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 مقدمة عامة

 
اإلدارة طرفًا في العالقة قانونية مع األفراد، بما تتمتع به من سلططا  إن وجود 

وامتيازا  كثيرة الشك يؤدي في كثير ملن األييلان إللر ارت لاد اإلدارة بعلط األ طلا  
عندما تصدر قراراتها دون روية أو عطر عجل،، وقلد ييلدن أن تتجاال، اإلدارة بعلط 

 عطر مصطية األفراد. القواعد القانونية التي سنها المشرع يفاظاً 
ولما كان  اإلدارة فلي اتصلام مسلتمر ملع األفلراد فقلد تلؤدي الء  األ طلا  إللر 
األضرار بهم، ومن مقتضيا  العدالة ومقوماتها أن ت ضلع اإلدارة ليكلم القلانون وأن 
ت للون كطمللة القللانون اللي العطيللا، والبللد لللءلك مللن تنظلليم رقابللة قضللا ية عطللر أعمللام 

 يكم القانون . اإلدارة تضمن سيادة 
يقوم األستاء الدكتور عبد اللرزا  السلنهوري فلي الءا المعنلر ن م أن ملن كلان 
مظطومًا وكان  صمه قويلًا كلاإلدارة، فالبلد ملن ملالء يطلوء بله ولتقلدم إليله بشلكوا  وال 
شللي  أ للرم لللودارة وأيفلله لمكانتهللا مللن أن تنللزم مللع  صللمها إلللر سللاية القضللا  

 دنر إلر اليق والعدم وأبقر لطهيبة وااليترام م . تنصفه أو تنتصف منه وءلك أ
وقللد يملل، القضللا  اإلداري عطللر كااطلله عللد  تيقيللق التللوازن بللين مقتضلليا  
المصطية العامة التي تسعر اإلدارة إلر تيقيقها وبين يماية يقو  األفراد ويرللاتهم 

 من عسف اإلدارة إءا ما اعتد  عطر اء  اليقو  . 
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بتارلخ طول، قب، أن يص، إلر ما او عطيه اليوم، فقلد  وقد مر القضا  اإلداري 
كان  اإلدارة في فرنسا تتمتع بوظيفة مزدوجة فهي سططة تنفيءية ملن جهلة وقاضليه 
من جهة أ رى، ف ان  اإلدارة تسلمو عطلر ريرالا ملن اليقلو ، وبعلد أن ظهلر عجلز 

دع  الضرورة اإلدارة القاضية عن يماية األفراد ويقوقهم وتيقيق المصطية العامة، 
مللنم مجطللد الدولللة الفرنسللي ا تصاصللًا  1872إلللر إصللالا اللءا ال طلل، وفللي عللام 

قضا يًا باتًا فأ ء  قسما  القضا  اإلداري تتضلم إال أن اإلدارة بقيل  تملارد بعلط 
عندما أصبم مجطد الدوللة صلايد اال تصلاي فلي  1889اال تصاصا  يتر عام 
 نظر المنازعا  اإلدارلة.
بإنشلا   1946المصري عطر نهج المشرع الفرنسي منء علام  وقد سار المشرع

 يتلر علامفطلم يأ لء المشلرع بنظلام ازدواجيلة  العلرا مجطد الدوللة المصلري أملا فلي 
صدور قلانون تعلدي، قلانون من دوم القضا  المزدوج بعد  الغرا يين أصبم  1989

 .1989لسنة 106مجطد شورى الدولة رقم 
دورًا مهمللًا فللي مجللام يسللم المنازعللا   عللرا الوقللد أدى القضللا  اإلداري فللي 

، ولتميللز القضلا  اإلداري بللدور  ال بيللر فللي إنشللا  و طللق ررللم يداثللة عهللد   اإلدارللة
القواعللد القانونيللة المتعطقللة  بنظللام القللانون العللام عطللر عكللد القضللا  العللادي الللءي 

 يكتفي بتطبيق القواعد الميددة سطفًا.
موضللوع الرقابللة عطللر أعمللام اإلدارة مللن وسللنياوم فللي اللء  الدراسللة أن نطللم ب

 الم تقسيمه ثالثلة أبلوادن األوم  صصلنا  لطبيلن فلي مبلدأ المشلروعية أملا البلاد 
الثاني فتناولنا فيه نشأة القضا  اإلداري وتنظيمه، بينما تعطق الباد الثاللن بموضلوع 

 قضا  اإللغا ، وفق التفصي، التين
 الباد األومن مبدأ المشروعية.

 ومن مصادر مبدأ المشروعية.الفص، األ 
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 الفص، الثانين موازنة مبدأ المشروعية.
 الفص، الثالنن الرقابة عطر أعمام اإلدارة.

 الباد الثانين نشأة القضا  اإلداري وتنظيمه.
 الفص، األومن نشأة القضا  اإلداري وتنظيمه في فرنسا.
 الفص، الثانين نشأة القضا  اإلداري وتنظيمه في مصر.

 .العرا لثالنن نشأة القضا  اإلداري وتنظيمه في الفص، ا
 الباد الثالنن قضا  اإللغا .

 الفص، األومن شروط قبوم دعوى اإللغا .
 الفص، الثانين أوجه الطعن باإللغا .

 الفص، الثالنن إجرا ا  رفع دعوى اإللغا  واليكم فيها.             
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 الباد االوم
 مبـدأ المشروعيـة

 

 

 

 

 

 

 
 المشروعيـة مبـدأ

 
يقصد بالمشروعية أن ت ضع الدولة بهيا تها وأفراداا جميعهم أليكام القلانون 
وأن ال ت رج عن يدود ، وملن مقتضليا  الءا المبلدأ أن تيتلرم اإلدارة فلي تصلرفاتها 

 أيكام القانون، و إال عد  أعمالها رير مشروعة وتعرض  لطبطالن.
 تالف الظللللروف السياسللللية واألسللللاد الللللءي يقللللوم عطيلللله المبللللدأ مراللللون بللللا

 واالجتماعية واالقتصادية في م تطف الدوم.
ورالبًا ما تتفلق اللدوم عطلر أن الءا ال ضلوع الو اللءي يملنم تصلرفاتها طلابع 
الشرعية ويضعها في مصاف اللدوم القانونيلة وب روجهلا عنله تصلبم دوللة بوليسلية 

Etat de Police .(1 ) 

                              
  -ينظر بخصوص مبدأ المشروعية : -  1

 –دار الفكلر الرريلل   –قضلن  ادلاللن   –الكتللنا الو   –القضلن  اددار   –د. سلييمن  ممملد الامللنو   -
 ومن بردهن . 35ص  – 1996 –القنهرة 

 – 1995 –القللنهرة  –ن ضللة الررييللة دار ال –مصللندر المشللروعية اددارمللة ومنمنينت للن  –د. رأفللف فللودة  -
 ومن بردهن .  9ص 
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اصلللر طبيعيلللة جوارللللة وملللن الللء  والبلللد لطدوللللة القانونيلللة ملللن مقوملللا  وعن
 العناصرن
وجود دستور ييدد النظام ويضع القواعد األساسلية لممارسلة السلططة فلي  .1

 الدولة ولبين العالقة بين سططاتها الثالن التشرلعية والتنفيءية والقضا ية.
 ضلوع اإلدارة لطقلانونن ويقتضلي ءلللك علدم جلواز إصلدار اإلدارة أي عملل،  .2

 لرجوع لقانون وتنفيءًا أليكامه.أو قرار أو أمر من دون ا

التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية ن ويستند ءلك إلر أن القواعد القانونية  .3
 تتدرج بمراتد متباينة بيين يسمو بعضها عطر البعط اآل ر.

تنظيم رقابة قضا يةن ل ي ت تمل، عناصلر الدوللة القانونيلة البلد ملن وجلود  .4
م م تطلف السلططا  فيهلا، وتقلوم بهلء  تنظيم لطرقابلة القضلا ية عطلر أعملا

المهمة الميا م عطر ا تالف أنواعها سلوا  أ انل  عاديلة أم إدارللة، تبعلًا 
لطبيعللة النظللام القضللا ي المعمللوم بلله فللي الدولللة كللأن يكللون نظللام قضللا  

 مويد أم نظام القضا  المزدوج.

 ويمثلل، القضللا  اإلداري فللي الللدوم التللي تعملل، بلله ركيللزة أساسللية فللي يمايللة
المشروعية وضمان ايتلرام يقلو  ويرللا  األفلراد ملن جلور وتعسلف اإلدارة، ولتسلم 
اللءا القضللا  بللال برة والفاعطيللة فللي فللط المنازعللا  التللي تنشللأ بللين األفللراد واإلدارة 

                                                                           
 .11ص  – 1996 –ادسكندرمة  –منشأة المرنرف  –القضن  اددار   –د. عبد الان  بسيون   -
 10ص  – 1995 –دار المابوعلنف الجنمريلة بندسلكندرمة  –القضلن  اددار   –د. منجد راغلا الميلو  -

 ومن بردهن.

-   Jean Rivero  – Droit administrative précis Dalloz ،1970 – P 14 .  

-  Benot  – Le droit administrative francais 1968 – P 77 . 
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نملا قضلاً  إنشلا يًا ال يتلورع علن  ل ونه ليد مجرد قضا  تطبيقي كالقضا  المدني وا 
 قة اإلدارة باألفراد في ظ، القانون العام.ابتداع اليطوم المناسبة لتنظيم عال
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 الفصل األول

 مصادر مبدأ المشروعية
 

 
إءا كانلل  اإلدارة تطتللزم بللايترام القللانون وتطبيقلله، فللأن المقصللود بالقللانون انللا 

 القواعد القانونية جميعها أيًا كان شكطها . 
ملن ومصادر المشروعية اي مصلادر  القلانون ءاتله كالدسلتور وملا يطيلق بله 

قيمة قانونية عطيا كإعالنا  اليقو  ومقدما  الدساتير ثم يطي الدستور القوانين ثلم 
 القرارا  اإلدارلة التنظيمية و الفردية والعرف والقضا  . 

وسنقسلللم الللء  المصلللادر إللللر نلللوعين ن المصلللادر المكتوبلللة والمصلللادر الغيلللر 
 مكتوبة .

 

 المبحث األول

 المصادر المكتوبة

 
مكتوبللة الدسللتور والتشللرلع العللادي )القللانون( والتشللرلعا  تشللم، المصللادر ال

 الفرعية أي الطوا م اإلدارلة . 
 

 المطلب األول: التشريعـات الدستوريـة

تعللد التشللرلعا  الدسللتورلة أعطللر التشللرلعا  فللي الدولللة وتقللع فللي قمللة الهللرم 
ة ونظلام القانوني وتسمو عطر القواعد القانونية األ رى جميعًا فهي تيلدد شلك، الدولل

اليكم فيها وعالقتله بلالمواطنين ويقلو  األفلراد ويرللاتهم، واال تصاصلا  األساسلية 
 لم تطف السططا  العامة في الدولة.
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ومللن ثللم ينبغللي أن تطتللزم سللططا  الدولللة جميعهللا بالتقيللد بأيكاملله و إال عللد  
تصللرفاتها ريللر مشللروعة، واإلدارة بوصللفها جهلللاز السللططة التنفيءيللة تطتللزم بقواعلللد 
الدسلللتور وال ييلللق لهلللا م الفتللله فلللي أعمالهلللا إء أن ءللللك يعلللرط أعمالهلللا لولغلللا  

 (1)والتعويط عما تسببه من أضرار . 
والقواعللد الدسللتورلة ال يقصللد بهللا مجموعللة القواعللد المكتوبللة فللي وثيقللة أو 
وثا ق دستورلة فيسلد إء ملن الممكلن أن ت لون تطلك القواعلد ريلر مكتوبلة فلي ظل، 

 بسمو القواعد الدستورلة المكتوبة ءاتها .  دستور عرفي يتمتع
كءلك تتمتع إعالنا  اليقو  وما تضمنته اء  اإلعالنا  ملن يقلو  ويرللا  

 لألفراد بقوة النصوي الدستورلة فال يجوز م الفتها .
 

 المطلب الثاني: القانـــون

القللوانين اللي التشللرلعا  التللي تصللدراا السللططة التشللرلعية فللي الدولللة واللي 
اال تصاي في ءلك، وتأتي اء  التشرلعا  في المرتبة الثانيلة بعلد الدسلتور صايبة 

 من يين التدرج القانوني وتعد المصدر الثاني من مصادر المشروعية . 
واإلدارة بوصللفها السللططة التنفيءيللة ت ضللع أليكللام القللوانين فللإءا  الفلل  يكللم 

ي وجللد إلغللا  ءلللك القللانون أو صللدر عملل، إداري اسللتنادًا إلللر القللانون ريللر دسللتور 
 العم، . 

اللي البرلمللان باعتبللار  ممللثاًل  العللرا والسللططة الم تصللة بإصللدار القللانون فللي 
ال  لللودارة العامللة ويشللترط فللي التشللرلعا  التللي يصللدراا أن توافللق أيكللام الدسللتور وا 

 كان  رير مشروعة وجديرة باليكم بعد دستورلتها . 

                              
 .  25ص  -المصدر السنبق   –د. منجد راغا الميو  -  1
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 المطلب الثالث : اللوائح واألنظمة

ا م اللي قللرارا  إدارلللة تنظيميللة تصللدراا السللططة التنفيءيللة  واللي واجبللة الطللو 
االيترام من يين أنها تمث، قواعد قانونية عامة مجردة تطي القانون في مرتبتهلا فلي 

 سطم التدرج القانوني . 
وملللن ثلللم فلللإن الللء  الطلللوا م أو األنظملللة الللي بمثابلللة تشلللرلعا  ملللن الناييلللة 

انونيللة عامللة مجللردة  ت اطللد مجمللوع األفللراد أو الموضللوعية ألنهللا تتضللمن قواعللد ق
أفللرادًا معينللين بصللفاتهم ال ءواتهللم، إال أنهللا تعللد قللرارا  إدارلللة مللن الناييللة الشللكطية 

 لصدوراا من السططة التنفيءية . 
 ويمكن تصنيف الطوا م إلر عدة أنواع اين

 الطوا م التنفيءية ن واي التي تصدراا اإلدارة بغرط وضع القلانون موضلع .1
التنفيء، واي تتقيد بالقانون وتتبعه، وال تمطك أن تعدم فيه أو تضلف إليله 

 أو تعط، تنفيء .
لوا م الضرورة ن واي الطلوا م التلي تصلدراا السلططة التنفيءيلة فلي ريبلة   .2

البرلمللان أو السللططة التشللرلعية لمواجهللة ظللروف اسللتثنا ية عاجطللة تهللدد 
ية من  اللهلا أن تلنظم أملور أمن الدولة وسالمتها، فتمطك السططة التنفيء

ينظمهلللا القلللانون أصلللاًل ولجلللد أن تعلللرط الللء  القلللرارا  عطلللر السلللططة 
 .التشرلعية في أقرد فرصة إلقراراا
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الطللوا م التنظيميللة ن وتسللمر أيضللًا الطللوا م المسللتقطة واللي الطللوا م التللي  .3
تتعللدى تنفيللء القللوانين إلللر تنظلليم بعللط األمللور التللي لللم يتطللر  إليهللا 

 ترد وظيفتها من التشرلع . القانون فتق

لللوا م الضللبو ن واللي تطللك الطللوا م التللي تصللدراا اإلدارة بقصللد الميافظللة  .4
عطلللر النظلللام العلللام بعناصلللر  الم تطفلللة، األملللن العلللام والصلللية العاملللة و 
السللكينة العامللة، واللي مهمللة بالغللة األاميللة لتعطقهللا مباشللرة بييللاة األفللراد 

ااي وتوقلللع العقوبلللا  عطللللر وتقيلللد يرللللاتهم ألنهللللا تتضلللمن أواملللر ونللللو 
م الفيها، مث، لوا م المرور ويماية األرءية والمشروبا  والميام العاملة 

 . 

الطوا م التفويضية ن واي الطوا م التي تصدراا السططة التنفيءية بتفلويط  .5
مللن السللططة التشللرلعية لتنظلليم بعللط المسللا ، الدا طللة أصللاًل  فللي نطللا  

القانون سوا  أصدر  في ريبة السططة التشرلع ويكون لهء  القرارا  قوة 
 التشرلعية أو في يالة انعقاداا . 

 
 المبحث الثاني

 المصادر غير المكتوبة
 

تشلللم، المصلللادر ريلللر المكتوبلللة لطمشلللروعية عطلللر المبلللاد  العاملللة لطقلللانون 
 والقضا  والعرف واإلدارة . 

 

 المطلب األول : المبادئ العامة للقانون
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قللانون تطللك المبللاد  التللي يسللتنبطها القضللا  ويعطللن يقصللد بالمبللاد  العامللة لط
ضللرورة التللزام اإلدارة بهللا، والتللي يكشللف عنهللا القاضللي مللن  للالم الضللمير القللانوني 

 العام في الدولة ويطبقها عطر ما يعرط عطيه من منازعا  . 
والمباد  العامة لطقانون ال يشترط وروداا في ني قانوني مكتلود فقلد ت لون 

صللها القاضللي مللن طبيعللة النظللام القللانوني وأادافلله االقتصللادية  ارجللة عنلله يست ط
 والسياسية واالجتماعية والقيم الدينية والثقافية السا دة في المجتمع . 

وعطر الررم من ا تالف الفقه يوم القيملة القانونيلة التلي تتمتلع بهلا المبلاد  
زمة لودارة بييلن العامة لطقانون، فقد استقر القضا  عطر تمتع اء  المباد  بقوة مط

يجللللوز الطعللللن بإلغللللا  القللللرارا  الصللللادرة عنهللللا، وتتضللللمن انتها للللًا لهللللء  المبللللاد  
 والتعويط عن األضرار التي تسببها األفراد . 

وملللن المبلللاد  القانونيلللة العاملللة التلللي است طصلللها مجطلللد الدوللللة الفرنسلللي 
بللدأ سلليادة وأضللي  قواعللدًا أساسللية فللي القللانون اإلداري ونظللام القللانون العللام ن م

القلانون، ومبللدأ علدم رجعيللة القللرارا  اإلدارللة، ومبللدأ المسللاواة أملام المرافللق العامللة، 
ومبدأ المساواة أمام الت اليف العامة، ومبدأ اليق في التقاضي، ومبدأ علدم المسلاد 

 باليقو  المكتسبة، ونظرلة الظروف االستثنا ية . 
  العامللة لطقللانون إنمللا يقتصللر والقضللا  اإلداري بهللءا المعنللر ال ي طللق المبللاد

دور  عطللر كشللفها والتيقللق مللن وجوداللا فللي الضللمير القللانوني لألمللة، ولللءلك فمللن 
الواجد عطر اإلدارة والقضا  ايترامها والتقييد بها باعتباراا قواعلد مطزملة شلأنها فلي 

 ءلك شأن القواعد المكتوبة . 
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 المطلب الثاني : القضاء

ق القلوانين والفصل، فلي المنازعلا  المعروضلة األص، في وظيفة القاضي تطبيل
أماملله، واللو مطللزم قانونللًا بالفصلل، فللي المنازعللة الدا طللة فللي ا تصاصلله و إال اعتبللر 
منكلللرًا لطعداللللة، للللءلك رسلللم المشلللرع لطقاضلللي العلللادي األسلللطود اللللءي يسلللط ه لفلللط 

 المنازعة إءا لم يجد في القواعد القانونية القا مة ياًل لطمنازعة . 
،  أماملهي وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفص، في المنازعا  المعروضة األص، ف

ال اعتبر منكرًا لطعداللة  واو مطزم قانونًا بالفص، في المنازعة الدا طة في ا تصاصه وا 
، للءلك رسلم المشلرع لطقاضللي األسلطود اللءي يسلط ه لفللط المنازعلة إءا للم يجلد فللي 

 القواعد القانونية ياًل لطمنازعة . 

طبيللق تعطللر ءلللك ال يعللد القضللا  مصللدرًا رسللميًا لطقللانون لللدور  المتعطللق بو  
زاللة التعلارط الميتمل، بينهلا ، وال  زاللة رموضلها وا  النصوي التشرلعية وتفسليراا وا 

 لارج نصلوي التشلرلع  يتعدى القاضي اءا األمر ليص، إلر يد  طق قواعد قانونيلة
 .(1 )  

اإلداري من يين عدم تقنينه وظروف  الطبيعة ال اصة لقواعد القانون  أنإال  
وتعللدد مجللاال  نشللاطه ، أدى إلللر أن يتجللاوز القضللا  اإلداري دور القضللا   نشللأته
 طلق مبلاد  وأيكلام القلانون  رمع متططبا  اليياة اإلدارلة فيعمد إل ليتماشرالعادي 

ي لطقلللانون اإلداري بللل، ملللن أالللم مصلللادراا م  مصلللدر رسلللااإلداري ، فيصلللبم القضللل
 ، ولتعدى دور  التشرلع في كثير من األييان .الرسمية 

                              
 .  76ص  –املصدر السابق  –د.  رفعت حممد عبد الوهاب  - 1
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وتتميللز أيكللام القضللا  اإلداري بعللدم  ضللوعها لطقللانون المللدني ، فالقاضللي 
روط علاإلداري إءا لم يجد في المباد  القانونية القا مة  نصًا ينطبق عطلر النلزاع الم

القلانون  القواعد الالزمة لءلك دون أن يكلون مقيلدًا بقواعلد إنشا عطيه يتولر بنفسه 
 المدني .

عطللر  ومللن جانللد أ للر أن أيكللام القضللا  العللادي ءا  يجيللة نسللبية تقتصللر
أطراف النزاع وموضوعه ولهءا تيدد قيمتها بوصفها مصدرًا تفسيرًا عطر النقيط ملن 

 أيكام القضا  اإلداري التي تتميز بكونها يجة عطر ال افة . 

قانون اإلداري وملن لفي مجام ا كبيراً  إنشا ياً وفي ءلك يتبين أن لطقضا  دورًا 
 ثم فهو يشك، مصدرًا ر يسيًا من مصادر المشروعية .

أما بالنسبة لطقضا  اإلداري فأن أيكامه تتميز بعدم  ضوعها لطقانون المدني، 
فالقاضي اإلداري إءا للم يجلد فلي المبلاد  القانونيلة القا ملة نصلًا ينطبلق عطلر النلزاع 

  القواعللد الالزمللة لللءلك دون أن يكللون مقيللدًا المعللروط عطيلله يتللولر بنفسلله إنشللا
بقواعد القانون المدني فهو قضا  إنشا ي يبتدع اليطوم المناسبة التي تتفق وطبيعة 
روابو القانون العام وايتياجا  المرافق العامة، ومقتضليا  يسلن سليراا واسلتدامتها 

 والتي ت تطف في طبيعتها عن روابو القانون ال اي . 
أن أيكللام القضللا  العللادي ءا  يجيللة نسللبية تقتصللر عطللر  ومللن جانللد أ للر

أطراف النزاع وموضوعه ولهلءا تيلدد قيمتهلا بوصلفها مصلدرًا تفسليرلًا عطلر النقليط 
 من أيكام القضا  اإلداري التي تتميز بكونها يجة عطر ال افة . 
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 المطلب الثالث : العرف اإلداري

  اإلدارة عطلر إتباعهلا فلي أدا  العرف اإلداري او مجموعة القواعد التلي درجل
وظيفتهللا فللي مجللام معللين مللن نشللاطها وتسللتمر فتصللبم مطزمللة لهللا وتعللد م الفتهللا 

 م الفة لطمشروعية تؤدي إلر إبطام تصرفاتها بالطر  المقررة قانونًا . 
ويأتي العرف اإلداري في مرتبة أدنر من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة مما 

نصللًا مللن نصللوي القللانون، فهللو مصللدر ت ميطللي لطقللانون يفسللر يسللتطزم إال ي للالف 
 ويكم، ما نقي منه . 

ولتبين من ءلك أن العرف اإلداري يت ون من عنصرلن ن عنصر معنوي يتمثل، 
فللي شللعور األفللراد واإلدارة بللأن القاعللدة التللي سللط تها فللي تصللرفاتها أصللبي  مطزمللة 

ء بتطللك القاعللدة  بشللك، منللتظم قانونللًا، وعنصللر مللادي يتمثلل، فللي االعتيللاد عطللر األ لل
 ومستمر بشرط أن يتبطور ءلك بمضي الزمن ال افي الستقراراا . 

ومللع ءلللك فللأن التللزام اإلدارة بللايترام العللرف ال ييرمهللا مللن أمكللان تعديطلله أو 
تغييللر  نها يللًا إءا اقتضلل  ءلللك المصللطية العامللة، فللاإلدارة تمطللك تنظلليم القاعللدة التللي 

م العرف الجديد يتططد توفر العنصرلن السابقين فال يت لون ييكمها العرف بيد أن قيا
 (1)بمجرد م الفة اإلدارة لطعرف المطبق .

أما إءا  الف  اإلدارة العلرف فلي ياللة فرديلة  اصلة دون أن تسلتهدف تعديطله 
أو تغيير  بدافع المصطية العامة فأن قراراا أو إجرا الا الم لالف لطعلرف يكلون بلاطاًل 

  (2)مشروعية .لم الفته مبدأ ال

                              
 .  35ص  –المصدر السنبق  –د. منجد راغا الميو  -  1
 . 38ص  –القنهرة  –دار الن ضة الرريية  –القضن  اددار   –د. مممود منفظ  -  2



 17 

ولطللزم لوجللود العللرف اإلداري إال ي للالف نصللًا مكتوبللًا، فللإءا  الفلل  اإلدارة فللي 
 مسط ها نصًا قانونيًا، فال يجوز القوم بوجود عرف إداري أو التمسك به.

والعللرف اإلداري يعللد مصللدرًا لطقواعللد القانونيللة فللي المجللام اإلداري إال أنلله ال 
د القاضلي اإلداري فلي نصلوي القلوانين والطلوا م ملا يجوز الطجلو  إليله إال إءا للم يجل

يمكن تطبيقه لي، النزاع، ويمكن القوم بان دور العرف اإلداري أق، أامية في مجلام 
القانون اإلداري منه في مجام القانون ال لاي، عطلر اعتبلار أن ت ولنله يتططلد فتلرة 

اري وتتغيلللر طولطلللة ملللن الثبلللا  واالسلللتقرار  فلللي يلللين تتطلللور أيكلللام القلللانون اإلد
 باستمرار.
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 الفصل الثاني

 موازنة مبدأ المشروعية
 

إءا كللان ايتللرام يقللو  األفللراد ويرلللاتهم يقتضللي وجللود قواعللد صللارمة تمنللع 
اإلدارة من االعتدا  عطر مبدأ المشروعية، فأن يسن سلير المرافلق العاملة واسلتمرار 

رلللة  مللا يسللاعداا فللي ات للاء القللرار أدا  اإلدارة وظيفتهللا يقتضلليان منيهللا مللن الي
 المناسد في الوق  المناسد تو يًا لطمصطية العامة . 

لللءلك اعتللرف المشللرع والقضللا  والفقلله بللبعط االمتيللازا  التللي تمط هللا اإلدارة 
 وتستهدف موازنة مبدأ المشروعية واين

 السططة التقديرلة .  
 الظروف االستثنا ية .  

 أعمام السيادة .  

 
 ولالمبحـث األ

 السلطة التقديريـة

 
تمللارد اإلدارة نشللاطها بأتبللاع  أسللطوبين ن األوم أن تمللارد ا تصاصللًا مقيللدًا 
وفيه ييدد المشرع الشروط الت اء قرارااا مقدمًا . مثطما او اليام فلي ترقيلة موظلف 
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صلدار  باألقدمية فقو فلإءا ملا تلوفر  الء  األقدميلة فلأن اإلدارة مجبلرة عطلر التلد ، وا 
 لترقية.قراراا با

واألسللطود الثللاني يتمثلل، بممارسللة اإلدارة ا تصاصللًا تقللديرلًا إء يتللرك المشللرع 
لودارة يرلة ا تيار وق  وأسطود التد ، في إصدار قراراتها تبعًا لطظروف وملن دون 

 أن ت ضع لطرقابة . 
فالمشرع يكتفي بوضع القاعدة العامة التي تتصف بالمرونة تاركًا لودارة تقدير 

التصللرف، شللرلطة أن تتللو ر الصللالم العللام فللي أي عملل، تقللوم بلله وأن ال مال مللة 
ال كان عمطها مشوبًا بعيد إسا ة استعمام السططة .    (1)تنيرف عن اء  الغاية وا 

إال أن يرلللة اإلدارة ريللر مططقللة فللي اللءا المجللام فباإلضللافة إلللر أنهللا مقيللدة 
قواعلد اال تصلاي والشلكطية باستهداف قراراتها المصطية العامة ت ون مطزمة بإتبلاع 

الميددة قانونًا، بينما تنصرف سططتها التقديرلة إلر سبد القرار اإلداري والو الياللة 
الواقعية والقانونية التي تبرر ات اء القلرار والميل، والو األثلر القلانوني المترتلد عنله 

 (2)يااًل ومباشرة، فهنا تتجطر سططة اإلدارة التقديرلة . 
ودارة اللء  السللططة شللعورًا منلله بأنهللا أقللدر عطللر ا تيللار وقللد مللنم المشللرع للل

الوسا ، المناسبة لطتد ، وات اء القرار المال م في ظروف معينة ألنه مهملا يلاوم ال 
يسللتطيع أن يتصللور جميللع اليللاال  التللي قللد تطللرأ فللي العملل، اإلداري ولرسللم اليطللوم 

اإلدارلللة وتيقيلللق المناسللبة لهللا، فالسلللططة التقديرلللة ضلللرورة ليسللن سللير العمطيلللة 
 راياتها 
 

                              
دار  –الرقنبة عيى أعمن  اددارة ف  الشلرمرة ادسليمية واللنظم المرنصلرة  –د. سريد عبد المنرم المكيم  -  1

 .71ص  – 1976القنهرة  –الفكر الرري  
 .57ص  –المصدر السنبق  –د. منجد راغا الميو  -  2
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 القضاء والسلطة التقديرية:

إءا كان  السططة التقديرلة استثناً  من مبدأ المشروعية، فما دور القضا  فلي 
 الرقابة عطر أعمام اإلدارة الصادرة استنادًا إلر اء  السططة ؟ . 

ءاللد جانللد مللن الفقلله إلللر أن القضللا  يمتنللع عللن بسللو رقابتلله عطللر أعمللام 
ة المسلللتندة إللللر سلللططتها التقديرللللة، فالقاضلللي بيسلللد رأيهلللم يملللارد رقابلللة اإلدار 

المشروعية وليد رقابة المال مة وال يجوز له أن يمارد سطوته عطر اإلدارة فيجعل، 
 (1)من نفسه ر يسًا لطسططة اإلدارلة . 

في يين ءاد جاند أ ر من الفقله إللر جلواز تلد ، القاضلي لمراقبلة السلططة 
ساد ما يتمتع بله القاضلي اإلداري ملن دور فلي ال شلف علن قواعلد التقديرلة عطر أ

القانون اإلداري فليمكن لله أن ييلوم بعلط القضلايا المندرجلة فلي السلططة التقديرللة 
والمرتبطة بالمال مة إلر قضايا تندرج تي  مبدأ المشروعية تطتلزم اإلدارة بأتباعهلا و 

 (2)إال تعرض  أعمالها لطبطالن . 
قبللواًل فللي اللءا المجللام يللءاد إلللر أن سللططة اإلدارة التقطيديللة ال والللرأي األ ثللر 

نمللا اللي التللي تمللنم اإلدارة مجللااًل واسللعًا لتقللدير الظللروف  تمنللع مللن رقابللة القضللا  وا 
المال مة الت اء قراراتها واء  اليرلة مقيدة بان ال تتضمن اء  القرارا  رططًا بينلًا أو 

مللع مبللدأ المشللروعية بقللدر مللا ت فللف مللن انيرافللًا بالسللططة، واللي بللءلك ال تتعللارط 
 ا تصاصا  اإلدارة المقيدة . 

 

                              
1-  Wade H.W.R Administrative law– oxford –1977- P 630 . 

 –دار توبقلن  لينشلر المالرا  –القضن  اددار  السس الرنملة والتالور التلنرمخ   –د. عبد القندر بنينه  -  2
 .  24ص  – 1985
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 المبحث الثاني

 الظروف االستثنائية

 
 

تواجلله اإلدارة فللي بعللط األوقللا  ظروفللًا اسللتثنا ية تجبراللا عطللر ات للاء بعللط 
اإلجرا ا  التي تعلد ريلر مشلروعة فلي الظلروف العاديلة يمايلة لطنظلام العلام ويسلن 

 امة فتضفي عطر إجرا اتها تطك صفة المشروعية االستثنا ية . سير المرافق الع
وعطر ءلك فأن الظرف االستثنا ي أيلًا كانل  صلورته يربلًا أو كلوارن طبيعيلة ال 
يجعلل، اإلدارة فللي منللأى مللن رقابللة القضللا  بشللك، مططللق، فللال يعللدو األمللر أن يكللون 

 الميظورا  م .  توسعًا لقواعد المشروعية تأسيسًا عطر مقولة م الضرورا  تبيم
فاإلدارة  تبقر مس ولة فلي ظل، الظلروف االسلتثنا ية عطلر أسلاد ال طلأ اللءي 
قد يقع منها، رير أن ال طأ في يالة الظروف االستثنا ية يقاد بمعيار أ ر ولوزن 
بميلزان مغلاير لللءلك اللءي يلوزن بلله فلي ظلل، الظلروف العاديلة، فيسللتطزم القضلا  فيلله 

  (1)أ بر من الجسامة . 

                              
 . 53ص  –المصدر السنبق  –د. منجد راغا الميو  -  1
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تمد نظرلللة الظللروف االسللتثنا ية وجوداللا مللن القضللا  اإلداري، ريللر أن وتسلل
المشرع قد تد ، مباشرة في بعط الياال  لتيديد ما إءا كان الظلرف اسلتثنا يًا أم ال 
. واو يمارد ءلك بأتباع أسطوبينن األومن أن يستصدر قلوانين تلنظم سلططا  اإلدارة 

ءا األسللطود بيمايللة يقللو  األفللراد فللي الظللروف االسللتثنا ية بعللد وقوعهللا، ولتسللم الل
ويرلاتهم ألنه ييرم السلططة التنفيءيلة ملن الطجلو  إللر سلططا  الظلروف االسلتثنا ية 
إال بعللد موافقللة السللططة التشللرلعية، ويعيبلله أن انللاك مللن الظللروف مللا يقللع بشللك، 

 (1)مفاجئ ال ييتم، استصدار تطك التشرلعا  باإلجرا ا  الطولطة المعتادة . 

ود الثاني فيتمث، فلي اعلداد تشلرلعا  معلدة سلطفا لمواجهلة الظلروف اما االسط
وال ي فلر ملا لهلءا األسلطود مللن عيلود تتمثل، فلي ايتملام إسللا ة اإلدارة االسلتثنا ية.

سططتها في إعالن يالة الظروف االستثنا ية فلي ريلر وقتهلا واالسلتفادة مملا يمنيله 
 وقهم . لها المشرع من صالييا  في تقييد يرلا  األفراد ويق

وقلد أ لء المشلرع الفرنسللي باألسلطود األ يلر إء منيلل  الملادة السادسلة عشللر 
ر لليد الجمهورلللة الفرنسللية  1958مللن دسللتور الجمهورلللة ال امسللة الصللادر عللام 

 سططا  واسعة من أج، مواجهة الظروف االستثنا ية . 
ييللن يللدد المشللرع العراقللي اللء  اليللاال  فللي  العراقللي وكللءلك فعلل، المشللرع ا

 فيما يطي ن 1965لسنة  4نون السالمة الوطنية رقم قا
اءا يدن  طر من رارة عدا يلة او اعطنل  اليلرد او قامل  ياللة يلرد او -1

 اية يالة تهدد بوقوعها . 
 اءا يدن اضطراد  طير في االمن العام اوتهديد  طير له .-2

                              
 1974 –جنمرلة بنالن    –ف  الجم ورملة الررييلة الييبيلة  –قضن  اددار  ال –د. صبيح بشير مسكون   -  1

 . 71ص  –
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 اءا يدن وبا  عام او كارثة عامة .-3
( لسلنة 1دفاع علن السلالمة الوطنيلة رقلم )كءلك اصدر المشرع امر قلانون الل 
الللءي  للوم ر لليد الللوزرا  بعللد موافقللة اي للة الر اسللة باالجمللاع اعللالن يالللة  2004

الطوارى  في ايلة منطقلة ملن العلرا  عنلد تعلرط الشلعد العراقلي ل طلر يلام جسليم 
يهللدد االفللراد فللي ييللاتهم ، وناشللر  مللن يمطلله مسللتمرة لطعنللف ، مللن أي عللدد مللن 

ع تشلللكي، يكوملللة واسلللعة التمثيللل، فلللي العلللرا  او تعطيللل، المشلللاركة االشللل اي لمنللل
 السياسية السطمية ل ، العراقيين او أي ررط ا ر.

     

 القضاء اإلداري ونظرية الظروف االستثنائية:

يملللللارد القضلللللا  اإلداري دورًا مهملللللًا فلللللي تيديلللللد معلللللالم نظرللللللة الظلللللروف 
إلدارة فللي اسللت دام صللاليياتهم االسللتثنا ية، ويضللع شللروط االسللتفادة منهللا ولراقللد ا

 االستثنا ية يماية ليقو  األفراد ويرلاتهم، واء  الشروط اين
وجود ظرف استثنا ي يهدد النظام العام ويسن سير المرافلق العاملة سلوا   .1

 تمث، اءا الظرف بقيام يرد أو اضطراد أو كارثة طبيعية . 
الظللللروف  أن تعجللللز اإلدارة عللللن أدا  وظيفتهللللا باسللللت دام سللللططاتها فللللي .2

 العادية، فتطجأ الست دام سططاتها االستثنا ية التي توافراا اء  النظرلة . 

أن تيدد ممارسة السططة االستثنا ية  بمدة الظرف االستثنا ي فلال يجلوز   .3
اإلدارة أن تستمر في االستفادة من المشروعية االستثنا ية مدة تزللد عطلر 

 مدة الظرف االستثنا ي . 
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لمت ء متوازنًا مع  طورة الظرف االسلتثنا ي وفلي يلدود أن يكون اإلجرا  ا .4
  (1. )ما يقتضه 

 
ولطقضا  اإلداري دور مهلم فلي الرقابلة عطلر ايتلرام اإلدارة لهلء  الشلروط والو 
يميللز اللء  النظرلللة عللن نظرلللة أعمللام السلليادة التللي تعللد  روجللًا عطللر المشللروعية 

دًا إليهللا . كمللا تتميللز عللن ويمنللع القضللا  مللن الرقابللة عطللر األعمللام الصللادرة اسللتنا
نظرلة السلططة التقديرللة للودارة التلي يكلون دور القضلا  فلي الرقابلة عطيهلا ميلدودًا 

 بالمقارنة مع رقابته عطر أعمام اإلدارة في الظروف االستثنا ية . 
فالقاضي في اء  الظروف يراقد نشاط اإلدارة ال سيما من يين أسلباد قرارالا 

رمي إليها اإلدارة في ات اء   وال يتجاوز في رقابته إلر العيلود اإلداري والغاية التي ت
األ رى، اال تصاي والشك، والمي، واو ما استقر عطيله القضلا  اإلداري فلي العديلد 

 (2)من الدوم . 

                              
 ينظر :  -  1

 . 19ص  – 1978 –القنهرة  –نظرمة الظروف االستثننئية  –د. أممد مدمف عيى  -
 .  44ص  –المصدر السنبق  –د. مممود منفظ  -

 .  49ص  –المصدر السنبق  –د. سريد عبد المنرم المكيم  -

 .  28ص  –المصدر السنبق  –القندر بنينه  د. عبد -
 . 28ص  –المصدر السنبق  –د. عبد القندر بنينه  -  2
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 المبين الثالن
 نظرلة أعمام السيلادة

 
رلللة ا تطلف الفقله والقضلا  فلي تعرللف أعمللام السليادة، والي فلي يقيقتهلا قلرارا  إدا

تصللدر عللن السللططة التنفيءيللة وتتميللز بعللدم  ضللوعها لرقابللة القضللا  سللوا  أ للان 
 (1باإللغا  أو بالتعويط . )

واي بءلك ت تطف عن نظرلتي السططة التقديرلة والظلروف االسلتثنا ية التلي ال تعمل، 
إال عطلر توسليع سلططة اإلدارة فهلي تعلد كملا يلءاد جانلد ملن الفقله  روجلًا صلرليًا 

 لمشروعية . عطر مبدأ ا
وقد نشأ  أعمام السيادة في فرنسا عندما يلاوم مجطلد الدوللة الفرنسلي أن ييلتفه 
بوجللود  فللي يقبللة إعللادة المط يللة إلللر فرنسللا عنللدما ت طللر عللن الرقابللة عطللر بعللط 

 ( 2أعمام السططة التنفيءية . )
 

                              
1- J.m.Auby – Droit Administratif, Paris 1967 ،P 55 . 

