ إلي  ـ ترقيتي كيقسمكف إلي درجتيف الدرجة األكلى تكضع في السمـ األكؿ لمجياز اإلدارم كيت
لدرجة الثانية في حالة إثبات كفائتيـ، كقد كانت الفكرة األساسية تقـك عمى أساس اقتصار عمؿ ا

المندكبيف عمى التمريف كالتدرب عمى عمؿ المجمس، أما اآلف فانيـ يشارككف بشكؿ فاعؿ في 
 . دراسة كتحضير ممفات القضايا



النكاب –ثانيان   Les maitres de requetes : 

ـ اختيار  ثالثة أرباعيـ مف المندكبيف مف الدرجة األكلى كيعيف الربع األخير منيـ مف كيت
 : الحككمة مف خارج المجمس بشرط أف يتكفر فييـ أمراف

 . األكؿ : بمكغ الثالثيف مف العمر عمى األقؿ

 . الثاني : أف ال تقؿ خدمتيـ داخؿ اإلدارة العمكمية عف عشر سنكات

بشأف مكضكع النزاع كيختار مف بينيـ مفكضك الحككمة الذيف كيتكلى النكاب تقديـ المطالعة 
ـ كيقكمكف بدراسة الدعاكل المطركحة أماـ المجمس مف ناحية الكقائع كالقانكف  يعينكف بمرسك

 . كيتكلكف تكييفيا كاستخالص حكـ القانكف فييا

يضمنكنيا  كىـ ال يمثمكف الحككمة كما تكحي تسميتيـ فيـ يعبركف عف كجية نظر القانكف التي
في ما يمكف اعتباره مشركع حكـ كاف لو في كثير مف األحياف دكر ميـ في تأسيس العديد مف 

  مبادئ القانكف العاـ

مستشارك الدكلة في الخدمة العادية -ثالثان  : Les conseillers d`Etat en service 
ordinaire 

ـ كيختار ا ـ مف بيف النكاب عف طريؽ ترقيتي ـ اختيار ثمثيي لثمث الباقي مف الحككمة بشرط كيت
 . بمكغيـ سف الخامسة كاألربعيف

كيتكلى ىؤالء مناقشة القضايا المعركضة عمى المجمس كاتخاذ القرارات النيائيػة كيبمغ عددىـ 
( مستشاران 81حاليان )  . 

رؤساء األقساـ -رابعان   Presidents de Section : 

اـ المجمس الخمسة كىي أربعة أقساـ إدارية كيبمغ عددىـ خمسة كيتكلكف إدارة العمؿ في أقس
)قسـ المالية، قسـ الداخمية، قسـ األشغاؿ العامة، القسـ االجتماعي ( كالقسـ الخامس منيا كىك 

 . القسـ القضائي الذم يختص بالفصؿ في المنازعات اإلدارية

نائب رئيس المجمس -خامسان   Vice president : 



ئيس المجمس كىك الكزير األكؿ أك رئيػس الكزراء كفي حالة كىك الرئيس الفعمي لممجمس الف ر 
غيابو كزير العدؿ يقتصر عممو عمى تكلي رئاسة الجمعية العمكمية لممجمس في المناسبات 

 . الرسمية ضمانان النتقاؿ مجمس الدكلة عف السمطة التنفيذية

عارض كمنيـ بجانب ىؤالء األعضاء الدائميف ىناؾ فئات تسيـ في أعماؿ المجمس بشكؿ 
مستشارك الدكلة في الخدمة غير العادية الذيف يتكلكف المشاركة في بعض االختصاصات 

اإلدارية دكف القضائية كىـ مف كبار المكظفيف أك المتقاعديف أك الشخصيات المعركفة تعينيـ 
 . الحككمة لمدة أربع سنكات قابمة لمتجديد بشرط انقضاء سنتيف عمى عمميـ خارج المجمس

ؾ يممؾ الكزراء الحضكر إلي المجمس كالمشاركة في المناقشات باستثناء القسـ القضائي كمف كذل
 . حقيـ أف يطمبكا مف المجمس استدعاء أم شخص لإلدالء برأيو في القضايا المعركضة

كيالحظ أف أعضاء مجمس الدكلة ال يتمتعكف بمبدأ عدـ القابمية لمعزؿ مف الناحية القانكنية عمى 
ع الفعمي كتاريخ المجمس في مكاجية الحككمة يؤكد كجػكد ىذه الحصانة بسبب المكانة أف الكاق

الراسخة لممجمس في الضمير القانكني ال يحرميا، كىي الضمانة التي مكنتو مف فرض استقاللو 
  عف الحككمة

 المبحث الثالث

 اختصاص القضاء اإلداري الفرنسي

اختصاصات مجمس الدكلة -أكالن  : 

الدكلة في فرنسا نكعيف مف االختصاصات : اختصاصات استشارية كأخرل  يمارس مجمس
 :قضائية

 : attributions consultatives االختصاصات االستشارية –1

الكظيفة األساسية لمجمس الدكلة كانت استشارية كما يزاؿ المجمس يمارس ىذه الكظيفة في 
التشريعي كاف المجمس يشارؾ في مجاليف المجاؿ التشريعي كالمجاؿ اإلدارم ففي المجاؿ 

عداد مشركعاتيا . كفي ذلؾ نصت المادة  مف الدستكر الفرنسي لعاـ  11تحضير القكانيف كا 
عمى كجكب إعداد مشركعات القكانيف التي تقترحيا الحككمة عمى البرلماف مف مجمس  2197

 .الدكلة إال أف القكانيف التي يقترحيا البرلماف ال يستشار المجمس بشأنيا



أما في المجاؿ اإلدارم فاف المجمس يمارس اختصاصو االستشارم في ثالث حاالت : بصفة 
إجبارية إذ تمـز الحككمة باستشارتو عند إصدارىا لمقرارات التنظيمية ككذلؾ عند إصدارىا لمقرارات 

2197مف دستكر  17اإلدارية المعركفة باسـ األكامر طبقان لمفصؿ   . 

الت األخرل بناءن عمى رغبة الجية طالبة المشكرةكبصفة اختيارية في الحا  . 

كذلؾ يجكز لممجمس أف يتدخؿ بنفسو إلبداء رأيو إلثارة انتباه السمطات العمكمية إلي اإلصالحات 
الكاجب مراعاتيا في المجاالت التشريعية كالتنظيمية كاإلدارية التي يراىا مطابقة لممصمحة العامة 

ح مف الكاجب عمى المجمس أف يقػدـ تقريران سنكيان لمحككمة اصب 2111. كبصدكر قانكف عاـ 
 . بشأف اإلصالحات التي يراىا ضركرية

 : attributions contentieuses االختصاصات القضائية -2

إذا كاف اإلفتاء ىك الغرض األساس الذم أنشئ مجمس الدكلة مف اجمو فقد أضحى االختصاص 
ألف مجمس الدكلة يمثؿ أعمى درجات القضاء اإلدارم في القضائي يحتؿ الجانب الميـ مف دكره 

 :فرنسا بكصفو محكمة أكؿ كاخر درجة كمحكمة استئناؼ أك محكمة نقض

مجمس الدكلة كمحكمة أكؿ كآخر درجة -أ  : 

كاف مجمس الدكلة يتمتع باختصاصات كاسعة بكصفو محكمة أكؿ كآخر درجة  2199قبؿ عاـ 
 2191سبتمبر  10مجاؿ القضاء اإلدارم، إال انو بصدكر مرسـك ألنو يمثؿ الكالية العامة في 
أصبحت المحاكـ اإلدارية صاحبة الكالية العامة في نظر  2199الذم اصبح نافذان في يناير 

المنازعات اإلدارية كبسبب تراكـ القضايا المعركضة أماـ المجمس كبغية اإلسراع في فض 
درجة محددان بالقضايا اآلتية المنازعات اصبح اختصاص المجمس كأكؿ كآخر  : 

لغاء قرارات الكزراء  الدعاكل المتعمقة بإلغاء القرارات التنظيمية كالفردية الصادرة بشكؿ مراسيـ، كا 
 . بسبب تجاكز السمطة

 . المنازعات المتعمقة بالمكظفيف المعينيف بمراسيـ، فيما يتعمؽ بكظائفيـ

ي يمتد نطاؽ تنفيذىا إلي حدكد أكثر مف محكمة الدعاكل المرفكعة ضد القرارات اإلدارية الت
 .إدارية كاحدة

 . المنازعات اإلدارية التي تقع في مناطؽ ال تدخؿ في اختصاص محاكـ إدارية



 : ب. مجمس الدكلة كمحكمة استئناؼ

ـ المجمس بالنظر بصفتو درجة ثانية في التقاضي في األحكاـ الصادرة مف المحاكـ اإلدارية  يقك
ات كمحكمة المحاسباتفي المستعمر  . 

 : جػ. مجمس الدكلة كمحكمة نقض

يمارس مجمس الدكلة اختصاص محكمة نقض بالنسبة لألحكاـ الصادرة مف محاكـ القضاء 
 .اإلدارم التي ال يجكز استئناؼ أحكاميا أمامو إال إذا نص القانكف عمى خالؼ ذلؾ

المحاكـ اإلدارية -ثانيان   : 

كىي كريثة في الكاقع لمجالس  2191سبتمبر  10نسا بتاريخ أنشأت المحاكـ اإلدارية في فر 
لتقديـ االسػتشارات كالفتاكل إلي المحافظيف . ككذلؾ  2700فبراير  21اإلقميـ التي أنشأت منذ 

كانت تمارس اختصاصان قضائيان فيما يتعمؽ بالضرائب المباشرة كاألشغاؿ العامػة كبيع ممتمكات 
بناء كالمنازعات الخاصة باالنتخابات اإلدارية المحميةالدكلة كالمخالفات الخاصة بال  

أطمؽ عمى مجالس األقاليـ اسـ  2191سبتمبر  10إال انو كبمكجب المرسـك الصادر في 
المحاكـ اإلدارية كتمتعت بالكالية العامة في المنازعات اإلدارية، كال يخرج مف اختصاصيا إال 

جيات قضائية أخرل المكضكعات التي حددىا القانكف كأناطيا إلي . 

كتممؾ المحاكـ اإلدارية باإلضافة إلي اختصاصيا القضػائي اختصاصان استشاريان يتمثؿ بإصدار 
المشكرة في المسائؿ المعركضة عمييا مف اإلدارة في نطاؽ الحدكد اإلقميمية لممحكمة، كىك 

 اختصاص ثانكم إذا ما قيس باختصاصيا القضائي

ائب أك نائباف كعدد مف األعضاء كيعيف رؤساء المحاكـ اإلدارية كيترأس كؿ محكمة رئيس كلو ن
 . كأعضائيا بكاسطة مراسػيـ بناءن عمى اقتراحات كزير الداخمية كمكافقة كزير العدؿ

كتقبؿ األحكاـ الصادرة مف المحاكـ اإلدارية في المنازعات اإلدارية الطعف أماـ المحاكـ 
لمقانكف االستئنافية أك أماـ مجمس الدكلة كفقان   . 