وف  ذلك ذها الفقيه هورمو إلى أ  أعمن  السيندة م  مظنهر السينسة القضنئية المرنة والمكيمة لمجيلس  - 2
لمواج لة ال ملنف التل  كننلف ت لدد كيننله وكلندف تقلو، اركننلهر فريلى أثلر علودة الميكيلة  الدولة الفرنسل 
ع مف المكومة عيى إلان  المجيس المذكور ليتخيص م  رقنبته فيجأ إلى التصنلح  1814ف  فرنسن عنم 

  مع المكومة بأ  تنلن   عل  برل، سليانته فل  الرقنبلة عيلى انئفلة مل  اعملن  المكوملة مقنبل  االامئنلن
 إلى مصيره وضمن  بقنئه رقيبًن عيى سنئر العمن  اددارمة . ينظر : 

 –مجيللة القللننو  المقللنر   –نظرمللة أعمللن  السلليندة فلل  القللننو  المقللنر   –د . عبللد البللنق  نرملله عبللد    -
 . 33ص  -1977

 .  33ص  – 1955 –القنهرة  –رسنلة دكتوراه  –نظرمة أعمن  السيندة  –د. عبد الفتنح سنير داير   -
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 1963( لسللنة 26السللططة القضللا ية رقللم ) العراقللي فللي قللانون وقللد اسللتطهم المشللرع 
فللي العللرا  ييللن  اتشللرلعي امصللدر  لهللاقللد اصللبم  نظرلللة اعمللام السلليادة و لمطغللي( )ا

( منه عطر أن )ليد لطميا م أن تنظلر فلي كل، ملا يعتبلر ملن أعملام 4نص  المادة )
يين ني  1979لسنة  160قانون التنظيم القضا ي رقم  باليكم ءاتهالسيادة( وا ء 

 ي ك، ما يعتبر من أعمام السيادة(.في مادته العاشرة عطر انه )ال ينظر القضا  ف
واللو قللانون التعللدي، الثللاني  1989( لسللنة 106وعنللد صللدور القللانون رقللم ) 

نللي فللي مادتلله السللابعة البنللد  1979لسللنة  65لقللانون مجطللد شللورى الدولللة رقللم 
 امسًا عطر ما يأتي )ال ت تي ميكمة القضا  اإلداري بالنظر في الطعلون المتعطقلة 

 بما يأتي ن
م السيادة وتعتبر من أعمام السيادة المراسليم والقلرارا  التلي يصلدراا ر ليد أعما-1

 بلل، اعتبللر أن المّشللرع لللم يكتللفص بللالني عطللر أعمللام السلليادة إ ولبللدوالجمهورلللة(. 
وال ي فر  من قبي، اعمام السيادة  المراسيم والقرارا  التي يصدراا ر يد الجمهورلة

الو  ر ليد الجمهورللة ن ارطد مايصدر من مالهءا التوجه من  طور  عطر اعتبار ا
كللان يجللد مللن اليمكللن تيصللينها مللن رقابللة القضللا   واءا اللءا الوضللع إدارلللة قللرارا  
الصللالييا  التللي فللأن  فللي اليكللم واالدار  النظللام الشللمولي  تتبللعفللي دوللله  يبللرر  

  اليللاليفللي ظلل، دسللتور العللرا  والقللرارا  التللي يصللدراا ر لليد الجمهورللله يمارسللها 
تعلدي،  مملا يقتضليأعملام السليادة.  قبيل،  ملنبشلك، ملن االشلكام  عتباراا امكن الي

واو ملا  .والغا  اءا االستثنا  من رقابة القضا  االداري المادة السابعة البند  امسًا 
ييل   2005توجه المشرع الدستوري العراقي فلي الدسلتور الصلادر علام  ينسجم مع 

ي القوانين عطلر تيصلين اي عمل، او قلرار )ييظر الني ف 97ورد الني في الماد  
 اداري من الطعن.(
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قد ني عطر وجود ما يسمر بأعمام السيادة إال أنله أثلر  العرا ومع أن المشرع في 
عدم وضع تعرلف ميدد لهلا عطلر رلرار التشلرلعا  األ لرى، وتلرك ءللك إللر القضلا  

 ر أعمام اإلدارة والفقه، والشك أن ضرورة وضع معيار لتمييز أعمام السيادة عن سا
ييظللر بأاميللة  اصللة، ألن إطللال  صللفة عملل، السلليادة عطللر تصللرف إداري معللين 

 يمنيه يصانة من الرقابة القضا ية . 
وال ي فللر مللا لهللءا األمللر مللن تهديللد ليقللو  األفللراد ويرلللاتهم، وقللد ظهللر فللي 

 سبي، اءا التمييز ثالثة معايير نبينها فيما يطي ن 
 

 اعث السياسيالمطلب األول: معيار الب

معيللار الباعللن السياسللي اللو المعيللار الللءي اعتمللد  مجطللد الدولللة الفرنسللي 
  Le Fitteلأل للء بنظرلللة أعللام السلليادة و ويعللد يكللم مجطللد الدولللة فللي قضللية 

  (1)يجر األساد في اعتماد اءا المعيار .  1/5/1822الصادر في 
ه سياسيًا، أملا إءا وبمقتضا  يعد العم، من أعمام السيادة إءا كان الباعن عطي

لم يكن الباعن سياسيًا فإنه يعد من األعملام اإلدارللة التلي ت ضلع لرقابلة القضلا  . 
(2) 

                              
1- C.E ler Mai 1822 La Fitte, Rec 371 .  

ميللر رفضللف  Borghereتتريللق هللذه القضللية بنلمانلبللة بللغيراد مبللنلي خصصلل ن نللنبييو  بونللنبرف ل ميللرة 
الللذ  مللرم أعضللن  أسللرة نللنبييو  ملل   1816ينللنير  12المكومللة صللرف ن بنالسللتنند ليقللننو  الصللندر فلل  

 ننًن . جميع الموا  الت  منمف ل م مج
 ينظر :  - 2

 .  330ص  –المصدر السنبق  –القضن  اددار   –د. سييمن  مممد الامنو   -

 .  131ص  – 1968 –القنهرة  –القضن  اددار  ورقنبته لعمن  اددارة  –د. ممس  خيي    -
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وقد أ ء مجطد الدولة بهءا المعيلار ليتالفلر االصلطدام ملع اإلدارة ألنله معيلار 
مرن يتيم لودارة الت طي من رقابة القضا  بمجرد تءرعها بأن الباعن عطر تصرفها 

 سياسي . 
إال أن المجطللد عللدم عللن اللءا المعيللار نتيجللة ل ثللرة االنتقللادا  الموجهللة للله، 

ويكلم  Prince Napoleon   .(1)فلي قضلية  19/2/1875وءلك في يكمه بتارلخ 
  Marquigny  .(2)في قضية  5/11/1880ميكمة التنازع في 

 

 المطلب الثاني : معيار طبيعة العمل

اسلي ملن نقلد لجلأ الفقله والقضلا  إللر نتيجة لما وجه إللر معيلار الباعلن السي
اعتماد طبيعة العم، ومفهومه لتمييز عم، السيادة عن أعمام اإلدارة األ لرى . وفلي 

 سبي، ءلك ظهر  ثالثة اتجااا  ن 
 
 االتجاه األول: -1

ءاللد االتجللا  األوم إلللر التمييللز بللين العملل، اإلداري والعملل، اليكللومي إء عللد 
يللق مصللطية الجماعللة السياسللية كطهللا والسللهر عطللر العملل، يكوميللًا إءا قصللد بلله تيق

ايترام دستوراا، وسلير اي اتهلا العاملة واإلشلراف عطلر عالقاتهلا ملع اللدوم األجنبيلة 
وعطر أمنها الدا طي، واءا النوع من األعمام يندرج في ضمن أعمام السيادة ويمتنع 

قلوانين واألشلراف عن رقابة القضا ، أما النوع األ ر الءي يتعطلق بلالتطبيق اليلومي لط
عطر عالقا  األفراد باإلدارة المركزلة أو الميطية، وعالقا  الهي لا  اإلدارللة، بعضلها 
بلللالبعط األ لللر فينلللدرج فلللي ضلللمن أعملللام اإلدارة االعتياديلللة التلللي ت ضلللع لرقابلللة 

                              
1- C.E .Fevier 1875 95-2 – G A n 38 edit P 14 .  
2- T.C 5 Nov 1880 ،Marquigny ،D 1880 . 12-3–  
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وفللي اللءا التمييللز يللءاد الفقيلله م اورلللو م إلللر أن المهمللة اليكوميللة  ( 1)القضللا .
وم لألمللور االسللتثنا ية والسللهر عطللر تيقيللق مصللالم الدولللة تنيصللر فللي وضللع اليطلل

  (2)الر يسية أما الوظيفة اإلدارلة فتتركز في تسيير المصالم الجارلة لطجمهور . 
 
 االتجاه الثاني: -2

ءاد اءا االتجا  إلر أن أعمام السيادة أو اليكومة اي األعملام التلي تسلتند 
فتسللتند إلللر نللي تشللرلعي عللادي أو  إلللر نصللوي دسللتورلة أمللا األعمللام اإلدارلللة

وال ي فللر مللا لهللءا االتجللا  مللن  طللورة ألنلله يمللنم اإلدارة فرصللة ( 3)قللرارا  تنظيميللة.
استغالم الدستور إلد ام ال ثير من أعمالها في ضمن مجام أعمام السيادة ال سليما 
أن الدسلللتور يتضلللمن أملللورًا الللي فلللي الغاللللد ءا  طبيعلللة إدارللللة بيتلللة كالنصلللوي 

تعيللين بعللط المللوظفين فللي يللين ت للرج بعللط األعمللام مللن نطللا  أعمللام ال اصللة ب
 السيادة بررم طبيعتها اليكومية ال لشي  إال ألن الدستور لم يني عطيها صراية.

 
 االتجاه الثالث: -3

نتيجلة لعجلز االتجلااين السلابقين علن التمييلز بلين أعملام اليكوملة واألعملام 
يقوم عطر تعرلف أعمام اليكوملة بأنهلا تطلك اإلدارلة األ رى اتجه الفقه نيو أسطود 

األعمام التي تصدر عن السططة التنفيءية ب صوي عالقاتها بسططة أ رى كالسططة 
التشللرلعية أو سللططة دولللة أ للرى ال ت ضللع أعمالهللا لمراقبللة القضللا . وقللد أبللز اللءا 

م ويعتمللد رأيلله عطللر أسللاد أن األعمللام   Celierالمعيللار مفللوط الدولللة م سلليطييه 

                              
 .  331ص  –المصدر السنبق  –القضن  اددار   –د. سييمن  مممد الامنو   - 1

2  - Vedel G. Droit administrative. P.U.F Paris 1954 P 305 .  
 .  123ص  –المصدر السنبق  –د. مممود مممد منفظ  - 3
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يكومللة ال ت ضللع لرقابللة القضللا  اإلداري بوصللف القاضللي اإلداري قاضللي السللططة ال
التنفيءية، ولملا كانل  السلططة التقديرللة ال ت ضلع لرقابتله، فلإن أي قلرار صلادر علن 
السططة التنفيءية ويمتد أثر  إللر السلططة التشلرلعية ي لرج علن رقابلة القضلا . وملن 

وطني ال دولي ومن ريلر المعقلوم أن  جاند أ ر يتصف القاضي اإلداري بأنه قاضي
تمتللد رقابتللله لتشللم، سلللططة دوليللة وعطلللر ءلللك فلللأن القللرارا  الصلللادرة عللن السلللططة 

 (1)التنفيءية بصدد عالقاتها مع سططة أجنبية ت رج عن رقابة القضا  اإلداري أيضًا.
وأيًا كان االتجا  فأن التمييز بلين أعملام اليكوملة وأعملام اإلدارة العاديلة بقلر 

ير   معتلد بله ويفتقلر إللر أسلاد قلانوني واضلم مملا دفلع بالفقله إللر البيلن علن ر
معيار أ ر يقوم عطلر أسلاد يصلر أعملام السليادة والو المعيلار الشلا ع فلي الوقل  

 الياضر . 
 

 المطلب الثالث : معيار القائمة القضائية

ادة اتجه الفقها  إلر اعتماد االتجا  القضلا ي لتيديلد ملا يعلد ملن أعملام السلي
 لعجزام عن وضع معيار لتمييز أعمام السيادة بشك، واضم . 

ولع، أوم من نادى بهء  الفكلرة العميلد م اورللو م اللءي ءالد إللر أن م العمل، 
اليكللومي اللو كلل، عملل، يقللرر للله القضللا  اإلداري وعطللر رأسلله ميكمللة التنللازع اللء  

  (2)الصفةم.

                              
جنمرللة  –الرنمللة ليرقللود اددارمللة  الللوجي  فلل  النظرمللة –د. فللنروأ أممللد خمللنسر مممللد عبللد   الللدليم   - 1

 . 57ص  – 1992 –الموص  
 .  332ص  –المصدر السنبق  –د. سييمن  مممد الامنو   - 2
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يقلرر  القضلا  فهلو يبلين  وبناً  عطر ءلك فأن تيديد أعملام السليادة يعتملد ملا
اء  األعمام وييدد نطاقها، وقد أسهم مجطلد الدوللة الفرنسلي وميكملة التنلازع فلي 

 وضع قا مة ألعمام السيادة تتضمن مجموعة من األعمام أامها ن 
 
 األعمال المتعلقة بعالقة الحكومة بالبرلمان: -أوالا 

شلرلعية كلاقتراا مشلروع وتشم، قرارا  السلططة التنفيءيلة المتعطقلة بالعمطيلة الت
يللداع اللءا المشللرع أو سلليبه، وكللءلك القللرارا  ال اصللة بانت للاد المجللالد  قللانون وا 
النيابيللة والمنازعللا  الناشلل ة عنهللا، قللرارا  ر لليد الجمهورلللة المتعطقللة بالعالقللة بللين 
السللططا  الدسللتورلة وممارسللة الوظيفللة التشللرلعية مثلل، قللرار الطجللو   إلللر السللططا  

الفرنسلللي،  1958ملللن دسلللتور علللام  16لمنصلللوي عطيهلللا فلللي الملللادة االسلللتثنا ية ا
 (1)والمرسوم بطرا مشروع قانون لالستفتا  . 

 
ا   األعمال المتصلة بالعالقات الدولية والدبلوماسية: -ثانيا

فقللد عللد مجطللد الدولللة مللن قبيلل، أعمللام السلليادة القللرارا  المتعطقللة بيمايللة 
عرط النزاع عطلر ميكملة العلدم الدوليلة ، ورفط (2)ممتط ا  الفرنسيين في ال ارج 

 (4)، وكءلك األعمام المتعطقة بالمعاادا  واالتفاقيا  الدولية . (3)

                              
1- C.E. 2 mars 1962 ،Rubin de servens .  

- C.E 19 Oct 1962 ،Brocas ،Precite  .  

2- C.E 2 mars 1966, Dame Cramencel. 

3- C.E 9 Janu 1952 Geny Rec 79 .  
عللل  الريقلللنف   Detachableاسلللتقر القضلللن  اددار  الفرنسللل  عيلللى اسلللتثنن  التلللدابير القنبيلللة لينفصلللن   - 4

الدبيومنسللية أو االتفنقيللنف الدوليللة واخضللر ن لرقنبللة لقضللن ر ملل  قبيلل  قللراراف تسللييم المجللرمي  فقللد قللرر 
نسلية إللى مكوملة أجنبيلة مل  مجيس الدولة عدم اعتبلنر ايبلنف تسلييم المجلرمي  الموجله مل  المكوملة الفر 

 أعمن  السيندة . ينظر : 
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ا   رب:حاألعمال المتعلقة بال -ثالثا

ومن اء  األعملام يلق الدوللة فلي االسلتيال  عطلر السلفن الميايلدة الموجلودة 
بتغييلر اتجلا  السلفن أو وكلءلك األواملر الصلادرة  (1)في الميا  اإلقطيميلة وقل  اليلرد،

 (2)اليجز عطيها أو عطر ما تيمطه من بضا ع.
وعمومًا فأن القاسم المشترك بين اء  األعمام يتمثل، فلي تيصلينها ملن رقابلة 
القضلللا  إلغلللاً  وتعويضلللًا، وعطلللر ءللللك فقلللد اعتبرالللا الفقللله اإلداري ثغلللرة فلللي بنلللا  

نيللو تضلييق نطللا   المشلروعية، ويلوم القضللا  رأد الءا الصللدع ملن  للالم االتجلا 
أعمام السيادة وا  راج بعط األعمام ءا  الطبيعة اإلدارلة منها، كلءلك اتجله مجطلد 
 الدولة الفرنسي إلر الت فيف من أثر أعمام السيادة فقرر إمكان التعويط عنها . 

بللأن األضلللرار الناجمللة علللن يلللوادن  30/3/1966فقللد قلللرر المجطللد بتلللارلخ 
طمضرور يقًا في التعويط تتيمطه الدولة استنادًا توصف بأنها يوادن اليرد تفتم ل
 ( 3إلر نصوي لها قوة القانون . )

 
ولبدو ان القضا  في العرا  قلد اتبلع الءا االسلطود فلي تيديلد اعملام السليادة 

فانلله وان كانلل   …) 6/5/1966الصللادر فللي فللي يكمهللا ميكمللة التميللز  فقلد قضلل 
نهلا تطلك األعملام التلي تصلدر مللن أعملام السليادة يسلبما جلرى الفقله والقضلا  مللن أ

اليكومة باعتباراا سلططة يكلم ال سلططة إدارة فتباشلراا بمقتضلر الء  السلططة العطيلا 
لتنظللليم عالقتهلللا بالسلللططا  األ لللرى دا طيلللة كانللل  أو  ارجيلللة أو تت لللءاا اضلللطرارًا 

                                                                           
أمكللنم المبللند  فلل  القضللن  اددار  الفرنسلل  ترجمللة : د.  –بروسللبير فلل  جلل  برمللن   –منرسللو لللو   -

 .  33ص  -1991 –منشأة المرنرف ادسكندرمة  –أممد يسر  
1- C. E 22 nov 1957 Myrtoon steam shipco . Rec 632 .   
2- C.E 3 nov 1922 ،Lichiardopoulos ،Rec 793 .   

 . 36ص  –المصدر السنبق  –برمن   –ج   –بروسبير ف   –منرسولو    - 3
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لطميافظللة عطللر كيللان الدولللة فللي الللدا ، أو فللي الللءود عللن سلليادتها فللي ال للارج إمللا 
ملا للدفع األءى علن الدوللة فلي اللدا ، أو لتنظيم ع القا  اليكومة بالسططة العاملة وا 

فللي ال للارج واللي تللارة أعمللاال منظمللة لعالقللة اليكومللة بللالمجطد الللوطني أو مجطللد 
الللدفاع واللي طللورًا ت للون تللدابير تت للء لطللدفاع عللن األمللن العللام مللن اضللطراد دا طللي 

بعد أن قسلم   فالميكمة ( . 1()…بإعالن األيكام العرفية أو إعالن يالة الطوار  
أعمام اليكومة إلر أعمام اإلدارة العادية وأعمام تت ءاا بصفتها سططة يكلم لتنظليم 
عالقاتها بالسططا  األ رى أو عالقاتها ال ارجية أو تت ءاا اضلطرارًا لطميافظلة عطلر 
كيللان الدولللة، نجللد أن الميكمللة تعللود وتفصلل، اللء  األعمللام مللن  للالم إيللراد قا مللة 

 .األعمام التي تعد من قبي، أعمام السيادة ب
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                              
( أورده ممملللود خيللل، مسلللي ر الممنيلللة القننونيلللة ل فلللراد فللل  مواج لللة أعملللن  اددارة فللل  الرلللراأر دراسلللة مقنرنلللةر رسلللنلة 1)

 .184ر ص1986دكتوراه مقدمة إلى  كيية القننو ر جنمرة بادادر 
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 الفصل الثالث

 الرقابة على أعمال اإلدارة
مما الشك فيه أن اإلدارة في قيامها بأدا  وظيفتها تمطلك أن تلتقي ملن بعلط 
يقو  األفراد ويرلاتهم، ويقها اءا ال يمكلن تركله دون ضلابو يرسلم اليلدود التلي ال 

 رفاتها لطبطالن . تتجاوزاا مما يعرط تص
ويفللرط اللءا المبللدأ  وجللود وسللا ، وأجهللزة تراقللد عملل، اإلدارة، وت تطللف اللء  
األجهللزة بللا تالف الدولللة والللنظم القانونيللة المتبعللة فيهللا إال أن المسللتقر فللي ارطللد 
الللدوم وجللود أربعللة طللر  يضللمن مللن  اللهللا األفللراد مشللروعية أعمللام اإلدارة فللي 

 مواجهتهم واين
 سية.الرقابة السيا 
 الرقابة اإلدارلة .  

 رقابة الهي ا  المستقطة. 

 الرقابة القضا ية .  

 
 
 
 
 
 

 

 



 35 

 المبحث األول

 الرقابة السياسية

 
تت ء الرقابة السياسية عطر أعملام اإلدارة صلورًا م تطفلة، فقلد تلتم علن طرللق 
الرأي العام وتمارسها المؤسسا  االجتماعية واأليزاد السياسية والنقابلا  المهنيلة . 

 كما قد تمارد عن طرلق المؤسسا  البرلمانية.
 
 

 المطلب األول: الرقابة عن طريق الرأي العام

يراد بمصططم الرأي العام مجموعة اآلرا  التي تسود مجتمع معين في وق  ملا 
 (1)ب صوي موضوعا  معينة تتعطق بمصاليهم العامة وال اصة . 

لتنظيما  الشعبية والنقابيلة ويشترك في ت ولن الرأي العام م تطف الهي ا  و ا
واليزبيللة عللن طرلللق طللرا أف اراللا واتجاااتهللا والللدعوة إليهللا بم تطللف الوسللا ، التللي 
تؤدى الصيافة والوسا ، السمعية والبصرلة دورًا كبيرًا في نشلراا وتعب لة اللرأي العلام 

 وتوجيهه من  اللها .
نظليم أعملام اإلدارة ومن الواضم ان اءا النوع من الرقابة له األثر البلال  فلي ت

السليما الصليافة التلي تملارد   العلرا ومنعها من التعسف في استعمام السططة في 

                              
 ليم مد ينظر - 1 -
 51ص  1974 –التنظيمنف السينسية الشربية  –د. مممد الشنفرى أبو رأس  -
 .182دار الجنمرة الجديد ص –القضن  اددار  والرقنبة عيى أعمن  اددارة  –د. سنمى جمن  الدي   -
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يرلة التعبير والرأي باعتباراا لسان األمة والمعبرة عنها، والتي رالبًا ملا كشلف  علن 
 بعط التجاوزا  من موظفي اإلدارة العامة.

  إال فلي اللدوم التلي ت فل، رير إن اءا الطرلق من طر  الرقابة ال يتسع تلأثير 
يرلللة التعبيللر عللن طرلللق الللرأي العللام و التللي يبطلل  فيهللا الللرأي العللام مللن النضللج مللا 
يؤاطللله القيلللام بواجلللد الرقابلللة وعلللدم ال ضلللوع لمصلللالم ف لللا  معينلللة تسللل ر اإلرادة 
الشللعبية و الللرأي العللام لتيقيللق أالللدافها و مصللاليها ال اصللة فتفقللد بللءلك يقيقلللة 

 ية العامة . تعبيراا عن المصط
ويشللللترك فللللي ت للللولن الللللرأي العللللام م تطللللف الهي للللا  والتنظيمللللا  الشللللعبية  

ومؤسسللا  المجتمللع المللدني وااليللزاد عللن طرلللق طللرا اف اراللا والللدعوة اليهللا فللي 
م تطللف الوسللا ، التللي تللؤدي الصلليافة والوسللا ، السللمعية والبصللرلة دورًا كبيللرًا فللي 

 ها. نشراا وتعب ة الجمااير وتوجيههم من  الل
 مؤسسا  المجتمع المدني -1  
برز مفهوم المجتمع المدني في اطار اف ار ورؤى بعط المفكلرلن والفالسلفة  

 للالم القللرنين السللابع عشللر والثللامن عشللر والتللي تعتمللد اف للارام اساسللًا عطللر ان 
االنسان يستمد يقوقه من الطبيعة ال من قانون يضعه البشر والء  اليقلو  لصليقة 

والدته. وان المجتمع المت ون من اتفا  المواطنين قد ارتأى طواعيلة به تثب  بمجرد 
ال روج من اليالة الطبيعية ليكلون يكوملة نتيجلة عقلد اجتملاعي ا تطفلوا فلي تيديلد 

 اطرافه. 
والمفهللللوم المسللللتقر لطمجتمللللع المللللدني يقللللوم عطللللر اسللللاد انلللله مجموعللللة  

بللين العا طللة باعتباراللا المؤسسللا  والفعاليللا  واالنشللطة التللي تيتلل، مركللزًا وسللطيًا 
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الويدة االساسية التي ينهط عطيها البنيان االجتماعي والنظام القيملي فلي المجتملع 
 . (1)من نايية والدولة ومؤسساتها واجهزتها ءا  الصبغة الرسمية من جهة ا رى 

وبهللءا المعنللر فللان منظمللا  المجتمللع المللدني تسللاام بللدور مهللم فللي ضللمان  
قلو  االفلراد ويرللاتهم وتمثل، االسلطود االمثل، فلي ايلدان ايترام الدسلتور ويمايلة ي

التغييللر السللطمي والتفللاام الللوطني مللع السللططة فللي سللبي، تعزلللز الديمقراطيللة وتنشلل ة 
االفراد عطر اصولها وألياتهلا. فهلي ال فيطلة باالرتقلا  بلالفرد وبلن اللوعي فيله وتعب لة 

وتعميلللق مفهلللوم ايتلللرام الجهلللود الفرديلللة والجماعيلللة لطتلللأثير فلللي السياسلللا  العاملللة 
 الدستور وسيادة القانون. 

ومن الجدير بالءكر ان العرا  قد اام، دور اء  المؤسسا  في وق  سيطر   
فيه السططة التنفيءية عطر السططتين التشرلعية والقضا ية اعتبارًا من تأسيد الدوللة 

لدسلتور ررلم ملا منيله الءا ا 1925العراقية وصلدور القلانون االساسلي العراقلي علام 
 من ضمانا  في تأسيسها. 
منيل  المطلك  التي ( من القانون االساسي26ني المادة ) ومن ءلك ما ورد في 

السلليما  يللق تقييللد اليرلللا  بمراسلليم اثنللا  عططللة البرلمللان او فضلله او يطلله وكللان.
الللءي الغلل  فيلله اليكومللة كافللة  1954( الصللادر فللي ايطللوم عللام 19المرسللوم رقللم )
ي ودور التمثي، المجازة في العرا  في ءلك الوق  والءي بط  علدداا الجمعيا  والنواد

 .  ( جمعية وناد في كافة انيا  العرا 468)
واستمر الوضع عطر ما الو عطيله فلي ظل، النظلام الجمهلوري ررلم ملا تيويله  

الدسلاتير الجمهورلللة مللن ضللمانا  تأسلليد اللء  المؤسسللا . ريللر إنلله وبعللد سللقوط 

                              
ار الفكلر الرريل ر د. عبد المميد اسمنعي  االنصنر ر نمو مف وم عري  اسيم  ليمجتمع المدن ر د-(1) -

 . 18ر ص2002القنهرةر 
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د لل، العللرا  مريطللة جديللدة انتشللر  فيلله مؤسسللا   2003النظللام الللدكتاتوري عللام 
المجتمع المدني رير ان انتشاراا لم يلنعكد بقلوة عطلر المجلام السياسلي ولعل، ءللك 

 عا دًا الر عدم النضج والوعي الالزمين الدارتها. 
يرلة  -( منهن)) اواًلن39فقد اورد دستور جمهورلة العرا  اليالي في المادة )

اليزاد السياسية او االنضمام اليها مكفولة ولنظم ءلك القلانون. تأسيد الجمعيا  وا
ال يجوز اجبار ايد عطر االنضمام الر أي يزد او جمعية او جهلة سياسلية  -ثانيًان

 او اجبار  عطر االستمرار في العضوية فيها ((.
  
 وسا ، االعالم.  -2
رأي العلام الشلعبي تطعد وسا ، االعالم دورًا سياسيًا مهمًا يساام في تعب لة الل 

مللللن  للللالم كتابللللا  واقللللوام المفكللللرلن والصلللليف والفضللللا يا  المرأيللللة والمسللللموعة 
واالجتماعا  والندوا  التي تساام في اطالع الجمااير عطلر المشلا ، اال ثلر إليايلًا 
والتي يتعلرط لهلا المجتملع وت لون مراقلد جملاعي لصلالم الشلعد ملن  لالم انتقلاد 

 وفسادام وانتها هم لسيادة القانون.  سياسا  اليكام وكشف فضا يهم
 االيزاد السياسية.  -3 
مللن اساسلليا  العملل، الللديمقراطي ان تسللعر االيللزاد السياسللية الللر تيقيللق  

االتصام الجماايري. فاللدور االساسلي اللءي تقلوم بله االيلزاد السياسلية الو السلعي 
تماعيللة التللي تعللد لطيصللوم عطللر تأييللد االفللراد لبرامجهللا السياسللية واالقتصللادية واالج

بتنفيءاا اءا ما وصط  الر السططة عبر االنت لاد. ويتلر تيقيلق ءللك تبقلر االيلزاد 
 لضمان ايترامها لطدستور وسيادة القانون.  االدار  مراقبة لعم، 

ومن الجدير باللءكر ان الء  الفرصلة للم تلتم لاليلزاد السياسلية فلي العلرا  فقلد  
التعدديللة السياسللية والتللداوم السللطمي  1925ضللمن القللانون االساسللي العراقللي لعللام 
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ولم ت ن االيزاد السياسية بايسن يلااًل فلي ظل، النظلام الجمهلوري ررلم ملا   لطسططة
ملن منجلزا  علن طرللق ملنم االيلزاد  1958يققته ثورة الرابع عشر من تموز عام 

  السياسية يرلة العم، وتشكي، يكومة ا تالفية ضم  كافة االيزاد الوطنية القا مة.
ان الواقع العمطلي لطبيعلة النظلام السياسلي فلي العلرا  منلء تأسليد الدوللة  اء 

ي طو ملن ضلمانة وجلود ايلزاد سياسلية قويلة ومعارضلة،  2003العراقية ويتر عام 
قادرة عطر مراقبة السلططة وردالا اللر الصلواد اءا ملا انيرفل  عنله ايتراملًا لطدسلتور 

 ويقو  ويرلا  االفراد. 
 

 الرقابة عن طريق البرلمان .  المطلب الثاني :

يتمث، الءا الطرللق ملن الرقابلة برقابلة البرلملان عطلر أعملام السلططة التنفيءيلة 
وءلللك عللن طرلللق الشللكاوى المقدمللة مللن األفللراد و المتظمنللة ططبللاتهم التللي قللد يجللد 
البرلمان أنها عطي قدر من الوجااة مما يدعو إللر مواجهلة اللوزرا  بيلق السلؤام أو 

    (1)أو سيد الثقة من الوزارة كطها.االستجواد 
ولتيدد شك، الرقابة البرلمانية بما او مرسوم في الدسلتور، والي ت تطلف ملن 
دولللة إلللر أ للرى وت للون الرقابللة البرلمانيللة أقللوى فللي الللنظم النيابيللة منهللا فللي الللنظم 
األ للرى، ييللن ت للون الللوزارة مسللؤولة أمللام البرلمللان مسللؤولية تضللامنية ناايللك عللن 

 ولية الفردية ل ، وزلر عن أعمام وزارته . المسؤ 
رقابللة البرلمللان عطللر أعمللام اليكومللة ايترامللًا لمبللدأ  لعراقلليوقللد كفلل، الدسللتور ا

 اجللاز فقللد ، المشللروعية عللن طرلللق توجيلله السللؤام يللوم أمللر يجهطلله أيللد النللواد 
ل مسللة وعشللرلن عضللوًا فللي االقلل، مللن مجطللد النللواد طللرا موضللوع عللام لطمناقشللة 

                              
 . 77ص  –المصدر السنبق  –القضن  اددار   –د. ممس  خيي    - 1
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سياسللة وادا  مجطللد الللوزرا ، ولعضللو مجطللد النللواد وبموافقللة  مسللة الستيضللاا 
وعشرلن عضوًا، توجيه استجواد الر ر يد مجطد اللوزرا  او اللوزرا ، لمياسلبتهم 

 في الشؤون التي تد ، في ا تصاصهم. 
ثامنًا من الدستور ان لمجطلد النلواد سليد الثقلة ملن  /61وقد ورد في المادة  

المططقة، ويعد مستقياًل من تارلخ قرار سيد الثقة، كملا يمطلك ايد الوزرا  باالرطبية 
المجطللد بنللاً  عطللر ططللد  مللد اعضللا ه وباالرطبيللة المططقللة لعللدد اعضللا ه سلليد 

 الثقة من ر يد مجطد الوزرا  بعد استجواد وجه له. 
 

ول ن مع ما تتمتع به الرقابة البرلمانية عطر أعمام اإلدارة من أامية فلإن دورالا 
لبًا باإلرادة اليزبيلة السلا دة فلي البرلملان التلي ت لون فلي أييلان متوافقلة ملع مقيد را

إرادة اليكومة لو صادف أنها من اليزد نفسه فت ون اليكوملة ال صلم واليكلم وانلا 
ي تفللي دور الرقابللة السياسللية وال تيقللق اليمايللة ال افيللة لألفللراد ضللد تعسللف اإلدارة 

تأ ء بنظام اليزد الوايد مما يقتضي تعزلزالا  اصة في الدوم رير النيابية أو التي 
كملا ان علدم نضلج اللوعي السياسلي للدى اعضلا    (1بنوع أ لر ملن أنلواع الرقابلة.)

                              
 ينظر :  - 1

 .  63ص  –المصدر السنبق  –القضن  اددار   –د. منجد راغا الميو  

 .  40ص  –المصدر السنبق  –القضن  اددار   –د. عبد القندر بنينه  

 .  202ص  –المصدر السنبق  –القضن  اددار   –د. سنم  جمن  الدي   
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البرلمان وافتقارام الر ال برة وضلعف المعارضلة قلد تلؤدي اللر ضلعف الء  الضلمانة 
 ول تفي دوراا اليقيقي في يماية يقو  االفراد ويرلاتهم. 

 
 

 المبحث الثاني

 رقابة اإلداريةال
 

الرقابة اإلدارلة تتمث، في الرقابة الءاتية التلي تقلوم بهلا اإلدارة عطلر تصلرفاتها 
لطبين في مشروعيتها ومال متها فهي رقابلة مشلروعية ملن ييلن موافقتهلا لطقلانون 
بمعنللا  العللام ورقابللة مال مللة مللن ييللن تناسللبها مللع الهللدف الللءي تسللعر اإلدارة إلللر 

 تيقيقه . 
ية اءا النوع من الرقابة في إتايلة الفرصلة للودارة التلي تصلدر قلرارًا وتبدو أام

 اط ًا أن تعيد النظر في قرارااا فتصييه تعدياًل أو إلغلاً  أو تبلدياًل، وفلي ءللك يفله 
ل رامة اإلدارة عندما ت تشف عدم مشروعية تصلرفها أو علدم مال متله باإلضلافة إللر 

 ( 1) . ططد أي رسوم أو مصارلفأن اءا النوع من الرقابة مجاني وال يت

 واء  الرقابة أما أن تتم بشك، تطقا ي وأما عن طرلق تظطم ءوي الشأن . 
 المطلب األول: الرقابة التلقائية

يتيقق اءا النوع من الرقابة اإلدارلة عندما تقوم اإلدارة تطقا يًا ببين ومراجعلة 
متهللا لطهللدف المرجللو تصللرفاتها لفيللي مشللروعيتها ومللدى موافقتهللا لطقللانون ومال 

منها، فتعمد إلر تصييم تصرفاتها إلغاً  أو تعدياًل وقد يمارد اء  الرقابلة الموظلف 

                              
 .  77ص  –المصدر السنبق  –الرقنبة عيى أعمن  اددارة  –د. فنروأ أممد خمنس  - 1
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أو الجهة التي أصدر  القرار، وقد يمارسها الر يد اإلداري بما له من سططة ر اسية 
 عطيه، أو الهي ة المركزلة بما لها من وصايا إدارلة عطر الهي ا  الالمركزلة . 

اللء  الرقابللة بنللاً  عطللر تقللارلر لجنللة أو اي للة إدارلللة أ للرى مهمتهللا  وقللد تللتم 
مراقبللة أعمللام اإلدارة فتعملل، عطللر إلغللا  قراراتهللا ريللر المشللروعة أو إبللال  الللر يد 
اإلداري بما يت شف لهلا ملن م الفلا  قانونيلة ليت لء اإلجلرا  المناسلد ب صوصلها . 

(1) 
 

 المطلب الثاني: الرقابة بناءا على تظلم

رد اللء  الرقابللة عنللدما ت تشللف اإلدارة عللدم مشللروعية تصللرفها أو عللدم تمللا
مال مته نتيجة تظطم يقدم إليها من صايد المصطية، وت تطف اء  التظطما  بيسد 
األامية التي يمنيها إيااا المشرع، فت ون إجبارلة أييانًا عندما يطزم األفراد باتباعها 

لقبللوم دعللوى اإللغللا ، مثطمللا فعلل،  قبلل، سللطوك طرلللق الطعللن القضللا ي فيكللون شللرطاً 
شلرطًا عاملًا بالنسللبة  ه هيجعطلل و، ييلن أ للء بفكلرة اللتظطم الوجلوبي عراقليالمشلرع ال

 .دعوى اإللغا ل

أما من يين الجهة التي يقدم إليها اللتظطم فقلد يكلون اللتظطم وال يلار أو ر اسليًا 
 أو إلر لجنة إدارلة مت صصة . 

طم الللءي يقللدم إلللر الجهلة التللي أصللدر  القللرار اللتظطم الللوال ين واللو اللتظ -أوالً 
ويططد إليها إلغا  القرار أو تعديطه أو سيبه لعدم مشروعيته أو عدم مال مته وتقوم 

                              
 . 64ص  –المصدر السنبق  –د. منجد راغا الميو  - 1
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اإلدارة بعد ءلك بفيي التظطم لطتأ د ملن ملدى مشلروعيته وات لاء اإلجلرا ا  الالزملة 
 (1)لتفادي ما شابه من عيود.

م يقدم من صايد المصطية إللر ر ليد ملن التظطم الر اسين واءا التظط -ثانياً 
صدر عنه القرار مي، التظطم وقد يطجأ صايد الشلأن إللر الءا النلوع ملن اللتظطم بعلد 
اسللتنفاء طرلللق الللتظطم الللوال ي إءا مللا أصللر  الجهللة التللي أصللدر  القللرار عطللر رأيهللا 

 ورفض  تظطمه.
ا   التظلم الموجه إلى لجنة متخصصة: -ثالثا

األييان أن يقدم التظطم إلر لجنة إدارلة  اصلة يلتم يشترط المشرع في بعط  
تشللكيطها وفللق شللروط معينللة ينللاط بهللا النظللر فللي مللدى مشللروعية ومال مللة القللرارا  

 الصادرة عن اإلدارة والتي يتم التظطم منها . 
وتفص، اء  الطجان فلي التظطملا  المقدملة إلهلا ملن دون الرجلوع إللر اللر يد 

ور اء  الطجان إلر انتقالها نيو الرقابة القضا ية كما او اإلداري ورالبًا ما ينتهي تط
 الشأن في مجطد الدولة الفرنسي . 

وأيًا كان  صورة الرقابة اإلدارلة فهي ليس  كافية لضمان مشلروعية تصلرفا  
اإلدارة فللي مواجهللة األفللراد إء أنهللا تفتقللر إلللر االسللتقالم والييللاد فهللي تجمللع صللفتي 

نبهلا ملن الء  الجهلة بلررم ملا تتميلز بله الء  الرقابلة ملن ال صم واليكم وال يأمن جا
 يسر إجرا اتها وقطة ت اليفها بالمقارنة مع الرقابة القضا ية . 
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 المبحث الثالث

 رقابة الهيئات المستقلة
 

من الوسا ، الجديلدة التلي اعتملدتها بعلط اللدوم لطرقابلة عطلر أعملام اإلدارة، 
التشرلعية والتنفيءيلة لتملارد وظيفلة الرقابلة استيدان اي ا  مستقطة عن السططتين 

عطر تصلرفا  اإلدارة والبين في مدى موافقتهلا لطقلانون . ونبيلن فيملا يلأتي نملاءج 
 .(1)من اء  الهي ا  التي اعتمدتها بعط الدوم 

 
أو المفببببو   Ombouds manالمطلببببب األول: نظببببام االمبودسببببمان 

 البرلماني
 

بها المفوط أو الممث، . واو ش ي مكطلف واالمبودسمان كطمة سولدية يراد 
 .(2)من البرلمان بمراقبة اإلدارة واليكومة ويماية يقو  األفراد ويرلاتهم 

ليكللون وسلليطة  1809وقللد اسللتيدث  السللولد اللءا النظللام فللي دسللتوراا لعللام 
لتيقيق التوازن بين سططة البرلمان والسططة التنفيءية ولطيد من تعسلف األ يلرة فلي 

 المتيازاتها في مواجهة األفراد .است دامها 

                              
  أو المفللو، البرلمللنن  ضللمننه لمقللوأ االفللراد ومرمللنت مر مجيللة د. مللن   لييللو راضلل ر نظللنم االمبودسللمن  -1

 . 249ر الرراأر ص1999ر 2الردد  – 3المجيد  –جنمرة القندسية  –القندسية 
 . 61ر ص23ابو ظب ر الردد  –د. ممد  عبد المنرمر نظنم االمبودسمن ر مجية الردالة   -2
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فهللو ” يللامي المللواطن“وقللد تطللور اللءا النظللام يتللر بللا  يططللق عطيلله اسللم 
الش لللي الللءي يطجللأ إليلله المللواطن طالبللًا يمايتلله وتد طلله إء مللا صللادفته مشللا ، أو 

 (1)صعوبا  مع اليكومة أو الجها  اإلدارلة.
بنللاً  عطللر شللكوى  ولطمفللوط البرلمللاني اليللق فللي التللد ، مللن تطقللا  نفسلله أو

يتطقااا من األفراد أو بأي وسليطة أ لرى يعطلم ملن  اللهلا بوقلوع م الفلة فيعمل، عطلر 
توجيلله اإلدارة إلللي وجللود اتبللاع أسللطود معللين فللي عمطهللا لتتللدارك أ طا هللا، وللله 
استجواد أي موظف في اءا الشأن وله إقامة الدعوى عطر الموظفين المقصرلن في 

بالتعولللللط لملللن ليقللله ضلللرر ملللن جلللرا  التصلللرف ريلللر أدا  واجبلللاتهم ومطلللالبتهم 
 (2)المشروع.

اللءا ويقللدم االمبودسللمان تقرلللرًا سللنويًا إلللي البرلمللان يتضللمن مللا قللام بلله مللن 
 أعمام  الم تطك السنة.

وبلللالنظر لطنجلللاا ال بيلللر لهلللءا النظلللام فقلللد أ لللء  العديلللد ملللن اللللدوم بأنظملللة 
ثلم اللدانمارك بمقتضلر  1919مشابهة له كما يص، فلي فنطنلدا التلي أ لء  بله علام 

كلءلك أ لء  بله  1955وتم انت لاد أوم امبودسلمان فيهلا علام  1953دستوراا لعام 
 .1967والممط ة المتيدة وكندا عام  1962نيوزلندا والنرولج عام 

 

                              
 .1ر ص1991صرمةر د. لييى تكير االمبودسمن ر مكتبة االنجيو الم  -1
مجيلة  –د. مممد انلس قنسلمر نظلنم االمبودسلمن  السلومد  مقنرنلًن بنلنظر المظلنلم والممتسلا فل  االسليم   -2
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 Le mediateurالمطلب الثاني : الوسيط الفرنسي 

م  ألنه يتوسلو أ ء  فرنسا بنظام مشابه لنظام االمبودسمان واسمته م الوسيو
 .(1)البرلمان واليكومة أو ألنه وسطًا بين الرقابة البرلمانية والقضا ية 

يعين الوسيو لمدة ستة سنوا  رير  3/1/1973م في 6وبموجد القانون رقم م
قابطللة لطتجديللد مللن ر لليد الجمهورلللة بمرسللوم جمهللوري وال يمكللن عزللله  للالم اللء  

ال عنلللدما يتعلللءر عطيللله القيلللام بواجباتللله الملللدة أو إنهلللا  ممارسلللة أعملللام وظيفتللله. إ
الوظيفيللة ولتللرك أمللر تقرلللر ءلللك إلللي لجنللة مكونللة مللن نا للد ر لليد مجطللد الدولللة 

 (2)ور يد ميكمة النقط ور يد ديوان الرقابة المالية، ولت ء القرار باإلجماع.
ولتمتع الوسيو باستقالم تام فال يتطقلر أيلة تعطيملا  ملن أيلة سلططة وال يمكلن 

قللبط عطيلله أو ماليقتله أو توقيفلله أو يجللز  بسلبد أعمللام وظيفتلله أو اآلرا  إلقلا  ال
التي يدلي بها ولطتزم الوسيو بان يقلدم تقرللرًا سلنويًا مفصلاًل علن نشلاطه فلي السلنة 

 .(3)السابقة إلي ر يد الجمهورلة والبرلمان 
ويمطك الوسيو يق توجيه اإلدارة إلي ملا الو كفيل، بتيقيلق أالدافها، وتسلهي، 

الموضوعا  مي، لطنزاع وتوجيه اإلدارة إلي اتباع أسطود معين في العم، وييدد ي، 
الوسللليو مللدة معينللة تجيللد اإلدارة عطللر اللءا التوجيلله فللإءا امتنعلل  عللن اإلجابللة أو 

 رفض  الرأي المقترا برفع الوسيو تقرلرًا بءلك إلي ر يد الجمهورلة 
ابللللة عطللللر أسلللل طة اللللءا وقللللد أوجللللد القللللانون الفرنسللللي عطللللر المللللواطنين اإلج

واستفسارا  الوسيو وله فلي ءللك أن يططلد ملن اللوزرا  تسلطيم المسلتندا  والمطفلا  

                              
 .  77د. مممد انس قنسمر المصدر السنبقر ص-1
القلللننون  الفرنسلل  لممنيلللة الفلللراد مجيلللة الريلللوم  الوسللليي فللل  النظلللنم –اسللتنذنن اللللدكتور عيللل  ممملللد بللدير  - 2

 . 86ر ص1996ر 2ع 11جنمرة بادادر المجيد  –القننونيةر كيية القننو  
 .  44د. عبد القندر بنينهر المصدر السنبقر ص- 3



 47 

التللي ت لللي الموضللوعا  التللي بيثهللا وال يجللوز للله االمتنللاع عللن ءلللك وان كانلل  
 .(1)المطفا  سرله إال إءا تعطق األمر بالدفاع الوطني أو المصالم السياسية العطيا 

 1973م ملن قلانون سللنة 8وفللق نلي الملادة م ول لرج علن ا تصلاي الوسليو
الرقابة عطر أعمام اإلدارة فيما يتعطق بالمنازعلا  ءا  الطلابع اللوظيفي بسلبد إناطلة 

 الفص، بها إلي مجطد الدولة، ويسبه كفياًل بتوفير اليماية الالزمة لطموظفين .
 1974ولألاميلة التللي يتمتلع بهللا الءا النظللام نجلد انلله كلان قللد تطقلر فللي عللام 

إلللي مللا  1991شللكوى بينمللا وصلل، عللدد الشللكاوى التللي تطقااللا عللام  1659يلللوالي 
 .(2)شكوى بيسد أ ر اإليصا ا   3000يقارد من 
 

 المطلب الثالث: هيئة االدعاء العام السوفيتي

وقلد افلرد  1922أنشأ االتياد السوفيتي السابق نظام اي ة االدعا  العام سلنة 
يلد ا تصاصلاته وملن ا تصاصلاته اإلشلراف  ملد ملواد لتيد 1936له دسلتور علام 

عطر تنفيء األنظمة والقوانين ومراقبلة تقيلد اإلدارة بهلا وشلرعية إجرا اتهلا فلي يمايلة 
 يقو  األفراد ويرلاتهم .

ويمكن أن يباشلر وظيفتله تطلك بمراقبلة اإلدارة تطقا يلًا أو بنلا  عطلر تظطلم يقلدم 
. (3)لشلرعية الصلادرة علن اإلدارة إليه، ويعم، عطلر تصلييم األعملام والقلرارا  ريلر ا

ويقتصللر عملل، المللدعي العللام عطللر التأ للد مللن مطابقللة العملل، اإلداري لطقللانون دون 
البيلللن فلللي مال ملللة اإلجلللرا  اإلداري أو كفايتللله، عطلللر عكلللد األسلللطود اللللءي اتبعللله 

                              
 . 96د . عي  مممد بديرر المصدر السنبقر ص -1
  251د. من   لييور المصدر السنبقر ص  -2
 . 43بنينهر المصدر السنبقر صد. عبد القندر   -3
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االمبودسمان السولدي والوسيو الفرنسلي ييلن يبيثلان فلي مال ملة التصلرف اإلداري 
 .(1)مشروعيته  باإلضافة إلي

ويعللد اللءا النظللام مسللاعدًا لطقضللا  فللي الرقابللة عطللر أعمللام اإلدارة وياميللًا ال 
ييرمهللا فللي مواجهتهللا، ممللا يملل، المشللرع الروسللي عطللر اإلبقللا  عطيلله بعللد تفكللك 
االتيللاد السللوفيتي عطللر الللررم مللا يكتنللف عمطلله فللي بعللط األييللان مللن عللدم التللزام 

 يير مسط ها إءا ما أصر  عطر رأيها .اإلدارة بآرا ه وعدم قدرته عطر تغ
 

 المطلب الرابع : تقدير رقابة الهيئات المستقلة

تتمتع اء  النظم ب صا ي تميزاا عن سا ر وسا ، الرقابة، فهي عطر عكلد 
الرقابللة القضللا ية ال تتططللد أي رسللوم أو مصللارلف، كمللا تتمتللع بصللفة السللرعة التللي 

 تفتقر إليها الرقابة القضا ية .
ة إلي عدم أشترطها أية شكطية في تقديم الشكاوى كلءلك ال يشلترط فلي باإلضاف

الشكاوى توفر المصطية لمقدمها عطر نقيط النزاع القضا ي . وللو أن بعلط اللنظم 
 ءاد إلي اشتراط ءلك بعد ازدياد عدد الشكاوى المقدمة إليها .

هلة األفلراد ورالبًا ما تراقد اء  الهي ا  موضوع مال مة قرارا  اإلدارة في مواج
وتستمد سلططتها تطلك ملن مبلاد  العداللة والقليم العطيلا فلي المجتملع وروا القلانون . 
فضاًل عن إسهامها في اقتراا وتعدي، التشرلعا  وفلق ملا يال لم التطبيلق السلطيم لهلا 

 بما ييقق اليفاظ عطر يقو  ويرلا  المواطنين.
را  معللين فللي وممللا يؤ للء عطللر اللء  الهي للا  أنهللا ليسلل  مطزمللة بات للاء إجلل

الشكوى المقدمة إليها من جهلة وال تتمتلع  بسلططة إصلدار قلرارا  مطزملة للودارة ملن 

                              
 . 9ر ص1971د. منتم عي  لبيار نظنم المفو، البرلمنن  ف  اورينر مجية مصر المرنصرة   -1
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جهة أ رى فهو يوجهها إلي اتباع أسلطود معلين فلي تعامطهلا ملع األفلراد وملن  لالم 
 (.1ءلك يططد تعدي، أو إلغا  أو تبدي، قراراتها، فسططته أدبية في اءا الشأن )

ري العراقللي قللد ا للء الوم مللرة بهللءا االسللطود مللن ولبللدو ان المشللرع الدسللتو  
( منه ))تعلد المفوضلية العطيلا ليقلو  االنسلان 102الرقابة فقد ورد في ني المادة )

والمفوضية العطيا المستقطة لالنت ابا ، واي ة النزااة اي ا  مسلتقطة، ت ضلع لرقابلة 
 مجطد النواد، وتنظم اعمالها بقانون ((. 

في ا تصاصلها االسلتثنا ا   اء  الهي ا  جو ان تعوطال يسعنا إال ان نر  و 
ال طيرة التلي شلاب  واليلة القضلا  عطلر اعملام االدارة والعيلود ال ثيلرة التلي ا تنفل  
الرقابللة البرلمانيللة اء ان االنسللان العراقللي بياجللة الللر المزلللد مللن اليمايللة وان فللي 

الضلمانة اال يلدة  االةالر جاند اي لة النز  استيدان المفوضية العطيا ليقو  االنسان
 لتوفير ءلك. 

 
 

 المبحث الرابع

 الرقابـــة القضائيـــة
 

                              
م  النظم المشنب ة الت  اهتمف بنلمفنظ عيى مقوأ االفراد ومرمنت م ف  التنرمخ  السيم  )نظنم المسلبه(  -1

  المنكر وقد يمنرس هلذا النظلنم المسليم بنفسله كملن يميلك القنئم عيى مبدأي  همن االمر بنلمرروف والن   ع
وللللتك  ملللنكم أملللة يللدعو  اللللى الخيلللر يلللأمرو  “  وللل  االملللر ا  يرلللي  مللل  يتللواله انايقلللًن مللل  قولللله ترللنلى 
آ  عملللرا  . اال ا  واليلللة الممتسلللا  104اآليللله ”   بلللنلمرروف ومن لللو  عللل  المنكلللر وأولئلللك هلللم المفيملللو  

ف  ا  الممتسا ال يفص  اال ف  االمور الظنهرة م  غير ادللة فلي يملنرس ملق  تختي، ع  النظم السنبقة
االستجواا أو سمنع الش ود  . ليم مد ينظر :. د. سريد عبد المنرم المكيمر الرقنبة عيى اعملن  االدارة فل  

الثننيلة  . و اب  المس  المنورد  : االمكلنم السلياننيةر الابرلة 71الشرمرة االسيمية والنظم الوضريى ص
1966 . 
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تعد رقابة القضا  عطر أعمام اإلدارة أام وأجدى صور الرقابة و ا ثراا ضمانًا 
ليقللو  األفللراد ويرلللاتهم لمللا تتميللز بلله الرقابللة القضللا ية مللن اسللتقالم وييللاد . ومللا 

يطتزم الجميع بتنفيءاا وايترامها بما في ءللك  تتمتع به أيكام القضا  من قوة ويجية
ال تعرط الم الف لطمسألة .  اإلدارة . وا 

ومللن المسللتقر وجللود نللوعين مللن نظللم الرقابللة القضللا ية عطللر أعمللام اإلدارة ال 
يميز النوع األوم بلين األفلراد واإلدارة فلي مراقبلة تصلرفاتهم ول ضلعهم لنظلام قضلا ي 

بنظلام القضلا  المويلد . أملا الثلاني فيسلمر نظلام وايد او القضا  العادي، ويسلمر 
القضا  المزدوج ولتم فيه التمييز بلين منازعلا  األفلراد ول لتي بهلا القضلا  العلادي 

 والمنازعا  اإلدارلة وت ضلع لقضا  مت صي او القضا  اإلداري .
 
 

 المطلب األول : نظام القضاء الموحد

يدة األمرلكية وبعط الدوم األ رى، يسود اءا النظام في إنكطترا والواليا  المت
ومقتضا  أن ت تي جهة قضا ية وايدة بالنظر في جميع المنازعا  التي تنشلأ بلين 

 األفراد أنفسهم أو بينهم وبين اإلدارة أو بين الهي ا  اإلدارلة نفسها 
واللءا النظللام يتميللز بأنلله أ ثللر اتفاقللًا مللع مبللدأ المشللروعية إء ي ضللع األفللراد 

قضللا  وايللد وقللانون وايللد ممللا ال يسللمم بمللنم اإلدارة أي امتيللازا  فللي واإلدارة إلللي 
. باإلضافة إلي اليسر في إجرا ا  التقاضلي إءا ملا قورنل  بأسلطود (1)مواجهة األفراد

توزللللع اال تصاصلللا  القضلللا ية بلللين القضلللا  العلللادي واإلداري فلللي نظلللام القضلللا  
 المزدوج .

                              
 1-H. W. R. Wade ،Administrative law ،1967 . P11 . 
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ييلن انله يقضلي عطلر االسلتقالم  ومع ءلك فقد وجه النقد إلي اءا النظلام ملن
الواجللد تللوفر  لللودارة بتوجيهلله األوامللر إليهللا ممللا يعيللق أدا هللا ألعمالهللا، ممللا يللدفع 
اإلدارة إلي استصدار التشرلعا  التي تمنع الطعن في قراراتها، وال ي فر ما لهلءا ملن 

 إضرار بيقو  األفراد ويرلاتهم .
إللي تقرللر مبلدأ المسلؤولية  ومن جاند أ ر فلأن نظلام القضلا  المويلد يلؤدي

الش صية لطموظفين مما يدفعهم إلي ال شية من أدا  عمطهم بالوجه المططود  وفلًا 
ءا ملللا قللرر القضللا  تضللمين المللوظفين بنللاً  عطللر اللءا المبللدأ فانلله  مللن المسللا لة، وا 
ييرم المضرورلن ملن اقتضلا  التعلويط المناسلد لضلعف إمكانيلة الموظلف الماليلة 

 .(1)رالبًا 
 

 المطلب الثاني : نظام القضاء المزدوج
يقوم اءا النظام عطر أساد وجود جهتين قضا يتين مستقطتين، جهلة القضلا  
العادي وت تي بالفص، في المنازعلا  التلي تنشلأ بلين األفلراد أو بيلنهم وبلين اإلدارة 
عنللدما تتصللرف كشلل ي مللن أشلل اي القللانون ال للاي، ويطبللق القضللا  عطللر اللءا 

 قانون ال اي.النزاع أيكام ال
وجهللة القضللا  اإلداري ت للتي بالفصلل، فللي المنازعللا  التللي تنشللأ بللين األفللراد 
واإلدارة عندما تظهر األ يرة بصفتها صايبة السططة وتتمتلع بامتيلازا  ال يتمتلع بهلا 

 األفراد ويطبق القضا  اإلداري عطر المنازعة قواعد القانون العام .

                              
 ينظر :  -1

 . 81د. صبيح بشير مسكون ر المصدر السنبقر ص -
 . 229د. سنم  جمن  الدي ر المصدر السنبقر ص -
 . 38د. مممد عبد   المرار ر المصدر السنبقر ص -
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ا انتشر اءا النظام في ال ثير ملن اللدوم وتعد فرنسا مهد القضا  اإلداري ومنه
كبطجيكللا واليونللان، ومصللر، والعللرا ، لمللا يتمتللع بلله مللن  صللا ي مهمللة، فالقضللا  
اإلداري قضللا  إنشللا ي يسللهم فللي  طللق قواعللد القللانون العللام المتميللزة عللن القواعللد 
العاديللة فللي ظلل، القللانون ال للاي والتللي يمكللن مللن  اللهللا تيقيللق المصللطية العامللة 

 يقو  األفراد ويرلاتهم .ويماية 
 

وان وجللود قضللا  مت صللي يمللارد الرقابللة عطللر اعمللام السللططة التنفيءيللة  
يمثلل، ضللمانة يقيقيللة ليقللو  االفللراد ويرلللاتهم فللي مواجهللة تعسللف االدارة، وتتجطللر 
ااميللة وجللود قضللا  اداري مت صللي لطفصلل، فللي المنازعللا  االدارلللة فللي ان رقابللة 

ر الجللزا  اال بللر لمبللدأ الشللرعية والضللمانة الفعالللة القضللا  عطللر اعمللام االدارة تعتبلل
لسلالمة تطبيلق القللانون والتلزام يلدودة وبلله ت تمل، عناصلر الدولللة القانونيلة ويمايللة 

 يقو  ويرلا  االفراد من جور وتعسف االدارة. 
   

وال شك في أن نظام القضا  المزدوج كان قد نشأ أساسا عطر مبدأ الفص، بين 
منللع القضللا  العللادي مللن النظللر فللي المنازعللا  التللي ت للون السللططا  ومللن مقتضللا  

اإلدارة طرفلًا فيهللا ايترامللًا السلتقالم السللططة التنفيءيللة، والو مللا وفللر لطقضللا  اإلداري 
ال ثيللر مللن االسللتقالم وال صوصللية يناسللد وظيفتلله فللي الفصلل، بالمنازعللا  اإلدارلللة 

نشا  قواعد القانون اإلداري المتميزة أصال عن قواعد ا  لقانون ال اي وا 
وقد اتسم القضا  اإلداري بسرعة الفص، في المنازعا  اإلدارلة و البساطة في 
اإلجللرا ا  ضللمانًا ليسللن سللير المرافللق العامللة، األمللر الللءي تمطيلله طبيعللة المنازعللا  

 اإلدارلة وتعطقها بالمصطية العامة رالبًا.
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ور القلانون رقلم وتعد ميكمة القضا  االداري في العرا  التي تلم انشلا ها بصلد
لسلنة  65)قانون التعدي، الثاني لقانون مجطد شورى الدولة رقم  1989لسنة  106
( ركنللًا مهمللًا مللن اركللان ايتللرام القللانون فت للتي بللالنظر فللي صللية االوامللر  1979

والقلرارا  االدارللة التلي تصلدر علن الملوظفين والهي لا  فلي دوا لر الدوللة والتعللويط 
 عنها. 

 ة السابعة / ثانيًا من القانون اعال ن فقد ورد في الماد
  -)) يعتبر من اسباد الطعن بوجه  اي ما يطين

ان يتضلللللمن االملللللر او القلللللرار  رقلللللًا او م الفلللللة لطقلللللانون او االنظملللللة  -1
 والتعطيما . 
ان يكون االمر او القرار قد صدر  الفلًا لقواعلد اال تصلاي او معيبلًا فلي  -2
 شكطه. 
لقلللرار  طلللأ فلللي تطبيلللق القلللوانين او االنظملللة او ان يتضلللمن االملللر او ا -3

التعطيما  او تفسيراا او فيه اسا ة او تعسف في استعمام السططة ويعتبر فلي يكلم 
القرارا  او االوامر التي يجوز الطعن فيها رفط او امتنلاع الموظلف او الهي لا  فلي 

د عطيله ات لاء  دوا ر الدولة والقطاع االشترا ي عن ات اء قرار او امر كان ملن الواجل
 قانونًا ((.

وجه إلي نظام القضا  المزدوج بعط النقد ملن ييلن أن وجلود جهتلين  اال انه
ربللاك األفللراد فللي  قضللا يتين فللي الدولللة يللؤدي مللن جانللد إلللي تعقيللد فللي اإلجللرا ا  وا 
ا تيار جهة التقاضي ولؤدي من جاند أ ر إلي تنازع في اال تصاي القضا ي بين 

 ا  اإلداري.القضا  العادي والقض
إال أن اللء  المشللكطة أمكللن يطهللا عللن طرلللق إنشللا  مرجللع لطفصلل، فللي تنللازع 
اال تصاي سوا  أ ان التنازع إيجابيا أم سطبيًا . وفي فرنسا تم إنشا  ميكمة تنلازع 
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اال تصاي التي تعد مكمطة لنظام القضلا  الملزدوج، وتعمل، عطلر فلط التنلازع عطلر 
 .(1)اال تصاي أو التعارط بين األيكام 

كلللءلك فلللان المشلللرع المصلللري عهلللد إللللي الميكملللة الدسلللتورلة العطيلللا المنشلللأة 
. يسم مشلكطة تنلازع اال تصلاي، ييلن تلني 1979لسنة  48بموجد القانون رقم 

الفصللل، فلللي تنلللازع اال تصلللاي م……… عطلللر أن ت لللتي الميكملللة  25/2الملللادة 
لقضا ي كما بتعين الجهة الم تصة من جها  القضا  أو الهي ا  ءا  اال تصاي ا

ت للتي بالفصلل، فللي النللزاع الللءي يقللوم بشللأنه تنفيللء يكمللين نهللا يين صللادر أيللداما  
من أية جهة من جها  القضا  أو اي لة ءا  ا تصلاي قضلا ي واأل لرى ملن جهلة 

 أ رىم.
رقلم مجطلد شلورى  تعلدي، قلانون  اما فلي العلرا  فقلد انشلأ المشلرع فلي قلانون 

الف ملن سلتة اعضلا  ن ي تلار ر ليد ايلأة تنلازع اال تصلاي تتل 1989لسنة  106
ميكمة التمييز ثالثه من بين اعضا  الميكمه , اما الثالثه اال رلن في تارام ر يد 
مجطد شورى الدولة من بين اعضا  المجطد وتجتمع الهيأة بر اسة ر ليد ميكملة 
التمييلللز لتتلللولر النظلللر فلللي التنلللازع الياصللل، فلللي اال تصلللاي بلللين القضلللا  االداري 

 لمدنيه وتت ء الهيأة قراراتها باالتفا  او اال ثرلة .والميا م ا
 

 

 

 

 

 

 

 

                              
  74د. منجد راغا الميور المصدر السنبقر ص -1
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 الباب الثاني

 في نشأة القضا  اإلداري وتنظيمه
  

يرجلللع الفضللل، فلللي نشلللأة القضلللا  اإلداري بصلللفة عاملللة إللللي القضلللا  اإلداري 
 الفرنسي الءي أسهم في إبراز دور  ووضع مباد ه بشك، ال يمكن تجااطه .

ءلللك نجلد أن مللن المناسلد أن نبيللن فلي نشللأة وتنظليم القضللا  اإلداري  وعطلر
الفرنسي ونعرط بإيجاز إلي القضلا  اإلداري المصلري قبل، أن نلدرد تنظليم القضلا  

 .العرا اإلداري في 
 وسيكون ءلك في ثالثة فصوم عطر التوالي ن
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 الفص، األوم ن نشأة القضا  اإلداري وتنظيمه في فرنسا .
 ن نشأة القضا  اإلداري وتنظيمه في مصر . الفص، الثاني

 . العرا الفص، الثالن ن نشأة القضا  اإلداري وتنظيمه في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الفصل االول

 نشأة القضاء اإلداري في فرنسا
 

لطوقوف عطر نشأة القضا  اإلداري فلي فرنسلا البلد لنلا ملن التطلر  إللي بدايلة 
 ين .ظهور  وتنظيمه ونبين ءلك تباعًا في مبيث
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 المبحث األول

 نشأة القضاء اإلداري في فرنسا

 
تعللد فرنسللا بيللق مهللد القضللا  اإلداري ومنهللا انتشللر إلللي الللدوم األ للرى وكللان 

التلي  1789ظهور اءا النظلام نتيجلة لألف لار التلي جلا   بهلا الثلورة الفرنسلية علام 
 تقللوم فللي األسللاد عطللر مبللدأ الفصلل، بللين السللططا  ومللن مقتضللياته منللع الميللا م
القضللا ية القا مللة فللي ءلللك الوقلل  مللن الفصلل، فللي المنازعللا  اإلدارلللة لطيفللاظ عطللر 

 استقالم اإلدارة تجا  السططة القضا ية .
نلي  1790أرسلطد  24-16وتأ يدًا لهءا االتجا  أصدر رجام الثورة قانون 

نشا  ملا يسلمر بلاإلدارة  عطر إلغا  الميا م القضا ية التي كان  تسمر بالبرلمانا  وا 
 لقاضية أو الوزلر القاضي كمريطة أولر قب، إنشا  مجطد الدولة الفرنسي .ا

وفي مريطة اإلدارة القاضية كان عطلر األفلراد الطجلو  إللي اإلدارة نفسلها لطلتظطم 
إليهلا وتقلديم الشللكوى، ف انل  اإلدارة اللي ال صلم واليكلم فللي الوقل  ءاتلله وكلان اللءا 

”  البرلمانلا “ د السلمعة السلي ة لقضلا  األمر مقبواًل إلي يد ما في ءلك الوق  بسلب
 التعسفية .

فللي عهلللد نللابطيون بونللابر   1799ديسللمبر  12وبنشللو  مجطللد الدولللة فللي 
وضع  الطبنة األوللر لطقضلا  اإلداري الفرنسلي ملع أن ا تصلاي المجطلد كلان أوم 
األمر استشارلًا يتططد تصديق القنص،. وبسبد الثقة التي كان ييضر بها المجطد 

طبلن أن ملنم ا تصاصلًا قضلا يًا باتلًا دون الياجلة إللي تعقيلد جهلة أ لرى وكلان لم ي
 . 1872مايو  24ءلك بالقانون الصادر في 

ومع أن اءا القانون  وم المجطد سلططة البل  النهلا ي فلي المنازعلا  اإلدارة 
فانه أبقر عطر ا تصاي اإلدارة القاضية فال يمطك األفراد الطجو  إللي مجطلد الدوللة 
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في األيوام التي يني عطيها القانون وفيما عدا ءلك ت تي به اإلدارة القاضية .  إال
عنلدما  1889ديسلمبر  13مما أوجد ازدواجًا قضا يًا واستمر اءا الوضع يتر تلارلخ 

قب، مجطد الدولة دعوى قدمها أيد األفراد مباشرة من دون الملرور عطلر اإلدارة فلي 
أن اصللللبم مجطللللد الدولللللة صللللايد  وترتللللد عطللللر يكملللله فيهللللا   Cadotقضللللية 

 اال تصاي العام في المنازعا  اإلدارلة .
وبسبد ترا م العديد من القضايا أمام مجطد الدولة يلدد المشلرع ا تصاصلا  
مجطلللد الدوللللة عطلللر سلللبي، اليصلللر أصلللبي  الميلللا م اإلدارللللة التلللي كانللل  تسلللمر 

 مجالد األقاليم صايبة اال تصاي العام في المنازعا  اإلدارلة.
ثم أعقد ءلك بعط المراسليم والقلرارا  التلي تضلمن  بعلط اإلصلاليا  منهلا 

المتعطقللة بتيديللد النظللام األساسللي  1963يوليللو  30المراسلليم األربعللة الصللادرة فللي 
لطعامطين فلي المجطلد وتنظيمله اللدا طي ونشلاطه القضلا ي، وتلم تعلدي، الءا التنظليم 

وأ لر  1980ينلاير  15ي وبمرسلوم فل 1975أرسلطد  26بثالثة مراسيم أ رى فلي 
 . 1987وأ يرًا في  1981يناير  16في 
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 المبحث الثاني

 تنظيم مجلس الدولة الفرنسي

 
يمثلل، مجطللد الدولللة فللي فرنسللا قمللة القضللا  اإلداري فهللو يعطللو عطللر الميللا م 

 (.1اإلدارلة سوا  أ ان  نوعية أم مت صصة)
جطللد ر لليد ويمتللاز أعضللا  المجطللد بمللؤاال  عاليللة ومتنوعللة، ولللرأد الم

الوزرا  أو الوزلر األوم وعند ريابه وزلر العدم يتم تقسيم العم، في المجطد بيين 
يعم، األعضا  األصغر سنًا عطر تيضير القضايا والمطفلا  بينملا يلتم ات لاء القلرارا  

 (.2النها ية من األعضا  األ بر سنًا )
سبتمبر  30ي المعدم بالمرسوم ف 1945يوليو  31ووفقًا لطمرسوم الصادر في 

 يت ون المجطد من األعضا  اآلتين ن 1953
 

 ن Les auditeursالمندوبون   –أواًل 
وام يشلغطون أدنلر درجلا  السلطم اإلداري فلي المجطلد وللتم تعييلنهم ملن بلين 
 رلجي المدرسة الوطنية لودارة الءين يقضون مدة سنتين تيل  اال تبلار يلتم نقطهلم 

 (.3با  كفا تهم في العم، )إلي وظيفة أ رى في يالة عدم إث
ويقسمون إلي درجتين الدرجلة األوللر توضلع فلي السلطم األوم لطجهلاز اإلداري 
ولتم ترقيتهم إلي الدرجة الثانية في يالة إثبا  كفلا تهم، وقلد كانل  الفكلرة األساسلية 

                              
 . 240سنم  جمن  الدي ر المصدر السنبقر ص د.-1
 . 103د. عبد القندر بنينةر المصدر السنبقر ص-2

 – J. Rivero
3-Droit administratif ،1970 ،P 178.  
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تقوم عطر أساد اقتصار عم، المندوبين عطر التمرلن والتدرد عطر عمل، المجطلد، 
 نهم يشاركون بشك، فاع، في دراسة وتيضير مطفا  القضايا .أما اآلن فا
 

 ن Les maitres de requetesالنواد    –ثانيًا 
ولللتم ا تيللار ثالثللة أربللاعهم مللن المنللدوبين مللن الدرجللة األولللر ويعللين الربللع 

 األ ير منهم من اليكومة من  ارج المجطد بشرط أن يتوفر فيهم أمران ن
 العمر عطر األق، . األوم ن بطو  الثالثين من

 الثاني ن أن ال تق،  دمتهم دا ، اإلدارة العمومية عن عشر سنوا  .
ولتولر النواد تقديم المطالعة بشأن موضوع النزاع ول تار ملن بيلنهم مفوضلو 
اليكومة الءين يعينون بمرسوم ويقوملون بدراسلة اللدعاوى المطرويلة أملام المجطلد 

 ت ييفها واست الي يكم القانون فيها . من نايية الوقا ع والقانون ولتولون 
واللم ال يمثطللون اليكومللة كمللا تللويي تسللميتهم فهللم يعبللرون عللن وجهللة نظللر 
القللانون التللي يضللمنونها فللي مللا يمكللن اعتبللار  مشللروع يكللم كللان للله فللي كثيللر مللن 

 (.1األييان دور مهم في تأسيد العديد من مباد  القانون العام )
 
 
 
 
 

                              
 .  86المصدر السنبقر ص –د. منجد راغا الميو -1
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 Les conseillers فلي ال دملة العاديلةنمستشلارو الدوللة  -ثالثلاً 

d`Etat en service ordinaire 

 
ولتم ا تيار ثطثيهم من بين النواد عن طرلق ترقيتهم ول تار الثطن الباقي من 

 اليكومة بشرط بطورهم سن ال امسة واألربعين .
ولتلللولر الللؤال  مناقشلللة القضلللايا المعروضلللة عطلللر المجطلللد وات لللاء القلللرارا  

 ( مستشارًا .79ط  عددام ياليًا )النها يلة ولب
 
 

 ن Presidents de Sectionرؤسا  األقسام    -رابعاً 
ولبطلل  عللددام  مسللة ولتولللون إدارة العملل، فللي أقسللام المجطللد ال مسللة واللي 
أربعلللة أقسلللام إدارللللة )قسلللم الماليلللة، قسلللم الدا طيلللة، قسلللم األشلللغام العاملللة، القسلللم 

قسلم القضلا ي اللءي ي لتي بالفصل، فلي االجتماعي ( والقسلم ال لامد منهلا والو ال
 المنازعا  اإلدارلة .

 
 ن Vice presidentنا د ر يد المجطد   - امساً 

واو الر يد الفعطي لطمجطد الن ر يد المجطد والو اللوزلر األوم أو ر يللد 
الللوزرا  وفللي يالللة ريابلله وزلللر العللدم يقتصللر عمطلله عطللر تللولي ر اسللة الجمعيللة 

سبا  الرسمية ضمانًا النتقام مجطد الدولة علن السلططة العمومية لطمجطد في المنا
 التنفيءية .

بجاند اؤال  األعضا  الدا مين اناك ف لا  تسلهم فلي أعملام المجطلد بشلك، 
عارط ومنهم مستشارو الدولة في ال دمة رير العادية الءين يتوللون المشلاركة فلي 
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ن أو المتقاعلدين بعط اال تصاصا  اإلدارلة دون القضلا ية والم ملن كبلار الملوظفي
أو الش صلليا  المعروفللة تعيللنهم اليكومللة لمللدة أربللع سللنوا  قابطللة لطتجديللد بشللرط 

 انقضا  سنتين عطر عمطهم  ارج المجطد .
كءلك يمطك الوزرا  اليضور إلي المجطد والمشلاركة فلي المناقشلا  باسلتثنا  

  برأيه القسم القضا ي ومن يقهم أن يططبوا من المجطد استدعا  أي ش ي لودال
 في القضايا المعروضة .

وياليه أن أعضلا  مجطلد الدوللة ال يتمتعلون بمبلدأ علدم القابطيلة لطعلزم ملن 
النايية القانونية عطر أن الواقع الفعطي وتلارلخ المجطلد فلي مواجهلة اليكوملة يؤكلد 
وجللللود الللء  اليصلللانة بسلللبد المكانلللة الراسللل ة لطمجطلللد فلللي الضلللمير القلللانوني ال 

 (.1مانة التي مكنته من فرط استقالله عن اليكومة )ييرمها، واي الض
 

 
 المبحث الثالث

 اختصاص القضاء اإلداري الفرنسي
 

 ا تصاصا  مجطد الدولةن -أوالً 
يمللارد مجطللد الدولللة فللي فرنسللا نللوعين مللن اال تصاصللا  ن ا تصاصللا  

 استشارلة وأ رى قضا يةن
 

                              
 ينظر :-1

 . 240د. سنم  جمن  الدي ر المصدر السنبقر ص -
 . 113ر السنبقر صد. صبيح بشير مسكون ر المصد -
 .  68د. سييمن  مممد الامنو ر القضن  االدار ر الكتنا االو ر قضن االلان  ص  -
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 ن attributions consultativesاال تصاصا  االستشارلة  –1
الوظيفة األساسية لمجطلد الدوللة كانل  استشلارلة وملا يلزام المجطلد يملارد 
اء  الوظيفلة فلي مجلالين المجلام التشلرلعي والمجلام اإلداري ففلي المجلام التشلرلعي 
عللداد مشللروعاتها . وفللي ءلللك نصلل   كللان المجطللد يشللارك فللي تيضللير القللوانين وا 

د إعلداد مشلروعا  القلوانين عطر وجلو  1958من الدستور الفرنسي لعام  39المادة 
التي تقتريها اليكومة عطر البرلمان من مجطد الدولة إال أن القوانين التلي يقتريهلا 

 البرلمان ال يستشار المجطد بشأنها.
أما في المجام اإلداري فلان المجطلد يملارد ا تصاصله االستشلاري فلي ثلالن 

اراا لطقلرارا  التنظيميلة ياال  ن بصفة إجبارلة إء تطزم اليكومة باستشارته عند إصلد
مللن  38وكلءلك عنللد إصللداراا لطقللرارا  اإلدارلللة المعروفللة باسللم األوامللر طبقللًا لطفصلل، 

 . 1958دستور 
 وبصفة ا تيارلة في الياال  األ رى بناً  عطر رربة الجهة طالبة المشورة .

كللءلك يجلللوز لطمجطللد أن يتلللد ، بنفسللله إلبللدا  رأيللله إلثللارة انتبلللا  السلللططا  
ة إللللي اإلصلللاليا  الواجلللد مراعاتهلللا فلللي المجلللاال  التشلللرلعية والتنظيميلللة العموميللل

اصلبم  1963واإلدارلة التي يراالا مطابقلة لطمصلطية العاملة . وبصلدور قلانون علام 
مللن الواجللد عطللر المجطللد أن يقلللدم تقرلللرًا سللنويًا لطيكومللة بشللأن اإلصللاليا  التللي 

 يرااا ضرورلة .
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 ن  attributions contentieusesاال تصاصا  القضا ية   -2
إءا كان اإلفتا  او الغرط األسلاد اللءي أنشلئ مجطلد الدوللة ملن اجطله فقلد 
أضير اال تصاي القضا ي ييت، الجانلد المهلم ملن دور  ألن مجطلد الدوللة يمثل، 
أعطللر درجللا  القضللا  اإلداري فللي فرنسللا بوصللفه ميكمللة أوم وا للر درجللة وميكمللة 

 است ناف أو ميكمة نقطن
 
 مجطد الدولة كميكمة أوم وأ ر درجة ن -أ

كان مجطد الدولة يتمتع با تصاصا  واسعة بوصفه ميكملة  1954قب، عام 
أوم وأ ر درجة ألنه يمث، الوالية العامة فلي مجلام القضلا  اإلداري، إال انله بصلدور 

أصللبي  الميللا م  1954الللءي اصللبم نافللءًا فللي ينللاير  1953سللبتمبر  30مرسللوم 
الواليللة العامللة فللي نظللر المنازعللا  اإلدارلللة وبسللبد تللرا م القضللايا اإلدارلللة صللايبة 

المعروضلللة أملللام المجطلللد وبغيلللة اإلسلللراع فلللي فلللط المنازعلللا  اصلللبم ا تصلللاي 
 المجطد كأوم وأ ر درجة ميددًا بالقضايا اآلتية ن

الللدعاوى المتعطقللة بإلغللا  القللرارا  التنظيميللة والفرديللة الصللادرة بشللك، مراسلليم، 
لغا  قرارا    الوزرا  بسبد تجاوز السططة .وا 

 المنازعا  المتعطقة بالموظفين المعينين بمراسيم، فيما يتعطق بوظا فهم .

اللدعاوى المرفوعللة ضللد القللرارا  اإلدارلللة التللي يمتللد نطللا  تنفيللءاا إلللي يللدود 
 أ ثر من ميكمة إدارلة وايدة.

 م إدارلة .المنازعا  اإلدارلة التي تقع في مناطق ال تد ، في ا تصاي ميا 
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 د. مجطد الدولة كميكمة است ناف ن

يقوم المجطد بالنظر بصفته درجة ثانية في التقاضي في األيكام الصادرة ملن 
 الميا م اإلدارلة في  المستعمرا  وميكمة المياسبا .

 
 جل. مجطد الدولة كميكمة نقط ن

 يمارد مجطد الدولة ا تصلاي ميكملة نقلط بالنسلبة لأليكلام الصلادرة ملن
ميللا م القضللا  اإلداري التللي ال يجللوز اسللت ناف أيكامهللا أماملله إال إءا نللي القللانون 

 عطر  الف ءلك.
 
 
 

 الميا م اإلدارلة ن -ثانياً 
والي ورلثلة فلي  1953سلبتمبر  30أنشأ  الميا م اإلدارلة في فرنسا بتارلخ 

  لتقلللديم االسللللتشارا 1800فبرايلللر  16الواقلللع لمجلللالد اإلقطللليم التلللي أنشلللأ  منلللء 
والفتلللاوى إللللي الميلللافظين . وكلللءلك كانللل  تملللارد ا تصاصلللًا قضلللا يًا فيملللا يتعطلللق 
بالضرا د المباشرة واألشغام العاملة وبيع ممتط ا  الدولة والم الفا  ال اصة بالبنا  

 (.1والمنازعا  ال اصة باالنت ابا  اإلدارلة الميطية)

                              
1- G. Vedel et Delvlov`e ،Droit administratif . 1984 P- 642-647  
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عطلر مجلالد  أططلق 1953سلبتمبر  30إال انه وبموجد المرسوم الصادر في 
األقللاليم اسللم الميللا م اإلدارلللة وتمتعلل  بالواليللة العامللة فللي المنازعللا  اإلدارلللة، وال 
ي للرج مللن ا تصاصللها إال الموضللوعا  التللي يللدداا القللانون وأناطهللا إلللي جهللا  

 قضا ية أ رى.
وتمطللللك الميللللا م اإلدارلللللة باإلضللللافة إلللللي ا تصاصللللها القضلللللا ي ا تصاصللللًا 

المشورة في المسا ، المعروضة عطيها من اإلدارة فلي نطلا   استشارلًا يتمث، بإصدار
اليللللدود اإلقطيميللللة لطميكمللللة، واللللو ا تصللللاي ثللللانوي إءا مللللا قلللليد با تصاصللللها 

 (1القضا ي.)
ولتللرأد كلل، ميكمللة ر لليد وللله نا للد أو نا بللان وعللدد مللن األعضللا  ويعللين 

  وزللللر رؤسلللا  الميلللا م اإلدارللللة وأعضلللا ها بواسلللطة مراسلللليم بنلللاً  عطلللر اقترايلللا
 الدا طية وموافقة وزلر العدم .

وتقب، األيكام الصادرة من الميا م اإلدارلة في المنازعا  اإلدارلة الطعن أملام 
 الميا م االست نافية أو أمام مجطد الدولة وفقًا لطقانون .

 
 
 

                              
 ينظر : -1

 . 80د. سييمن  مممد الامنو ر المصدر السنبقر ص -
 . 247سنم  جمن  الدي ر المصدر السنبقر ص -
 . 116شير مسكون ر المصدر السنبقر صصبيح ب -
 . 90د. منجد راغا الميور المصدر السنبق ص -

- A. De laubedere ،Traite de droit administratif ،1984 ،P- 455  
  82 - 81د. عبد الان  السيو  المرجع السنبق ص -2
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 الميا م اإلدارلة االست نافيةن -ثالثاً 
بالفصلل، فللي ارطللد وا تصاصللها  1953وررللم إنشللا  الميللا م اإلدارلللة سللنة 

المنازعا  اإلدارلة، فان العد  الواقع عطر عاتق مجطد الدوللة ظل، ثقلياًل، إء تتلرا م 
أماملله القضللايا سللوا  باعتباراللا ميكمللة أوم درجللة أو ميكمللة اسللت ناف أو ميكمللة 
صدار األيكام بشأنها ولهءا تلد ،  نقط واءا ما أدى إلي التأ ير في نظر القضايا وا 

نشلللا  ميلللا م جديلللدة الللي الميلللا م اإلدارللللة  1987ي سلللنة المشلللرع الفرنسلللي فللل وا 
االست نافية تت ون من  مد ميا م  موزعة عطر أنيا  البالد ل ي يطعن أمامها في 

 (.2األيكام الصادر من الميا م اإلدارلة )
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 الفصل الثاني

 نشأة القضاء اإلداري وتنظيمه في مصر

  
ن فلي نشلأة القضلا  اإلداري المصلري وتنظيمله في اءا القسم من الدراسة نبي

 في مبيثين تباعًا.

 
 المبحث األول

 نشأة القضاء اإلداري

 
وكان  الميا م العاديلة قبل،  1946عرف  مصر نظام القضا  اإلداري منء عام 

 (.1اءا التارلخ اي جهة اال تصاي الوييدة لطفص، في المنازعا  كافة)
بشللان 1946لسللنة  112بالقللانون رقللم إء تللم إنشللا  مجطللد الدولللة المصللري 

مجطد الدولة واتبع  مصر منء اءا التارلخ نظام القضا  المزدوج . وقد ملر مجطلد 
 وتعديالته. 1972لعام  47الدولة بتطورا  عدة يتر صدور القانون اليالي رقم 

                              
عنلدمن اصلدر املرًا  1879كلن  اول لن علنم  1946عرفف مصر عدة ممنوالف النشن  مجيس دولة قب  عنم  -1

وللم  1941و  1939و  1883عنليًن بننشن  مجيلس الدوللة لكل  للم يكتلا لله التابيلق وكلذلك فل  االعلوام 
 يكتا ل ن النجنح ايضًن بسبا االوضنع السينسية ف  ذلك الوقف .