المحاكـ اإلدارية االستئنافية -ثالثان  : 

كاختصاصيا بالفصؿ في اغمب المنازعات اإلدارية،  2191كرغـ إنشاء المحاكـ اإلدارية سنة 
فاف العبء الكاقع عمى عاتؽ مجمس الدكلة ظؿ ثقيالن، إذ تتراكـ أمامو القضايا سكاء باعتبارىا 



محكمة نقض كىذا ما أدل إلي التأخير في نظر محكمة أكؿ درجة أك محكمة استئناؼ أك 
صدار األحكاـ بشأنيا كليذا تدخؿ المشرع الفرنسي في سنة  نشاء محاكـ  2178القضايا كا  كا 

جديدة ىي المحاكـ اإلدارية االستئنافية تتككف مف خمس محاكـ مكزعة عمى أنحاء البالد لكي 
1)يطعف أماميا في األحكاـ الصادر مف المحاكـ اإلدارية  ). 

 الفصل الثالث

 نشأة القضاء اإلداري وتنظيمه في العراق

اتبع العراؽ في أكؿ عيد تنظيميا القضائي أسمكبان متميزان فمـ ياخذ بنظاـ القضاء المزدكج كما 
فعمت فرنسا كمصر، بؿ اتبعت أسمكبان يتمثؿ في ازدكاجية القانكف ككحدة القضاء كالذم بمكجبو 

طانو عمى جميع المنازعات في الدكلة كبغض النظر عف أطرافيا كاف القضاء العادم يبسط سم
سكاء أكانكا مف األفراد العادييف أـ جية مف جيات اإلدارة إال أنو عدلت عف ىذا التكجو منذ 

قانكف التعديؿ الثاني لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  2171( لسنة  201صدكر القانكف رقـ )
ـ القضائي المزدكج،حيث اصبح العراؽ  2181( لسنة 19) مف الدكؿ ذات النظا  

 المبحث األول

 نشأة القضاء اإلداري

 10قانكف التعديؿ الثاني لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  2171لسنو  201بصدكر القانكف رقـ 
انشأ ألكؿ مرة في العراؽ قضاء إداريا مستقال إلى جانب القضاء العادم كبات  2181لسنو 

القضائي المزدكجالعراؽ كالنظاـ  . 

ما يسمى بالمحاكـ االدارية كىي  290أما قبؿ ىذا التاريخ فقد عرؼ العراؽ بمكجب القانكف 
محاكـ تختص بالنظر في المنازعات التي تككف االدارة طرفا فييا بصرؼ النظر ككف عف 

المحاكـ  المنازعة ذات طبيعة إدارية مدنية لذلؾ كانت جزء مف القضاء العادم كقد تـ الغاء ىذه
كما عرؼ قضاء مجمس االنضباط العاـ الذم يتكلى ميمة الفصؿ  2171لسنة  21بالقانكف رقـ 

في المنازعات التي تنشأ بيف المكظؼ كالدكلة استنادا إلى قانكف انضباط مكظفي الدكلة القطاع 
2110لسنة  19كقانكف الخدمة المدنية رقـ  2111لسنة  11االشتراكي رقـ  . 

ذا ذىب الب باالستناد إلى  2171عض إلى أف العراؽ قد أخذ بنظاـ القضاء المزدكج قبؿ عاـ كا 
ـ القضائي المزدكج  اختصاص مجمس االنضباط العاـ ، فاف المستقر لدل غالبية الفقياء أف النظا



كالمتضمف  2171لـ يظير إال بعد صدكر قانكف التعديؿ الثاني لقانكف مجمس شكرل الدكلة عاـ 
قضاء االدارم إلى جانب مجمس االنضباط العاـإنشاء محكمة ال . 

 المبحث الثاني

 تنظيم مجمس شورى الدولة

أكردت المادة االكلى المعدلة مف مجمس شكرل الدكلة " يؤسس مجمس يسمى مجمس شكرل 
الدكلة يرتبط إداريا بكزارة العدؿ يككف مقره في بغداد كيتألؼ مف رئيس كنائبيف لمرئيس كعدد مف 

ال يقؿ عف اثنى عشرة كمف عدد مف المستشاريف المساعديف ال يزيد عمى نصؼ  فالمستشاري
فعدد المستشاري ". 

في حيف نصت الفقرة االكلى مف المادة الثانية المعدلة مف القانكف المذككر عمى أف " يتككف 
المجمس مف الييئة العامة كىيئة الرئاسة كالييئة المكسعة ممجمس االنضباط العاـ كمحكمة 

اء االدارم كعدد مف الييئات المتخصصة حسب الحاجة" كنبيف فيما يمي ىذه الييئات القض
 :كاختصاصاتيا

أكال: الييئة العامة: كتتألؼ مف الرئيس كنائبيو كالمستشاريف كتعقد برئاسة الرئيس كعند غيابو اقدـ 
التصكيتنائبيو كيحضر المستشاريف المساعدكف الييئة العامة كيشترككف في النقاش دكف حؽ  . 

كتختص الييئة العامة كأعمى ىيئة في المجمس بالعمؿ عمى تكحيد المبادئ االحكاـ كاستقرارىا 
فيما يختص بو المجمس في مجاؿ التقنيف كابداء الرأم في المسائؿ القانكنية كما تمارس الييئة 

العامة في مجمس شكرل الدكلة اختصاصات محكمة التمييز المنصكص عمييا في قانكف 
مرافعات المدنية، عند النظر في الطعف في القرارات الصادرة مف مجمس االنضباط العاـال كتتخذ  (

االصكات يرجح الجانب الذم  الييئة العامة قراراتيا باغمبية عدد االعضاء الحاضريف كاذا تساكت
 .فيو الرئيس

ئات المتخصصة كتقدـ ثانيا : ىيئة الرئاسة: تتالؼ ىيئة الرئاسو مف الرئيس كنائبيو كرؤساء اليي
ىيئة الرئاسة كؿ ستة اشير ككمما رات ذلؾ الى ديكاف الرئاسة تقريرا متضمنا ما اظيرتو االحكاـ 
ـ اك غمكض فيو اك حاالت اساءة استعماؿ السمطة مف اية  كالبحكث مف نقص في التشريع القائ

 .جية مف جيات االدارة اك مجاكزة تمؾ الجيات لسمطاتيا



المتخصصو: كتتالؼ كؿ ىيئو متخصصو مف رئيس بعنكاف مستشار كعدد مف ثالثا : الييئو 
ـ عمى ثمث عدد المستشاريف  . المستشاريف المساعديف شرط اف التزيد نسبتي

كلـ يحدد المشرع عدد الييئات المتخصصو كترؾ ذلؾ لمقتضيات الحاجة كتخصص ىذه الييئات 
ات كالقصايا المعركضو عمى المجمس بالظر فيما يحيمو رئيس المجمس مف مشركعات التشريع

 . لدراستيا كابداء الرام فييا

كيخضع ما تنجزه الييئو في مجاؿ التقنيف لممراجعة النيائيو مف الييئو العامة . اما المشكره 
القانكنيو فيخضع راييا لمصادقة رئيس المجمس اك الييئو العامو ، كلمرئيس اف يعترض عمى رام 

الى الييئو المكسعة الييئو المتخصصو كيحيمو . 

رابعا : الييئة المكسعة : كىي ىيئة مؤقتة تتككف كمما اقتضت الحاجة كتتالؼ مف ىيئتيف 
متخصصتيف يعينيما الرئيس كتعقد برئاسة احد نائبيو كيحضر اجتماعيا المستشاريف 

 . المساعدينكيشترككف في النقاش دكف حؽ التصكيت

رئيس المجمس كالييئو المتخصصو عمى رام كاحد في غير  كتجتمع ىذه الييئو عندما اليتفؽ
مشركعات القكانيف فعند اذف تجتمع الييئو المتخصصة برئاسة رئيس المجمس لبحث المكضكع 

ـ االتفاؽ عمى رام مكحد فالرئيس اماـ  ثانية فاذا صدر القرار باالتفاؽ اصبح نيائيا . اما اذا لـ يت
الييئة العامةاك الى ىيئة تشكؿ مف الييئو المتخصصة ذات  خياراف : اما اف يحيؿ المكضكع الى

العالقة كىيئو اخرل يعينيا الرئيس مف بيف الييئات المتخصصو االخرل كتسمى ىاتيف الييئتيف ) 
الييئو المكسعة(. كتصدر قرارا نيائيا باالتفاؽ اك باالكثريو ، اما اذا تساكت االصكات فيرجح 

 . الجانب الذم يصكت معة الرئيس

 : خامسا :مجمس االنضباط العاـ

يتككف مجمس االنضباط العاـ كفقا التعديؿ الثاني لمجمس شكرل الدكلة مف رئيس مجمس شكرل 
الدكلة رئيسا كاعضاء مجمس الشكرل اعضاء طبيعييف فيو، كينعقد مجمس االنضباط العاـ 

كز انتداب لممارسة اختصاصاتو برئاسة الرئيس كعضكيف مف اعضاء مجمس الشكرل، كيج
القضاة مف الصنؼ االكؿ كالثاني لعضكية مجمس االنضباط العاـ مف غير المنتدبيف لعضكية 

 .مجمس شكرل الدكلة

كقد كاف مجمس االنضباط العاـ قائما قبؿ صدكر قانكف التعديؿ الثاني لقانكف مجمس شكرل 
ـ انشاءه بمكجب قانكف انضباط مكظفي الدكلة رقـ  ـ تكلى ديكاف  2111لسنة  92الدكلة إذ ت ث



 91التدكيف القانكني كظيفة مجمس االنضباط العاـ بمكجب قانكف ديكاف التدكيف القانكني رقـ 
أحاؿ في تشكيؿ  2111لسنة  11كعندما صدر قانكف انضباط مكظفي الدكلة رقـ  2111لسنة 

ـ صدر القانكف رقـ   2191سنة ل 21المجمس الى ما ينص عميو قانكف ديكاف التدكيف القانكني، ث
 .بتعديؿ القانكف المذككر

ألغى قانكف ديكاف التدكيف  2181لسنة  19كعندما صدر قانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ 
 .القانكني باستثناء المادة السادسة المتعمقة بتشكيؿ مجمس االنضباط العاـ

ليجعؿ مجمس  12/21/2172في  2828ثـ صدر قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ 
االنضباط العاـ ىيئة مستقمة تماما عف مجمس شكرل الدكلة، يتككف مف رئيس كعضكيف يسمييـ 

كزير العدؿ عمى اف يككف رئيس المجمس مف بيف قضاة محكمة التمييز اك المستشاريف في 
مجمس شكرل الدكلة اك مف قضاة الصنؼ االكؿ كاف يككف العضكاف مف قضاة الصنؼ الثاني 

العدلييف كالمستشاريف المساعديف كالمدراء العاميف في كزارة العدؿ، كيجكز  في االقؿ كالمشرفيف
 .تسمية رئيس كعضك احتياط اك اكثر ليحؿ محؿ مف يغيب منيـ

 2171لسنة  201كاخيرا كبصدكر قانكف التعديؿ الثاني لقانكف مجمس شكرل الدكلة )القانكف رقـ 
ة ليصبح ىيئة مف ىيئاتو ليمارس ( عاد مجمس االنضباط العاـ الى مجمس شكرل الدكل

اختصاصات المنصكص عمييا في قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ الحالي المعدؿ 
كقانكف الخدمة المدنية 2112لسنة  29رقـ  . 