 ينظر : 
 . 37د. عثمن  خيي  عثمن ر مجيس الدولةر الابرة الرابرةر ص -
 . 244السنبقر صد. سنم  جمن  الدي ر المصدر  -
 . 89د. سييمن  مممد الامنو ر المصدر السنبقر ص -
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ووفقللًا لهللءا القللانون يعللد مجطللد الدولللة اي للة قضللا ية مطيقللة بللوزلر العللدم، 
وعلللدد ملللن نلللواد اللللر يد والمستشلللارلن المسلللاعدين والنلللواد  ولت لللون ملللن ر للليد

 والمندوبين ومن مندوبين مساعدين .
اءا ولم تؤثر تبعية المجطد لوزلر العدم في استقالله في ممارسلة وظيفتله إء 
ال تتعلللدى الللء  التبعيلللة ملللنم اللللوزلر اإلشلللراف اإلداري وضلللمان يسلللن سلللير العمللل، 

مجطلد “  1972لسلنة  47ر ملن القلانون رقلم الوظيفي، واو ملا أ دتله الملادة األولل
 “   .الدولة اي ة قضا ية مستقطة 

ولللم يولللد المجطللد قويللًا منللء نشللأته فقللد كللان القضللا  العللادي صللايد الواليللة 
العاملة فلي نظللر المنازعلا  اإلدارلللة وكانل  ا تصاصللا  مجطلد الدولللة ميلدد  عطللر 

 مجطد . سبي، اليصر في القوانين التي سبق  القانون اليالي لط
 1949لسلنة  9والمعدم بالقانون رقلم  1946لسنة  112ففي ظ، القانون رقم 

كلللان القضلللا  العلللادي ينفلللرد بنظلللر دعلللاوى مسلللؤولية اإلدارة علللن أعمالهلللا الماديلللة 
ول للتي باالشللتراك مللع المجطللد فللي نظللر ططبللا  التعللويط عللن القللرارا  اإلدارلللة . 

مجطللد الدولللة عللدم جللواز رفللع  ولترتللد عطللر رفللع دعللوى اإللغللا  أو التعللويط إلللي
ءا ملا رفعل  دعلوى التعلويط أملام الميلا م  دعوى التعويط أملام الميلا م العاديلة وا 

 العادية فانه يمتنع رفعها أمام مجطد الدولة .
كما كان  الميا م العادية تنفرد بنظر المنازعا  ال اصة بالعقود اإلدارلة يتلر 

الللءي  1946لسللنة  112قللانون رقللم والمعللدم بال1949لسللنة  9صللدور القللانون رقللم 
مللنم المجطللد النظللر فللي منازعللا  عقللود االلتللزام واألشللغام العامللة وعقللود التورلللد 

 باالشتراك مع الميا م العادية.
اسللتمر  الميللا م  1959لسللنة  55و  1955لسللنة  165وفللي ظلل، القللانونين 

فللي الوقلل   العاديللة تنفللرد بللالنظر فللي دعللاوى مسللؤولية اإلدارة عللن أعمالهللا الماديللة
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الللءي اسللتق، بلله مجطللد الدولللة بنظللر المنازعللا  المتعطقللة بللالتعويط عللن القللرارا  
 اإلدارلة والعقود اإلدارلة.

أصلللبم ا تصلللاي مجطلللد الدوللللة  1972لسلللنة  47وبصلللدور القلللانون رقلللم 
صلايد الوالية العامة بالنظر في المنازعا  اإلدارلة ما لم يني القانون عطر  لالف 

 (.1ءلك )
 

 ث الثانيالمبح

 تنظيم مجلس الدولة المصري

 
 1972لسلنة  47نص  المادة الثانية في الفقرة الثانية منهلا ملن القلانون رقلم 

ويشللللك، المجطللللد مللللن ر لللليد ومللللن عللللدد كللللاف مللللن نللللواد الللللر يد، والللللوكال  “ 
والمستشلللارلن، والمستشلللارلن المسلللاعدين والنلللواد والمنلللدوبين . ولطيلللق بلللالمجطد 

عطلليهم األيكللام ال اصللة بالمنللدوبين عللدا شللرط اليصللوم منللدوبون مسللاعدون تسللري 
 ”   .عطر دبطومين من دبطوما  الدراسا  العطيا

 ومن اءا المادة يتضم أن مجطد الدولة يت ون عطر النيو اآلتي ن
 

 الر يد ن –أوالً 

                              
مجيلللس الدوللللة هيئلللة قضلللنئية مسلللتقيةر ومخلللتص “   1972لسلللنة  47مللل  القلللننو  رقلللم  172تلللنص الملللندة  -1

 “   .بنلفص  ف  المنن عنف االدارمةر وف  الدعنوى التأديبية ويمدد اختصنصنته االخرى 



 71 

يعين بقرار من ر يد الجمهورلة ملن بلين نلواد ر ليد المجطلد بعلد أ لء رأي 
د مجطد الدوللة ونوابله ووكال له والمستشلارلن اللءين جمعية عمومية تشك، من ر ي

 شغطوا وظيفة مستشار لمدة سنتين عطر األق،.
ويعام، ر يد المجطلد معامطلة اللوزلر ملن ييلن المرتلد والمعلار . ويشلرف 
الر يد عطلر أعملام أقسلام المجطلد الم تطفلة ولتلولر توزللع العمل، بينهلا واإلشلراف 

 ة العامة لطمجطد .عطر األعمام اإلدارلة وعطر األمان
 

 نواد الر يد ن –ثانياً 
يعين نواد الر يد بقرار من ر يد الجمهورللة بعلد موافقلة الجمعيلة العموميلة 
لطمجطلد . ولللم ييللدد القللانون عللدد اللؤال  النللواد . بينمللا نللي عطللر عللدد مللن نللواد 
الر يد منهم )نا د ر يد المجطد لميكمة القضلا  اإلداري، ونا لد ر ليد المجطلد 

 م اإلدارلة ونا د الر يد لهي ة مفوط الدولة ونا د الر يد لطميا م التأديبية لطميا
ونا د الر يد لقسلم الفتلوى، ونا لد اللر يد لقسلم التشلرلع ونا لد اللر يد لطجمعيلة 
العموميللة لقسللمي الفتللوى والتشلللرلع، ونا للد الللر يد إلدارة التفتللير الفنللي، ونللي 

 ي، الر يد في ا تصاصاته عند ريابه .القانون عطر أن يي، اقدم نواد الر يد م
 

 وكال  مجطد الدولة ن –ثالثاً 
بعلد أن  1976لسلنة  17أعيد اءا المنصد إلي المجطد بموجد القانون رقلم 

 1972وارفلل، قللانون عللام  1959لسللنة  55نللي عطيلله قللانون مجطللد الدولللة رقللم 
 الني عطيه .
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الجمعيلة العموميلة  ولتم تعيين اؤال  بقلرار ملن ر ليد الجمهورللة بعلد موافقلة
 وييطون مي، نواد الر يد بيسد األقدمية .

 
 المستشارون والمستشارون المساعدون والنواد والمندوبون ن –رابعاً 

يعين اؤال  بقرار من ر يد الجمهورلة بعد موافقة المجطد ال لاي بالشؤون 
رسمه اإلدارلة . ولتولون العم، بأقسام المجطد الم تطفة ك، يسد ا تصاصه الءي 

 القانون .
 

 ن نالمندوبون المساعدو – امساً 
ولطيقون بمجطد الدولة وتسري عطليهم األيكلام ال اصلة بالمنلدوبين ويعينلون 
باألسطود الءي يعين به المنلدوبون علدا شلرط اليصلوم عطلر دبطلومين ملن دبطوملا  

 الدراسا  العطيا .
 

 األمين العام ن –سادساً 
ر لليد المجطللد، ويعللاون الللر يد فللي  واللو بدرجللة مستشللار ينتللدد بقللرار مللن

تنفيلء ا تصاصلاته السليما بملا يتعطلق باألعمللام اإلدارللة . كملا يقلوم بر اسلة المكتللد 
صللدار مجطللة المجطللد  الفنللي ال للاي بإعللداد البيللون وأعمللام الترجمللة والمكتبللة وا 

 ومجموعا  األيكام والفتاوى.
تيلللاز علللدم وملللن الجلللدير بالماليظلللة أن أعضلللا  مجطلللد الدوللللة يتمتعلللون بام

“  ( من قانون المجطد بقولها 91قابطيتهم لطعزم، باالستناد إلي ما نص  به المادة )
أعضا  مجطد الدولة من درجة مندود فما فوقها رير قابطين لطعزم ويسري بالنسبة 
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لهؤال  جميع الضمانا  التي يتمتع بها رجام القضلا ، وت لون الهي لة المشلكطة منهلا 
 الم تصة في ك، ما يتص، بهءا الشأن. مجطد التأديد اي الجهة

ومع ءلك إءا اتضم أن أيدام فقد الثقة واالعتبلار الطلءين تتططلبهم الوظيفلة أو 
فقد أسباد الصاليية ألدا ها لغير األسباد الصيية، أييل، إللي المعلار أو نقل، إللي 
وظيفلللة معادللللة ريلللر قضلللا ية بقلللرار ملللن ر للليد الجمهورللللة بعلللد موافقلللة مجطلللد 

 (1“.)التأديد

                              
. وميلر ا  هلذا الترلدي  يشلم  المنلدويي  برلدم  1984لسلنة  136قننو  رقم تردي  هذا النص بمقتضى ال - 1

القنبييلللة ليرللل   فقلللد سلللما هلللذا المكلللم عيلللى المنلللدويي  المسلللنعدي  للللنص القلللننو  تسلللر  عيلللى المنلللدويي  
 المسنعدي  االمكنم الخنصة بنلمندويي  .
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 المبحث الثالث

 اختصاصات مجلس الدولة المصري
 

يلللدد المشلللرع ا تصاصلللا  مجطلللد الدوللللة با تصاصلللا  استشلللارلة إفتا يلللة 
 وا تصاصا  تشرلعية وا تصاصا  قضا ية ن

 
 اال تصاي االستشاري ن –أوالً 

بللدا  الللرأي ريللر المطللزم  يمللارد قسللم الفتللوى بمجطللد الدولللة وظيفللة اإلفتللا  وا 
 فيما تعرضه عطيه .قانونًا لودارة 

ولت لون قسللم الفتلوى مللن إدارا  ت صصليه لجهللا  اإلدارة الم تطفلة مثلل، إدارة 
ر اسة الجمهورلة ور اسلة مجطلد اللوزرا  والميافظلا  واللوزارا  والهي لا  العاملة . 

 ولرأد ك، إدارة منها مستشارًا أو مستشار مساعد .
طللزم القللانون األ يللر وعطللر الللررم مللن أن األصلل، فللي إبللدا  الفتللوى ا تيللاري ي

أييانا باستفتا  إدارة الفتوى الم تصة كما في يالة إبلرام أو قبلوم أو إجلازة أي عقلد 
أو صلطم أو تيكليم أو تنفيلء قلرار ميكملين فللي ملادة تزللد قيمتهلا عطلر  مسللة أالف 

 (.1جنيه )
 
 
 

                              
واليجللو  اليللة و ارة أو : “  1972لسللنة  47( ملل  قللننو  مجيللس الدولللة المصللر  رقللم 58تللنص المللندة )  -1

هيئة عنمة أو مصيمة م  مصنلح الدولة أ  تبلرم أو تقبل  أو تجيل  أ  عقلد أو صليح أو تمكليم أو تنفيلذ 
 “   .قرار ممكمي  ف  مندة ت مد قيمت ن عيى خمسة االف جنيه باير استفتن  االدارة المختصة 
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 ا تصاي الصيارة واإلعداد ن –ثانيًا 

ارة مشروعا  القوانين والقرارا  يتولر قسم التشرلع بمجطد الدولة مهمة صي
التللي تيللام إلللي المجطللد مللن دون البيللن فللي موضللوعها أو اليكللم عطللر مال متهللا 

(1.) 
وقد ميز القانون بين الصيارة واإلعداد فجع، األولر إلزاميلة والثانيلة ا تيارللة 

عطلر كل، وزارة أو “  1972لسلنة  47ملن القلانون رقلم  63. وفي ءلك نص  المادة 
، استصدار أي قلانون أو قلرار ملن ر ليد الجمهورللة ءي صلفة تشلرلعية مصطية قب

أو ال ية، أن تعرط المشروع المقترا عطر قسم التشرلع لمراجعة صليارته، ولجلوز 
 “.لها أن تعهد إليه بإعداد اء  التشرلعا  

منلله مهمللة الصلليارة واإلعللداد فللي يللاال   64وقللد أنللاط القللانون فللي المللادة 
تشللك، مللن ر لليد قسللم التشللرلع، أو مللن يقللوم مقاملله . وأيللد  االسللتعجام إلللي لجنللة

مستشاري القسم ينتدبه ر يد القسم، ور يد إدارة الفتوى الم تصة . بينملا ت لتي 
الجمعيللة العموميللة لقسللمي الفتللوى والتشللرلع بمراجعللة مشللروعا  القللوانين وقللرارا  

لتشلرلع إيالتهلا ور يد الجمهورلة ءا  الصبغة التشرلعية والطلوا م التلي يلرى قسلم ا
 ألاميتها .

وفلللي ياللللة علللدم االلتلللزام بعلللرط مشلللروعا  الطلللوا م عطلللر قسلللم التشلللرلع أو 
الجمعيلة العموميللة لقسللمي الفتللوى والتشلرلع يترتللد الللبطالن، مللع أن اإلدارة ال تتقيللد 

 دا مًا بالصيغة التي أعداا المجطد وتمطك تعديطها إءا اقتنع  بعدم مال متها 

                              
 . 34ص  1995  د. مممد الربند ر قضن  االلان ر الابرة االولىر عمن -1
 . 136د. سييمن  مممد الامنو ر المصدر السنبقر ص   
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 لقضا ي ناال تصاي ا –ثالثاً 
يعللد القسللم القضللا ي مللن أاللم أقسللام مجطللد الدولللة واللو يتللألف طبقللًا لطملللادة 

 الثالثة من قانون مجطد الدولة منن
 
 الميكمة اإلدارلة العطيا ن -1

اي المرجع األعطلر فلي القسلم القضلا ي بمجطلد الدوللة المصلري . اسلتيدثها 
أيكامهلا ملن دوا لر  ولرأسها ر يد المجطلد، وتصلدر 1955لسنة  165القانون رقم 

مللن  مسللة مستشللارلن . وقللد تللم إنشللا  دوا للر لفيللي الطعللون تشللك، مللن ثالثللة 
 مستشارلن من أعضا  الميكمة اإلدارلة العطيا، ومقراا القاارة .

ت لتي اللء  الميكملة بللالنظر فلي الطعللون المقدملة ضللد األيكلام الصللادرة مللن 
 ياال  اآلتية نميكمة القضا  اإلداري أو من الميا م التأديبية في ال

إءا كللان اليكللم المطعللون فيلله مبنيللًا عطللر م الفللة القللانون أو ال طللأ فللي  –أ
 تطبيقه وتأولطه .

 إءا وقع في اليكم المطعون فيه بطالن في اإلجرا ا  اثر في اليكم . -د
إءا صللدر اليكللم عطللر  للالف يكللم سللابق يللاز قللوة الشللي  الميكللوم فيلله  -جللل

 سوا  دفع بهءا أو لم يدفع.
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 ميكمة القضا  اإلداري ن -2
كان  ميكمة القضا  اإلداري، الميكمة اإلدارللة الوييلدة عنلد إنشلا  المجطلد 

وعطلر أثلر زللادة عب هلا وكثلرة المعلروط عطيهلا ملن القضلايا، اسلتيدث   1946عام 
 .1954الطجلان القضا ية التي يط  ميطها الميا م اإلدارلة عام  

ن مجطلد الدوللة، يلرأد ميكملة القضلا  اإلداري وطبقًا لطمادة الرابعة من قلانو
 نا د ر يد المجطد، وتصدر أيكامها من دوا ر تشك، من ثالثة مستشارلن .

 وتمارد الميكمة نوعين من اال تصاصا  ن
 
 ا تصاصا  باعتباراا ميكمة أوم درجة ن –أ

ت لللتي بنظلللر المنازعلللا  اإلدارللللة التلللي للللم يجعطهلللا المشلللرع ملللن ا تصلللاي 
 دارلة أو الميا م التأديبية .الميا م اإل

 ا تصاصا  باعتباراا ميكمة است ناف ن -د      
مللن جانللد أ للر ت للتي الميكمللة بالفصلل، فللي الطعللون التللي ترفللع إليهللا ضللد 
األيكللام الصللادرة مللن الميللا م اإلدارلللة باعتباراللا ميكمللة اسللت ناف أو ميكمللة ثللاني 

 درجة .
 
 الميا م اإلدارلة ن -3

ايا المعروضلة أملام ميكملة القضلا  اإلداري انشلأ المشلرع عطر أثر ترا م القضل
لجانًا قضا ية لطنظر في المنازعا  ال اصة بموظفي الدولة بموجلد المرسلوم بقلانون 

 . 1952لسنة  160رقم 
وبسبد فش، اء  التجربة وعدم تيقيلق الهلدف منهلا، اصلدر المشلرع القلانون 

لغا  الطجان القضا ية .القاضي بإنشا  الميا م اإلدا 1954لسنة  147رقم   رلة وا 
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وطبقًا لطمادة ال امسة من قانون مجطد الدولة تشك، اء  الميلا م ملن دوا لر 
بر اسة مستشار وعضوية اثنين من النواد عطر األق،، ويكون مقر الميا م اإلدارللة 
في القاارة واإلسكندرلة ولجوز إنشا  ميا م إدارلة في الميافظلا  بقلرار ملن ر ليد 

 المجطد.
ت تي الميا م اإلدارلة بنظر بعط المنازعا  ال اصة بشؤون الموظفين من 
المسلللتولين األوم والثلللاني ومنازعلللا  العقلللود اإلدارللللة متلللر كانللل  قيمتهلللا ال تجلللاوز 

  مسما ة جنيه.
 
 الميا م التأديبية ن -4

تعللد المجللالد التأديبيللة التللي يللتم تشللكيطها مللن رجللام اإلدارة المرجللع فللي نظللر 
ال اصة بتأديد العامطين، وبسبد الشكاوى المتعطقة بعم، اء  المجالد .  المنازعا 

بشلان النيابلة اإلدارللة واللءي  1958لسلنة  117أصدر المشرع المصري القانون رقم 
انشق  بموجبه  الميا م التأديبية ت تي بمنازعلا  الملوظفين المعينلين فلي وظلا ف 

 التي تقع منهم .دا مة وال اصة بالم الفا  المالية واإلدارلة 
وتت للون الميللا م التأديبيللة مللن نللوعين ن ميللا م لطعللامطين مللن مسللتوى اإلدارة 
العطيللا ومقراللا القللاارة واإلسللكندرلة وتشللك، كلل، دا للرة منهللا مللن ثالثللة مستشللارلن، 
والميا م لطعامطين من المستويا  األوم والثاني والثالن ومن بمستواام، وتتلألف ملن 

نها بر اسة مستشار مساعد عطر األق،، وعضوية اثنلين ملن دوا ر تتشك، ك، دا رة م
 النواد عطر األق،.

ولتللولر أعضللا  النيابللة اإلدارلللة االدعللا  أمللام الميللا م التأديبيللة، ويطعللن فللي 
األيكام الصادرة من الميا م التأديبية أمام الميكمة اإلدارلة العطيا وقد ادمج المشلرع 

( مللن 3جعطهللا جللز  منه.فقللد نصلل  المللادة )الميللا م التأديبيللة فللي مجطللد الدولللة و 
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بشأن مجطد الدولة، عطر يت لون القسلم القضلا ي فلي  1972لسنة  47القانون رقم 
مجطلللد الدوللللة ملللن الميكملللة اإلدارللللة العطيلللا، وميكملللة القضلللا  اإلداري، الميلللا م 

 اإلدارلة والميا م التأديبية .   
 
 
 اي ة مفوضي الدولة ن -5

وتعللد طبقللًا  1955لسلنة  165فللي ظل، القللانون رقللم  تلم اسللتيدان الء  الهي للة
لطقللانون اليللالي جللز ًا مللن القسللم القضللا ي لمجطللد الدولللة . وتؤلللف مللن أيللد نللواد 
ر لليد المجطللد ر يسللًا ومللن عللدد كللاف مللن المستشللارلن والمستشللارلن المسللاعدين 

 والنواد والمندوبين .
يمث، اليكوملة  وعطر الررم من أن تسمية المفوط بأنه مفوط الدولة، او ال

 وتتعطق وظيفته بالدفاع عن القانون والسعي لتيقيق المصطية العامة .
وت تي اي ة مفوضي الدولة بتيضير الدعوى وتهي تها لطمرافعة وتقديم الرأي 
القللانوني المناسللد فيهللا، ولطمفللوط أن يعللرط عطللر الطللرفين تسللوية النللزاع عطللر 

ءا للم يللتم  أسللاد المبلاد  القانونيلة التلي اسلتقر  عطيهلا الميكملة اإلدارللة العطيلا، وا 
يسللم النللزاع بهللء  الصللورة فللأن لطمفللوط أن يقللوم بتقللديم تقرلللر عللن الللدعوى ييللدد 
وقللا ع الللدعوى والللرأي القللانوني الللءي يقتريلله واألسللانيد القانونيللة لهللءا الللرأي ولجللوز 
ءا مللا صللدر اليكللم فللأن لللر يد اي للة  لللءوي الشللأن أن يططعللوا عطللر اللءا التقرلللر وا 
مفوضي الدولة اليق في الطعن فيه أملام الميكملة اإلدارللة العطيلا . كملا تمطلك اي لة 

 المفوضين الفص، في ططبا  اإلعفا  من الرسوم القضا ية .
ويعللد يضللور ممثلل، اي للة مفوضللي الدولللة ضللرورلًا لصللية جطسللا  ميللا م 

 مجطلد الدولة باستثنا  الميا م التأديبية .
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 الفصل الثالث

 في العراقء اإلداري وتنظيمه نشأة القضا
 

بنظللام  يا للءفللي أوم عهللد تنظيمهللا القضللا ي أسللطوبًا متميللزًا فطللم  اتبللع العللرا 
القضللا  المللزدوج كمللا فعطلل  فرنسللا ومصللر، بلل، اتبعلل  أسللطوبًا يتمثلل، فللي ازدواجيللة 
القانون وويدة القضا  والءي بموجبه كان القضا  العادي يبسو سططانه عطر جميع 

الدولة وبغط النظلر علن أطرافهلا سلوا  أ لانوا ملن األفلراد العلاديين أم المنازعا  في 
 106منء صلدور القلانون رقلم )ه عدل  عن اءا التوجه جهة من جها  اإلدارة إال أن

( لسلنة 65قلانون التعلدي، الثلاني لقلانون مجطلد شلورى الدوللة رقلم ) 1989( لسنة 
 المزدوج،  اصبم العرا  من الدوم ءا  النظام القضا ي يين 1979

 
 المبين األوم

 نشأة القضا  اإلداري 
 

قلانون التعلدي، الثلاني لقلانون مجطلد  1989لسلنه  106بصدور القانون رقلم 
انشلأ ألوم ملرة فلي العلرا  قضلا  إدارللا مسلتقال  1979لسلنه  60شورى الدولة رقلم 

 إلر جاند القضا  العادي وبا  العرا  كالنظام القضا ي المزدوج.
ما يسمر بالميا م  140لتارلخ فقد عرف العرا  بموجد القانون أما قب، اءا ا

االدارلللة واللي ميللا م ت للتي بللالنظر فللي المنازعللا  التللي ت للون االدارة طرفللا فيهللا 
بصللرف النظللر كللون عللن المنازعللة ءا  طبيعللة إدارلللة مدنيللة لللءلك كانلل  جللز  مللن 

كملا علرف  1989لسلنة  16القضا  العادي وقد تم الغا  اء  الميلا م بالقلانون رقلم 
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قضا  مجطد االنضباط العام الءي يتولر مهمة الفص، في المنازعا  التي تنشأ بين 
 69الموظف والدولة استنادا إلر قانون انضباط موظفي الدولة القطاع االشترا ي رقم 

 .1960لسنة  24وقانون ال دمة المدنية رقم  1936لسنة 
ءا ءاللد الللبعط إلللر أن العللرا  قللد أ للء بنظللام  القضللا  المللزدوج قبلل، عللام وا 

باالستناد إلر ا تصاي مجطد االنضلباط العلام , فلان المسلتقر للدى رالبيلة  1989
الفقها  أن النظلام القضلا ي الملزدوج للم يظهلر إال بعلد صلدور قلانون التعلدي، الثلاني 

والمتضلمن إنشلا  ميكملة القضلا  االداري  1989لقانون مجطد شلورى الدوللة علام 
 نضباط العام.إلر جاند مجطد اال 

  
 المبين الثاني

 تنظيم مجطد شورى الدولة
أورد  المادة االولر المعدلة من مجطد شورى الدولة م يؤسد مجطد يسمر 
مجطللد شللورى الدولللة يللرتبو إدارلللا بللوزارة العللدم يكللون مقللر  فللي بغللداد ولتللألف مللن 
ن ر يد ونا بين لطر يد وعدد ملن المستشلاري ال يقل، علن اثنلر عشلرة وملن علدد مل

 المستشارلن المساعدين ال يزلد عطر نصف عدد المستشاريم.
في يين نص  الفقرة االوللر ملن الملادة الثانيلة المعدللة ملن القلانون الملءكور 
عطلللر أن م يت لللون المجطلللد ملللن الهي لللة العاملللة واي لللة الر اسلللة والهي لللة الموسلللعة 

ت صصللة ممجطللد االنضللباط العللام وميكمللة القضللا  االداري وعللدد مللن الهي للا  الم
 يسد الياجةم ونبين فيما يطي اء  الهي ا  وا تصاصاتهان
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ن وتتألف من الر يد ونا بيه والمستشارلن وتعقد بر اسلة أوالن الهي ة العامة
الللر يد وعنللد ريابلله اقللدم نا بيلله وييضللر المستشللارلن المسللاعدون الهي للة العامللة 

 ويشتركون في النقار دون يق التصول .
أعطر اي لة فلي المجطلد بالعمل، عطلر توييلد المبلاد  وت تي الهي ة العامة ك

االيكللام واسللتقراراا فيمللا ي للتي بلله المجطللد فللي مجللام التقنللين وابللدا  الللرأي فللي 
المسا ، القانونية كملا تملارد الهي لة العاملة فلي مجطلد شلورى الدوللة ا تصاصلا  

الطعن ميكمة التمييز المنصوي عطيها في قانون المرافعا  المدنية, عند النظر في 
وتت للء الهي للة العامللة قراراتهللا  (1)فللي القللرارا  الصللادرة مللن مجطللد االنضللباط العللام.

بارطبيلللة علللدد االعضلللا  الياضلللرلن واءا تساوتاالصلللوا  يلللرجم الجانلللد اللللءي فيللله 
 الر يد.
 

تتللالف اي للة الر اسلله مللن الللر يد ونا بيلله ورؤسللا   ثانيللا ن اي للة الر اسللةن
 اسلة كل، سلتة اشلهر وكطملا را  ءللك اللر ديلوان الهي ا  المت صصة وتقدم اي ة الر 

الر اسة تقرلرا متضمنا ما اظهرته االيكام والبيون ملن نقلي فلي التشلرلع القلا م او 
رموط فيله او يلاال  اسلا ة اسلتعمام السلططة ملن ايلة جهلة ملن جهلا  االدارة او 

 مجاوزة تطك الجها  لسططاتها.

                              
كما كانت  ممتا ا هيئة تل هيةافتل جتس فورت  لتو ة هيتصيتل همحكاةتال فييمتل هيحمةةتل هيمفكتوا ورةئتا جتس  تانو    -1

اط هيةتا  ييتن هيمرهجةال هيمتنةل, وفت هيفظر جس هيطةن جس هيقره هل هيكاد ة فن فييمل هيقضتا  هدده   صفورت  هدنضت 

فتن فييمتل هيقضتا  هدده    بكتص   انو  هيمييمل هدمياديل هيةرةا هة ح هدمحكتاا بفظتر هيطةتو  هيمحةرقتل بقتره هل

 هيمييمل هدمياديل هيةرةا. فن همحكاا
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 صصله ملن ر ليد بعنلوان وتتالف ك، اي ه مت ثالثا ن الهي ه المت صصهن
مستشار وعدد من المستشارلن المسلاعدين شلرط ان التزللد نسلبتهم عطلر ثطلن علدد 

 المستشارلن .
ولللم ييللدد المشللرع عللدد الهي للا  المت صصلله وتللرك ءلللك لمقتضلليا  الياجللة 
وت صي اء  الهي ا  بالظر فيما يييطه ر ليد المجطلد ملن مشلروعا  التشلرلعا  

 مجطد لدراستها وابدا  الراي فيها .والقصايا المعروضه عطر ال
ول ضع ما تنجز  الهي ه في مجام التقنين لطمراجعة النها يه من الهي ه العامة 
. اما المشور  القانونيله في ضلع رايهلا لمصلادقة ر ليد المجطلد او الهي له العامله , 

 ولطر يد ان يعترط عطر راي الهي ه المت صصه ويييطه الر الهي ه الموسعة.
واللي اي للة مؤقتللة تت للون كطمللا اقتضلل  الياجللة  ن الهي للة الموسللعة نرابعللا 

وتتالف من اي تين مت صصتين يعينهما اللر يد وتعقلد بر اسلة ايلد نا بيله وييضلر 
 اجتماعها المستشارلن المساعدينويشتركون في النقار دون يق التصول  .

ر وتجتمع الء  الهي له عنلدما اليتفلق ر ليد المجطلد والهي له المت صصله عطل
راي وايد في ريلر مشلروعا  القلوانين فعنلد اءن تجتملع الهي له المت صصلة بر اسلة 
ر يد المجطد لبين الموضوع ثانيلة فلاءا صلدر القلرار باالتفلا  اصلبم نها يلا . املا 
اءا لم يتم االتفا  عطر راي مويد فالر يد امام  ياران ن اما ان ييي، الموضلوع اللر 

ن الهي لله المت صصللة ءا  العالقللة واي لله ا للرى الهي للة العامللةاو الللر اي للة تشللك، ملل
يعينها الر يد من بين الهي ا  المت صصه اال رى وتسمر ااتين الهي تين ) الهي ه 
الموسللعة(. وتصللدر قللرارا نها يللا باالتفللا  او باال ثرللله , امللا اءا تسللاو  االصللوا  

 فيرجم الجاند الءي يصو  معة الر يد .
  امسا نمجطد االنضباط العام ن
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يت ون مجطد االنضباط العام وفقلا التعلدي، الثلاني لمجطلد شلورى الدوللة ملن 
ر يد مجطد شلورى الدوللة ر يسلا واعضلا  مجطلد الشلورى اعضلا  طبيعيلين فيله، 
ولنعقد مجطد االنضلباط العلام لممارسلة ا تصاصلاته بر اسلة اللر يد وعضلولن ملن 

والثلاني لعضلوية اعضا  مجطد الشورى، ولجوز انتلداد القضلاة ملن الصلنف االوم 
 مجطد االنضباط العام من رير المنتدبين لعضوية مجطد شورى الدولة.

وقد كان مجطد االنضباط العام قا ما قب، صدور قانون التعدي، الثاني لقلانون 
 41مجطد شلورى الدوللة إء تلم انشلا   بموجلد قلانون انضلباط ملوظفي الدوللة رقلم 

ي وظيفة مجطلد االنضلباط العلام بموجلد ثم تولر ديوان التدولن القانون 1929لسنة 
وعنللدما صللدر قللانون انضللباط  1933لسللنة  49قللانون ديللوان التللدولن القللانوني رقللم 

أيلام فلي تشلكي، المجطلد اللر ملا يلني عطيله  1936لسلنة  69موظفي الدوللة رقلم 
بتعلللدي،  1942لسلللنة  12قلللانون ديلللوان التلللدولن القلللانوني، ثلللم صلللدر القلللانون رقلللم 

 القانون المءكور.
ألغلر قلانون  1979لسلنة  65وعندما صدر قلانون مجطلد شلورى الدوللة رقلم 

ديوان التدولن القانوني باستثنا  المادة السادسة المتعطقلة بتشلكي، مجطلد االنضلباط 
 العام.

 21/12/1981فللي  1717ثللم صللدر قللرار مجطللد قيللادة الثللورة المنيلل، رقللم 
طلد شلورى الدوللة، يت لون ليجع، مجطد االنضباط العام اي ة مستقطة تماما عن مج

مللن ر لليد وعضللولن يسللميهم وزلللر العللدم عطللر ان يكللون ر لليد المجطللد مللن بللين 
قضلللاة ميكملللة التمييلللز او المستشلللارلن فلللي مجطلللد شلللورى الدوللللة او ملللن قضلللاة  
الصللنف االوم وان يكللون العضللوان مللن قضللاة الصللنف الثللاني فللي االقلل، والمشللرفين 

را  العلامين فلي وزارة العلدم، ولجلوز تسلمية العدليين والمستشارلن المسلاعدين والملد
 ر يد وعضو ايتياط او ا ثر ليي، مي، من يغيد منهم.
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وا يرا وبصدور قلانون التعلدي، الثلاني لقلانون مجطلد شلورى الدوللة )القلانون 
( عللاد مجطللد االنضللباط العللام الللر مجطللد شللورى الدولللة  1989لسللنة  106رقللم 

  المنصلوي عطيهلا فلي قلانون انضلباط ليصبم اي ة من اي اته ليمارد ا تصاصلا
وقلانون ال دملة  1991لسلنة  14رقلم  المعلدم  موظفي الدولة والقطلاع العلام اليلالي

 المدنية.
لع، اء  الميكمة اي االستيدان اال ثر  سادسان ميكمة القضا  االدارين

اء ورد الللني عطللر تشللكي،  1989لسللنة  106ااميللة الللءي جللا  بلله القللانون رقللم 
اسللة قاضللي مللن الصللنف االوم اومستشللار فللي مجطللد شللورى الدولللة الميكمللة بر 

وعضولن من القضاة ال يق، صنفهما عن الصنف الثاني من صلنوف القضلاة او ملن 
المستشلللارلن المسلللاعدين فلللي مجطلللد شلللورى الدوللللة. ولجلللوز انتلللداد القضلللاة ملللن 
ة الصللنف االوم او الثللاني الللر ميكمللة القضللا  االداري  مللن ريللر المنتللدبين لعضللوي

مجطد شورى الدولة وتمارد الميكمة مهمة النظر في صية القرارا  االدارلة الغا  
 وتعويضا ويكون قرار الميكمة  اضعا لططعن فيه لدى الميكمة االتيادية العطيا.

والي اي لة قضللا ية تت لون ملن سلتة  اعضلا  ثالثللة  سلابعان اي لة التنلازعن
وثالثلة ا لرون ي تلارام ر ليد ي تارام ر يد ميكملة التمييلز ملن اعضلا  الميكملة 

مجطللد شللورى الدولللة  مللن بللين اعضللا  المجطللد وتجتمللع بر اسللة ر لليد ميكمللة 
ن القضا  العادي والقضا  التمييز وت تي بيسم اشكاال  التنازع في اال تصاي بي

 االداري.
 

 المبين الثالن
  مجطد شورى الدولةل رير القضا يه  تصاصا الا
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ة وظللا ف منهللا مللا يتعطللق بللالتقنين واالستشللارة يضللططع مجطللد شللورى الدولللة بعللد

 القانونية.
 

 المططد االومن وظيفة المجطد في مجام التقنين.
يمارد مجطد شورى الدولة طبقا لطمادة ال امسة المعدلة من قانون مجطد شلورى 

المعلدم اعلداد وصليارة مشلروعا  التشلرلعا  المتعطقلة  1979لسلنة  65الدولة رقم 
ا  ريللر المرتبطللة بللوزارة بططللد مللن الللوزلر الم للتي او الللر يد بللالوزارا  او الجهلل

اسللد التشللرلع االعطللر لطجهلله ريللر المرتبطللة بللوزالرة بعللد ان يرفللق بهللا مللا يتضللمن 
 المططود مع جميع اولوياته وأرا  الوزارا  او الجها  ءا  العالقة .

و كمللا ي للتي المجطللد بتللدقيق جميللع مشللروعا  التشللرلعا  المعللدة مللن الللوزارا  ا
 الجها  رير المرتبطة بوزارة من يين الشك، والموضوع عطر النيو االتي ن

تطتللزم الللوزارا  او الجهللا  ريللر المرتبطللة بللوزارة بعللرط مشللروع القللانون عطللر  -1
 الوزارا  ءا  الصطة لبيان رايها بشأنه قب، عرضه عطر المجطد.

م للتي او يرسلل، المشللروع التشللرلع الللر المجطللد بكتللاد موقللع مللن الللوزلر ال -2
الللوزارا  او الللر يد االعطللر لطجهلله ريللر المرتبطللة بللوزارة مللع اسللبابه الموجبلله وأرا 

الجا  ءا  العالقة مشلفوعا بجميلع االعملام التيضليرلة, وال يجلوز رفعله اللر ديلوان 
 الر اسة مباشرة اال في االيوم التي ينسبها الديوان .

االقتضلا  واقتلراا البلدا ، يتولر المجطد دراسة الموضوع واعلادة صليارتة عنلد  -3
التي يرااا ضرورلة وابدا  الراى فيه ورفعه مع توصيا  المجطد الر ديوان الر اسلة 

 وارسام نس ة من المشروع وتوصيا  المجطد الر الوزارة او الجهه ءا  العالقة.
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وفلللي كللل، ءللللك يسلللاام المجطلللد فلللي ضلللمان ويلللدة ويلللدة التشلللرلع وتوييلللد اسلللد 
يد المصططيا  والتعابير القانونية كما يطتزم المجطد بتقديم الصيارة التشرلعية وتوي

الر اسة يتضمن ما يكتنف التشرلع القلا م ملن نقلي تقرلر ك، ستة اشهر الر ديوان 
 او رموط.

 
 المططد الثاني ن وظيفة المجطد في مجام الراي والمشورةن

اشلللار  الملللادة السادسلللة ملللن قلللانون مجطلللد شلللورى الدوللللة اللللر اال تصاصلللا  
 الستشارلة لمجطد شورى الدولة والتي يمكن اجمالها فيما يطرنا

 ابدا  المشورة القانونية في المسا ، التي تعرضها عطيه الجها  العطيا. -1
ابلللدا  المشلللورة القانونيلللة فلللي االتفاقيلللا  والمعاالللدا  الدوليللله قبللل، عقلللداا او  -2

 االنضمام اليها.

ا  او بينها وبين الجها  ريلر ابدا  الرأي في المسا ، الم تطف فيها بين الوزار  -3
المرتبطلله بللوزارة اءا ايللت م اطللراف القضللية الللر المجطللد ويكللون راي المجطللد 

 مطزما لها.

ابدا  الرأي في المسا ، القانونية اءا يص، تردد للدى ايلدى اللوزارا  اوالجهلا   -4
عطر ان تشفع برأي الدا رة القانونية فيها مع تيديد النقلاط  رير المرتبطه بوزارة

لمططود ابلدا  اللراى بشلأنها واالسلباد التلي دعل  اللر عرضلها عطلر المجطلد ا
 ويكون رايه مطزما لطوزارة او الجهه طالبة الرأي..

توضلليم االيكللام القانونيللة عنللد استيضللاا عنهللا مللن قبلل، ايللدى الللوزارا  او  -5
 الجها  رير المرتبطه بوزارة.
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او اللر يد االعطلر لطجهلا  ومن الجلدير باللءكر انله اليجلوز لغيلر اللوزلر الم لتي  
رير المرتبطه بوزارة عرط القضايا عطر المجطد , واليجوز ان يبلدي المجطلد رأيلة 

القرارا  التي لها مرجع قانوني او مشورته في القضايا المعروضة عطر القضا  وفي 
 (1لططعن.)

 
 المبين الرابع

 القضا ية لمجطد شورى الدولة تصاصا  الا
 

لة ا تصاصاته القضا ية باعتبلار  قضلا  ادارللا ملن  لالم يمارد مجطد شورى الدو 
 اي تين قضا يتين اما مجطد االنضباط العام و ميكمة القضا  االداري .

 
 االختصاصات القضائية لمجلس االنضباط العام المططد االوم ن 

كان مجطد االنضباط العام يملارد ا تصاصلاته القضلا ية قبل، صلدور قلانون 
قانون تعديطه الثلاني ،فقلد كلان يملارد ا تصاصلاته بموجلد  مجطد شورى الدولة و

و قلانون انضلباط  1960( لسلنة 24قوانين سابقة الي قلانون ال دملة المدنيلة رقلم )
الءي ي، ميطه قانون انضبطو ملوظفي الدوللة  1936( لسنة 69موظفي الدولة رقم )

 1991( لسنة 14و القطاع االشترا ي رقم )
ملن قلانون مجطلد شلورى الدوللة المعلدم بقلانون  رير ان ني المادة السابعة

التعللدي، الثللاني قللد نصلل  عطللر ان مجطللد شللورى الدولللة يمللارد فللي مجللام القضللا  

                              
 ( فن  انو  فور  لو ة هيتصيه هيمةتل .8هيمادة ) - 1
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االداري اال تصاصللا  التللالي ءكراللا ..))اوال نوظللا ف مجطللد االنضللباط العللام ..(( و 
 من ثم اصبم المجطد في ضمن تشكيال  مجطد شورى الدولة .

 نه القضا ية في مجالين ر يسيينو يمارد المجطد و ظيفت
 .ا تصاصاته في مجام انضباط موظفي الدولة  - 
 . ال دمة المدنيةوى با تصاصاته في مجام النظر في دعا  -
 

 اوالن ا تصاصاته في مجام انضباط موظفي الدولة
ي تي مجطد االنضباط العام بنظر الطعلون المقدملة ضلد العقوبلا  التأديبيلة 

( لسلنة 14المعلدم رقلم ) العلامون انضباط موظفي الدولة و القطلاع الصادرة وفقا لقان
 اال تصاصا  القضا ية لمجطد االنضباط العام . 1991
مجام انضباط ملوظفي الدوللة في  مجطد االنضباط العام بيان ا تصاي  سبي،وفي 

والعقوبلا  التلي يمكلن  نجد أنله ملن المناسلد أن نبلين مفهلوم الموظلف العلام ابتلدا ً 
 .  ها عطر الموظف ووالية مجطد االنضباط العام في ك، ءلكايقاع

 تعرلف الموظف العام
( 1لم يرد في معظم التشرلعا  تعرلف منظم ييدد المقصود بلالموظف العلام .)

للر صلفة  ولرجع ءلك إلر ا تالف الوضع القانوني لطموظف العام بلين دوللة وأ لرى وا 
 التجدد المضطرد  لطقانون اإلداري .

أرطللد التشللرلعا  الصللادرة فللي ميلدان الوظيفللة العامللة بتيديللد معنللي وا تفل   
 ( 1الموظف العام في مجام تطبيقها .)