سادسا: محكمة القضاء االدارم: لعؿ ىذه المحكمة ىي االستحداث االكثر اىمية الذم جاء بو 
اذ كرد النص عمى تشكيؿ المحكمة برئاسة قاضي مف الصنؼ  2171لسنة  201القانكف رقـ 

االكؿ اكمستشار في مجمس شكرل الدكلة كعضكيف مف القضاة ال يقؿ صنفيما عف الصنؼ 
الثاني مف صنكؼ القضاة اك مف المستشاريف المساعديف في مجمس شكرل الدكلة. كيجكز 

قضاء االدارم مف غير المنتدبيف انتداب القضاة مف الصنؼ االكؿ اك الثاني الى محكمة ال
لعضكية مجمس شكرل الدكلة كتمارس المحكمة ميمة النظر في صحة القرارات االدارية الغاء 

 .كتعكيضا كيككف قرار المحكمة خاضعا لمطعف فيو لدل المحكمة االتحادية العميا

يس محكمة سابعا: ىيئة التنازع: كىي ىيئة قضائية تتككف مف ستة اعضاء ثالثة يختارىـ رئ
ـ رئيس مجمس شكرل الدكلة مف بيف اعضاء  التمييز مف اعضاء المحكمة كثالثة اخركف يختارى
المجمس كتجتمع برئاسة رئيس محكمة التمييز كتختص بحسـ اشكاالت التنازع في االختصاص 

 .بيف القضاء العادم كالقضاء االدارم



 المبحث الثالث

ولةلمجمس شورى الد ةغير القضائياالختصاصات   

 .يضطمع مجمس شكرل الدكلة بعدة كظائؼ منيا ما يتعمؽ بالتقنيف كاالستشارة القانكنية

 .المطمب االكؿ: كظيفة المجمس في مجاؿ التقنيف

 19يمارس مجمس شكرل الدكلة طبقا لممادة الخامسة المعدلة مف قانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ 
ات المتعمقة بالكزارات اك الجيات غير المعدؿ اعداد كصياغة مشركعات التشريع 2181لسنة 

المرتبطة بكزارة بطمب مف الكزير المختص اك الرئيس االعمى لمجيو غير المرتبطة بكزالرة بعد اف 
يرفؽ بيا ما يتضمف اسس التشريع المطمكب مع جميع اكلكياتو كآراء الكزارات اك الجيات ذات 

 . العالقة

لتشريعات المعدة مف الكزارات اك الجيات غير كما يختص المجمس بتدقيؽ جميع مشركعات ا
 : المرتبطة بكزارة مف حيث الشكؿ كالمكضكع عمى النحك االتي

تمتزـ الكزارات اك الجيات غير المرتبطة بكزارة بعرض مشركع القانكف عمى الكزارات ذات  -1
 .الصمة لبياف راييا بشأنو قبؿ عرضو عمى المجمس

لمجمس بكتاب مكقع مف الكزير المختص اك الرئيس االعمى يرسؿ المشركع التشريع الى ا -2
لمجيو غير المرتبطة بكزارة مع اسبابو المكجبو كآراءالكزارات اك الجات ذات العالقة مشفكعا 

بجميع االعماؿ التحضيرية، كال يجكز رفعو الى ديكاف الرئاسة مباشرة اال في االحكؿ التي ينسبيا 
 . الديكاف

سة المكضكع كاعادة صياغتة عند االقتضاء كاقتراح البدائؿ التي يراىا يتكلى المجمس درا -3
ضركرية كابداء الرال فيو كرفعو مع تكصيات المجمس الى ديكاف الرئاسة كارساؿ نسخة مف 

 .المشركع كتكصيات المجمس الى الكزارة اك الجيو ذات العالقة

ـ المجمس في ضماف كحدة كحدة التشريع كتكح يد اسس الصياغة التشريعية كفي كؿ ذلؾ يساى
ـ تقرير كؿ ستة اشير الى ديكاف  كتكحيد المصطمحات كالتعابير القانكنية كما يمتـز المجمس بتقدي

 .الرئاسة يتضمف ما يكتنؼ التشريع القائـ مف نقص اك غمكض

 :المطمب الثاني : كظيفة المجمس في مجاؿ الرام كالمشكرة



شكرل الدكلة الى االختصاصات االستشارية لمجمس اشارت المادة السادسة مف قانكف مجمس 
 :شكرل الدكلة كالتي يمكف اجماليا فيما يمى

 .ابداء المشكرة القانكنية في المسائؿ التي تعرضيا عميو الجيات العميا .1
 .ابداء المشكرة القانكنية في االتفاقيات كالمعاىدات الدكليو قبؿ عقدىا اك االنضماـ الييا .2