                              
1 - Plantey (A) – Trate Pratique de la fonction Publique Libairie general de droit de 

Jurisprudence –1971 – P 19 .  
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رير انه وعطر عكد أرطد التشرلعا  نجد أن المشرع العراقي قلد درج عطلر  
تعرلللف الموظللف العللام فللي صللطد قللوانين ال دمللة المدنيللة وقللوانين انضللباط مللوظفي 

لسلنة   14األولر من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  الدولة ، فقد عرفه في المادة
م كلل، شلل ي عهللد  إليلله وظيفللة دا لل، مللالك الللوزارةأو الجهللة ريللر المعللدم  1991

 المرتبطة بوزارة م .

  وعطر ءلك نرى انه يطزم لطتمتع بصفة الموظف العام ما يطين
غ، . أن يعهد إليله بعمل، دا لم ن يشلترط إلضلفا  صلفة الموظلف العلام أن يشل1

العام، وظيفة دا مة دا طلة فلي نظلام المرفلق العلام , وبلءلك ال يعلد العلامطون بصلورة 
 مؤقتة أو موسمية كال برا  والمشاورلن القانونيون موظفين .

ومن متمملا  العمل، اللدا م أن ت لون الوظيفلة دا طله ضلمن الملالك اللدا م فلي 
 الويدة  اإلدارلة .

ي يعم، بعقد مؤق  في وظيفة دا مة ومن الواجد عدم ال طو بين الموظف الء
والوظيفة المؤقتة أو الموسمية ألن شار، الوظيفة األولر يعد موظفًا عامًا ولو أمكن 

 فصطه بانتها  مدة العقد .
أما الثانية فال يعد شارطها موظفًا عامًا تغطيبًا لططبيعة الال يية لعالقة شار،  

 قدية .الوظيفة الدا مة باإلدارة عطر العالقة التعا
أن يعملل، الموظللف فللي  دمللة مرفللق عللام تللدير  الدولللة أو أيللد أشلل اي  -2 

القانون العام ن ال يكفر العتبار الش ي موظفًا عامًا أن يعم، في وظيفة دا مة إنما 
ولطمرفلق   Le Service Publicيطلزم أن يكلون عمطله الءا فلي  دملة مرفلق علام 

                                                                           
 –هيقتاررة  –ده  هيفئضتل هيةربتس  –د هستال جتس هيوفة تل هيةافتل جتس هيفظتا  هي رن تس  –د. و ت هييمةت كمال حشتة   -  1

 .  165ا  – 1977
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التلللي تعمللل، عطلللر أدا  ال لللدما   العلللام معنيلللان ن المعنلللر العضلللوي ويفيلللد المنظملللة
شباع الياجا  العامة ، ولتعطق اءا التع  رلف باإلدارة أو الجهاز اإلداري وا 

أمللا المعنللر اآل للر فهللو المعنللر الموضللوعي ولتمثلل، بالنشللاط الصللادر عللن  
شراف ورقابة الدوللة . ) (1اإلدارة بهدف إشباع ياجا  عامة والءي ي ضع لتنظيم وا 

وي المعنر الشا ع في القضا ين الفرنسي والمصري ثلم وقد كان المعنر العض 
 جمعا بين المعنيين بتطور أيكامهما ومن ثم استقرا عطر المعنر الموضوعي . 

ويشللترط ال تسللاد صللفة الموظللف العللام أن تللدير الدولللة أو أيللد أشلل اي  
 القانون العلام الءا المرفلق إدارة مباشلرة . وبلءلك ال يعلد الموظفلون فلي المرافلق التلي
تلدار بطرلقللة االلتللزام مللوظفين عمللوميين . وكلءلك العللامطون فللي الشللركا  والمنشللآ  
التللي ال تتمتللع بالش صللية االعتبارلللة العامللة ولللو تللم إنشللا ها بقصللد إشللباع ياجللا  

 عامة .
أن ت لللون توليلللة الوظيفلللة العاملللة بواسلللطة السلللططة الم تصلللة نالشلللرط  -3 

و أن يللتم تعيينلله بقللرار مللن السللططة األ يللر الللالزم ال تسللاد صللفة الموظللف العللام الل
 صايبة اال تصاي بالتعيين .

فال يعد موظفًا عامًا من يستولي عطر الوظيفة دون قلرار بلالتعيين كلالموظف   
الفعطي .كما أن مجرد تسطيم العم، أو تقاضي المرتد ال يكفي العتبار المرشم معينلًا 

 (2نية ممن يمطك التعيين . )في الوظيفة إءا لم يصدر قرار التعيين بإدارة القانو 
 

                              
 يفظر : -  1

 . 89ا  – 1958 –  هألصل هيول –هيقانو  هإلده   هيمكر  صهيمقا    –د. فيمت جؤهد فئفا  

 . 80ا  – 1973 –فكر  –ف ادئ هيقانو  هإلده    –د. ثرصل بتص   

 . 245ا  – 1958 –هيقاررة  –نظريل هيمرهجق هيةافل  –د . وثما  مرةل وثما   

 .  384ا  – 1955 –ف ادئ هيقانو  هإلده    –د. موجةق ليامه  

 .  15ا  – 1995 –هيول  هيثانس  –هإلده   هيرة س  أةول هيقانو  –د. فيمت و ت هللا هييره    -2
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 واجبا  الموظف العام 
 
يجللد أن يللؤدي الموظللف العللام  مهللام معينللة ضللمانًا ليسللن سللير الوظيفللة  

العامللة , وقللد تعللرط المشللرع لواجبللا  المللوظفين. والبللد مللن اإلشللارة إلللر أن اللء  
نمللا اللي واجبللا  عامللة ناتجللة عللن  الواجبللا  ليسلل  ميللددة عطللر سللبي، اليصللر , وا 

الوظيفللة العامللة  اءا مللا  الفهللا فانلله يعللرط نفسلله لطمسللا طه والتاديللد , وقللد طبيعللة 
فللي المللادة الثالثلله مللن قللانون انضللباط مللوظفي نللي المشللرع عطللر األساسللية منهللا 

 ن الدولة والقطاع العام المعدم ومن اامها
 
 أدا  العم،  -1
 طاعة الرؤسا   -2
 ايترام القوانين والطوا م  -3
 ر الوظيفة.عدم إفشا  أسرا -4
 الميافظة عطر شرف وكرامة الوظيفة -5
 .عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عم، أ ر -6
 
 

 تأديد الموظف العام
 

، البلد أن يعاقلد أو  اعلال  إءا ا ، الموظف العام بواجد من واجبلا  الوظيفلة
 يجازى تأديبيًا .
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( كمللا اللو 1تأديبيللة )فللًا ميللددًا لطجرلمللة اللفللي العللادة ال يضللع المشللرع  تعر         
الشان في الجرلمة الجنا يلة ويكتفلي رالبلًا بلإيراد الوجبلا  والميظلورا  وللني عطلر 

 أن ك، موظف يجد أن يطتزم بهء  الواجبا  ويمتنع عن ك، ما ي ، بها . 
ولع،  شية المشرع في إضفا  وصف الجرلمة عطر الم الفا  التأديبيلة يعلود 

 وبين الجرلمة في المجام الجنا ي ن إلر التشابه الءي قد ييص، بينها

ل ن الفقه من جانبه قد سد النقي في اءا المجام فقد عرف الدكتور مغلاورى 
ميمد شااين الجرلمة التأديبية بأنها إ الم بواجد وظيفي أو ال روج عطر مقتضااا 

 ( 2بما ينعكد عطيها . )
امتنلاع علن كما عرفهلا االسلتاء ميملد م تلار ميملد عثملان بانهلا كل، فعل، أو 

فع، م الف لقاعدة قانونية أو لمقتضر الواجد يصدر من العام، اثنا  ادا  الوظيفة 
 (3أو  ارجها مما ينعكد عطيها بغير عءر مقبوم . )

ومن الماليه ان الء  التعلارلف قلد جلا    اليلة ملن االشلارة اللر دور االرادة 
لجرلملة بدونله وان الءا بوصفها ركن ملن اركلان الجرلملة التأديبيلة اليمكلن ان تقلوم ا

االتجا  لو اصبم اتجااًا عاملًا فانله سليؤدى اللر مسلاوا  يسلن النيلة ملن الملوظفين 
بسيئ النيه والشك ان ءلك يقود الر التطبيق العشوا ر لطمسا لة التأديبيلة مملا يتلرك 

 اثرًا سطبيًا عطر العم، فر المرفق .

                              
هوحتتاد بةتتد هيته ستتةن هستتحةمال و تتا ة هيوتتره و هيحادي ةتتل صرتتله فمتتا د موةتتلة هير تتل هد  هيوةتت  يو تت  جتت  هيحفتتا د  -  1

هيةقوبتل جايوريمل دمؤدب بل ر  ف  تة يالدهب صيين هيموهملة ورةئتا رت  هيحت  موةت  بايحادي ةتل هفتا و تا ة هيوتره و  هل 

هيحادبةل جاسحةمال ديخاي  هيقوهوت هير ويل صف   هيك آثترل هستحةمال و تا ة ) هيوتره و هيحادبةتل (  اتو فخاي حئتا لريتا  ورت  

 فا رب هيةه هارب هي قئا .

فيح تتل هألنورتتو  –هيقتتره  هيحتتيدي س صاتتمانامه ص  ابحتته هيقضتتا ةل بتتن هي اورةتتل صهيضتتما   –د. ف تتاص   فيمتتت لتتارةن   -  2

 . 205ا  – 1986 –مكريل هي

 –ده  هي يتتر هيةربتتس  – 1ط –هيوريمتتل هيحيدي ةتل بتتةن هيقتتانو  هإلده   صورتو هإلده ة  –د. فيمتت فخحتتا  فيمتت وثمتتا   -  3

 . 66ا  – 1973
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امتنللاع إرادي يصللدر عللن ويمكننلا تعرلللف الجرلمللة التأديبيللة بأنهللا كلل، فعلل، أو 
الموظف ملن شلانة اإل لالم بواجلد ملن واجبلا  الوظيفلة التلي يلني عطيهلا القلانون 
فهءا التعرلف يجمع بين جنباته أركان الجرلمة التأديبية كافة من ركن مادي ومعنوي 

 وشرعي وركن الصفة .  
 

 العقوبا  التأديبية 
تمثلل، يهللا المشللرع العراقللي كمللا اططللق عط او االنضللباطية  العقوبللا  التأديبيللة 

 التأديبيلةالجلرا م  مرت بيبالواجبا  الوظيفية واء  العقوبا  توقع عطر  اإل الم  اجز 
يقلاعيمكن تزاوجهلا  وار ميددة عطر سبي، اليصر وال وقلد  ريرالا . أ لرى عقوبلة  وا 

لسنة  14انضباط موظفي الدوله رقم قانون  في( 8المادة  ) في العراقييدد المشرع 
 الموظف العام واي نتوقع عطر  التي يجوز انالعقوبا   المعدم  1991

لف  النظرن ويكون باشعار الموظف تيرلرلا بالم الفه التلي ارت بهلا وتوجيهله   - 1 
ثالثلة رالترفيع او الزللاد  ملدة تيسين سطوكه الوظيفي ولترتد عطر اء  العقوبه تلا ي

 اشهر .
ا بالم الفلله التللي ارت بهللا وتيللءير  مللن ن ويكللون باشللعار الموظللف تيرلرللل اإلنللءار-2

اال الم بواجبا  الوظيفته مستقبال ولترتد عطر اء  العقوبله تلا يرالترفيع او الزللاد  
 مدة ستة اشهر .

قطللع الراتللد ن ويكللون ب صللم القسللو اليللومي مللن راتللد الموظللف لمللدة التتجللاوز -3
ظلف واسلتوجب  فلرط عشرة ايام بامر تيرلري تءكر فيه الم الفله التلي ارت بهلا المو 

العقوبه , ولترتد عطيها تا ير الترفيع او الزلاد   مسة اشهر في ياللة قطلع الراتلد  
لمدة التتجاوز  مسة ايام , وشهر وايد عن ك، يوم ملن ايلام قطلع الراتلد فلي ياللة 

 .تجاوز مدة العقوبه  مسة ايام 
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ت بهللا واالسللباد التللوبيخ ن ويكللون باشللعار الموظللف تيرلرلللا بالم الفلله التللي ار  - 4
التي جعط  سطوكه رير مرط ويططد اليه وجود اجتنلاد الم الفله لتيسلين سلطوكه 

 الوظيفي ولترتد عطر اء  العقوبه تا يرالترفيع او الزلاد  مدة سنه وايدة 
%  10انقاي الراتلدن ويكلون بقطلع مبطل  ملن راتلد الموظلف بنسلبه التتجلاوز  -5 

التزلللد عطللر سللنتين ولللتم ءلللك اشللهر و  مللن راتبلله الشللهري لمللدة التقلل، عللن سللتة
الترفيع به ولترتد عطر اء  العقوبة تا ير تيرلري يشعر الموظف بالفع، الءي ارت بامر 

 او الزلاد  مدة سنتين .
تنزل، الدرجهن ويكون بامر تيرلري يشعر الموظف بالفعل، اللءي ارت بله  ولترتلد  -6

 عطر اء  العقوبةن
ين او انظملله او قواعللد او تعطيمللا   دملله بالنسللبه لطموظللف ال اضللع لقللوان–أ 

تا ء بنظام الدرجا  الماليه والترفيع , تنزل، راتلد الموظلف اللر اليلد االدنلر لطدرجله  
التلي دون درجتله مباشلر  ملع منيله العلالوا  التلي نالهلا فلي الدرجله المنلزم منهلا ) 

كان يتقاضا  قب، بقياد العالوة المقررة في الدرجه المنزم اليها ( ويعاد الراتد الءي 
تنزللل، درجتلله بعللد قضللا ه ثللالن سللنوا  مللن تللارلخ فللرط العقوبلله مللع تللدولر المللدة 

 .المقضيه في راتبه اال ير قب، فرط العقوبة 
بالنسبه لطموظف ال اضع لقوانين او انظمه او قواعد او تعطيملا   دمله  -د 

ويعللاد الللر تا للء بنظللام الزلللادة كلل، سللنتين , ت فلليط زلللادتين مللن راتللد الموظللف , 
الراتد الءي كان يتقاضا  قي، تنزل، درجته بعد قضا ه ثالثة سنوا  من تارلخ فلرط 

 . العقوبه مع تدولر المدة المقضية في مرتبه اال ير قب، فرط العقوبه
بالنسبه لطموظف ال اضع لقوانين او انظمه او قواعد او تعطيملا   دمله  -ج 

ثلة زللادا  سلنويه ملن راتلد الموظلف ملع تا ء بنظام الزلادة السلنويه , ت فليط ثال 
 تدولر المدة المقضيه في راتبه اال ير قب، فرط العقوبه 
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انضلباط ملوظفي الدولله ( ملن قلانون 8أجاز المشرع في الملادة )ن الفص، - 7
الفص، عطر الموظف العام و يكون بتنيية الموظلف إيقاع عقوبة والقطاع االشترا ي 

صلل، يتضللمن االسللباد التللي اسللتوجب  فللرط اللء  عللن الوظيفللة مللدة تيللدد بقللرار الف
 العقوبه عطيه عطر النيو االتين   

ملدة التقلل، عللن سلنة والتزلللد عطللر ثلالن سللنوا  اءا عوقللد الموظللف  – أ     
باثنين من العقوبا  التالية او بايدااما لمرتين وارت د في المرة الثالثة  الم  ملد 

 توجد معاقبته بايداا.سنوا  من تارلخ فرط العقوبة االولر فعال يس
 التوبيخ -        
 انقاي الراتد -        
 تنزل، الدرجه -        

مدة بقا ه في السلجن اءا يكلم عطيله بلاليبد او السلجن علن جرلملة  –د    
ريلللر م طلللة بالشلللرف وءللللك اعتبلللارا ملللن تلللارلخ صلللدور اليكلللم عطيللله , وتعتبلللر ملللدة 

نصلاف الرواتلد المصلروفه لله  لالم موقوفيته من ضمن مدة الفص، والتسترد منله ا
 مدة سيد اليد .

العللزم ن ويكللون بتنييللة الموظللف عللن الوظيفللة نها يللا والتجللوز اعللادة  -8  
توظيفلله فللي دوا للر الدوللله والقطللاع االشللترا ي , وءلللك بقللرار مسللبد مللن الللوزلر فللي 

 ايدى الياال  االتيهن
ة الدوللله مضللرا اءا ثبلل  ارت ابلله فعللال  طيللرا يجعلل، بقللا   فللي  دملل -أ      

 بالمصطية العامة.
اءا يكلللم عطيللله علللن جنايلللة ناشللل ه علللن وظيفتللله وارت بهلللا بصلللفته  -د     
 الرسمية.
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اءا عوقد بالفص، ثم اعيد توظيفه فارت د فعال يستوجد الفص، مرة  -ج     
 ا رى .
 

 شرعية العقوبة التأديبية 
تطبيقلًا لمبلدأ م ال يجوز توقيع أي عقوبة تأديبيلة للم يلني عطيهلا المشلرع ،  

العقوبللة المناسللبة لطم الفللة  ا تيللارشللرعية العقوبللة م مللع تللرك اليرلللة لللودارة فللي 
 التأديبية  .
وعطر اءا األساد ال يجلوز لسلططة التأديلد أن توقلع عطلر الموظلف عقوبلة  

لم ترد ضمن القا مة الميدودة قانونًا وليد لها إيقاع عقوبة مقنعة من  لالم القلرار 
وظللف أو نقطلله وال تبتغللي اإلدارة مللن ورا  ءلللك إال معاقبتلله بغيللر الطرلللق الم بانتللداد

 التأديبي .
مللن المقللرر فللي الفقلله والقضللا  اإلدارلللين أن القللانون التللأديبي شللأنه شللأن ف 

ولهءا فأنه ال يجوز  –ال عقوبة إال بني  –القانون الجنا ي إنما او يقوم عطر مبدأ 
لجرلملة تأديبيلة بعقوبلة للم يلني  ارت ابله  أن يعاقد من ثبل األسبادألي سبد من 
 .عطيها القانون 

علدم جلواز أن توقللع اإلدارة  أيضلاولتفلرع ملن مبلدأ شلرعية العقوبللة التأديبيلة  
 عطر الموظف أ ثر من عقوبة تأديبية عطر الفع، الوايد  . 

 
 

 
  ةيساالر  التأديبيه السططا 
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العقوبلا   ايقلاعفلي  سلططة الرؤسلا  اإلدارللين انضلباط ملوظفيضم قلانون ن 
التأديبيلة فلي ياللة م الفلة الملوظفين لواجباتله الوظيفيلة , ويكلون ا تصلاي الؤال  

صدار العقوبة المناسبة . الرؤسا   كاماًل من يين توجيه االتهام وت ييف ال طأ وا 
الجهللا   انضللباط مللوظفي قللانون ( مللن 11)المشللرع فللي المللادة  يللددوقللد  

   اطيه او التاديبيه وفق التفصي، االتي.الم تصه بفرط العقوبا  االنضب
 ن  الر اسه ومجطد الوزرا -1

الدولله والقطلاع  انضباط موظفي قانون من ( من 14المشرع في المادة )ني 
) اوالن للللر يد الجمهورللللة أو ملللن ي ولللله فلللرط ايلللا ملللن  نالعلللام المعلللدم عطلللر انللله

بعين له .ثانيا لر يد العقوبا  المنصوي عطيها في اءا القانون عطر الموظفين التا
مجطد الوزرا  او الوزلر او ر يد الدا رة الغير مرتبطة بوزارة فرط ايدى العقوبا  

 التالية والمشموله بايكام اءا القانون .
 انقاي الراتد-أ
 تنزل، الدرجة-د

 الفص،-ج 

 العزم.-د
ار ثالثان لطموظف بموجد الفقرا  )اوال( و ) ثانيا( من اء  المادة الطعن في قر 

 ( من اءا القانون (.15فرط العقوبة وفقا اليكام المادة )
 
 
 الوزلرن-2 

( فرط عقوبة لفل  النظلر او االنلءار او 12المادة )إلر  باإلسناديمطك الوزلر 
قطع الراتد عطر الموظف اللءي يشلغ، وظيفلة ملديرعام فملا فو .املا اءا تبلين لله ان 
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وبلله اشللد فعطيلله ان يعللرط االمللر الملدير عللام فمللا فللو  قللد ارت للد فعللال يسللتوجد عق
عطر مجطد الوزرا  متضمنا االقتراا بفرط ايلدى العقوبلا  المنصلوي عطيهلا فلي 
القللانون ويكللون قللرار مجطللد الللوزرا  بهللءا الشللأن  اضللعا لططعللن فيلله وفقللا اليكللام 

 ( من القانون .15المادة )
 ر يد الدا رة او الموظف الم وم له فرط العقوبةن -3
 با  التاليه عطر الموظف الم الف لوجبا  الوظيفة العامة وله فرط العقو 
 لف  النظر-أ
 االنءار-د

 قطع الراتد لمدة التتجاوز  مسة ايام-ج 
 التوبيخ -د

امللا اءا اوصلل  الطجنلله التيقيقيلله بفللرط عقوبللة اشللد فعطللر ر لليد الللدا رة او 
 الموظف الم وم ايالتها الر الوزلر الت اء القرار بشأنها . 

 
 

   ا  التأديبيةاالجرا
( مللن قللانون انضللباط مللوظفي الدولللة 10نللي المشللرع العراقللي فللي المللادة )

والقطاع العام المعدم عطر االجرا ا  الواجد اتباعها في ايقاع العقوبا  االنضباطية 
عطر الموظف الم الف .فتططب  تشكي، لجنة تيقيقية من ر ليد وعضلولن ملن ءوي 

طر شهادة جامعيلة اوليلة فلي القلانون . تتلولر ال برة عطر ان يكون ايدام ياصال ع
اءة الطجنة التيقيق تيرلرلا مع الموظف .  وتوصي الر السلططة الر اسليه بالعقوبله 
المقتريلله  اءا كللان فعلل، الموظللف يكللون م الفللة لواجبللا  الموظللف او توصللي بغطللق 
، التيقيللق اءا لللم يشللك، فعطلله اي م الفللة , امللا اءا تبللين لهللا ان فعلل، الموظللف يشللك
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جرلمة نشأ  من وظيفته او ارت بها بصفته الرسمية فيجد عطيها ان توصي بايالته 
 الر الميا م الم تصة . 

رابعلا (  - 10من جاند أ ر لطوزلر ولر يد الدا رة اسنادا اللر نلي الملادة ) 
من القانون  فرط اي ملن عقوبلا  لفل  النظلر واالنلءار وقطلع الراتلد مباشلرة  بعلد 

ال شللك ان فللي ءلللك ا للالم بالضللمانا  الواجللد توافراللا لطموظللف اسلتجواد الموظللف و 
  اصة .
 

 الطعن بقرار فرط العقوبهن
 نلي عطلر 1991لسلنة  14عندما صدر قلانون انضلباط ملوظفي الدولله رقلم  

( منله , وقلد 11الطعن في القرارا  الصادرة بايقلاع العقوبلة االنضلباطية فلي الملادة )
النظر واالنءار وقطع الراتد باتلة اليجلوز الطعلن  جع، القرارا  المتضمنة عقوبة لف 

بها امام مجطد االنضباط العام . كما ني عطلر اعتبلارجميع العقوبلا  الصلادر  ملن 
 ز الطعن فيها .جمهورلة ومجطد الوزرا  باتة ال جو ر اسة ال
) قلللانون التعلللدي، االوم   2008( لسلللنة 5اال انللله وبصلللدور القلللانون رقلللم ) 

في الدولللة والقطللاع االشللترا ي(  لللم تعللد اللء  العقوبللا  باتللة لقللانون انضللباط مللوظ
واصللبم مللن الممكللن الطعللن فيهللا  جميعللا امللام مجطللد االنضللباط العللام  كمللا تغيللر  

 1991لسنة  14تسمية القانون الر قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
نا  الواجلللد , والشلللك ان الللءا التوجللله  ميملللود ملللن المشلللرع وفلللي  ايتلللرام لطضلللما

 مراعاتها في النظام التاديبي.
اللءا ولمجطللد االنضللباط العللام ان يصللدر االيكللام االتيللة فللي الطعللون المقدمللة 

 اليه ن
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أل رد الطعن من النايية الشكطية مث، عدم التظطم من القرار لدى الجهة االدارللة التلي 
 اصدرته او فوا  مدة الطعن .

اءا وجللد المجطللد ان ءلللك القللرار موافللق  د ل المصللادقة عطللر القللرار المطعللون فيلله
 .انون لطق

 ج ل لطمجطد ت فيط العقوبة اءا كان  العقوبة ال تتناسد مع جسامة ال طأ
 دل لطمجطد الغا  العقوبة اءا وجد ان القرار المطعون به معيد . 

 
 امام مجطد االنضباط العامنمدة الطعن 

داري ال اي بفلرط العقوبلة اشترط  المشرع  العراقي قب، الطعن في القرار اال
هللة التللي اصللدرته  للالم ثالثللين يومللا مللن تللارلخ تبطيلل  جقللرار امللام الالالللتظطم مللن 

الموظف بقرار فرط العقوبلة وعطلر الء  الجهله البل  فلي اللتظطم  لالم ثالثلين يوملا 
مللن تللارلخ الللتظطم وعنللد عللدم البلل  يعللد ءلللك رفضللا لطللتظطم يجللوز عنللد  الطعللن لللدى 

ام  للالم ثالثللين يومللا مللن تللارلخ الللرفط الصللرلم او اليكمللي مجطللد االنضللباط العلل
 ويعد القرار رير المطعون فيه  الم المدد المنصوي عطيه اعال  باتا.  (1لطتظطم.)

ولجوز الطعن بقرار مجطد االنضباط العام لدى الهي لة العاملة لمجطلد شلورى 
ويكلون قلرار الهي لة  اعتبلار  مبطغلا , الدولة  الم ثالثين يوما من تارلخ التبط  بله او

 العامة الصادر نتيجة الطعن باتا ومطزما.
 

 ثانيا ن ا تصاصا  المجطد في مجام النظر في دعاوى ال دمة 

 

                              
 1991ي فل  14ثانةا , ثايثا, ثايثا ( فن  انو  هنض اط فوف س هيتصيل صهيقطاع هيةا  هيمةتل   و  /15مفظر هيمادة ) - 1
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ي للتي مجطللد االنضللباط العللام بللالنظر فللي دعللاوى المللوظفين الناشلل ة عللن 
المعلللدم و  1960( لسلللنة 24يقلللو  ال دملللة بموجلللد قلللانون ال دملللة المدنيلللة رقلللم)

 ة بمقتضا  .االنظمة الصادر 
و مللن قبيلل، الللدعاوى مللا يتعطللق بالمنازعللا  ال اصللة بالرواتللد و الم صصللا  
المسلللتيقة لطملللوظفين و ايتسلللاد القلللدم لطترفيلللع بسلللبد اليصلللوم عطلللر شلللهادا  
اال تصللاي الجامعيللة و اجتيللاز الللدورا  التدرلبيللة و ايتسللاد مللدد ممارسللة المهنللة 

صلللة بلللالتعيين او الترفيلللع او ملللنم عنلللد التعيلللين و اعلللادة التعيلللين و القلللرارا  ال ا
العلالوا  او االسلتغنا  علن ال دملة فلي فتلرة التجربلة او اعلادة الموظلف المرفلع اللر 

 وظيفته السابقة في فترة التجربة ... الخ .
و قد ملد مجطلد االنضلباط العلام ا تصاصلاته لتشلم، المنازعلا  الناشل ة علن 

قلد بيلن فلي اللدعاوى المتعطقلة ، ف المنيل، تطبيق بعط قلرارا  مجطلد قيلادة الثلورة
 باجور المياضرا  االضافية و مكافأة نهاية ال دمة و ريراا .

ووالية مجطد االنضباط العام بالنسبة الر اء  المنازعا  والية قضا  كام، ال 
تقف عند مجرد الغا  القرار ، فطه ان ييكم بتعدي، القرار المطعلون فيله او التعلويط 

 بالمدعي .عن االضرار التي اليقها 
 
 

( مللن قللانون ال دمللة المدنيللة رقللم 59اوضللي  الفقللرة الثالثللة مللن المللادة )وقللد 
انله يتوجلد عطلر الموظلف اقاملة اللدعوى بلاليقو  الناشل ة علن  1960( لسنة 24)

تطبيق القانون المءكور  الم ثالثين يوما من تارلخ التبط  بلالقرار المطعلون فيله اءا 
 ين يوما اءا كان  ارج العرا  .كان الموظف دا ، العرا  ، و ست
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ومن ثم فانه لم يسلتطزم المشلرع اللتظطم ملن القلرارا  المتعطقلة بيقلو  ال دملة 
 المدنية قب، الطعن في قرار االدار  المتعطق بشؤون ال دمة المدنية.

( ملن القلانون الملءكور 59و يكون يكم مجطد االنضباط العلام اسلتنادا اللر الملادة )
ام الهي للة العامللة لمجطللد شللورى الدولللة و يعللد يكللم مجطللد  اضللعا لططعللن فيلله املل

االنضباط العلام ريلر المطعلون فيله و يكلم الهي لة العاملة فلي مجطلد شلورى الدوللة 
 الصادر نتيجة الطعن باتا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميكمة القضا  االداري اختصاص  ن لثانيالمططد ا
 

للة الي ميكملة الهي ة القضا ية اال لرى التلي يت لون منهلا مجطلد شلورى الدو 
 .القضا  االداري 
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وتعد ميكمة القضا  االداري في العرا  التي تلم انشلا ها بصلدور القلانون رقلم 
لسلنة  65)قانون التعدي، الثاني لقانون مجطد شورى الدولة رقم  1989لسنة  106
وفقا  لطبند ) ثانيا( من المادة السلابعة الجهله ءا  اال تصلاي بلالنظر فلي (  1979

والهي للا  فللي ر والقللرارا  االدارلللة التللي تصللدر عللن المللوظفين والهي للا  صللية االواملل
 دوا ر الدولة والتعويط عنها. 

 فقد ورد في المادة السابعة / ثانيًا من القانون اعال ن 
  -)) يعتبر من اسباد الطعن بوجه  اي ما يطين

ان يتضلللللمن االملللللر او القلللللرار  رقلللللًا او م الفلللللة لطقلللللانون او االنظملللللة  -1
 تعطيما . وال

ان يكون االمر او القرار قد صدر  الفلًا لقواعلد اال تصلاي او معيبلًا فلي  -2
 شكطه. 
ان يتضلللمن االملللر او القلللرار  طلللأ فلللي تطبيلللق القلللوانين او االنظملللة او  -3

التعطيما  او تفسيراا او فيه اسا ة او تعسف في استعمام السططة ويعتبر فلي يكلم 
لطعن فيها رفط او امتنلاع الموظلف او الهي لا  فلي القرارا  او االوامر التي يجوز ا

دوا ر الدولة والقطاع االشترا ي عن ات اء قرار او امر كان ملن الواجلد عطيله ات لاء  
 قانونًا ((.
 

ومللن الجللدير بالللءكر ان المشللرع العراقللي قللد ا للرج مللن ا تصاصللا  ميكمللة 
 القضا  االداري الطعون في القرارا  االتية ن 

دة واعتبر من اعمام السيادة المراسيم والقرارا  التلي يصلدراا اعمام السيا -1
 ر يد الجمهورلة . 
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القلللرارا  االدارللللة التلللي تت لللء تنفيلللءًا لتوجيهلللا  ر للليد الجمهورللللة وفقلللًا  -2
 لصاليياته الدستورلة . 

القرارا  االدارلة التي رسم القانون طرلقًا لطتظطم منها او االعتراط عطيهلا  -3
 .  او الطعن فيها

وفي ضو  ءلك يتبين ان ا تصاصا  الميكمة ميدودة جلدًا فهلي علالوة عطلر 
يصر ا تصاصلها بلالنظر فلي صلية االواملر والقلرارا  االدارللة, نجلد ان المشلرع قلد 
استثنر العديد من القلرارا  االدارللة ملن قبيل، المراسليم والقلرارا  الصلادرة ملن ر ليد 

دة . واو امر يتنافر ملع مبلدأ المشلروعية الجمهورلة والتي اعتبراا من اعمام السيا
وضلرورة  ضللوع االدارة لطقللانون ويفللتم المجللام املام تعسللفها وانتهللاك يقللو  االفللراد 
ويرلاتهم . كما ان المتتبع لطبيعة النظام القانوني العراقي يجد انله زا لر بالنصلوي 

املام االدارة  التي ترسم طرلقًا لطتظطم من القرارا  الصادرة من بعلط الجهلا  االدارللة
نفسها او امام لجان ادارلة او شبه قضلا ية وان اسلتثنا  الملادة السلابعة ملن قلانون 
مجطد شورى الدولة اءا النوع من القرارا  من والية ميكمة القضلا  االداري يقضلي 
عطللر ضللمانة مهمللة مللن ضللمانا  التقاضللي وييللرم االفللراد مللن االسللتفادة مللن قضللا  

 الدارلة . مستق، مت صي بالمنازعا  ا
ومللع ءلللك نللتطمد توجهللا أ للر مللن المشللرع الدسللتوري العراقللي فللي الدسللتور   

)ييظر اللني فلي القلوانين عطلر  97يي  ورد الني في الماد   2005الصادر عام 
 تيصين اي عم، او قرار اداري من الطعن.(

قلابال لططعلن بله تمييلزا  كلان قرار ميكملة القضلا  االداري  ان ومن المهم القوم
الهي ة العامة لمجطد شورى الدولة  لالم ثالثلين يوملا ملن تلارلخ التبطل  بله او  لدى

ويسللد  –بعلد موافقلة مجطلد الر اسلة  –أصلدر مجطلد اللوزرا   يتلراعتبلار  مبطغلا 
قللللانون 24/2/2005فللللي  2005( لسللللنة 30صللللاليياته التشللللرلعية األمللللر المللللرقم )
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ر فلي الطعلون المقدملة فلي الءي جع، من ا تصاصلها النظل الميكمة االتيادية العطيا
( منه عطر )تنشأ ميكملة تسلمر 1نص  المادة ) يينايكام ميكمة القضا  االداري 

الميكمة االتيادية العطيا ،ويكلون مقرالا فلي بغلداد تملارد مهامهلا بشلك، مسلتق، ال 
 سططان عطيها لغير القانون(.

 المادة الرابعة من القانون عطر ا تصاصا  الميكمة واي ن وقد نص 
) أوالم ن الفص، في المنازعا  التي تيص، بلين اليكوملة االتياديلة ويكوملا  

 األقاليم والميافظا  والبطديا  واإلدارا  الميطية .
ثانيللام ن الفصلل، فللي المنازعللا  المتعطقللة بشللرعية القللوانين والقللرارا  واألنظمللة 
لغللا  التلل ي والتعطيمللا  واألوامللر الصللادرة مللن أيللة جهللة تمطللك يللق إصللداراا وا 

تتعارط منها مع أيكام قانون إدارة الدولة العراقية لطمريطلة االنتقاليلة ويكلون 
 ءلك بنا م عطر ططد من ميكمة أو جهة رسمية أو من مدع بمصطية .

ثالثام ن النظر في الطعون المقدمة عطر األيكام والقرارا  الصلادرة ملن ميكملة 
 القضا  اإلداري .

أمامهللا بصللفة اسللت نافية ولللنظم ا تصاصللها رابعللام ن النظللر بالللدعاوى المقامللة 
بقللانون اتيللادي (. بعللد صللدور الدسللتور ونفللاء  أورد بعللط المتغيللرا  عطللر تشللكي، 

. أضللاف الدسللتور 2005( لسللنة 30الميكمللة عمللا كانلل  عطيلله فللي قانونهللا رقللم )
ثانيلًا ( و /52ا تصاصا  جديدة فأصبي  ا تصاصاتها كما او وارد في الملادتين ) 

وبصدور اءا القانون اصبم الطعن بايكلام ميكملة القضلا  االداري املام  (1(. )93)

                              
 كنلت :م  الدستور ا  اختصنصنف الممكمة  (93ثننيًن ( و )/52وارد ف  المندتي  )  - 1
 ] تختص الممكمة االتمندية الريين بمن يأت  : 

 الرقنبة عيى دستورمة القواني  والنظمة الننفذة . -أوال:
 تفسير نصوص الدستور . -ثننيًن:
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الميكمللة االتياديللة العطيللا  للالم ثالثللين يومللا مللن تللارلخ التبطلل  بلله او اعتبللار  مبطغللا 
ويكللون قللرار الميكمللة ريللر المطعللون فيللة وقللرار الميكمللة االتياديللة العطيللا الصللادر 

 نتيجة الطعن باتا .
 
لدراسة نبين فلي دعلوى االلغلا  املام ميكملة القضلا  وفي الجز  التالي من ا 

 ط العام وشروط اقامتها ومواعيداا.االداري ومجطد االنضبا
 
 

 

 الباد الثالن   
 قضا  اإللغا 

                                                                           
القللللواني  االتمنديللللة ر والقللللراراف والنظمللللة والترييمللللنف الفصلللل  فلللل  القضللللنين التلللل  تنشللللأ علللل  تابيللللق  -ثنلثللللًن:

وادجللرا اف الصللندرة علل  السللياة االتمنديللة ويكفلل  القللننو  مللق كلل  ملل  مجيللس الللو را  وذو  الشللأ  ملل  
 الفراد وغيرهم مق الار  المبنشر لدى الممكمة .

القنليم والممنفظنف والبيدينف  الفص  ف  المنن عنف الت  تمص  بي  المكومة االتمندية ر ومكومنف -رابرًن :
 وادداراف المميية .

 الفص  ف  المنن عنف الت  تمص  فيمن بي  مكومنف القنليم أو الممنفظنف . -خنمسًن :
الفصلل  فلل  االت نمللنف الموج للة إلللى رئلليس الجم ورمللة ورئلليس مجيللس الللو را  والللو را  ومللنظم ذلللك  -سندسللن :

 بقننو  .
 نتنئج الن نئية لينتخنبنف الرنمة لرضوية مجيس النواا.المصندقة عيى ال -سنبرًن:
  -ثنمنًن :
الفصللل  فللل  تنلللن ع االختصلللنص بلللي  القضلللن  االتملللند  ر وال يئلللنف القضلللنئية ل قلللنليم والممنفظلللنف غيلللر    

 المنتظمة ف  إقييم .
 نتظمة ف  إقييم .[الفص  ف  تنن ع االختصنص فيمن بي  ال يئنف القضنئية ل قنليم ر أو الممنفظنف غير الم
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 تعرلف دعوى اإللغا ن

دعوى اإللغا  الي دعلوى قضلا ية ترفلع إللر القضلا  إلعلدام قلرار إداري صلدر 
دعللوى تجللاوز السللططة وتعللد مللن أاللم ب للالف مللا يقضللي بلله القللانون وتسللمر أيضللًا 

 وسا ، يماية المشروعية . 
( وكلان مجطلد 1وقد كان لطقضا  الفرنسي الرلادة فلي إنشلا  دعلوى اإللغلا ،)

وبسلبد تزايلد  1872الدولة صلايد الواليلة العاملة بنظلر اللدعاوى اإلدارللة منلء علام 
 1953 سللبتمبر 30الطعللون المقدمللة إلللر المجطللد أصللدر اإلصللالا التشللرلعي فللي 

الءي جع، مجطد الدولة صايد الوالية العامة بنظر الدعاوى اإلدارلة التي للم يملنم 
القللانون ا تصللاي النظللر فيهللا إلللر ميللا م إدارلللة أ للرى ويمكللن اسللت ناف أيكللام 
 الميا م اإلدارلة أمام مجطد الدولة الفرنسي إال إءا ني القانون عطر  الف ءلك .

نسا تنظر عطلر درجتلين تعلرط األوللر أملام ومن ثم  فإن دعوى اإللغا  في فر 
الميللا م اإلدارلللة والدرجللة الثانيللة تعللرط أمللام مجطللد الدولللة أمللام مجطللد الدولللة 

 بوصفه ميكمة االست ناف . 
أما في مصر فإن دعوى اإللغا  ظهر  بنشؤ مجطد الدولة بمقتضلر القلانون 

اا في الفصل، وكان  ميكمة القضا  اإلداري ت تي دون رير  1946لسنة  112رقم 
في دعاوى إلغا  القلرارا  اإلدارللة، ولملا أنشلأ  الميلا م اإلدارللة والتأديبيلة أسلهم  
ملللع ميكملللة القضلللا  اإلداري بنظلللر دعلللوى اإللغلللا  كلللاًل يسلللد ا تصاصلللها وتنظلللر 
الميكمة اإلدارلة العطيا في مصر دعلوى اإللغلا  عنلدما يقلدم إليهلا الطعلن فلي أيكلام 

                              
 .  29ر ص 1998دار المابوعنف الجنمرية  –قضن  ادلان   –خيي   د. في ن  -  1
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نمللا تنظلر ميكمللة القضلا  اإلداري فلي الطعللون التلي ترفللع ميكملة القضلا  اإلداري بي
 (1إليها في األيكام الصادرة من الميا م اإلدارلة . )

وعطللر ءلللك فللإن دعللوى اإللغللا  تنظللر فللي مصللر عطللر درجتللين أيضللًا الدرجللة 
األوللللر أملللام ميلللا م القضلللا  اإلداري أو الميلللا م اإلدارللللة كللل، يسلللد ا تصاصلللها، 

فص، الميكمة اإلدارلة العطيلا فلي الطعلون المقدملة إليهلا ملن والدرجة الثانية عندما ت
ميا م القضا  اإلداري وعندما تفص، األ يرة في الطعون المقدملة إليهلا ملن الميلا م 

 اإلدارلة . 
 فقلللد نشلللأ  دعلللوى االلغلللا  بنشلللو  القضلللا  االداري بصلللدور العلللرا أملللا فلللي 

انون مجطلد شلورى )قلانون التعلدي، الثلاني لقل 1989لسلنة  106القانون رقم 
ت للتي بللالنظر فللي صللية االوامللر والقللرارا  ل(  1979لسللنة  65الدولللة رقللم 

االدارلللة التللي تصللدر عللن المللوظفين والهي للا  فللي دوا للر الدولللة والتعللويط 
وكانللل  ميكملللة القضلللا  االداري فلللي  ميطلللد شلللورى الدوللللة ت لللتي عنهلللا. 

لطعللن بقللرار بقضللا  االلغللا  بصللفتها قاضللي اوم درجلله وقللد اجللاز القللانون ا
ميكمللة القضللا  االداري تمييللزا لللدى الهي للة العامللة لمجطللد شللورى الدوللله  ) 

ملللن قلللانون إدارة الدوللللة  44/ثانيلللا/ط( .  اال انللله واسلللتنادام لطملللادة  7الملللادة 
العراقيللة لطمريطللة االنتقاليللة والقسللم الثللاني مللن مطيقلله وبنللا ام عطللر موافقللة 

 30الميكمة االتيادية العطيا رقلم  مجطد الر اسة أصدر مجطد الوزرا  قانون 
الللءي  مللنم الميكمللة االتياديللة العطيللا فللي العللرا  ا تصللاي   2005لسللنة 

لصادرة من ميكمة القضلا  النظر في الطعون المقدمة عطر األيكام والقرارا  ا
 اإلداري.