ابداء الرأم في المسائؿ المختمؼ فييا بيف الكزارات اك بينيا كبيف الجيات غير المرتبطو بكزارة  .3
 .اذا احتكـ اطراؼ القضية الى المجمس كيككف رام المجمس ممزما ليا

ابداء الرأم في المسائؿ القانكنية اذا حصؿ تردد لدل احدل الكزارات اكالجيات غير المرتبطو  .4
برأم الدائرة القانكنية فييا مع تحديد النقاط المطمكب ابداء الرال بشأنيا  بكزارة عمى اف تشفع

 ..كاالسباب التي دعت الى عرضيا عمى المجمس كيككف رايو ممزما لمكزارة اك الجيو طالبة الرأم
تكضيح االحكاـ القانكنية عند استيضاح عنيا مف قبؿ احدل الكزارات اك الجيات غير المرتبطو  .5

 .بكزارة

الجدير بالذكر انو اليجكز لغير الكزير المختص اك الرئيس االعمى لمجيات غير المرتبطو كمف 
بكزارة عرض القضايا عمى المجمس ، كاليجكز اف يبدم المجمس رأية اك مشكرتو في القضايا 

 المعركضة عمى القضاء كفي القرارات التي ليا مرجع قانكني لمطعف

 المبحث الرابع

لمجمس شورى الدولةاالختصاصات القضائية   

يمارس مجمس شكرل الدكلة اختصاصاتو القضائية باعتباره قضاء اداريا مف خالؿ ىيئتيف 
 . قضائيتيف ىما مجمس االنضباط العاـ ك محكمة القضاء االدارم

 المطمب االكؿ : االختصاصات القضائية لمجمس االنضباط العاـ

ية قبؿ صدكر قانكف مجمس شكرل الدكلة كاف مجمس االنضباط العاـ يمارس اختصاصاتو القضائ
ك قانكف تعديمو الثاني ،فقد كاف يمارس اختصاصاتو بمكجب قكانيف سابقة ىي قانكف الخدمة 

الذم حؿ  2111( لسنة 11ك قانكف انضباط مكظفي الدكلة رقـ ) 2110( لسنة 19المدنية رقـ )
2112( لسنة 29محمو قانكف انضبمط مكظفي الدكلة ك القطاع االشتراكي رقـ )  

غير اف نص المادة السابعة مف قانكف مجمس شكرل الدكلة المعدؿ بقانكف التعديؿ الثاني قد 
نصت عمى اف مجمس شكرل الدكلة يمارس في مجاؿ القضاء االدارم االختصاصات التالي 



ذكرىا ..))اكال :كظائؼ مجمس االنضباط العاـ ..(( ك مف ثـ اصبح المجمس في ضمف 
شكرل الدكلة تشكيالت مجمس  . 

 :ك يمارس المجمس ك ظيفتو القضائية في مجاليف رئيسييف

 . اختصاصاتو في مجاؿ انضباط مكظفي الدكلة -

 . باختصاصاتو في مجاؿ النظر في دعاكل الخدمة المدنية -

 اكال: اختصاصاتو في مجاؿ انضباط مكظفي الدكلة

قكبات التأديبية الصادرة كفقا لقانكف يختص مجمس االنضباط العاـ بنظر الطعكف المقدمة ضد الع
االختصاصات القضائية  2112( لسنة 29انضباط مكظفي الدكلة ك القطاع العاـ المعدؿ رقـ )

 . لمجمس االنضباط العاـ

كفي سبيؿ بياف اختصاص مجمس االنضباط العاـ في مجاؿ انضباط مكظفي الدكلة نجد أنو مف 
بتداءن كالعقكبات التي يمكف ايقاعيا عمى المكظؼ ككالية المناسب أف نبيف مفيـك المكظؼ العاـ ا

 . مجمس االنضباط العاـ في كؿ ذلؾ

 :الطعف بقرار فرض العقكبو

نص عمى الطعف في القرارات  2112لسنة  29عندما صدر قانكف انضباط مكظفي الدكلو رقـ 
( منو ، كقد جعؿ القرارات المتضمنة عقكبة 22العقكبة االنضباطية في المادة ) الصادرة بايقاع

لفت النظر كاالنذار كقطع الراتب باتة اليجكز الطعف بيا اماـ مجمس االنضباط العاـ . كما نص 
عمى اعتبارجميع العقكبات الصادره مف رئاسة الجميكرية كمجمس الكزراء باتة ال جكز الطعف 

 . فييا

) قانكف التعديؿ االكؿ لقانكف انضباط مكظفي  1007( لسنة 9و كبصدكر القانكف رقـ )اال ان
الدكلة كالقطاع االشتراكي( لـ تعد ىذه العقكبات باتة كاصبح مف الممكف الطعف فييا جميعا اماـ 

مجمس االنضباط العاـ كما تغيرت تسمية القانكف الى قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع 
، كالشؾ اف ىذا التكجو محمكد مف المشرع كفي احتراـ لمضمانات  2112لسنة  29ـ العاـ رق

 .الكاجب مراعاتيا في النظاـ التاديبي

 : ىذا كلمجمس االنضباط العاـ اف يصدر االحكاـ االتية في الطعكف المقدمة اليو



ـ مف القرار لدل الجية  االدارية التي اصدرتو اك أػ رد الطعف مف الناحية الشكمية مثؿ عدـ التظم
 . فكات مدة الطعف