                              
 .  1972لسنة  10المندة الثنلثة م  القننو  رقم   -  1
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 طبيعة دعوى االلغا  ن

االداري دعوى االلغا  دعوى موضوعية أو عينية تقوم عطر م اصلمة القلرار  
ريللر المشللروع ، واللي موجهللة ضللد القللرار االداري ولتعللين لقبللوم الللدعوى ان يكللون 

 (.1القرار قا مًا ومنتجًا الثار  عند اقامة الدعوى )
وقد ءاد جاند من الفقه الفرنسي إلر أن دعلوى اإللغلا  ليسل  دعلوى بلين  

ا  دعلوى أطراف ول نها دعوى موجهة ضلد قلرار وأنله إءا كلان انلاك ملدع فلي إجلرا 
اإللغلا  فأنله ال يوجلد بلالمعنر اللدقيق لط طملة ملدعر عطيله، والو كملا بينلا مملا يميلز 
دعوى اإللغا  من دعوى القضا  ال امل، التلي تتعطلق بتلأثير القلرار فلي مركلز قلانوني 

 ش صي فت ون الدعوى ش صية في اء  الصورة . 
ال افللة فللإءا كمللا تتميللز دعللوى اإللغللا  فللي أن اليكللم فيهللا يتمتللع بيجيللة قبلل، 

تضللللمن اليكللللم إلغللللا  القللللرار اإلداري موضللللوع الللللدعوى فتعتبللللر جميللللع اإلجللللرا ا  
 والتصرفا  القانونية واإلدارلة التي تم  بموجبه مطغاة من تارلخ صدور ءلك القرار . 

 
 

نيصلر فلي التيقلق سططة القاضي فلي دعلوى االلغلا  ت انومن الجدير بالءكر 
ايد االفراد اللر  فأءا رفع ومدى موافقته لطقانون  من صية ومشروعية القرار االداري 

قاضللي فيللي الت للوم  فللأن اللءة الللدعوى  قللرار اداري  الغللا  القضللا  االداري بططللد 
مشروعية القرار االداري فاءا تبين م الفته لطقلانون يكلم بالغا له ول لن دون ان يمتلد 

                              
ر  1981 0القللنهرة  –دار الفكللر الرريلل   –نظرمللة المصلليمة فلل  دعللوى االلاللن   –د. مممللد عبللد السلليم مخيللص  ( 1)

 . 79ص
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تبدام رير  بله . يكمه الر أ ثر من ءلك ، فطيد له تعدي، القرار المطعون فيه أو أس
وعطللر اللءا االسللاد يكللون قضللا  االلغللا  عطللر عكللد القضللا  ال املل، الللءي ي للوم 
لطقاضللي سلللططا  كامطللة ليسلللم النللزاع ، فالقاضلللي اليقتصللر عطلللر الغللا  قلللرار ريلللر 
مشروع ، وانما يرتد عطر الوضع رير المشروع جميلع نتا جله القانونيلة النله يتعطلق 

و التعلللويط علللن  بالغلللا  القلللراران ييكلللم  بلللاليقو  الش صلللية لرافلللع اللللدعوى فطللله
قضلا  التعلويط علن بالمنازعلا  المتعطقلة  وملن ءللك االضرار التلي أليقهلا بالملدعي

 اعمام االدارة الضار 
       

فلي يتمتع اليكم فلي دعلوى االلغلا  بيجيلة مططقلة فلي مواجهلة ال افلة  كما  
يللة نسللبية تقتصللر يجءو  دعللوى القضللا  ال املل،  الوقلل  الللءي يكللون فيلله اليكللم فللي

  .عطر اطراف النزاع 
السابعة من قانون مجطد شورى الدولة في المادة  العراقيوقد اجاز المشرع  

الجمللع بللين دعللوى االلغللا  والقضللا  ال املل، فللي ططللد وايللد فيكللون التعللويط تابعللًا 
ال ت لتي ميكملة القضلا  االداري بلالنظر فلي  , ومن ثلم ان كان له مقتضرلأللغا  

 وانما ي تي بها القضا  العادي. اصطيةبصفه  عويط اءا رفع  اليهاططبا  الت
توجد  اللله رفلع يالمشرع عطر تيديد ميعاد  قدمعطر أن ي استقر العم،وقد  

دعلللوى االلغلللا  لمسلللورا  عمطيلللة وقانونيلللة يمتنلللع عطلللر االفلللراد ططلللد االلغلللا  بعلللد 
نون المصللري انقضللا ها واللي شللهران فللي القللانون الفرنسللي وسللتون يومللًا فللي القللا

وستين يوما من تلارلخ البل  فلي اللتظطم او ملن تلارلخ انتهلا  الثالثلين يوملا الواجلد 
في يين اليتقيد الطلاعن فلي  .في العرا    عطر االدارة الب  فيه اءا امتنع  عن ءلك

 دعوى القضا  ال ام، بهءة المواعيد القصيرة وانما ي ضع لمدد التقادم العادية.
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 الفص، االوم

 بوم دعوى اإللغا شروط ق
 

يجد توفر بعط الشروط لقبوم دعوى اإللغلا  يتلر يلتمكن القضلا  ملن نظلر 
اللدعوى وم اصللمة القلرار اإلداري، فللإءا لللم تلوفر اللء  الشللروط كطهلا أو بعضللها يكللم 

 القاضي بعدم قبوم الدعوى دون النظر في موضوعها.
 اآلتيةنولطبين في شروط قبوم دعوى اإللغا  نتناوم بالدراسة األمور 

 الشروط المتعطقة بالعم، اإلداري المطعون فيه . 
 المتعطقة برافع الدعوى . الشروط 

 الشرط ال اي بتظطم صايد الشأن

 الشروط المتعطقة بميعاد رفع الدعوى . 

 
 المبين األوم

 الشروط المتعطقة بالعمل، اإلداري 
 

م يسلمر النلوع عندما تمارد اإلدارة نشاطها فإنها تعمد إلر نوعين من األعملا
األوم األعمام المادية واي تطك األعمام التي تجرلها الهي ا  اإلدارلة وال تهلدف ملن 
جرا ها إلر أيدان أثار قانونية مباشرة، أما النوع الثاني فيسمر باألعمام والتصرفا  
القانونية واي تطك األعمام التي تجرلها اإلدارة وتقصد بها أيلدان أثلار قانونيلة، أملا 

 مرا ز قانونية جديدة أو جرا  تعدي، في المرا ز القانونية القا مة أو إنها ها .  ب طق
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والللء  التصلللرفا  القانونيلللة تت لللء مظهلللرلن األوم يتمثللل، باألعملللام القانونيلللة 
الصادرة عن اإلدارة باالشتراك مع بعط األفلراد أو بالهي لا  اإلدارللة األ لرى فلي ظل، 

ع الثاني عن التصرفا  التي تقوم بهلا اإلدارة ملن ما يسمر بعقود اإلدارة ولنطوي النو 
 جاند وايد بإرادتها المنفردة وتشم، القرارا  اإلدارلة . 

والقرارا  اإلدارلة اي موضوع دعوى اإللغلا  فلإءا انتفلر القلرار اإلداري أضلير 
 من رير الممكن قبوم الدعوى دون الياجة لطبين في الشروط األ رى . 

لمناسد البين في موضوع القرار اإلداري وتمييز  عملا وعطر ءلك نجد أن من ا
 قد ي تطو به . 

 
 المططد األومن تعرلف القرار اإلداري 

نللام موضلللوع القلللرار اإلداري عنايلللة ال ثيلللر مللن الفقهلللا ، كملللا أسلللهم القضلللا  
اإلداري فلي ال شلف علن ال ثيلر ملن مالميلله، وملع ا لتالف تعرلفلا  الفقله والقضللا  

 ين األلفاظ فأنه ينم عن مضمون وايد . لطقرار اإلداري من ي
فقد عرفه العميد م دوجي م بأنه كل، عمل، إداري يصلدر بقصلد تعلدي، األوضلاع 

 القانونية كما اي قا مة وق  صدور  أو كما ت ون في ليظة مستقبطة معينة . 
وعرفللله مبونلللارم بأنللله كللل، عمللل، إداري ييلللدن تغييلللرًا فلللي األوضلللاع القانونيلللة 

 ( 1القا مة.)
في الفقه العربي فقد عرفه الدكتور م سامي جمام اللدين م بأنله تعبيلر علن  أما

 ( 1اإلرادة المنفردة لسططة إدارلة بقصد أيدان أثر قانوني معين . )

                              
ر 1987. ممد  ينسي  عكنشةر القرار اددار  ف  قضن  مجيس الدولةر منشأة المرنرفر ادسكندرمةر د  -  1

 .  170ص 
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وجا  في تعرلف الدكتور م ماجد رارد اليطو م بلأن القلرار اإلداري الو إفصلاا 
 ( 2ية . )عن إرادة منفردة يصدر عن سططة إدارلة ولرتد أثارًا قانون

 
اما في العرا  فقد جا  في تعرلف اللدكتور م شلاد توملا منصلور م بلأن القلرار 
اإلداري او عمل، قلانوني يصلدر علن السلططة اإلدارللة ملن جانلد وايلد وييلدن  اثلرًا 

 (3قانونيا . )
في يين عرفة القضا  اإلداري المصري بانه أفصاا اإلدارة عن إرادتها المطزمة 

قتضي القوانين والطوا م بقصلد أيلدان أثلر قلانوني معلين ابتغلا  بما لها من سططة بم
 (4مصطية عامة . )

 
 المططد الثانين تمييز القرار اإلداري عن أعمام الدولة األ رى 

تمللارد الدولللة وفقللًا لمبللدأ الفصلل، بللين سللططا  ثالثللة مهللام أو وظللا ف اللي 
لوظيفلللة التشلللرلعية الوظيفلللة التشلللرلعية والوظيفلللة القضلللا ية والوظيفلللة التنفيءيلللة، فا

تتضلمن مهملة وضلع القواعللد السلطوكية العاملة والمجللردة وت لتي بممارسلة السللططة 
التشلللرلعية، أملللا الوظيفلللة القضلللا ية فتتضلللمن الفصللل، فلللي المنازعلللا  وت لللتي بهلللا 

 السططة القضا ية، أما الوظيفة التنفيءية فت تي بها السططة التنفيءية . 

                                                                           
ر 1990د. سنم  جملن  اللدي ر اللدعوى اددارملة وادجلرا اف أملنم القضلن  اددار ر منشلأة ادسلكندرمةر   -  1

 .  49ص 
 .  273د . منجد راغا الميور المصدر السنبقر ص   -  2
   397ا  1980هيط ةل هدصي   –هييحاب هيثانس –هيقانو  هدده    –د. لاب موفا ففكو   -  3
 2ا  7/1/1948ق لر تل  1ي تفل  263حيو هيمييمل هيقضتا  هإلده   هيمكتر  جتس هيتتووة   -  4

  .222ا 
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لتلام بلين الء  السلططا  إء ال تقتصلر كل، رير أن الءا المبلدأ ال يعنلر الفصل، ا
نمللا تمللارد بعللط األعمللام الدا طللة أصللاًل فللي  جهللة عطللر ممارسللة وظيفللة  اصللة وا 

 ( 1نشاط السططا  األ رى.)
فالسلللططة التشلللرلعية تملللارد عملللاًل إدارللللًا عنلللدما تصلللدر الميزانيلللة والسلللططة 

اال تصلاي  التنفيءية قد تقوم بالفص، فلي  صلومه علن طرللق الطجلان اإلدارللة ءا 
القضللا ي، بينمللا يملللارد القضللا  بعلللط اال تصاصللا  اإلدارللللة المتعطقللة بملللوظفي 

 الهي ا  القضا ية فضاًل عن وظيفته األصطية في الفص، في المنازعا  . 
لللءلك كللان مللن الواجللد تمييللز القللرار اإلداري عللن أعمللام السللططة التشللرلعية 

ري عللن العملل، المللادي لللودارة والسللططة القضللا ية ثللم نبيللن فللي تمييللز القللرار اإلدا
 والعقود اإلدارلة . 

 
 القرارا  اإلدارلة واألعمام التشرلعيةن -أوالً 

القرارا  اإلدارلة تقبل، الطعلن باإللغلا  أملام القضلا  اإلداري وعطلر العكلد ملن 
(، ولتللردد 2ءلللك فللإن القللوانين ال يمكللن الطعللن فيهللا إال بللالطرلق الدسللتوري المقللرر )

 رلن لتيديد صفة العم، تشرلعية أم إلدارلة . اليدين بين معيا
 
 . المعيار الشكطين1

وفقًا لطمعيار الشكطي أو العضوي يتم الرجوع إلر الهي ة التي أصدر  العم، أو 
اإلجرا ا  التي اتبع  في إصدار  دون النظلر إللر موضلوعه، فلإءا كلان العمل، صلادرًا 

                              
 .  565ص ر 1963د. مممد كنم  لييهر النظم السينسيةر الدولة و المكومةر دار الفكر الرري ر   -  1
 .  289ص  –المصدر السنبق  –القضن  اددار   –د. سييمن  مممد الامنو    -  2
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ان صللادرًا مللن إيللدى الهي للا  مللن السللططة التشللرلعية فهللو عملل، تشللرلعي، أمللا إءا كلل
 اإلدارلة بوصفها فرعًا من فروع السططة التنفيءية فهو عم، إداري . 

ومن ثم يمكن تعرلف العم، اإلداري وفق اءا المعيار بأنه ك، عم، صلادر ملن 
 فرد أو اي ة تابعة لودارة أثنا  أدا  وظيفتها . 

ى ءلللك إلللر طبيعللة فهللءا المعيللار يقللف عنللد صللفة القللا م بالعملل، دون أن يتعللد
العم، ءاته، واو معيار سه، التطبيق لو التزم  ك، سططة بممارسة نشاطها وأ لء  
بمبدأ الفص، التام بين السططا ، إال أن طبيعة العم، تقتضي فلي أييلان كثيلرة وجلود 
نوع من التدا ، والتعاون بين السططا  مما دعر بالفقه إلر البين علن معيلار أ لر 

 را  اإلدارلة واألعمام التشرلعية . لطتمييز بين القرا
 
 . المعيار الموضوعين2

يعتمللد المعيللار الموضللوعي عطللر طبيعللة العملل، وموضللوعه بصللرف النظللر عللن 
الجهة التي أصدرته أو اإلجرا ا  التي اتبع  في إصدار  فإءا تمث، العمل، فلي قاعلدة 

ملا إءا تجسلد فلي قلرار عامة مجردة فأنشلأ مركلزًا قانونيلًا عاملًا اعتبلر عملاًل تشلرلعيًا أ
فلردي ي للي فللردًا أو أفلرادًا معينللين بللءواتهم فأنشلأ مركللزًا قانونيللًا  اصلًا اعتبللر عمللاًل 

 ( 1إدارلًا . )
ولنقللد أنصللار اللءا االتجللا  المعيللار الشللكطي ألنلله يقللف عنللد الشللكطيا  وعللدم 
 االاتمام بطبيعة العم، وجوار ، ويأتي في مقدملة أنصلار االتجلا  الموضلوعي الفقيله

 دوجي وبونار وجيز . 

                              
1- Andere de Laubader – Traite elementaire de droit administrative T1 –1973- P226. 
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ولللؤمن اللؤال  الفقهللا  بللأن القللانون يقللوم عطللر ف للرتين أساسلليتين امللا ف رتللا 
 (1المرا ز القانونية واألعمام القانونية ن )

. المرا ز القانونيلةن والي الياللة التلي يوجلد فيهلا الفلرد إزا  القلانون وتقسلم 1
 إلر قسمين ن 

ة ن واو ك، مركز يكون ميتوا  وايد المرا ز القانونية العامة أو الموضوعي -أ
بالنسللبة لطا فللة معينللة مللن األفللراد، فترسللم يللدود  ومعالملله قواعللد مجللردة متماثطللة 
لجميع من يشغطون اءا المركز ومثطه مركز الموظف العلام فلي القلانون العلام والرجل، 

 المتزوج في القانون ال اي . 
لمرا ز التي ييلدد ميتواالا المرا ز القانونية الش صية أو الفردية ن واي ا -د

بالنسللبة ل لل، فللرد عطللر يللد ، واللي بهللءا ت تطللف مللن شلل ي إلللر أ للر وال يمكللن أن 
ييدد القانون مقدمًا اء  المرا ز ألنها تتميز بلأنها  اصة وءاتية ومثطه مركلز اللدا ن 

 أو المدين في القانون ال اي ومركز المتعاقد مع اإلدارة في القانون العام . 
 
م القانونية ن وتمتاز بأنها متغيرة ومتطورة بيسد الياجلة وللتم الءا . األعما2

التغيير أما بإرادة المشرع أو بإرادة شارطها ويقسم م دوجي م اء  األعملام إللر ثالثلة 
 أقسام ن 
أعمام مشرعةن واي ك، عم، قانوني ينشئ أو يعدم أو يطغر مركزًا قانونيلًا  -أ

القللوانين المشللرعة والطللوا م واألنظمللة، والتللي  عامللًا أو موضللوعيًا ومللن اللء  األعمللام
 تتضمن قواعد تنظيمية عامة ورير ش صية . 

                              
 ومللن 15ص -1993 –دار الن ضلة الررييللة  –القللرار اددار   –ليم ملد ينظللر : د. مممللود ممملد مللنفظ  -  1

 بردهن . 
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أعمام ش صلية أو ءاتيلةن والي األعملام القانونيلة التلي تنشلئ أو تتعطلق  -د
بمرا لز ش صللية ال يمكلن تعللديطها إال بللإرادة أطرافله وأوضللم مثللام عطلر اللء  األعمللام 

 العقود . 
عمام الصادرة بصدد فلرد معلين وتسلند إليله مركلزًا أعمام شرطيةن واي األ -جل

عامًا، فهي تجسيد لقاعدة عامة عطر يالة أو واقعة فردية، ومثاله في القانون العلام 
قرار التعيين في وظيفة عامة، فهلءا القلرار يعلد عملاًل شلرطيًا ألنله ال ينشلئ لطموظلف 

 را التعيين . مركزًا ش صيًا، ألن اءا المركز كان قا مًا وسابقًا عطر قرا
 

العملل، التشللرلعي  اللو الللءي يتضللمن قاعللدة عامللة الللر ان  م دوجللي مول طللي 
موضلللوعية م قلللوانين أو الطلللوا م م بغلللط النظلللر علللن الهي لللة أو اإلجلللرا ا  المتبعلللة 
إلصللدار ، فللي يللين يعللد إدارلللًا إءا اتسللم بطللابع الفرديللة واللءا يصللد  عطللر القللرارا  

 (1. ) واألعمام الفردية واألعمام الشرطية
ولبدو أن المشرع والقضلا  الفرنسليان يأ لءان بالمعيلار الشلكطي فاألصل، أن ال 
يقبلل، الطعللن باإللغللا  ضللد أعمللام السللططة التشللرلعية سللوا  فللي القللوانين أو القللرارا  

 31/7/1945الصادرة من البرلمان، واعتمد المشرع عطر ءلك في األملر الصلادر فلي 
ن ميلل، الطعللن بسللبد تجللاوز السللططة اللو المللنظم لمجطللد الدولللة، إء نللي عطللر أ

 األعمام الصادرة من السططا  اإلدارلة الم تطفة . 
إال أن القضا  الفرنسي لجأ في بعط الياال  إلر األ لء بالمعيلار الموضلوعي 
لطتمييللز بللين األعمللام اإلدارلللة واألعمللام التشللرلعية قللاباًل الطعللن باإللغللا  فللي أعمللام 

                              
 ليم مد ينظر :  -  1

منشللوراف مركلل  البمللور  –ترجملله : د. رشللد  خنلللد  –دروس فلل  القللننو  الرللنم  –د. ليللو  دوجلل   -      
 .   1981باداد  –القننونية 
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هي لللة التشلللرلعية كلللالطوا م الدا طيلللة لطبرلملللان والقلللرارا  البرلملللان المتعطقلللة بتسللليير ال
الءي  17/11/1958الصادرة بتعيين موظفيه، ال سيما بعد صدور األمر النظامي في 

سمم لملوظفي المجلالد برفلع المنازعلا  ءا  الطلابع الفلردي إللر القضلا  اإلداري . 
(1) 

اعتمللد المعيللار واللو االتجللا  الللءي اعتمللد  القضللا  اإلداري المصللري فهللو وأن 
الشكطي قاعدة عامة فلي ال ثيلر ملن أيكامله إال انله اعتبلر فلي أيكلام أ لرى القلرارا  
الصادرة من مجطد الشعد بإسلقاط عضلوية أيلد أعضلا   عملاًل إدارللًا يقبل، الطعلن 

 (2فيه باإللغا  . )
بنظلر ططبلا  اإللغلا  المتعطقلة  ينيصلر القضا ا تصاي ميكمة  اما في العرا  فأن

التشرلعية ة ارا  اإلدارلة وال يمتد ا تصاصها لطبين في مشروعية أعمام السططبالقر 
, والقلرارا  اإلدارللة التشلرلعيةأ ءًا بالمعيار الشكطي فلي التمييلز بلين أعملام السلططة 

ال يجللوز  ومللن مقتضلليا  اعتمللاد القضللا  االداري فللي العللرا  المعيللار الشللكطي انلله
عمومللا و بغللط النظللر  الصللادرة مللن البرلمللانالتشللرلعيه  عمللامالاالطعللن اماملله فللي 

الطبيعة اليقيقية لطعم، واي نتيجة ريلر مقبوللة فلي ضلو  ال لم ال بيلر ملن االعملام 
  .ءا  الطبيعة االدارلة الصادرة من البرلمان السيما تطك المتعطقة بشؤون  اعضا ة 

 
عيا العملل، تشللرل ال يعللد الللءيالمعيللار المللزدوج  عطللر ممللا قللاد نيللو االعتمللاد  

 .لمجرد انه صادر من السططه التشرلعية مالم يتضمن قاعدة عامه مجرد  

                              
 .   296ص  –المصدر السنبق  –د. صبيح بشير مسكون   -  1
ومكلم الصلندر فل   2183وعلة المبلند  ص مجم 9/4/1977ينظر : مكم الممكمة اددارملة الرييلن فل    -  2

 .  2204مجموعة المبند  ص  28/1/1978
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فهلي ءا  طبيعلة التشلرلع   لارج نطلا   باشلراا يأما التصلرفا  األ لرى التلي 
إدارلة ت ضع لرقابة المشروعية وتد ، ضمن والية القضا  اإلداري باعتبارالا قلرارا  

 جلل، مايصللدر مللن االدارة  قللرار ومللن مقتضلليا  اللءا المعيللار ايضللا انلله للليدإدارلللة 
علدم ا تصاصلها بنظلر  ففلي يكلم يلدين لميكملة القضلا  االداري ءابل  اللر, اداري 
 قللرار مجطللد قيللادة يللة الصادراسللتنادا قللرار ايقللاع اليجللز عطللر المصللورا  الءاب فللي

بالنظر فلي صلية  الن الميكمة ت تي 1996-10-30في  120الثورة المني، رقم 
دارلللة التللي تصللدر عللن المللوظفين والهي للا  فللي دوا للر الدولللة االوامللر والقللرارا  اال

والءي لله قلوة القلانون  مجطد قيادة الثورة والقطاع االشترا ي والت تي بالنظر بقرار
 1وليد قرارا اداري .

 
 
 
 
 
 

 القرارا  اإلدارلة واألعمام القضا يةن -ثانياً 

                              
اةر  2005همياديل/ممةةل//2صهيمكتق فن هيمييمل هدنياديل هيةرةا وتد  85/2004حيمئا جس هيتووة هيمر مل  - 1

 ففشو 
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قللانون وتنفيللء  عطللر يشللترك القضللا  مللع اإلدارة فللي سللعيهما اليثيللن نيللو تطبيللق ال
الياال  الفردية، فهما ينقالن يكلم القلانون ملن العموميلة والتجرللد إللر ال صوصلية 

    (1والواقعية وءلك بتطبيقه عطر الياال  الفردية . )
ويظهللر التشللابه بينهمللا أيضللا فللي أن اإلدارة شللأنها شللأن القضللا  تسللهم فللي 

نظراا في تظطما  األفراد وفلي  معظم األييان بوظيفة الفص، في المنازعا  من  الم
اليالتين يكون القرار اإلداري الصادر من اإلدارة واليكم القضا ي الصادر من السططة 

 القضا ية أداة لتنفيء القانون . 
ومللع اللءا التقللارد سللعر الفقلله والقضللا  إلللر إيجللاد معيللار لطتمييللز بللين العملل، 

طلللر ال طلللو بينهملللا، فلللالقرارا  القضلللا ي والعمللل، اإلداري ل طلللورة النتلللا ج المترتبلللة ع
اإلدارلة يجوز بصورة عامة إلغاؤاا وتعديطها وسليبها، أملا األيكلام القضلا ية فطلر  

 الطعن فيها ميددة تشرلعيًا عطر سبي، اليصر . 
وبرز  في مجام التمييز بين القرارا  اإلدارلة واألعمام القضا ية نظرلا  علدة 

 يمكن يصراا في ضمن معيارلن ن 
 
 معيار الشكطين.  ال1

يقوم اءا المعيار عطر أساد أن العم، اإلداري او ءللك العمل، أو القلرار اللءي 
يصدر عن فرد أو اي ة تابعة لجهة اإلدارة بصرف النظر عن مضمون وطبيعة العم، 
أو القللرار ءاتلله، بينمللا يعللد العملل، قضللا يًا إءا صللدر عللن جهللة منيهللا القللانون واليللة 

 ينة، بصرف النظر عن مضمون وطبيعة العم، . القضا  وفقًا إلجرا ا  مع

                              
 –واالقتصلللندية  مجيلللة الريلللوم القننونيلللة –المسللليولية عللل  أعملللن  السلللياة القضلللنئية  –د. رمللل   الشلللنعر  -  1

 .  7ص  – 1969يوليو  2ع11س
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واءا المعيار منتقد من ييلن أنله لليد جل، األعملام القضلا ية أيكاملًا، بل، أن 
منها ما يعد أعمااًل إدارلة بطبيعتها، ومن جاند أ ر نجد أن المشرع كثيرًا ملا ي لوم 

ي الجها  اإلدارلة سططة الفص، في بعلط المنازعلا  فيكلون لهلء  الجهلا  ا تصلا
 قضا ي . 

وعطر اءا األساد فإن المعيار الشلكطي ال يكفلي لتمييلز األعملام اإلدارللة علن 
 األيكام القضا ية . 

 
 .  المعيار الموضوعين2

المعيلار الموضلوعي أو المللادي يقلوم عطللر أسلاد النظلر فللي موضلوع وطبيعللة 
دة العم، نفسله دون اعتبلار بالسلططة التلي أصلدرته، واعتملد الءا المعيلار عناصلر عل

يتم من  اللها التوص، إلر طبيعة ومضمون العم،، فيكون العم، قضا يًا، إء تضمن 
عطر م إدعا  بم الفلة القلانون، ويل، قلانوني لطمسلألة المطرويلة يصلا  فلي تقرللر، 

 ( 1وقرار او النتيجة اليتمية لطتقرلر الءي انتهي إليه القاضي م . )
تتمتللع با تصللاي تقللديري فللي يللين يكللون العملل، إدارلللًا إءا صللدر مللن سللططة 

وليد من سططة تتمتع با تصلاي مقيلد كملا فلي أيكلام القضلا ، وأن يصلدر بشلك، 
تطقا ي وليد بناً  عطر ططد من األفراد وأن يكون الغرط من العمل، إشلباع ياجلا  

 عامة.

                              
 –ميسسللة شللبنا الجنمرللة  –مف للوم الرملل  القضللنئ  فلل  ضللو  الفقلله وأمكللنم القضللن   –د. هنشللم خنلللد  -  1

 .   17ص  -1990
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وال شك أن اء  العناصر ال ت في لتمييز األعمام اإلدارلة عن أعملام القضلا ، 
ا  اإلدارة إنما يصدر علن ا تصلاي مقيلد، وكثيلرًا منهلا ال يصلدر ألن ال ثير من قرار 

 إال بططد من األفراد.
واإلدارة عنللدما تفصلل، فللي المنازعللا  باعتباراللا جهللة ءا  ا تصللاي قضللا ي 

 إنما يقترد نشاطها من نشاط القضا  ولهدف إلر يماية النظام القانوني لطدولة.
لمللزج بللين المعيللارلن الشللكطي إزا  ءلللك نشللأ معيللار م للتطو يقللوم عطللر أسللاد ا

والموضلوعي إء ينظلر إللر طبيعلة العمل، مللن ناييلة، والشلك، اللءي يظهلر فيله العملل، 
  واإلجرا ا  المتبعة لصدور  من نايية أ رى . 

والمتتبلع أليكلام مجطلد الدوللة فلي فرنسللا يجلد أنله يأ لء فلي الغاللد بالمعيللار 
إال أنه يتجه في بعط األييان إللر الشكطي لتمييز العم، القضا ي عن القرار اإلداري 

المعيلللار الموضلللوعي فهلللو يملللزج بلللين المعيلللارلن الشلللكطي والموضلللوعي ألن العمللل، 
القضللا ي الللءي ال يعللد قللرارًا إدارلللًا وال ي ضللع لططعللن أمللام القضللا  اإلداري ال يشللم، 

 (1يتمًا ك، ما يصدر عن الجهة القضا ية . )
اللءا االتجللا  فقللد قضلل  ميكمللة  ولبللدو أن القضللا  اإلداري المصللري قللد وا للد

القضا  اإلداري ن م أن شراا القانون العام قد ا تطفلوا فلي وضلع معلايير التفرقلة بلين 
القرار اإلداري والقرار القضا ي فملنهم ملن أ لء بالمعيلار الشلكطي، ولتضلمن أن القلرار 
القضا ي الو اللءي يصلدر ملن جهلة منيهلا القلانون واليلة القضلا ، وملنهم ملن أ لء 

عيار الموضوعي واو ينتهي إلر أن القرار القضا ي او الءي يصدر في  صومة بالم
الشللكطي  –لبيللان يكللم القللانون فيهللا و بينمللا رأى أ للرون أن يؤ للء بالمعيللارلن معللًا 

وقد اتجه القضا  في فرنسا ثم في مصر إلر اءا الرأي األ ير وعطلر  –والموضوعي 

                              
1- De laubadere – Traite droit administrptif – OP– Cit – P 223 .  
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الضلللوابو، وبيلللان ءللللك أن القلللرار  أن اللللراجم الللو األ لللء بالمعيلللارلن معلللًا ملللع بعلللط
القضا ي يفتر  عن القرار اإلداري فلي أن األوم يصلدر ملن اي لة قلد اسلتمد  واليلة 
القضا  ملن قلانون ميلدد ال تصاصلها مبلين إلجرا اتهلا وملا إءا كلان ملا تصلدر  ملن 
أيكللام نها يللًا أو قللاباًل لططعللن مللع بيللان الهي للا  التللي تفصلل، فللي الطعللن فللي اليالللة 

وأن يكون اءا القرار ياسمًا في  صلومة، أي فلي نلزاع بلين طلرفين ملع بيلان  الثانية
 (1القواعد التي تطبق عطيه ووجه الفص، فيهم.)

 
بنظلللر ططبلللا   القضلللا ينيصلللر ا تصلللاي ميكملللة ومللن الجلللدير باللللءكر انلللة 

 اإللغا  المتعطقة بالقرارا  اإلدارلة وال يمتلد ا تصاصلها لطبيلن فلي مشلروعية أعملام
بالمعيلار الشلكطي فلي التمييلز بلين بمبلدأ اسلتقالم القضلا  و  أ ءًا  قضا يةالسططة ال

 أعمام السططة القضا ية والقرارا  اإلدارلة. 
 …) ييلن قضل   القضلا  اإلداري فلي العلرا  ولتبين ءلك من توجه ميكمة .

ومن جهة أ رى وجد أن الطعن في اء  الدعوى ينصرف في يقيقته إلر يكم جزا ي 
ء لليد لطقضلا  اإلداري واليلة عطيله مملا يكلون طعلن الملدعيين فلي الء  واجلد التنفيل

 (2)(.…الدعوى رير معتبر، عطيه واستنادًا إلر ما تقدم قرر رد الدعوى 
كمللا جللا  فللي فتللوى لمجطللد شللورى الدولللة أن ) قللرار اليجللز اللو قللرار إداري 

لللة واللي تصللدر  وفقللًا لطصللالييا  الم ولللة لهللا فللي يللين أن العقوبللا  السللالبة لطير 
السجن واليبد واإليداع بالنسبة لأليدان اي قلرارا  تصلدر علن الميلا م الم تصلة   

                              
 .  .  128ص  101بند  9لسنة  1جموعة الم 13/2/1954أ ف  7لسنة  3940مكم ن رقم  -  1
ر 2002منشلللور فللل  مجيلللة الرداللللةر الرلللدد الو ر  2/5/2000فللل   27/2001قلللرار ممكملللة القضلللن  اددار  الرلللدد -  1

 92ص
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وتأسيسا عطلر ملا تقلدم يلرى المجطلد أن قلرار اليجلز الصلادر علن وزللر الدا طيلة ال 
 (1 )يعد بمنزلة اليكم القضا ي (

/  10كمللا ا للء   الميكمللة االتياديللة العطيللا باالتجللاة ءاتلله فللي الللدعوى      
و اللللءي ططبللل  فيللله ميكملللة التمييلللز  2006/  5/  29بتلللارلخ   2005اديلللة / اتي

ثالثللا ( مللن قللانون  –أوال  /20االتياديللة بموجللد النظللر فللي دسللتورلة نللي المللادة )
قرار لجنة تدقيق  باعتبار ان  والب  في شرعيته 2006لسنة  27التقاعد المويد رقم 
ييلن  املام مجطلد شلورى الدوللة عم، قضا ي  وال يجلوز تمييلزة  قضايا المتقاعدين
وبلرأي  بلان اللني الملءكور ريلر دسلتوري  -لميكملة التمييلز  - ترى الهي ة العاملة

من دستور جمهورلة العرا  نص  بلان ت لون السلططا   47عطر اساد  بان المادة 
االتياديلللة مللللن السلللططا  التشللللرلعية والتنفيءيللللة والقضلللا ية تمللللارد ا تصاصللللاتها 

 بدأ الفص، بين السططا  .ومهماتها عطر أساد م
ويين أن مجطد شورى الدولة يرتبو بلوزارة العلدم وال يعلد ملن أجهلزة السلططة 
القضا ية فهو تابع لطسططة التنفيءية ولت لون ملن ر ليد وأعضلا  رلالبيتهم المططقلة 
ملن ريلر القضلاة وبالتلالي فللان نظلر الطعلون ملن قبلل، المجطلد الملءكور ي ل، بمبللدأ 

لسللنة  83مللن قللانون المرافعللا  المدنيللة رقللم  29ن المللادة الفصلل، بللين السللططا  وا
نصلل  بللان تسللري واليللة الميللا م المدنيللة عطللر جميللع األشلل اي الطبيعيللة  1969

والمعنوية بما في ءلك اليكومة وت تي بالفصل، فلي كافلة المنازعلا  إال ملا اسلتثنر 
الدستور بني  اي وان التشرلع المءكور من شانه اإل الم بهءا المبدأ  اصة وان 

الللدا م وقبطلله قللانون إدارة الدولللة العراقيللة لطمريطللة االنتقاليللة نللي عطللر اسللتقاللية 

                              
ر 2001المنشللللورة فلللل  مجيللللة الردالةرالرللللدد الو  ر  23/2/2000فلللل   2000/  9فتللللوى مجيللللس شللللورى الدولللللة رقللللم -2 

 145ص
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القضا  سيما وان المشرع أوجد أن يرأد اي ة قضايا المتقاعدين قاضي منتدد من 
مجطد القضا  وأعضا  أ رلن فال يجوز النظر تميزام في القرارا  الصادرة منها ملن 

 قب، اي ة قضا ية .
وقد  طصل  الميكملة االتياديلة العطيلا اللر ملايطي ن ) أن الفقلرة )أ( ملن البنلد        

نصل  بتشلكي،  2006لسلنة  27ملن قلانون التقاعلد المويلد رقلم  20أوالم من المادة 
لجنة  تسمر ) لجنة تلدقيق قضلايا المتقاعلدين ( بر اسلة قاضلي ملن الصلنف الثلاني 

نونيين ال تقل، درجتهملا علن ملدير ينتدبه مجطد القضا  وعضولن من الموظفين القا
ايداما من وزارة المالية واآل ر ملن وزارة اللدفاع تت لء قراراتهلا باأل ثرللة ولنظلر فلي 
جميع قضايا التقاعد المعترط عطيهلا الناشل ة ملن تطبيلق أيكلام القلانون الملءكور , 
لءا تجد اء  الميكمة أن اء  الطجنة اي لجنة  اصة شكط  بموجلد قلانون التقاعلد 

لطنظلر فلي شلؤون المتقاعلدين ملن ملوظفي الدوللة ملن  2006لسلنة  27المويد رقم 
ييللن اليقللو  التقاعديللة وان القللرارا  التللي تصللدراا اللي قللرارا  إدارلللة ءا  طبيعللة 
 اصللة تغطللد عطيهللا الصللفة اإلدارلللة وليسلل  قللرارا  قضللا ية صللرفة بللالررم مللن أن 

القللرارا  التللي تصللدراا تعتبللر  الطجنلة يترأسللها قاضللي ينتدبلله مجطللد القضللا  لللءا فللان
مللن قللانون التقاعللد  20قللرارا  ءا  طبيعللة  اصللة وييللن أن البنللد أوالم مللن المللادة 

المويللد عللين مرجللع الطعللن فللي القللرارا  التللي تصللدراا الطجنللة المللءكورة لللدى الهي للة 
العامة لءا لألسباد المتقدمة فان الني المتقدم المنصوي عطيه في البند ثالثلام ملن 

ال يتعللارط مللع مبللدأ  2006لسللنة  27مللن قللانون التقاعللد المويللد رقللم  20 المللادة
الفص، بين السططا  ومبلدأ اسلتقالم القضلا  والتلد ، فلي شلؤون السلططة القضلا ية 
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ملن قبلل، السللططة التنفيءيللة ويكلون ططللد الهي للة العامللة لميكملة التميللز المشللار إليلله 
 ( 1أعال  رير وارد , لءا قرر رد الططد ( )

كمة االتجادية العطيلا قلد اعتملد  المعيلار الشلكطي ملن ييتبين ان الم ومن ءلك
القرارا  التي تصدراا لجنلة تلدقيق قضلايا المتقاعلدين قلرارا  إدارللة ءا    الم عداا

بيكلم صلدوراا ملن  طبيعة  اصة تغطد عطيها الصفة اإلدارلة وليس  قرارا  قضلا ية
 جهة ادارلة.

ال يجوز  ي في العرا  المعيار الشكطي انهومن مقتضيا  اعتماد القضا  االدار 
 االان واالدعلا  العلامرجلام القضلا   صلادر  ملنال الطعن امامه في االعملام القضلا ية
المعيللار الموضللوعي عطللر سللبي، االسللتثنا  مللن  القضللا  االداري اليمكللن ان يتجاالل،

 ءا  الطبيعللة األصلل، العللام فتسللب  الصللفة اإلدارلللة عطللر أعمللام الجهللة القضللا ية 
ملوظفي الجهلاز بانظبلاط كتطلك القلرار  المتعطقلة  وتجيز الطعن فيهلا باإللغلا االدارلة 

 قضللا يا العملل،  ال يعللد الللءيمعيللار المللزدوج اسللتنادا  لط  تهمالقضللا ي وشللؤون  للدم
نمللا يشللترط فيلله أن يفصلل، فللي  صللومه القضللا ية لمجللرد انلله صللادر مللن السللططه  وا 

 أو تنفيء اليكم الصادر ب صوصها . قانونية أو يتعطق بإجرا ا  الفص، فيها 
 

 القرارا  اإلدارلة واألعمام الماديةن -ثالثاً 
العم، المادي مجرد واقعة مادية رير ملؤثرة فلي المرا لز القانونيلة التلي تتصل، 
بها، فإءا كان وجود األثر القانوني او معيار القرارا  اإلدارللة، فلأن ريبله الءا األثلر 

 (2دية . )تصبم اي معيار األعمام الما

                              
 http://iraqijudicature.org/fedraljud.htmlااللكترون  ليممكمة منشور ف  الموقع -1
 .  94القرار اددار ر دار الفكر الجنمر ر بدو  سنة ابعر ص د. مممد فياد عبد البنسير   -  2
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واألعملام الماديللة أمللا أن ت للون أفعللااًل أدارلللة أرادتهللا اإلدارة وتللد ط  لتيقيقهللا 
مثلل، اإلجللرا ا  التنفيءيللة التللي ال تسللمو لمرتبللة القللرار اإلداري كهللدم المنللازم اآليطللة 

 لطسقوط تنفيءًا لقرار اإلدارة بالهدم . 
مثلل، يللوادن السللير  وقللد ت للون أفعللااًل ريللر إراديللة تقللع بطرلللق ال طللأ واإلامللام

 يسببها أيد موظفي اإلدارة . 
واألعمام الماديلة ال تعتبلر ملن قبيل، األعملام القانونيلة اإلدارللة ألنهلا ال ترتلد 
أثللارًا قانونيللة مباشللرة وت للرج اللء  األعمللام مللن نطللا  الطعللن باإللغللا  أمللام القضللا  

 اإلداري . 
 إدارلللًا وأن كللان يمنللع أن عللدم اعتبللار العمل، المللادي قللراراً  وملن الجللدير بالللءكر

الطعللن فيلله باإللغللا  فأنلله يصللم أن يكللون ميللاًل لمنازعللة ت للتي الميللا م المدنيللة 
بنظراا كما يمكن أن يكلون ميلاًل لمنازعلة إدارللة تملد مصلالم األفلراد عنلدما يكلون 

 مياًل لططد التعويط عطر أساد دعوى القضا  ال ام، . 
 رينالقرارا  اإلدارلة والعقد اإلدا -رابعاً 

بينا أن التصرفا  القانونية التي تجرلها اإلدارة وتقصلد بهلا إللر أيلدان اآلثلار 
القانونيللة أمللا أن تتمثلل، بالتصللرفا  التللي تقللوم بهللا اإلدارة مللن جانللد وايللد وبإدارتهللا 

 المنفردة وتشم، القرارا  واألوامر اإلدارلة . 
شللتراك مللع بعللط وأمللا أن تتمثلل، باألعمللام القانونيللة الصللادرة عللن اإلدارة باال

األفراد بيين تتوافلق اإلرادتلان وتتجهلان نيلو إيلدان اثلر قلانوني معلين وتطجلأ اإلدارة 
إلر إتبلاع الءا األسلطود لتيقيلق الدفها فلي إشلباع الياجلا  العاملة، وفلق ملا يمكلن 

 تسميته بعقود اإلدارة . 
ن والعقود التي تبرمهلا اإلدارة ال ت ضلع لنظلام قلانوني وايلد، فهلي عطلر نلوعين

األوم عقللود اإلدارة التللي ت ضللع لطقللانون ال للاي والتللي تماثلل، العقللود التللي يبرمهللا 
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األفللراد فللي نطللا  القللانون ال للاي، والنللوع الثللاني اللي العقللود اإلدارلللة التللي ت ضللع 
 لطقانون العام والتي تبرمها اإلدارة باعتباراا سططة عامة تستهدف تنظيم مرفق عام.

 لة عطر ا تصاي ميكمة القضلا  االداري يني قانون مجطد شورى الدو ولم 
، العاديللة بنظللر المنازعللا  المتعطقللة بللالعقود اإلدارلللة فهللي مللن ا تصللاي الميللا م 

 بيكم أن واليتها تنيصر بإلغا  القرارا  اإلدارلة والتعويط عنها . 
وملللع ءللللك فقلللد اسلللتقر القضلللا  اإلداري فلللي فرنسلللا ومصلللر عطلللر أن القلللرارا  

إبلللرام العقلللد والممهلللدة النعقلللاد  مثللل، قلللرارا  لجلللان فيلللي  اإلدارللللة السلللابقة عطلللر
العطللا ا ، ولجللان البلل  فللي العطللا ا  وقللرار اسللتبعاد أيللد المتقللدمين وقللرار إرسللا  
المناقصة أو المزايدة وقرار إلغا ها اي قرارا  إدارلة مستقطة عن العقد يجلوز الطعلن 

 (1بها بدعوى اإللغا  . )
 Le theorie desملام اإلدارللة المنفصلطة وتسمر الء  النظرللة بنظرللة األع

actes detachable   ومقتضللااا أنلله يسللتطيع كلل، مللن للله مصللطية مللن الغيللر أن
يطعللن باإللغللا  فللي اللء  القللرارا ، أمللا المتعاقللدون  فطلليد لهللم أن يطعنللوا فللي اللء  

 القرارا  إال أمام قاضي العقد . 
عن العقد ال يؤدي تطقا يلًا  ومن الجدير بالءكر أن إلغا  القرار اإلداري المنفص،

إلر إلغا  العقد، فيظ، العقد نافءًا و مطزمًا ألطرافه إلر أن يفص، القضلا  العلادي فلي 
 المنازعة المتعطقة به . 

 
 

 المططد الثالنن  صا ي القرار اإلداري المطعون فيه

                              
 .  117ص – 2002مجية نقنبة الممنميي  العداد الو  والثنن   387/2000عد  عيين   -  1
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يجد أن تتوافر فلي القلرار اإلداري  صلا ي علدة ل لي يمكلن الطعلن فيله أملام 
إلداري، فال يمكن قبوم الطعن فيه لمجرد أنه قد ا تسد صفة القلرار اإلداري القضا  ا

. 
 أواًل ن أن يصدر القرار من سططة إدارلة وطنية ن 

يشللترط فللي القللرار اإلداري أن يصللدر مللن سللططة إدارلللة وطنيللة سللوا  أ انلل   
ا , دا ، يدود الدولة أو  ارجها من دون النظر إلر مركزلة السططة أو عدم مركزلته

والعبرة في تيديد ما إءا كان  الجهة التلي أصلدر  القلرار وطنيلة أم ال لليد بجنسلية 
نما بمصدر السططة التي تستمد منها والية إصدار القرار .   أعضا ها , وا 

ولنكللون أمللام قللرار إداري ينبغللي أن يصللدر اللءا القللرار مللن شلل ي عللام للله  
وال عبللرة بتغيلر صللفته بعلد ءلللك , والو مللا يميلز القللرار الصلفة اإلدارللة وقلل  إصلدار  

اإلداري عن األعمام التشرلعية والقضا ية التي بيناالا وفقلًا لطمعيلار الشلكطي , إء يلتم 
 النظر إلر صفة الجهة التي قام  بالعم، واإلجرا ا  المتبعة في إصدار  . 

 
 اي القللانون ووفقللًا لهللءا الشللرط ال يمكللن اعتبللار القللرارا  الصللادرة عللن أشلل 

ال اي قرارا  إدارلة إال فلي يلالتين اعتلرف فيهملا القضلا  اإلداري بالصلفة اإلدارللة 
لطقللرارا  الصللادرة مللن أشلل اي القللانون ال للاي , تتعطللق اليالللة األولللر بللالقرارا  
الصللادرة عللن الموظللف الفعطللي أو الظللاار , واللو شلل ي تللد ،  الفللًا لطقللانون فللي 
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( 1, مت ءًا مظهر الموظف القلانوني الم لتي . )ممارسة ا تصاصا  وظيفة عامة 
 (2أما في اليالة الثانية فتتعطق بالقرارا  الصادرة من مطتزم المرافق العامة . )

 ثانيًا ن صدور القرار باإلدارة المنفردة لودارة . 
يجد أن يصدر القرار من جاند اإلدارة ويداا , واو ملا يميلز القلرار اإلداري  

ي الءي يصدر باتفا  أرادتين سوا  أ ان  الاتين اإلرادتلين لش صلين عن العقد اإلدار 
 من أش اي القانون العام أو كان أيداا لش ي من أش اي القانون ال اي . 

والقلللوم بضلللرورة أن يكلللون العمللل، اإلداري صلللادرًا ملللن جانلللد اإلدارة ويلللداا  
, فقلد يشلترك ليكتسد صفة القرار اإلداري ال يعني أنه يجد أن يصدر ملن فلرد وايلد 

في ت ولنله أ ثلر ملن فلرد كل، ملنهم يعمل، فلي مريطلة ملن مرايل، ت ولنله ألن الجميلع 
  (  3يعمطون ليساد جهة إدارلة وايدة . )

 
 ثالثًا ن ترتيد القرار آلثار قانونية . 

ل ي يكون القرار إدارلًا يجد أن يرتد أثارًا قانونية وءلك بإنشا  أو تعدي، أو  
معلين , فلإءا للم يترتلد عطلر العمل، اإلداري ءللك فإنله ال يعلد قلرارًا إلغا  مركز قانوني 

 إدارلًا .

                              
وق صهيشتريةل فورتل هييقت –نظريتل هيظتارر جتس هيقتانو  هإلده    –هييرو  يفظر :  د. فالت  هاب -  1

 .  58ا 1ع 4ا  –هييويحةل 

 .   386ا  – 2ج –بةرصل  –هيميح ل هيةكريل  –هيقانو  هإلده    –د. زرت  يين         
-هيقتتاررة  –ده  هيفئضتتل هيةربةتتل  –ف تتادئ صنظريتتال هيقتتانو  هإلده    –د. وكتتم  و تتت هللا  -  2

 .  22ا  -1998
ا  – 1997 –ده  هيثقاجتتل هيوافةةتتل  –ف تتادئ هيقتتانو  هإلده    –د. فيمتتت ستتةةت ح تتةن أفتتةن  -  3

521  . 
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لهءا نجد القضا  اإلداري الفرنسي يشترط في القرار المطعلون فيله باإللغلا  أن 
( ومللن ثللم ت للون للله مصللطية فللي إلغللا  اللءا القللرار 1ينللتج ضللررًا برافللع الللدعوى . )

 ية لططاعن اما ن ولتططد توفر عنصرلن أساسين لطقوم بوجود مصط
وجود تولد أثار قانونية عن القرار المطعون فيه , ومن ثم يجد اسلتبعاد  -1

 ( 2القرارا  التي ال ييدن أثارًا قانونية من نطا  دعوى اإللغا  . )
 (3أن ييم، القرار قابطية أيدان أثار قانونية بنفسه . ) -2

لمللءكرا  التيضللرلة التللي وبنللاً  عطللر ءلللك فللإن األعمللام التمهيديللة والتقللارلر وا
تسبق ات اء القرار ال تعد قرارا  إدارلة لعدم تيقق الءين العنصلرلن , ونجلد أنله ملن 

 المناسد أن نبين مضمون بعط اء  األعمام ن 
األعمام التمهيديلة والتيضلرلة ن والي مجموعلة ملن القلرارا  التلي تت لءاا  -أ

صلللدار قلللرار إداري والللء  اإلدارة وتتضلللمن رربلللا  واستشلللارا  وتيقيقلللا  تمهيلللدا إل
 األعمام ال تولد أثارًا قانونية وال يجوز الطعن فيها باإللغا  . 

المنشللورا  واألوامللر المصللطيية ن واللي األعمللام التللي تتضللمن تعطيمللا   -د
وتوجيها  صادرة من ر يد الدا رة إلر مرؤوسيه لتفسير القوانين أو الطوا م وكيفيلة 

المنشورا  لم تتعد الءا المضلمون أملا إءا تضلمن   تطبيقها وتنفيءاا , ما دام  اء 
 أيدان أثار في مرا ز األفراد فأنها تصبم قرارا  إدارلة يقب، الطعن فيها باإللغا  .

األعمللام الاليقللة لصللدور القللرار ن األصلل، أن اللء  األعمللام ال ترتللد أثللرًا  -ج
ة فللال يقبلل، الطعللن قانونيلًا ألنهللا أمللا أن ت للون بمثابللة إجللرا ا  تنفيءيللة لقللرارا  سللابق

                              
1 -   F.Benoit – Le Droit Administratif Frncais , Dalloz , 1968 , P 577  . 
2 -   Marcel Waline – Traite de droit Administratif 1963 , P 452 .  
3-   Auby et Drago – Traite de contentieux Administratif – 1963 , T 11 , P 460  . 
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فيها باإللغا  ألنها تنصد عطلر تسلهي، تنفيلء القلرار اإلداري السلابق , وال تشلير إللر 
 قرارا  مستقبطة فال يكون األثر المترتد عطيها يااًل . 

اإلجرا ا  الدا طية ن وتشم، إجرا ا  التنظيم لطمرافق العاملة التلي تضلمن  -د
  التللي يت للءاا الرؤسللا  اإلدارلللون فللي سلليراا بانتظللام واطللراد , واإلجللرا ا يسن 

مللوظفيهم المتعطقللة بتقسللليم العملل، فللي المرفلللق وتبصللير الملللوظفين  مواجهة 
 بالطرلق األمث، لممارسة وظا فهم . 

واللءا النللوع مللن اإلجللرا ا  ال يللد ، مللن ضللمن القللرارا  اإلدارلللة التللي يجللوز  
 مرا ز القانونية لألفراد . الطعن بها أمام دوا ر القضا  اإلداري ألنها ال تؤثر في ال

 
 

 ان يكون القرار االداري نها يًا ن – رابعا 
يشللترط فللي القللرار االداري ليكللون ميللاًل لللدعوى االلغللا  ان يكللون قللرارًا ادارلللًا  

نها يًا . ويقصد بالنها ية وفقلًا لملا الو مسلتقر فلي الفقله والقضلا  الو علدم  ضلوع 
  رى .القرار الصادر من االدارة لتصديق جهة ا

وبمعنر أ لر ان يكلون القلرار قلد اسلتنفء جميلع المرايل، التيضليرلة الالزملة  
الصدار  ، وصدر من السلططة التلي تمطلك البل  فلي املر  نها يلًا دون ان يكلون الزملًا 

 لنفاء  وجود عرضه عطر سططة اعطر العتماد  أو التصديق عطيه.
ي الو القلرار اللءي يكلون ، الن القلرار النهلا  بالنفلاءوت تطو الصلفة النها يلة  

نافللءًا بمجللرد صللدور  ، اال ان النها يللة ال تمنللع مللن جللواز سلليبه مللن الجهللة التللي 
(.وكللءلك اليمنللع مللن الطعللن فللي القللرار ان تقللوم الجهللة 1اصللدرته أو وقللف تنفيللء )

                              
 .25ر ص 1987منشأة المرنرف  –القرار االدار  ف  قضن  مجيس الدولة  –د. ممد  ينسي  عكنشة  ( 1)
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الم تصة باصدار  بططد رأي بعط الجها  عطر سبي، االست ناد ما دام لها ويداا 
دير في االمر بغير لزوم من تلد ، اليلق ملن أي سلططة ا لرى في النهاية سططة التق
 (.1لطتصديق عطر قراراا)

وعطللر ءلللك فللالقرار الللءي يصللطم ميللاًل لططعللن بااللغللا  يجللد ان ينفللء ل للي  
يصبم المركز القانوني الءي ييدثه ياال وملؤثرًا املا االجلرا ا  التنفيءيلة أو اجلرا ا  

قللانوني ، فللال ينطبللق عطيهللا وصللف القللرار التنظلليم الللدا طي التللي التللؤثر فللي مركللز 
 (.2االداري )
  
(، عطلللر اشلللتراط النها يلللة فلللي القلللرارا  3الللءا وقلللد درج المشلللرع المصلللري ) 

ن المشلرع العراقلي للم يلني عطلر فلا . اما فلي العلرا االدارللة القابطة لططعن بااللغا  

                              
 . 25ص –المصدر السنبق  –د. مممد فياد عبد البنسي  ( 1)

 )2( De laubader – Trait’e element de droit administratif P- 253 . 

وف  هذا المرنى قضف الممكمة االدارمة الريين ف  مصر )) القراراف التل  تصلدرهن مجلنلس تأديلا الرلنميي  ب يئلة  
النقللل  الرلللنم بنلقلللنهرة هللل  مجلللرد اعملللن  تمضللليرمة تخضلللع لتصلللديق السلللياة الرئنسلللية ر ولللليس ل لللن من للللة االمكلللنم 

 للن مبنشللرة امللنم الممكمللة االدارمللة الرييللن وا  القللرار الصللندر بنلتصللديق عيللى قللرار التأديبيللة التلل  يجللو  الارلل  في
القضللية  1972ينللنير  22مجيللس التأديللا هللو القللرار االدار  الن للنئ  الللذ  يللرد عييلله الارلل (( مكم للن فلل  جيسللة 

 . 156أ المجموعة ر ص 13السنة  357
االدارمللة التلل  تقبلل  الارلل  بناللاللن  قللراراف ن نئيللة .  مللرص المشللرع المصللر  عيللى الللنص عيللى ا  تكللو  القللراراف ( 3)

عيى شلر  الن نئيلة بنلنسلبة لجميلع القلراراف  1972لسنة  47فقد نصف المندة الرنشرة م  قننو  مجيس الدولة رقم 
 االدارمة الت  يجو  الار  في ن بناللان  امنم مجيس الدولة ف  البنود الخنصة ب ذه القراراف عيى النمو اآلت  :

ثنلثًن : الايبنف الت  يقدم ن ذوو الشأ  بنلار  ف  القراراف االدارملة الن نئيلة الصلندرة بلنلتريي   -
 ف  الوظنئ، الرنمة أو الترفيه أو يمنح الرداواف .

 خنمسًن : الايبنف الت  يقدم ن االفراد او ال يئنف بنلان  القراراف االدارمة الن نئية . -
ن نئية الصندرة م  الج لنف االدارملة فل  المنن علنف والضلرائا سندسًن : الارو  ف  القراراف ال -

 والرسوم وفقًن ليقننو  الذ  ينظم كيفية نظر هذه المنن عنف امنم مجيس الدولة .
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العرا  يتططلد  اإلداري فيرير ان قضا  ميكمة القضا  شرط أن يكون القرار نها يًا 
قضللا  /11فللي يكمهللا يكمللة القضللا  اإلداري م قضلل ءلللك  , وفللي تلوافر اللءا الشللرط

قرر  الميكمة رد الدعوى يين لم يكن  …) 26/1/1991الصادر في  1991إداري 
قرارًا نها يًا وياسمًا وييلن أن القلرارا  اإلدارللة التلي يطعلن فيهلا أملام الء  الميكملة 

 (1.)الياسمة (اي فقو القرارا  النها ية 
وقد أيد  الهي ة العامة في مجطد شورى الدولة قلرار ميكملة القضلا  اإلداري 

 24/12/1991الصادر في  1991تمييز /  –إداري /40المءكور وءلك بقراراا المرقم 
يين جا  في قراراا )إء لم تصدر الجهة اإلدارلة قرارًا نها يًا فأن ءلك ال يجوز الطعن 

ضللا  اإلداري ألن القللرارا  التللي يطعللن فيهللا أمامهللا اللي فقللو فيلله أمللام ميكمللة الق
 (.2)القرارا  النها ية الياسمة (

 
 ان اليكون القرار االداري ميصنًا من الطعن بااللغا  . –ًا  امس

إن ملللن مظلللاار سللليادة القلللانون ان ت ضلللع جميلللع تصلللرفا  الدوللللة لرقابلللة  
فللراد فللي مواجهللة الدولللة القضللا  ، فهللو الوسلليطة الوييللدة لطيفللاظ عطللر يقللو  اال

                                                                           
ثنمنللًن : الارللو  التلل  ترفللع علل  القللراراف الن نئيللة الصللندرة ملل  ج للنف ادارمللة ل للن اختصللنص  -

لتوفيللق والتمكلليم فلل  منن عللنف الرملل  وذلللك قضللنئ  ر فيمللن عللدا القللراراف الصللندرة ملل  هيئللنف ا
متى كن  مرجع الار  عدم االختصنص أو عيلا فل  الشلك  أو مخنلفلة القلواني  أو اليلوائح ر 

 أو الخاأ ف  تابيق ن أو تأومي ن .
تنسرًن : الايبنف الت  يقدم ن الموظفلو  الرموميلو  بنلالن  القلراراف الن نئيلة ليسليانف التأديبيلة  -

. 
ر شللرو  الارلل  امللنم ممكمللة القضللن  االدار  فلل  الرللراأر رسللنلة منجسللتير . صللنلح إبللراهيم اممللد المتيللوت  هاشللنر اليلل - 1

 . 26ر ص1994مقدمة الى كيية القننو  ر جنمرة باداد ر 
 26ص-المصدر نفسة  -2
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(.فالقضلللا  ويلللدة يمطلللك تقلللويم االدارة 1بهي اتهلللا الم تطفلللة التشلللرلعية والتنفيءيلللة )
واجباراللا عطللر ايتللرام المشللروعية اءا مللا يللاد  عنهللا وال شللك ان فللي ءلللك ضللمانة 
مهمللة ليمايللة يقللو  االفللراد ويرلللاتهم ، تللتم مللن  للالم السللماا لالفللراد بللالطعن فللي 

 اءا مس  مصاليهم طالبين الغا ها أو التعويط عنها .قرارا  االدارة 
واءا كلللان االصللل،  ضلللوع االدارة لرقابلللة القضلللا  فلللان مسلللتطزما  المصلللطية  

العامللة قللد قضلل  بللالت فيف مللن صللرامة المبللدأ فسللمي  بموازنللة مبللدأ  ضللوع االدارة 
لطقللانون ، وقللد بينلللا فللي يلللديثنا عللن مبللدأ المشلللروعية اللءا الموضلللوع بشللي  ملللن 

 ي، .التفص
اال ان اللللدوم تبلللال  اييانلللًا فلللي اسلللتبعاد ال ثيلللر ملللن القلللرارا  االدارللللة ملللن  

ال ضلوع لططعن امام القضا  العتبلارا  م تطفلة فباالضلافة اللر اعملام السليادة التلي 
( لسللنة 26السللططة القضللا ية رقللم ) مللن رقابللة القضللا   فللي قللانون ا رجهللا المشللرع 

لسللنة  160قللانون التنظلليم القضللا ي رقللم  و( منلله 4المللادة ) فللي )المطغللي(  1963
واللو قللانون التعللدي،  1989( لسللنة 106القللانون رقللم ) وفللي مادتلله العاشللرة  1979

فلي مادتله السلابعة البنلد  1979لسلنة  65الثلاني لقلانون مجطلد شلورى الدوللة رقلم 
  امسًا .
 القللرارا  االدارلللة التللي تت للء تنفيللءاً ان المشللرع العراقللي قللد ا للرج فأننللا نجللد  

( , كملا ا لرج العديلد ملن 2)لتوجيها  ر يد الجمهورلة وفقلًا لصلاليياته الدسلتورلة

                              
(1 ) G. Vedel, Droit administratif presses Universite, De France , paris P- 

266 . 

فلللللل   1992قضللللللن  إدار /  /12ممكمللللللة القضللللللن  اددار  رقللللللم  مكللللللم الشللللللأ كللللللنم القضللللللن  اددار  ب للللللذا وملللللل  أم -2
)وا  القللراراف التلل  تصللدر علل  ديللوا  الرئنسللة هلل  التلل  تللتم بنللنً  عيللى توجي للنف السلليد رئلليس الجم ورمللة  13/2/1992

نفللن قللد صللدر مخنابللًن ج للة التنفيللذ مسللا االختصنصللنف الممنومللة للله بموجللا القللننو  ر خنصللة وا  المللر المشللنر إليلله آ
. 1989لسلنة  106المرلد  بنلقلننو  رقلم  1979لسلنة  65تمرمرمًنر عييه ومير أ  اختصنصنف مجيس شورى الدوللة رقلم 
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ملن  لالم تتبلع أيكلام القرارا  ال اصة بتطبيق بعط التشرلعا  من رقابة القضلا  و 
يكم بعلدم فنجد  يالتزامه بتطبيق ما جا   به تطك التشرلعا  المانعة  القضا  نطمد

قللرارا  إدارلللة منللع المشللرع القضللا  مللن قبللوم قبللوم كافللة الللدعاوى التللي موضللوعها 
ما جا  بيكم ميكمة القضلا  اإلداري الصلادر ومن ءلك الطعن فيها باإللغا  أمامه ، 

)لللدى التللدقيق والمداولللة وجللد أن ابللن المللدعي طالللد فللي الصللف  22/9/2004فللي 
وانلله فصلل، مللن  2الثالللن فللي مدرسللة بللالط الشللهدا  التابعللة لتربيللة بغللداد ال للر  / 

فلللي  12بموجلللد قلللرار المدرسلللة الملللرقم  2004/  2003لمدرسلللة لطعلللام الدراسلللي ا
( يومللًا وان المللدعي 26وءلللك لتجللاوز رياباتلله المللدد المقللررة البالغللة ) 28/2/2004

وزارة التربية دون نتيجلة وللدفع وكيطله  2اعترط عطر القرار لدى تربية بغداد ال ر  /
قلانون  1998( لسلنة 34لقلانون رقلم )المدعي عطيه / إضافة لوظيفتله انله بموجلد ا

( منه منع  الميلا م ملن سلماع اللدعاوى التلي تقلام عطلر 38وزارة التربية وبالمادة )
وزارة التربية أو الدوا ر التابعة لها في ك، ما يتعطق بلالقبوم واالنتقلام أو االمتيانلا  

وكغيلر   أو العقوبا  اإلنضباطية التلي تفلرط عطلر التالميلء والطلالد بسلبد الرسلود
ول ون الوزارة والدوا ر ك، يسد ا تصاصله  يلق البل  فلي الشلكوى التلي تنشلأ ملن 
اللء  األمللور عطيلله ومللن كلل، مللا تقللدم يتضللم أن المللدعي سللطك طرلللق الشللكوى لللدى 

( 38قانون وزارة التربية وبالمادة ) 1998( لسنة 34المدعي عطيه وان القانون رقم )

                                                                           
كمن أ  هلذه الممكملة ال تخلتص بلنلقراراف اددارملة التل  تتخلذ تنفيلذًا لتوجي لنف رئليس الج ورملة وفقلًن لصليمينته الدسلتورمة 

( خنمسللًن / ا / وميللر أ  القللرار المارللو  فيلله قللد صللدر علل  المللدع  عييلله تنفيللذًا لمللر ديللوا  7اللوأ المللندة )تابيقللًن لمن
الرئنسة فتكو  دعوى المدعيي  واجبه الرد لردم اختصنص هذه الممكمة ف  نظر القرار المارو  فيله للذا قلرر بنالتفلنأ رد 

 دعوى المدعيي (.
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ي تقام عطر وزارة التربية والدوا ر التابعة لها منه منع الميا م من سماع الدعاوى الت
 (. 1()…أو المدارد أو المعااد لءا قرر اليكم برد دعوى المدعي 

تنللافر مللع مبللدأ المشللروعية وضللرورة  ضللوع وال شللك ان اللءة االسللتثنا ا  ت
علالوة تم المجلام املام تعسلفها وانتهلاك يقلو  االفلراد ويرللاتهم. تفاالدارة لطقانون و 

 97فلي الملاد   2005ستورلتها فقد نلي الدسلتور العراقلي الصلادر علام عطر عدم د
 )ييظر الني في القوانين عطر تيصين اي عم، او قرار اداري من الطعن.(

 
 

 ن ان اليكون لطقرار االداري طرلقا  اصا لططعن فيهسادسا
قللانون التعللدي، الثللاني ) 1989لسللنة  106القللانون رقللم المشللرع فللي  ا للرج 

ان كللان منتظللرا منلله . وبعللد أن (1979لسللنة  65شللورى الدولللة رقللم  لقللانون مجطللد
لقضللا  اإلداري عطللر جميللع المنازعللا  التللي ت للون اإلدارة طرفللًا فيهللا ا يبسللو واليللة 

القلرارا  بوصفها سلططة عاملة، ملن ا تصاصلا  ميكملة القضلا  االداري العديلد ملن 
السلابعة/ البنلد  امسلًا/  الملادة  نصل ,اءيد من سططة القضلا  اإلداري االدارلة مما 

التلي رسلم القلانون طرلقلًا ) القلرارا  االدارللة الفقرتين جلل ملن القلانون عطلر اسلتبعاد 
 (.ها أو االعتراط عطيها أو الطعن فيهامنلطتظطم 

 ، 
ومن التشرلعا  التي رسم المشرع طرلقلا لططعلن فلي القلرارا  االدارللة الناشل ة 

وقلانون التقاعلد الملدني  1970لسلنة  17رقلم عن تطبيقها قانون االصلالا الزراعلي 
الللر ريللر ءلللك مللن   1980لسللنة  12وقللانون االسللتمالك رقللم  1970لسللنة  20رقللم 

                              
 غير منشور  22/9/2004والصندر ف   60/2004قم (  قرار ممكمة القضن  اددار  المر 1)
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مرجعا لططعن فيها املام  العراقي تشرلعا  ييف، بها النظام القانوني عين لها المشرع
 لجان او مجالد ادارلة ءا  ا تصاي قضا ي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبين الثاني
 اإللغا  برافع دعوى  همتعطقط الو الشر 

 
من المسطم به عدم قبلوم أي دعلوى ملا للم ت لن لرافعهلا مصلطية ملن أقامتهلا، 
ومتر ما قامل  المصلطية عنلد رفلع اللدعوى، فلال بلد أيضلًا ملن أن تتلوافر فيله أاطيلة 

 الم اصمة لدى القضا  . 
 
 

 المططد األومن شرط المصطية
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نها دعوى اإللغا  أمام ميكملة المصطية شرط أساسي لقبوم الدعاوى كافة وم
، تعللرف المصللطية عمومللًا بأنهللا )الفا للدة أو المنفعللة التللي يمكللن أن القضللا  االداري 

ملن المسلتقر قضلاً  أنله ال و   (1)ييص، عطيهلا رافعهلا فلي ياللة إجابتله إللر ططبله (
 يقب، أي ططد أو دفع ال يكون لصايبه فيه مصطية قا مة يقراا القانون.

فللي دعللوى اإللغللا  تتميللز عللن تطللك التللي تتططبهللا الللدعاوى إال أن المصللطية 
 أو دعوى القضا  ال ام، .  لعاديةالعادية أمام الميا م ا

 
 طبيعة المصية في دعوى اإللغا ن -أوالً 

إءا كان المستقر فلي قلوانين المرافعلا  أن المصلطية التلي تبلرر قبلوم اللدعوى 
دا  عطيله، فلأن المصلطية فلي يجد أن تستند إللر يلق اعتلدى عطيله أو مهلدد باالعتل

دعوى اإللغا  ال يشترط فيها أن تستند إلر يق لرافعها اعتد  عطيه اإلدارة أو ادد  
 باالعتدا  عطيه . 

فقلد درج الفقلله والقضللا  اإلدارلللان عطللر أنلله يكفللي لقبللوم دعللوى اإللغللا  تللوفر 
 شرط المصلطية الش صلية مباشلرة دون االسلتناد إللر يلق مكتسلد لططلاعن كملا الو

 الشأن في القضا  المدني . 
وعدم اشلتراط اسلتناد المصلطية فلي دعلوى اإللغلا  إللر يلق لططلاعن أدى إللر 
اتساع ميداينها بوصفها دعوى موضوعية ت اصم القلرارا  اإلدارللة ريلر المشلروعة، 

 ( 2بقصد يماية مبدأ المشروعية . )

                              
 . 319( د. منجد راغا الميو ر مصدر سنبق ر ص1)
 . 184ص  –المصدر السنبق  –د. عبد الان  بسيون   - 2
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نظم مجطد  وعزز اءا االتجا  أن المشرع الفرنسي في القانون األساسي الءي
، وفللي القللانون اليللالي فللي لطمجطللد لللم 24/2/1872الدولللة الفرنسللي الصللادر فللي 

يشللترط تللوفر المصللطية لللدى الطللاعن فللي دعللوى اإللغللا  ثللم للليد لطقضللا  أن يقيللد 
الدعوى بهءا الشرط، مما دفع جاند من الفقله إللر القلوم بلأن دعلوى اإللغلا  دعلوى 

 (1يسبة . )
لللر أن صللم  المشللرع الفرنسللي عللن اشللتراط ريللر أن جانللد أ للر مللنهم ءاللد إ

المصطية في دعوى اإللغا  يعود إللر أنله قلد تلرك لقضلا  مجطلد الدوللة أملر تنظليم 
 (2دعوى اإللغا ، فهء  الدعوى في معظم أيكامها اي من  طق القضا  . )

قللد اشللترط  العللرا وأيللًا كللان األمللر فللأن القضللا  اإلداري فللي فرنسللا و مصللر و 
 ى الطاعن باإللغا  لقبوم دعوا  . توافر المصطية لد

 
 

 أوصاف المصطية في دعوى اإللغا ن -ثانياً 
يشللترط القضللا  تللوافر أوصللاف معينللة فللي المصللطية يتللر يللتم قبللوم دعللوى 
اإللغا ، وتتيدد اء  األوصاف في ضرورة أن ت ون اء  المصطية ش صية ومباشرًة 

 أ رى . من نايية وأن تتعطق بمصطية مادية أو أدبية من نايية 
فللي المللادة السللابعة مللن قللانون مجطللد شللورى العراقللي المشللرع وقللد اشللترط  
أن يكون الطعن المقدم إلر ميكمة القضا  اإلداري من )ءي مصطية معطومة  الدولة 

 ( . …ويالة وممكنة 

                              
 . 112ص –المصدر السنبق  –نظرمة المصيمة ف  دعوى ادلان  –د. مممد عبد السيم مخيص  - 1
 . 540ص  –السنبق  المصدر –د. سييمن  مممد الامنو   - 2
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 . المصطية الش صية المباشرةن1

أمللام اتفللق الفقلله والقضللا  عطللر أن المصللطية المبللررة لقبللوم دعللوى اإللغللا  
القضللا  اإلداري  البللد أن ت للون مصللطية ش صللية فللال تقبلل، الللدعوى مللن شلل ي ال 

 مصطية له في إلغا  القرار اإلداري، مهما كان  صطته بصايد المصطية . 
فالمصطية الش صية اي سند قبوم دعلوى اإللغلا  والي رايتهلا، وملا تيقيلق 

 (1. ) امايتهالمشروعية في القرار مي، الطعن سوى تأ يد اء  المصطية وي
وتتضلللم المصلللطية الش صلللية ملللن  لللالم الصلللطة الش صلللية لطملللدعي بلللالقرار 
المطعللون فيلله والضللرر الللءي تسللببه للله، وبمعنللر أ للر أن يكللون الطللاعن فللي يالللة 

 قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرًا مباشرًا . 
طية مع ءلك يجوز أن تتيلد المصلطية عنلد مجموعلة ملن األفلراد وت لون المصل

ش صية تبرر قبوم دعوى اإللغا ، مثطما او اليام في مصطية المنتفعين من مرفق 
 تجملع الؤال  اإلفلراد عام تقلرر إلغلاؤ  ففلي الء  الياللة يجلوز أن ترفلع دعلوى وايلدة

 ( 2ال ينتمون إلر طا فة أو جماعة تتمتع بالش صية المعنوية . ) نالءي
 
 . المصطية المادية والمصطية األدبيةن2

                              
 .  213ص  –المصدر السنبق –د. اريمة الجرف  - 1
 ينظر ف  ذلك :  - 2

– 1998 –دار الكتلا القننونيلة  –دعوى ادلان  أملنم القضلن  اددار   –د. مممد منهر أبو الريني    -     
 . 365ص 

 . 35ص  –د. مممد عبد السيم مخيص المصدر السنبق   -     
 .  153ص  –المصدر السنبق  –يمة الجرف د. ار  -     
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تقر القضا  اإلداري عطر أنه يكفلي لقبلوم دعلوى اإللغلا  أن يكلون لططلاعن اس
مصللطية ش صللية مباشللرة، ماديللة أو أدبيللة، ومللن األمثطللة عطللر المصللطية الماديللة م 
مصلطية الطلاعن بإلغللا  قلرار اإلدارة المتعطللق بغطلق ميطله التجللاري، أو رفضلها منيلله 

 ر صة مزاولة مهنة معينة م . 
الموظلف واعتبلار ،  ةدبية بقرارا  اإلدارلة التي تمد سلمعوتتمث، المصطية األ

عندما يططد إلغا  قلرار تأديبله المقنلع عطلر اللررم ملن أنله أييل، عطلر المعلار بنلاً  
(، أو كما لو تعطق القرار بغطلق مكلان لطعبلادة أو منلع ممارسلة الشلعا ر 1عطر رربته)
 الدينية فيه .

 
 
 
 ةن. المصطية الميققة والمصطية الميتمط3

من المتفق عطيه أنه يجد أن يكون لرافع الدعوى مصطية ميققلة يتلر يمكلن 
قبللوم دعللوى اإللغللا ، ولتيقللق ءلللك بصللفة عامللة إءا يصلل، ضللرر يللام بمصللطية 

 الطاعن سوا  من النايية المادية أو األدبية . 
ويظهللر الشللك عنللدما ت للون المصللطية ميتمطللة وعنللدما ال يكللون الضللرر واقعللًا 

نمللا ييتملل، الوقللوع فترفللع الللدعوى ال لللدفع الضللرر الللءي وقللع فعللاًل عطللر الطللاع ن وا 
نما لتوقي الضرر قب، وقوعه .   بالفع، وا 

                              
 . 1023 -المجموعة الج   الثنن   18/1/1955ممكمة القضن  اددار  المصر  بتنرمخ  - 1
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ءا نظرنا إلر اتجا  المشرع فلي اللدعاوى ال اديلة نجلد  قلد توسلع فلي تفسلير عوا 
المصطية وسمم بقبوم المصطية الميتمطة عطر سلبي، االسلتثنا  للدفع ضلرر ميلد  

 م دليطه . أو الستيثا  يق ي شر زوا
ءا كان األمر كءلك في الدعاوى العادية التي تسلتند فيهلا المصلطية إللر يلق  وا 
فأن التوسع في شرط المصطية في دعوى اإللغا  يكلون ملن بلاد أوللر، ال سليما أن 
انتظار الطاعن يتر تصبم مصطيته ميققة فيه م اطرة من يين ايتمام فوا  ملدة 

قبللوم   ةأجللاز الللر المشللرع العراقللي  ي دعللراالمللر الللءالطعللن واللي قصلليرة رالبللًا . 
المصطية الميتمطة في دعوى اإللغا  صراية وءلك في الفقرة )د( من المادة السلابعة 

والتلي نصلل  عطللر  1979( لسللنة 65ملن قللانون مجطلد شللورى الدولللة المعلدم رقللم )
)بنا  عطلر طعلن ءي مصلطية معطوملة وياللة ممكنلة وملع ءللك فالمصلطية الميتمطلة 

 كان اناك ما يدعو إلر الت وف من إليا  ضرر بءوي الشأن( .ت في إءا 
ومللن جانللد أ للر فللأن دعللوى اإللغللا  مللن ييللن طبيعتهللا تنتمللي إلللر القضللا  
الموضلللوعي وتسلللتهدف تيقيلللق مصلللطية عاملللة والللء  المصلللطية ميققلللة دا ملللًا ألن 

(،وليد فلي قضلا  ميكملة 1الجماعة يعنيها أن تتم المشروعية عطر الوجه األ م، )
  .  ما ي الف اءا االتجا  ضا  االداري الق

 وق  توفر المصطيةن -ثالثاً 
ال يكلم بعلدم قبولهلا،  ال  الف في ضرورة توفر المصطية عنلد رفلع اللدعوى وا 

 ويظهر ال الف يوم وجود استمرار المصطية يتر الفص، في الدعوى . 

                              
 ينظر :  - 1

 . 352ص  –المصدر السنبق  –سييمن  مممد الامنو     -
 . 298ص  –المصدر السنبق  –الميو راغا د. منجد    -
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 فقللد اسللتقر مجطللد الدولللة الفرنسللي عطللر اال تفللا  بقيللام المصللطية وقلل  رفللع
الللدعوى وعللدم اشللتراط اسللتمراراا إلللر وقلل  الفصلل، فيهللا . فللإءا زاللل  اللء  المصللطية 

صدار يكمه . )  ( 1يستمر في نظر الدعوى وا 
وأيللد الفقلله اللءا التوجلله مللن المجطللد عطللر أسللاد أن دعللوى اإللغللا  دعللوى 
موضوعية توجه إلر ءا  القرار اإلداري وتهدف إلر يماية مبلدأ المشلروعية وسليادة 

والللي ترفلللع لتيقيلللق مصلللطية الجماعلللة باإلضلللافة إللللر المصلللطية ال اصلللة القلللانون 
 لططاعن . 

أملا مجطلد الدولللة المصلري فقللد تلردد فلي أيكاملله إء أنله أ للء أييانلًا بضللرورة 
 توفر المصطية في وق  رفع دعوى وال يتططد استمراراا يتر الفص، فيها . 

ين الفصل، فيهلا، ويعود في أييان أ رى ليشترط وجود المصطية واستمراراا لي
ولبدو أن اءا االتجا  او الغاللد قلي القضلا  اإلداري المصلري، فقلد ءابل  الميكملة 
اإلدارلة العطيا فلي يكلم لهلا إللر أنله ن م يشلترط لقبلوم دعلوى اإللغلا  أن يتلوافر فلي 
رافعها شلرط المصلطية ولتعلين تلوافر الءا الشلرط ملن وقل  رفلع دعلوى ليلين الفصل، 

 ( 2فيها م . )
ألسلللتاء اللللدكتور سلللطيمان ميملللد الطملللاوي الللءا االتجلللا  فيقلللوم أنللله ولؤللللد ا

العتبارا  عمطية يفض، المسطك اللءي يشلترط اسلتمرار المصلطية يتلر صلدور اليكلم 
في الدعوى ألن ءلك ي فف العلد  عطلر كاال، مجطلد الدوللة ملن ناييلة وألن رقابلة 

 ( 3قضا  اإللغا  يديثة نسبيًا في مصر من نايية أ رى . )

                              
 .  496ص  -در السنبق  د. عبد الان  بسيون  المص - 1
أ المجموعللللة السللللنة الثننيللللة  31السللللنة  4/4/1987بتللللنرمخ  1915مكللللم الممكمللللة اددارمللللة الرييللللن رقللللم  - 2

 .  118ص –والثيثو  
 .  442ص  -المصدر السنبق    -د. سييمن  مممد الامنو   - 3
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كان  التبرلرا  فقد جاند الءا االتجلا  الصلواد نظلرًا لططبيعلة الموضلوعية  وأياً 
لدعوى اإللغا  ودوراا المهم في اليفاظ عطر مبدأ المشلروعية التلي تتططلد اسلتمرار 
نظللر الللدعوى وأن زاللل  المصللطية الش صللية لرافعهللا أثنللا  السللير فيهللا ألن انللاك 

المصلطية تبقلر وال تلزوم بلزوام  مصطية أ رى تتمث، بيماية مبلدأ المشلروعية والء 
 األولر . 
اللءا اتجللا   وررللم اننللا لللم نطمللد توجللة معللين مللن القضللا  االداري فللي العللرا  

دون ان يتططلد تلوافر المصلطية وقل  رفعهلا  ان يشترط القضا  الموضوع فأننا نرجو
مللن أثلر فللي ايتللرام مبللدأ المشللروعية  ءلللك  لملا فللي اسلتمراراا يتللر انتهللا  الللدعوى 

ة القانون وتماشيًا مع طبيعة دعوى اإللغا  واليجية المططقلة لأليكلام الصلادرة وسياد
 (1فيها.)

أما يالة سيد اإلدارة لقراراا ريلر لمشلروع أثنلا  سلير اللدعوى فلأن الميكملة 
تطللزم بللالتوقف عللن الفصلل، فللي الللدعوى ألن السلليد يعللدم القللرار المطعللون فيلله منللء 

المصطية في إلغا ه منتفية مما يتلأءى معله  صدور  فطم يعد مياًل لططعن فيه وتصبم
 اليكم بانتها  ال صومة . 