 . ب ػ المصادقة عمى القرار المطعكف فيو اذا كجد المجمس اف ذلؾ القرار مكافؽ لمقانكف

 ج ػ لممجمس تخفيض العقكبة اذا كانت العقكبة ال تتناسب مع جسامة الخطأ

 . دػ لممجمس الغاء العقكبة اذا كجد اف القرار المطعكف بو معيب

عف اماـ مجمس االنضباط العاـمدة الط : 

ـ مف القرار  اشترط المشرع العراقي قبؿ الطعف في القرار االدارم الخاص بفرض العقكبة التظم
اماـ الجية التي اصدرتو خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ تبميغ المكظؼ بقرار فرض العقكبة كعمى 

كعند عدـ البت يعد ذلؾ رفضا  ىذه الجيو البت في التظمـ خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ التظمـ
ـ يجكز عنده الطعف لدل مجمس االنضباط العاـ خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ الرفض  لمتظم

دد المنصكص عميو كيعد القرار غير المطعكف فيو خالؿ الم ([76]).الصريح اك الحكمي لمتظمـ
 .اعاله باتا

كيجكز الطعف بقرار مجمس االنضباط العاـ لدل الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة خالؿ ثالثيف 
يكما مف تاريخ التبمغ بو اك اعتباره مبمغا ، كيككف قرار الييئة العامة الصادر نتيجة الطعف باتا 

 .كممزما

عاكل الخدمةثانيا : اختصاصات المجمس في مجاؿ النظر في د  

يختص مجمس االنضباط العاـ بالنظر في دعاكل المكظفيف الناشئة عف حقكؽ الخدمة بمكجب 
المعدؿ ك االنظمة الصادرة بمقتضاه 2110( لسنة 19قانكف الخدمة المدنية رقـ)  . 

ك مف قبيؿ الدعاكل ما يتعمؽ بالمنازعات الخاصة بالركاتب ك المخصصات المستحقة لممكظفيف 
القدـ لمترفيع بسبب الحصكؿ عمى شيادات االختصاص الجامعية ك اجتياز الدكرات  ك احتساب

التدريبية ك احتساب مدد ممارسة المينة عند التعييف ك اعادة التعييف ك القرارات الخاصة بالتعييف 
اك الترفيع اك منح العالكات اك االستغناء عف الخدمة في فترة التجربة اك اعادة المكظؼ المرفع 

ى كظيفتو السابقة في فترة التجربة ... الخال  . 

http://middi.over-blog.com/2016/03/56fc0844-e106.html#_ftn76


ك قد مد مجمس االنضباط العاـ اختصاصاتو لتشمؿ المنازعات الناشئة عف تطبيؽ بعض قرارات 
مجمس قيادة الثكرة المنحؿ ، فقد بحث في الدعاكل المتعمقة باجكر المحاضرات االضافية ك 

 . مكافأة نياية الخدمة ك غيرىا

ط العاـ بالنسبة الى ىذه المنازعات كالية قضاء كامؿ ال تقؼ عند مجرد ككالية مجمس االنضبا
الغاء القرار ، فمو اف يحكـ بتعديؿ القرار المطعكف فيو اك التعكيض عف االضرار التي الحقيا 

 . بالمدعي

انو  2110( لسنة 19( مف قانكف الخدمة المدنية رقـ )91كقد اكضحت الفقرة الثالثة مف المادة )
عمى المكظؼ اقامة الدعكل بالحقكؽ الناشئة عف تطبيؽ القانكف المذككر خالؿ ثالثيف يتكجب 

يكما مف تاريخ التبمغ بالقرار المطعكف فيو اذا كاف المكظؼ داخؿ العراؽ ، ك ستيف يكما اذا كاف 
 . خارج العراؽ

ـ مف القرارات المتعمقة بحقكؽ الخدمة المدن ية قبؿ الطعف في كمف ثـ فانو لـ يستمزـ المشرع التظم
 .قرار االداره المتعمؽ بشؤكف الخدمة المدنية

( مف القانكف المذككر خاضعا 91ك يككف حكـ مجمس االنضباط العاـ استنادا الى المادة )
لمطعف فيو اماـ الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة ك يعد حكـ مجمس االنضباط العاـ غير 

جمس شكرل الدكلة الصادر نتيجة الطعف باتاالمطعكف فيو ك حكـ الييئة العامة في م  . 

 المطمب الثاني : اختصاص محكمة القضاء االدارم

 . الييئة القضائية االخرل التي يتككف منيا مجمس شكرل الدكلة ىي محكمة القضاء االدارم

ـ انشائيا بصدكر القانكف رقـ   2171لسنة  201كتعد محكمة القضاء االدارم في العراؽ التي ت
( كفقا لمبند ) ثانيا( مف  2181لسنة  19كف التعديؿ الثاني لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ )قان

المادة السابعة الجيو ذات االختصاص بالنظر في صحة االكامر كالقرارات االدارية التي تصدر 
 .عف المكظفيف كالييئات كالييئات في دكائر الدكلة كالتعكيض عنيا

/ ثانيان مف القانكف اعالهفقد كرد في المادة السابعة  : 

 -:يعتبر مف اسباب الطعف بكجو خاص ما يمي ))

 .اف يتضمف االمر اك القرار خرقان اك مخالفة لمقانكف اك االنظمة كالتعميمات -1



 .اف يككف االمر اك القرار قد صدر خالفان لقكاعد االختصاص اك معيبان في شكمو -2

طبيؽ القكانيف اك االنظمة اك التعميمات اك تفسيرىا اك اف يتضمف االمر اك القرار خطأ في ت -3
فيو اساءة اك تعسؼ في استعماؿ السمطة كيعتبر في حكـ القرارات اك االكامر التي يجكز الطعف 
فييا رفض اك امتناع المكظؼ اك الييئات في دكائر الدكلة كالقطاع االشتراكي عف اتخاذ قرار اك 

قانكنان امر كاف مف الكاجب عميو اتخاذه   )). 

كمف الجدير بالذكر اف المشرع العراقي قد اخرج مف اختصاصات محكمة القضاء االدارم 
 : الطعكف في القرارات االتية

 . اعماؿ السيادة كاعتبر مف اعماؿ السيادة المراسيـ كالقرارات التي يصدرىا رئيس الجميكرية -1

رئيس الجميكرية كفقان لصالحياتو الدستكريةالقرارات االدارية التي تتخذ تنفيذان لتكجييات  -2  . 

ـ منيا اك االعتراض عمييا اك الطعف فييا -3  . القرارات االدارية التي رسـ القانكف طريقان لمتظم

كفي ضكء ذلؾ يتبيف اف اختصاصات المحكمة محدكدة جدان فيي عالكة عمى حصر اختصاصيا 
اف المشرع قد استثنى العديد مف القرارات  بالنظر في صحة االكامر كالقرارات االدارية، نجد

االدارية مف قبيؿ المراسيـ كالقرارات الصادرة مف رئيس الجميكرية كالتي اعتبرىا مف اعماؿ 
السيادة . كىك امر يتنافى مع مبدأ المشركعية كضركرة خضكع االدارة لمقانكف كيفتح المجاؿ اماـ 

ـ القانكني العراقي يجد انو  تعسفيا كانتياؾ حقكؽ االفراد كحرياتيـ . كما اف المتتبع لطبيعة النظا
ـ مف القرارات الصادرة مف بعض الجيات االدارية اماـ  زاخر بالنصكص التي ترسـ طريقان لمتظم
االدارة نفسيا اك اماـ لجاف ادارية اك شبو قضائية كاف استثناء المادة السابعة مف قانكف مجمس 

ات مف كالية محكمة القضاء االدارم يقضي عمى ضمانة ميمة شكرل الدكلة ىذا النكع مف القرار 
مف ضمانات التقاضي كيحرـ االفراد مف االستفادة مف قضاء مستقؿ متخصص بالمنازعات 

 . االدارية

 1009كمع ذلؾ نتممس تكجيا آخر مف المشرع الدستكرم العراقي في الدستكر الصادر عاـ 
ي القكانيف عمى تحصيف ام عمؿ اك قرار ادارم )يحظر النص ف 18حيت كرد النص في الماده 

 (.مف الطعف

كمف الميـ القكؿ اف قرار محكمة القضاء االدارم كاف قابال لمطعف بو تمييزا لدل الييئة العامة 
لمجمس شكرل الدكلة خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ التبمغ بو اك اعتباره مبمغا حتى أصدر مجمس 



( لسنة 10كحسب صالحياتو التشريعية األمر المرقـ ) –ئاسة بعد مكافقة مجمس الر  –الكزراء 
قانكف المحكمة االتحادية العميا الذم جعؿ مف اختصاصيا النظر في 19/1/1009في  1009

( منو عمى )تنشأ 2الطعكف المقدمة في احكاـ محكمة القضاء االدارم حيث نصت المادة )
ىا في بغداد تمارس مياميا بشكؿ مستقؿ ال محكمة تسمى المحكمة االتحادية العميا ،كيككف مقر 

 .(سمطاف عمييا لغير القانكف

 : كقد نصت المادة الرابعة مف القانكف عمى اختصاصات المحكمة كىي

أكال" : الفصؿ في المنازعات التي تحصؿ بيف الحككمة االتحادية كحككمات األقاليـ  )
 . كالمحافظات كالبمديات كاإلدارات المحمية

الفصؿ في المنازعات المتعمقة بشرعية القكانيف كالقرارات كاألنظمة كالتعميمات كاألكامر ثانيا" : 
لغاء التي تتعارض منيا مع أحكاـ قانكف إدارة الدكلة  الصادرة مف أية جية تممؾ حؽ إصدارىا كا 
العراقية لممرحمة االنتقالية كيككف ذلؾ بناء" عمى طمب مف محكمة أك جية رسمية أك مف مدع 

صمحةبم  . 

 . ثالثا" : النظر في الطعكف المقدمة عمى األحكاـ كالقرارات الصادرة مف محكمة القضاء اإلدارم

ـ اختصاصيا بقانكف اتحادم (. بعد  رابعا" : النظر بالدعاكل المقامة أماميا بصفة استئنافية كينظ
في قانكنيا  صدكر الدستكر كنفاذه أكرد بعض المتغيرات عمى تشكيؿ المحكمة عما كانت عميو

. أضاؼ الدستكر اختصاصات جديدة فأصبحت اختصاصاتيا كما ىك 1009( لسنة 10رقـ )
11/ثانيان ( ك )91كارد في المادتيف )  كبصدكر ىذا القانكف اصبح الطعف باحكاـ محكمة  .(

ره القضاء االدارم اماـ المحكمة االتحادية العميا خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ التبمغ بو اك اعتبا
مبمغا كيككف قرار المحكمة غير المطعكف فية كقرار المحكمة االتحادية العميا الصادر نتيجة 

 . الطعف باتا

كفي الجزء التالي مف الدراسة نبحث في دعكل االلغاء اماـ محكمة القضاء االدارم كمجمس 
 .االنضباط العاـ كشركط اقامتيا كمكاعيدىا

 