 
 المططد الثانين شرط األاطية

يشترط في الطاعن باإلضافة إلر شرط المصطية أن يكون أااًل لطتقاضي، فلإءا 
لللم يكللن أاللاًل لمباشللرة الللدعوى بنفسلله لللنقي فللي أاطيتلله، تعللين عطللر القاضللي رد 

ي إقامتها في اء  اليالة نا به أو وصيه ولتعين عطر الدعوى إء أن صايد الصفة ف
اللءا األ يللر أن يبللرز الوثللا ق القانونيللة التللي تثبلل  أنلله يتصللرف نيابللة عللن صللايد 

                              
 . 136ص  –ثقنفة قضن  ادلان  مكتبة دار ال –د. مممد الربند   –ينظر ف  نفس الرأ   - 1
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ع العراقللي وقللد يللدد المشللر المصللطية فاقللد األاطيللة أو ناقصللها قبلل، مباشللرة الللدعوى . 
 (1) سنة ميالدية. ةعشر  سن الرشد باتمام ثماني

مكلل، شلل ي بطلل  سللن  العراقلليمللن القللانون المللدني  46وقللد أوضللي  المللادة 
قوقله عطيله يكلون كامل، األاطيلة لمباشلرة ي ريلر ميجلور الرشد متمتعًا بقوا  العقطية 

 (2)م .   المدنية
ءا كللان الطللاعن شلل ي مللن أشلل اي القللانون ال للاي ريللر الطبيعيللة فللال  وا 

 (3ة . )يجوز لها مباشرة يق التقاضي ما لم ت ن متمتعة بالش صية المعنوي
أمللا إءا كللان الطللاعن فللي القللرار اإلداري جهللة إدارلللة فينصللرف عند للء مفهللوم 
األاطيللة إلللر معنللر اال تصللاي، ولتللولر رفللع دعللوى تجللاوز يللدود السللططة الشلل ي 
المعنوي الءي يتبع له المرفق العام صايد المصطية، وبطبيعة اليام تيلدد القلوانين 

 يق التقاضي باسم الجهة اإلدارلة .والطوا م السططة الم تصة التي يكون لها 
 

 
 
 

 المبين الثالن
 تظطم صايد الشأن

 

                              
 .  الرراق م  القننو  المدن   106 المندة - 1
 .  الرراق م  القننو  المدن   46المندة  - 2
 . الرراق م  القننو  المدن   48المندة   - 3
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يعد أسطود التظطم اإلداري أيد الوسا ، التي يمنيها المشرع لألفراد لطمطالبلة  
جعلل، طرلللق الللتظطم مللن  التشللرلعا   , ومللنبعللدوم اإلدارة عللن قللرار ات ءتلله بيقهللم 

كن بعد ءلك قبوم الطعون الموجهلة ضلد اإلداري أمرا البد من سطوكه ابتداً  ، ل ي يم
المشللرع العراقلي يينملا اشللترط  والو ملا تططبلهالقلرارا  اإلدارللة أملام القضللا  اإلداري 

قبللوم الطعللن فللي القللرار اإلداري أمللام ميكمللة القضللا  اإلداري أن يكللون الطللاعن قللد ل
 ( . 1سطك طرلق التظطم أمام اإلدارة )

 
ه ططللد يتقللدم بلله صللايد الشللأن إلللر عللرف الللتظطم اإلداري بأنللويمكللن ان ن 

 النظر يططد فيه إعادة لها الجهة اإلدارلة التي أصدر  القرار أو إلر الجهة الر اسية 
 .سيبه أو تعديطه او  بالغا هفي القرار اإلداري 

  
يطجلأ إليله صلايد المصلطية لمطالبلة اإلدارة  قد يكون ا تيارللا عنلدما التظطم و 

أن يطزمله القلانون بلءلك. واللتظطم اال تيلاري الو األصل، بإعادة النظر في قرارالا دون 
 في فرنسا ومصر يين أن القاعدة فيها أن التظطم او أمر ا تياري .

يطلزم القلانون تقديمله إللر الجهلة اإلدارللة  عندما  وجوبيا التظطم كما قد يكون 
صايبة القرار ولرتد عطر إرفالله رفلط قبلوم اللدعوى. وال يأ لء المشلرع فلي فرنسلا 
 ومصللر بللالتظطم الوجللوبي إال فللي يللاال  اسللتثنا ية نصلل  عطللر وجللود اسللتنفاءاءا

 (.2لطرلق قب، مراجعة القضا . )
 

                              
 . 154صنلح إبراهيم اممد المتيوت ر شرو  الار  أمنم ممكمة القضن  اددار  ف  الرراأر مصدر سنبقر ص -1

اشلتراف اللتظيم مل  عللدد  1972( لسلنة 47( مل  قلننو  مجيلس الدوللة رقلم )12الملندة ) فل مصلر  فل  نلص المشلرع-(2)
 . م  القراراف المتريقة بنلوظيفة الرنمة قب  رفع دعوى ادلان  بصددهن
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و(  ملن  /البنلد ثانيلًا /7فلي الملادة)اشلترط المشلرع العراقلي  فقلدفي العرا   و 
اللتظطم الوجلوبي للدى الجهله االدارللة الم تصله قانون مجطد شلورى الدوللة المعلدم 

انله )يشلترط قبل، تقلديم االلغا  امام ميكمة القضلا  االداري فقلد ورد قب، رفع دعوى 
عن للدى الجهلة اإلدارللة الم تصلة االطعن أمام ميكمة القضا  اإلداري أن يتظطم الط

التلي عطيهللا أن تبلل  فلي الللتظطم وفقللًا لطقلانون  للالم ثالثللين يوملًا مللن تللارلخ تسللجي، 
ه تقللوم ميكمللة القضللا  اإلداري الللتظطم لللديها وعنللد عللدم البلل  فللي الللتظطم أو رفضلل
 بتسجي، الطعن لديها بعد استيفا  الرسم القانوني(.

واءا االتجا  من المشرع انما اراد به فسم المجام لالدار  التلي اصلدر         
عالجلة عيوبله بالغا له او تعديطله اءا مالقرار او الجهه الر اسيه لها مراجعلة القلرار , و 

م للالف لطقللانون . وبللءلك ينتهللي النللزاع بشللأنه بطرلللق  تبللين لهللا ان القللرار معيللد او
ايسللللر دون ياجللللة الللللر التقاضللللي و اضللللاعة الوقلللل  والجهللللد وايللللراج االدارة امللللام 

 ( 1القضا .)
الءي اشلترطة المشلرع العراقلي لططعلن فلي  التظطم الوجوبر ان ونرى            

التمهيديللة فللال  را يجعلل، القللرار المططللود الطعللن ضللد  مللن قبيلل، القللرا القللرار االداري 
يتر يسطك صايد الشأن طرلق التظطم ومن ثم الطعن فلي  بااللغا يجوز الطعن فيه 
 .القرار الصادر فيه
عطر انه ويتر التتمادى االدارة في اطالة مدة النظر فلي اللتظطم للدى          

  التظطم دون ان تجيد عنله السلططامن تسجي، يومًا  ثالثينيعتبر فوا   هاناالدارة ف
امللام ميكمللة االدارلللة بمثابللة قللرار بالرفلللط ويكللون ميعللاد رفللع الللدعوى فللي الطعللن 

                              
كييلللة –مجيلللة الريلللوم القننونيللله –مجيلللس شلللورى الدوللللة وملللييد القضلللن  االدار   –د. عصلللنم عبلللد الوهلللنا البر نجللل   - 1

 166ص 1990ننو  جنمرة باداد الردد االو  الق
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, او يوملًا الملءكورة ملدة الثالثلينستين يومًا من تارلخ انقضا  القضا  االداري  الم 
 من تارلخ رفط التظطم رفضا صرليا .

ومللن الجللدير بالللءكر ان المشللرع العراقللي لللم يطللزم صللايد الشللأن ان           
قب، الطعن في صية القرار االداري املام  ظطم من القرار االداري   الم فترة ميددة يت

,بلل، تللرك للله ال يللار بعللد تبطغللة او عطملله بللالقرار االداري ان ميكمللة القضللا  االداري 
ي تار وق  تقديم التظطم . واءا االتجلاة معيلد ملن ييلن انله يتلرك المرا لز القانونيلة 

 ر مع االستقرار الواجد في العم، االداري .معطقة مد  طولطة واءا يتناف
كما ان المشرع لم يشترط التظطم الوجلوبي فيملا يتعطلق برفلع اللدعاوى          

 .المتعطقة بيقو  ال دمة المدنية امام مجطد االنظباط العام
 قب، الطعن في القرار االداري ال لاي بفلرط العقوبلة  اشترط رير ان المشرع

 لالم ثالثللين يومللا ملن تللارلخ تبطيلل  الموظللف  ة التللي اصللدرتههللجاللتظطم منلله امللام ا
هه الب  في اللتظطم  لالم ثالثلين يوملا ملن تلارلخ جبقرار فرط العقوبة وعطر اء  ال

الللتظطم وعنللد عللدم البلل  يعللد ءلللك رفضللا لطللتظطم يجللوز عنللد  الطعللن لللدى مجطللد 
 (1)لطتظطم. االنضباط العام  الم ثالثين يوما من تارلخ الرفط الصرلم او اليكمي

 وعطر اي يام ويتر يقوم التظطم بدور  يجد توفر شروط معينة اي ن      
ان يقدم التظطم من صايد الشأن الءي اثر القرار الملتظطم منله فلي مركلز   -1

 القانوني أو من نا به القانوني اءا ما كان ناقي االاطية .
لتظطم اللوال ي أو ان يوجه التظطم الر مت ء القلرار نفسله والو ملا يعلرف بلا -2

يوجلله الللر ر لليد مت للء القللرار واللو مللا يللدعر بللالتظطم الر اسللي أو يقللدم الللر لجنللة 
 مت صصة بالنظر في التظطم فيدعر بالتظطم الر الطجان االدارلة .

                              
 1991ي فل  14فن  انو  هنض اط فوف س هيتصيل صهيقطاع هيةا  هيمةتل   و 9ثانةا  /15مفظر هيمادة ) - 1
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يجللد ان يكللون الللتظطم مللن القللرار مجللديًا . أي ان يكللون فللي وسللع االدارة  -3
ه أو سليبه فلال يجلوز اللتظطم ملن قلرار منلع المقدم اليها التظطم تعدي، القلرار أو الغا ل

 القانون التظطم منه .
ان يكون التظطم واضليًا ودااًل عطلر القلرار المطعلون فيله وان يبلين مقدملة  -4

انه يررد في الغا  او سيد أو تعدي، القرار المتظطم منه وبيان اوجه القصلور التلي 
ى االدارة الللر العللدوم عللن تطيللق اللءا القللرار. امللا اءا لللم تتضللمن عبللارا  الللتظطم دعللو 

القرار بأن ا تفر بططد الشفقة والعطف من الجهة االدارلة الم تصة فأن الءا ال يعلد 
 (.1تظطمًا وال يؤدي الر قطع ميعاد دعوى االلغا  )

ان يقع التظطم عطر قلرار اداري نهلا ي صلدر فعلاًل ، فلال يجلوز اللتظطم ملن  -5
 (.2ار او من قرار اداري رير نها ي )االعمام التيضيرلة التي تسبق اصدار القر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 . 67ص –المصدر السنبق  –د. مممد رفرف عبد الوهنا ر د. مسي  عثمن  مممد عثمن   ( 1)
 . 380ص المصدر السنبق ر –د. صبيح بشير مسكون   ( 2)
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 الرابعالمبين 

 الشروط المتعطقة بميعاد رفع الدعوى 
 

يرصًا من المشرع عطر استقرار األوضاع اإلدارلة والمرا ز القانونية يدد ملددًا 
معينة يتوجد عطر الطاعن االلتزام بها، واء  المدد من النظام العام ال يجوز االتفا  
عطر م الفتها و وال يجوز بعد فواتها أن يقب، القضا  الطعن الموجه ضد القرارا  إء 
تصبم اء  القرارا  يصينة عطر اإللغا ، وعطر الميكمة أن تقضي من تطقا  نفسها 

 بعدم قبوم الدعوى إءا ما رفع إليها طعن في قرار إداري بعد فوا  اءا الميعاد . 
يسللعر دا مللًا إلللر التوفيللق بللين المصللطية وعنللدما ييللدد المشللرع اللء  المللدة 

ال اصة لططاعن والصالم العام، فالمصطية ال اصة تقتضي أن يمنم المشلرع األفلراد 
وقتًا كافيًا لططعن في القلرارا  اإلدارللة، بينملا يتططلد الصلالم العلام أن ال تطلوم الء  

اإلدارللللة الملللدة وأن ال تبقلللي أعملللام اإلدارة مهلللددة باإللغلللا  وأن تسلللتقر األوضلللاع 
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وتتيصن القرارا  اإلدارلة لءلك نجد المشرع رالبًا ما يعمد إلر تيديد مواعيلد قصليرة 
 األج، . 
 

 المططد األومن بد  ميعاد الطعن
ا تطف  التشرلعا  في تيديد مدة الطعن في دعوى اإللغا  فقد يدداا المشرع 

لدوللللة اللللءي أعلللاد تنظللليم مجطلللد ا 31/7/1945الفرنسلللي فلللي األملللر الصلللادر فلللي 
الفرنسي بشهرلن من تارلخ نشر القرار اإلداري المطعون فيه في الجرلدة الرسمية أو 

 (1النشرا  التي تعتمداا المصالم أو إعالن صايد الشأن به . )
 1972لسلنة  47ملن قلانون مجطلد الدوللة رقلم  24وفي مصلر نصل  الملادة 

ا  اإللغلا  سلتون يوملًا عطر أنن م ميعاد رفع الدعوى أمام الميكمة فيما يتعطق بططبل
ملن تلارلخ نشللر القلرار اإلداري المطعلون فيلله فلي الجرللدة الرسللمية أو النشلرا  التللي 

 تصدراا المصالم العامة أو إعالن صايد الشأن م . 
 

أما في العرا  فنجد أن اليالة ت تطف يين أن المشرع العراقي لم ييدد سرلان 
ار اإلداري أو إعالنلله )التبطيلل ( بيسللد ميعللاد إقامللة دعللوى اإللغللا  بتللارلخ نشللر القللر 

نما يدد اءا السلرلان ملن تلارلخ تقلديم اللتظطم ملن قبل، صلايد المصلطية  األيوام، وا 
البنلللد ثانيلللًا ف و( ملللن قلللانون مجطلللد شلللورى الدوللللة المعلللدم  /7ييلللن أن )الملللادة 

اشللترط  قبلل، إقامللة الللدعوى أمللام ميكمللة القضللا  اإلداري أن يللتظطم صللايد الطعللن 

                              
والخنص بتمديد مدد رفع الدعنوى أبقى الوضلع السلنبق فل  ظل  الملر  7/6/1956القننو  الصندر ف  فرنسن بتنرمخ  - 1

ومللدد مللدد التقنضلل  وجري للن جميرللًن شلل رم  كقنعللدة عنمللة لجميللع الللدعنوى عللدا مللن نللص  31/7/1945الصللندر فلل  
 .  11/1/1965عييه صرامة وكذلك فر  المرسوم الصندر ف  

- Andre de laubadere op – cit رP 557-558  . 
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ة اإلدارلللة الم تصللة والتللي يجللد عطيهللا أن تبلل  فللي الللتظطم  للالم ثالثللين لللدى الجهلل
يومًا من تارلخ تسلجي، اللتظطم للديها فلإءا ملا انتهل  الء  الملدة دون أن تقلوم اإلدارة 
بالب  في اللتظطم علد ءللك رفضلًا لطلتظطم وعطلر صلايد المصلطية إقاملة دعلوا   لالم 

لتي يدداا المشرع للودارة ل لي تبل  فلي ستين يومًا من تارلخ انتها  الثالثين يومًا ا
الللتظطم وفللي يالللة عللدم مراعاتلله اللء  المللدة فللان ميكمللة القضللا  اإلداري تقللرر عللدم 

اال ان صايد الشأن يستطيع المطالبلة بلالتعويط علن االضلرار التلي  قبوم الدعوى 
اصابته من جرا  القرار االداري المعيد املام القضلا  العلادي وللو انتهل  ملدة الطعلن 

  .بااللغا  امام ميكمة القضا  االداري 
ان المشرع العراقي لم يطلزم صلايد الشلأن ان يلتظطم ملن القلرار  وقد بينا سابقا

االداري   الم فترة ميددة ,ب، ترك له ال يلار بعلد تبطغلة او عطمله بلالقرار االداري ان 
ه يتلرك ي تار وق  تقديم التظطم . وسبق ان بينلا ان الءا االتجلاة معيلد ملن ييلن انل

المرا للز القانونيللة معطقللة مللد  طولطللة واللءا يتنللافر مللع االسللتقرار الواجللد فللي العملل، 
 االداري .

أما بالنسبة لططعن في القلرارا  ال اصلة بفلرط العقوبلا  التأديبيلة            
( من قانون انضباط ملوظفي الدوللة  2ف 15أمام مجطد االنضباط العام فان )المادة 

قد أوجد قب، تقديم الطعن للدى المجطلد اللتظطم ملن  1991عدم الم ( لسنة 14رقم )
القرار للدى الجهلة التلي أصلدرته  لالم ثالثلين يوملًا ملن تلارلخ تبطيل  الموظلف بقلرار 
فرط العقوبة وعطر الجهة المءكورة الب  في بالتظطم  الم ثالثلين يوملًا فلإءا انتهل  

( 3الء  الياللة فلان الفقلرة )اء  المدة دون أن تب  فيه عد ءلك رفضلًا لطلتظطم، وفلي 
مجطلد االنضلباط العلام  لالم  للدىمن ني المادة الملءكورة تشلترط أن يقلدم الطعلن 

 ثالثين يومًا من تارلخ تبطي  المتظطم برفط التظطم يقيقة أو يكمًا. 
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فللي يللين لللم يسللتطزم المشللرع الللتظطم مللن القللرارا  المتعطقللة بيقلللو          
لسللنة  24( مللن قللانون ال دملله المدنيللة رقللم 59ادة )ال دمللة المدنيللة فقللد اوجبلل  الملل

الطعللن امللام مجطللد االنضللباط العللام  للالم مللدة ثالثللين يومللا مللن تللارلخ تبطلل   1960
 الموظف بالقرار اءا كان دا ، العرا  وستين يوما اءا كان  ارج العرا .

 
 
 

 المططد الثانين تجاوز ميعاد الطعن باإللغا 
مللدة الطعللن وجعطهللا سللتين يومللًا مللن تللارلخ عطللر الللررم مللن أن القللانون يللدد 

فلأن انلاك يلاال  انتها  مدة الثالثين يوما المقررة لطب  فلي اللتظطم يقيقلة او يكملا 
 (1) معينة تؤثر في اءا الميعاد وتعم، عطر إطالته وسنعرط ألام اء  الياال  .

  
 

 القوة القاارةن -أوالً 
إقاملة اللدعوى أملام القضلا   القوة القاارة تيوم بين المدعي وبين قدرته عطلر

لءلك استقر القضلا  اإلداري فلي م تطلف اللدوم عطلر أن تقلف الملدة الميلددة لططعلن 
 وال يبدأ سرلان مدة الطعن باإللغا  إال بعد زوام اء  القوة القاارة . 

ويقصد بالقوة القاارة ك، عءر قهلري ريلر متوقلع يمنلع صلايد المصلطية ملن 
 كون يصوم اءا العءر بسبد  طأ صايد الشأن . رفع دعوا  إلر القضا  وال ي

                              
اللذ  يقالع  االلالن ر واللتظيم دعلوى  ميرلند  يقالع  استقر القضن  اددار  ف  فرنسن و مصر عيلى أ  اللتظيم اددار   - 1

واليمكللل    ميرلللند اللللدعوى هلللو اللللتظيم اددار  الو  وال قيملللة بأيلللة تظيملللنف المقلللة عيلللى اللللتظيم اللللذ  قلللدم لو  ملللرةر
 عتبنر التظيم ف  الرراأ قنارن لميرند الار  النة  شر  م  شرو  قبو  الدعوى .ا 
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ولترتد عطر القوة القاارة تجميد الميعاد أو وقفه عن السلرلان والءا يعنلي أنله 
يتعللين ايتسللاد المللدة السللابقة عطللر قيللام القللوة القللاارة ثللم إ مالهللا بعللد زوالهللا يتللر 

ديللد  واللو مللا ي تطللف عللن انقطللاع الميعللاد ييللن تبللدأ مللدة ج(  1نهايللة الميعللاد . )
 لططعن بعد زوام سبد االنقطاع  وال يتم ايتساد المدة السابقة عطية.

والقضا  او الءي ييدد توفر أو عدم توفر القلوة القلاارة، مست طصلًا ءللك ملن 
ظللروف كلل، قضللية، وفللي اللءا المجللام قضلل  الميكمللة اإلدارلللة العطيللا فللي مصللر بللأن 

القاارة التلي تمنلع العامل، ملن المرط العقطي من األعءار التي ترقر إلر مرتبة القوة 
( كلءلك قضل  بلأن االعتقلام يمثل، قلوة 2مباشرة دعوى اإللغا  في ميعاداا القانوني،)
 ( 3قاارة من شأنها أن توقف سرلان التقادم . )

الصلادر  في يكمهلا الهي ة العامة لمجطد شورى الدولة قض المجام وفي اءا
ءر يقطللع مللدة الطعللن امللام بللان اليللرد وعللدم اسللتتباد االمللن علل  12/7/2004فللي

) لدى التلدقيق والمداوللة وجلد  الهي لة العاملة فلي ميكمة القضا  االداري فقد ورد ن
مجطللد شللورى الدولللة أن الطعللن التميللزي مقللدم ضللمن المللدة القانونيللة قللرر  قبوللله 
شكاًل ولدى عطف النظر في اليكم المميلز وجلد انله ريلر صلييم وم لالف لطقلانون، 

ورد تظطملله بتللارلخ  18/11/2003قللدم الللتظطم بتللارلخ  ...ميز( ءلللك أن المللدعي)الم
 12/2/2004ميكملللة القضلللا  اإلداري بتلللارلخ املللام وأقلللام اللللدعوى  22/11/2003

 2003 /20/3ونظرًا لطظلروف ريلر االعتياديلة التلي ملر بهلا القطلر  لالم الملدة ملن 
ألملللن نتيجلللة اليلللرد وملللا تالالللا ملللن أعملللام وعلللدم اسلللتتباد ا 31/12/2003لغايلللة 

                              
 . 199ص – 1984 –منشأة المرنرف ادسكندرمة  –المنن عنف اددارمة  –د. سنم  جمن  الدي   - 1

 . 127ص  –المجموعة  3/12/1971أ جيسة  23لسنة  352ار  إدار   - 2

 . 8/5/1994 أ جيسة 39لسنة  1566ار  إدار   - 3
 . 602ص  –المصدر السنبق  –د. منهر أبو الريني   -
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و طورة التنق، وصعوبة مراجعة الميا م ودوا ر الدولة ويين سبق لطهي ة العامة في 
مجطللد شللورى الدولللة أن ات للء  قللرارا  عللدة بعللدم التقيللد بالمللدد القانونيللة لططعللن 
الملللءكور أعلللال  تطبيقلللًا لقواعلللد العداللللة ف لللان عطلللر الميكملللة ماليظلللة الللء  الجهلللة 

الطعلن بلالقرار اإلداري الصلادر اعتبلارًا ملن تلارلخ وايتساد مدة السلتين يوملًا لتقلديم 
عططة رسمية ونظلرًا لقيلام الملدعي )المميلز( 1/1/2004باعتبار أن يوم  2/1/2004

فيكللون قللد أقامهللا ضللمن مللدة السللتين  12/2/2004بتقللديم طعنلله إلللر الميكمللة فللي 
مجطللد ( مللن قللانون 7يومللًا المنصللوي عطيهللا فللي البنللد)ثانيًا الفقللرة ز( مللن المللادة )

وبنلاً  عطللر مللا تقلدم قللرر نقلط اليكللم المميللز  1979( لسللنة65شلورى الدولللة رقلم )
عادة الدعوى إلر ميكمتها لطفص، فيها وفق ما يتراى لها من أسباد   ( 1()…وا 

 رفع الدعوى إلر ميكمة رير م تصةن -اً نيثا
جرى القضا  اإلداري في فرنسا ومصر عطر أن رفع الدعوى أمام جهة قضا ية 

( ويسلللتمر الللءا 2م تصلللة يقطلللع سلللرلان ملللدة الطعلللن أملللام القضلللا  اإلداري )ريلللر 
االنقطاع يتر صدور يكلم بعلدم اال تصلاي وصليرورته نها يلًا ييلن يسلري الميعلاد 

( واليكملة 3الجديد. وال يؤثر اءا ال طأ فلي اال تصلاي فلي الميعلاد إال ملرة وايلدة )
للدعوى قلد كشلف علن رربتله فلي من اءا االنقطاع في الميعاد ال ترجع إلر أن رافع ا

نما الن الدعوى في اء  اليالة الي بمثابلة تظطلم قلدم  مهاجمة القرار المطعون فيه وا 
 في الميعاد لودارة.

                              
 غير منشور    12/7/2994الصندر ف   2004إدار /تميي //15( قرار مجيس شورى الدولة المرقم 1)

 .  214ص  –المصدر السنبق  –د. عثمن  خيي   - 2

 .  214ص  –المصدر السنبق   -د. عثمن  خيي   - 3
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ويشترط في رفع الدعوى إللر ميكملة ريلر م تصلة يتلر يكلون صلاليًا لقطلع 
أي  ميعاد دعوى اإللغا  أن يتم رفع الدعوى في الميعاد  العلادي لرفلع دعلوى اإللغلا 
  الم مدة الستين يومًا من تارلخ نشر القرار أو إعالنه أو العطم به عطمًا يقينيًا.

وكءلك يجد أن يبين رافع الدعوى انه ي تصم جهة اإلدارة التي أصلدر  القلرار 
أو الجهة اإلدارلة الرأسية لها ويططد فيها إلغا  القرار أو تعديطه، فمن الضروري أن 

دعر و إال فطللن يكللون للله اثللر قياسلليًا بالتظطمللا  المقدمللة  يصلل، إلللر اإلدارة ططللد الملل
 إلر جها  إدارلة م تصة.
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 ططد المساعدة القضا يةن -ثالثا
قد يررد الفرد بالطعن أمام القضا  اإلداري إال أنله ال يمطلك مصلارلف اللدعوى 
ول للي ال تللءاد يقوقلله سللدى يتقللدم بططللد المسللاعدة القضللا ية ألعفا لله مللن الرسللوم 

وفي اء  اليالة ينقطع ميعاد رفع الدعوى، ويظ، اءا الميعاد مقطوعًا يتر  القضا ية
 (1يصدر القرار في ططد اإلعفا  من الرسم . )

وقللد سللاوى القضللا  اإلداري المقللارن مللن ييللن األثللر بللين ططللد اإلعفللا  مللن 
الرسوم القضا ية والتظطم، إء يقف سرلان الميعاد ما دام  الجهة القضا ية الم تصة 

في ططد اإلعفا ، ول لن إءا ملا صلدر القلرار وجلد رفلع اللدعوى  لالم السلتين  تبين
 ( 2يومًا التالية لصدور  . )

 
 المططد الثالنن أثر انتها  ميعاد الطعن

إءا مللا انقضللر ميعللاد الطعللن باإللغللا ، سللقو اليللق فللي رفللع دعللوى اإللغللا  
د اللءا الميعللاد وأصللبم القللرار اإلداري ميصللنًا، فللإءا رفللع صللايد الشللأن الللدعوى بعلل

فطجهللة اإلدارة أن تللدفع بعللدم قبللوم الللدعوى، إال أن اللءا المبللدأ للليد مططقللًا ولجللد 
 التمييز في اءا المجام بين القرارا  الفردية والقرارا  التنظيمية . 

 
 القرارا  الفرديةن -أوالً 

إءا كللان القللرار اإلداري فرديللًا امتنللع عطللر األفللراد الطعللن فيلله بعللد فللوا  ميعللاد 
عللن، وكللءلك ال تسللتطيع اإلدارة أن تسلليبه أو تطغيلله إءا مللا رتللد يقوقللًا مكتسللبة، الط

                              
1- Andre de laubadere Op cit P 560  . 

. أشللنر إليلله د. مللنهر أبللو  14/12/1957أ جيسللة  2لسللنة  1655مكللم الممكمللة اددارمللة الرييللن ارلل  إدار  رقللم  - 2
 .   577ص  –المصدر السنبق  –الريني  
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يفاظًا عطر المصطية العامة التي تتططلد اسلتقرار األوضلاع اإلدارللة وللو كلان القلرار 
 رير مشروع. 

ومللع ءلللك فقللد اسللتقر القضللا  اإلداري فللي فرنسللا ومصللر عطللر اسللتثنا  بعللط 
 بررم انقضا  مدة الطعن ومنها نالقرارا  وأجاز سيبها أو إلغا ها 

القلللرارا  المقيلللدة لطيرللللةن أجلللاز القضلللا  إداري الطعلللن بلللالقرارا  اإلدارللللة -1
(، فإءا أوقلف شل ي دون أن يكلون قلرار 1المقيدة لطيرلة ررم انقضا  مدة الطعن )

توقيفه مشروعًا يستطيع الطعن في اءا القرار دون التقيد بمدة الطعن الميددة قانونًا 
 .ام الش ي موقوفاً ما د

القرار المنعدمن يسلتثنر ملن التقيلد بميعلاد الطعلن باإللغلا  الطعلن بلالقرارا  -2
المعدومللة، فللإءا أصلليد القللرار اإلداري بعيللد جللواري مللن شللانه أن يجللرد القللرار مللن 
صفته كتصرف قانوني لينزم به إلر مرتبة العم، المادي، عنداا يجلوز للءوي الشلأن 

 دون التقيد بالمواعيد واإلجرا ا  المقررة لرفع دعوى اإللغا .الطعن في اءا القرار 
 

ومن قبي، القرار المنعدم القرار اللءي يصلدر ملن فلرد علادي أو ملن اي لة ريلر 
م تصة بإصدار  أصاًل أو أن يصدر عن سططة في أملور الي ملن ا تصلاي سلططة 

 أ رى . 
ي شلك، اإلفصلاا القرارا  السطبيةن القرار السطبي او ءلك اللءي ال يصلدر فل-3

الصرلم عن إرادة بإنشا  المركز القانوني أو تعديطه أو إنها ه، ب، تت ء اإلدارة موفقًا 
سطبيًا من التصرف في أمر كان الواجد عطر اإلدارة أن تت ء إجراً  فيه طبقًا لطقانون 

                              
 . 332منجد راغا الميو ل المصدر السنبق ل ص  - 1
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والطللوا م، فسللكو  اإلدارة عللن اإلفصللاا عللن إرادتهللا بشللك، صللرلم يعللد بمثابللة قللرار 
 .ستمر ال يتقيد بمعياد معين لططعنإداري م

القرارا  اإلدارللة المبنيلة عطلر سلططة مقيلدةن القلرارا  اإلدارللة التلي تصلدر -4
بنللاً  عطللر سللططة مقيللدة بييللن ال يتللرك المشللرع لللودارة يرلللة التقللدير فيهللا، يكللون 
لودارة أن ترجلع فلي الء  القلرارا  إءا أ طلأ  فلي تطبيلق القلانون دون التقيلد بملدة، 

 .لك يجوز لألفراد أن يطعنوا في مث، اء  القرارا  دون التقيد بمدة الطعن باإللغا كء

 
 القرارا  التنظيميةن -ثانياً 

أطرد  أيكام مجطد الدولة الفرنسي زمنًا طوياًل عطر رفط طعون اإللغا  في 
القللرارا  التنظيميللة عطللر أسللاد أنهللا تقللوم بيسللد األصلل، فيهللا عطللر إنشللا  وتعللدي، 

نهلللا  ال مرا لللز القانونيلللة العاملللة ريلللر الش صلللية ولهلللءا فأنهلللا ال تصلللطم موضلللوعًا وا 
 لطعون اإللغا  . 

تغير موقف  المجطد فقرر باطراد أنه عطر الررم من  1907رير أن منء عام 
الطبيعة التشلرلعية لطلوا م فأنهلا ملا تلزام بيكلم مصلدراا أعملااًل إدارللة تصلطم بلءاتها 

 (  1لططعن باإللغا  . )
العاملة المسلتقرة بالنسلبة لطقلرارا  التنظيميلة أن اإلدارة تمطلك تعلديطها  والقاعلدة

لغا ها في أي وق  ومن دون التقيد بمواعيد الطعلن، عطلر اعتبلار أنهلا توللد مرا لز  وا 
قانونية موضوعية عاملة وال تنشلئ بلءاتها يقوقلًا مكتسلبة يمكلن أن ييلتج بهلا عطلر 

 اإلدارة . 

                              
2- Gean Rivero op cit P 264  . 
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القضللا  اإلداري فللي فرنسللا ومصللر عطللر أن  أمللا بالنسللبة لألفللراد فقللد اسللتقر
انتهللا  ميعللاد الطعللن ال يمنللع مللن أمكللان تقللديم الططللد إلللر اإلدارة إلعللادة النظللر فللي 
القللرار الال يللي ثللم الطعللن فللي رفللط اإلدارة لهللءا الططللد فللي يللاال  معينللة منهللا ن 
صدور تشرلع اليق عطر الال يلة يتعلارط ملع الال يلة، وياللة تغيلر األسلباد التلي 

 (  1صدر  الال ية عطر أساسها .)
كمللا يمطللك األفللراد الطعللن بالال يللة بطرلللق ريللر مباشللر ودون التقيللد بميعللاد 
اإللغا  عند تطبيقها عطلر اليلاال  الفرديلة أي بططلد إلغلا  القلرارا  الفرديلة الصلادرة 

 تطبيقًا لال ية المعيبة. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              
3- Andre de laubadere Op cit P 586-587 .  
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 الفص، الثاني
 أوجه الطعن باإللغا 

 
يبيللن القضللا  اإلداري فللي ا تصاصلله بنظللر الللدعوى وتللوفر الشللروط بعللد أن 

الشلكطية لقبولهلا، ينتقل، إللر فيلي موضلوع اللدعوى والبيلن فلي أوجله إلغلا  القللرار 
 المطعون فيه وا،  الف القانون أو وافقه . 

وقد ظهر  أوجله اإللغلا  أو األسلباد التلي يسلتند إليهلا الطلاعن إللغلا  القلرار 
طللد الدوللة الفرنسللي  لالم تطللور تلدرلجي طوللل، . وأوم ملا ظهللر اإلداري بجهلود مج

فيها عيد عدم اال تصاي ثم ظهر عيد الشك، ثم عيلد الغايلة أو انيلراف السلططة 
ثم عيد المي، أو م الفة القانون بلالمعنر الضليق، وأ يلرًا عيلد السلبد اللءي ظهلر 

 ( 1متأ رًا . )
ءا كللان ظهللور أوجلله اإللغللا  فللي فرنسللا بفضلل، الق ضللا ، فللإن ظهوراللا فللي وا 

 كان دفعة وايدة بني المشرع .  العرا ( و 2مصر)
لسلنة  106في المادة السابعة / ثانيًا من  القانون رقلم  العراقيفقد ني المشرع 

 ن(  1979لسنة  65)قانون التعدي، الثاني لقانون مجطد شورى الدولة رقم  1989
 )) يعتبر من اسباد الطعن بوجه  اي ما يطين 

 يتضمن االمر او القرار  رقًا او م الفة لطقانون او االنظمة والتعطيما .  ان -1

                              
1- De Laubadere op .cit ،p 266  . 

المصللر  : ي يشللتر  فلل  ايبللنف إلاللن  القللراراف  1972لسللنة  47تللنص المللندة الرنشللرة ملل  قللننو  مجيللس الدولللة رقللم  - 2
لخالأ اددارمة الن نئية ا  يكو  مرجع الار  عدم االختصنص او عيبًن ف  الشك  أو مخنلفلة القلواني  أو اليلوائح أو ا

 ف  تابيق ن أو تأومي ن أو إسن ة استرمن  السياة ي . 
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ان يكللون االمللر او القللرار قللد صللدر  الفللًا لقواعللد اال تصللاي او معيبللًا فللي  -2
 شكطه. 
ان يتضمن االمر او القرار  طأ في تطبيق القوانين او االنظمة او التعطيما   -3

استعمام السططة ويعتبر في يكم القرارا  او  او تفسيراا او فيه اسا ة او تعسف في
االوامر التي يجوز الطعن فيها رفط او امتناع الموظف او الهي ا  في دوا ر الدولة 

 والقطاع االشترا ي عن ات اء قرار او امر كان من الواجد عطيه ات اء  قانونًا ((. 
جلله الطعللن او او عيللود القللرار اإلداري  وفللي اللءا الجللز  مللن الدراسلله سللنبين فللي

 بااللغا  امام ميكمة القضا  االداري.
 

 المبين األوم
 عيد عدم اال تصاي

 
عيللد عللدم اال تصللاي أوم العيللود التللي أ للء بهللا مجطللد الدولللة الفرنسللي 
لططعن باإللغا  لما يتمتع بله ملن أاميلة كبيلرة ل ونله يتعطلق بتيديلد ا تصاصلا  كل، 

يلود القلرار اإلداري وضلويًا ملن موظف عام أو اي ة إدارلة ملن جهلة، وألنله أ ثلر ع
 جهة أ رى . 

فمن الجدير بالءكر أن توزلع اال تصاصلا  بلين الجهلا  اإلدارللة ملن األف لار 
األساسللية التللي يقللوم عطيهللا نظللام القللانون العللام ولراعللي فيهللا مصللطية اإلدارة التللي 
ر تستدعي أن يتم تقسيم العم، يتر يتفر  ك، موظلف ألدا  المهلام  المناطلة بله عطل

أفض، وجه، كما أن قواعلد اال تصلاي تيقلق مصلطية األفلراد ملن ييلن أنهلا تسله، 
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توجه األفراد إللر أقسلام اإلدارة الم تطفلة وتسلاام فلي تيديلد المسلؤولية الناتجلة علن 
 ممارسة اإلدارة لوظيفتها . 

 المططد األومن تعرلف عيد عدم اال تصاي
اال تصلاي فلي دعلوى  استقر الفقه والقضلا  اإلداري عطلر تعرللف عيلد علدم

اإللغللا  بأنلله عللدم القللدرة عطللر مباشللرة عملل، قللانوني معللين ألن المشللرع جعطلله مللن 
  ( 1ا تصاي سططة أ رى طبقًا لطقواعد المنظمة لال تصاي . )

وبسبد اءا التعرلف فقد شلبه بعلط الفقهلا  قواعلد اال تصلاي فلي القلانون 
يقلوم فلي األسلاد عطلر القلدرة  العام بقواعد األاطية فلي القلانون ال لاي ألن كالاملا

 عطر مباشرة التصرف القانوني . 
إال أن اال تالف يتضم من يين المقصود في كل، منهملا، فالهلدف ملن قواعلد 
اال تصاي او يماية المصطية العامة أما قواعلد األاطيلة فالهلدف منهلا الو يمايلة 

األاطيللة  الشلل ي ءاتلله، كمللا أن األاطيللة فللي القللانون ال للاي اللي القاعللدة أمللا عللدم
 فاستثنا  عطر اء  القاعدة. 

ول تطللف اال تصللاي عللن ءلللك فللي أنلله يسللتند دا مللًا إلللر القللانون الللءي يبللين 
يللدود أمكللان مباشللرة العملل، القللانوني وأن سللبد عللدم األاطيللة يتركللز فللي عللدم كفايللة 
النضوج العقطي لطش ي بينملا يكلون اللدافع فلي تيديلد اال تصلاي الو العمل، عطلر 

 ( 2العم، بين أعضا  السططة اإلدارلة . )الت صي وتقسيم 

                              
 .  24ص  –المصدر السنبق  –د. مممد منهر أبو الريني   - 1

 .  65ص – 1993عمن   –الابرة الولى  –القرار اددار   –د. خنلد سمنرة ال عب        

 ينظر :  - 2
 .  73-72ص – 1989 –رية دار المابوعنف الجنم –قضن  ادلان   –د. ممس  خيي    -
 . 411ص  – 1979القضن  اددار  ومجيس الدولةر منشأة المرنرفر  –د. مصافى أبو  مد ف م    -
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عيللد الوييللد الللءي يتعطللق بالنظللام العللام الولتميللز عيللد عللدم اال تصللاي بأنلله 
( ولترتللد عطللر ءلللك أن الللدفع بعللدم اال تصللاي ال يسللقو بالللد وم فللي موضللوع 1)

الدعوى ولجلوز إبلداؤ  فلي أي مريطلة ملن مرايطهلا وأن عطلر القاضلي أن ييكلم بعلدم 
 ا يًا ولو لم يثير  طالد اإللغا  . اال تصاي تطق

فضاًل عن أن قواعلد اال تصلاي ملن عمل، المشلرع وعطلر الموظلف أن ييتلرم 
نمللا شللرع  لتيقيللق  يللدود ا تصاصلله ألنهللا لللم ت للن قللد وضللع  لمصللطية اإلدارة وا 
الصلللالم العلللام، للللءلك ال يجلللوز للللودارة أن تتفللللق ملللع األفلللراد عطلللر تعلللدي، قواعللللد 

ارة أن تتنازم عن ا تصاي منيه لهلا القلانون أو تضليف اال تصاي وال يجوز لود
 ال تصاصاتها ا تصاي أ ر . 

كما استقر القضا  اإلداري عطر أنله ال يجلوز تصلييم عيلد علدم اال تصلاي 
ن جللاز أن تصللدر قللرارًا  أو تغطيتلله بقللرار اليللق مللن اإلدارة التللي تمطللك اال تصللاي وا 

 يوم صدور  .  جديدًا عطر الوجه الصييم ال ينتج أثر  إال من
 

 المططد الثانين صور عيد عدم اال تصاي
اتفق القضا  والفقه اإلدارلان عطر وجود صورتين لعيد عدم اال تصاي املا 
عيلللد علللدم اال تصلللاي الجسللليم والللو ملللا يعلللرف بارتصلللاد السلللططة، وعيلللد علللدم 

 اال تصاي البسيو . 
مجللرد واقعللة األوم يجعلل، القللرار منعللدمًا وفاقللدًا لصللفته كقللرار إداري ويصللبم 

مادية ال تطيقله يصلانة وال يزلل،  عيبله فلوا  معيلاد الطعلن فيله، أملا العيلد البسليو 

                                                                           
 .  290ص  –المصدر السنبق  –د. سييمن  مممد الامنو    -

3- Waline ،Droit administratnf – op. Cit – p 452 .  
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فيجع، من القرار بلاطاًل إال أنله ال يفقلد القلرار اإلداري مقوماتله ولتيصلن ملن اإللغلا  
 بمرور الستين يومًا الميددة لططعن فيه . 

 
 عيد عدم اال تصاي الجسيمن -أوالً 

ا  عطلللر عيلللد علللدم اال تصلللاي الجسللليم اصلللطالا م يططلللق الفقللله و القضللل
ارتصللاد السللططة م ويكللون مللن أثللر  فقللدان القللرار لصللفته وطبيعتلله اإلدارلللة فللال يعللد 
نملا يعلد القلرار معلدومًا ال تطيقله أيلة يصلانة وال يزلل،  باطاًل وقاباًل لولغلا  فيسلد وا 

، إء يمكلن سليبه انعدامه فوا  ميعاد الطعن فيله وال يتقيلد الطعلن فيله بشلرط الميعلاد
لغا   بعد انتها  ميعاد الستين يومًا الميددة لططعن .   وا 

وعطر الءا األسلاد فلأن تنفيلء اإلدارة لهلءا القلرار  يشلك، اعتلدا ر ماديلًا يسلمم 
لطقضا  العادي بالتصلدي لتقرللر انعدامله، وأن كلان المنطلق القلانوني السلطيم يفضلي 

ار اإلداري المعلدوم ألنله ال يترتلد عطيله إلر القوم بعدم قبوم دعوى اإللغلا  ضلد القلر 
 أي اثر قانوني . 

ومن انا القضا  اإلداري مستقر عطر قبوم الطعن ضلد القلرار اإلداري المعلدوم 
نما إلزالة الشبهة المتعطقة بمشروعيته .   ال لمجرد إلغا   وا 

 
اليللاال  التللي يمكللن اعتبللار القللرار مشللوبًا  القضللا  االداري المقللارن وقللد يللدد 

اللء  هللا بعيللد عللدم اال تصللاي الجسلليم أو ارتصللاد السللططة ونتنللاوم فيمللا يللأتي في
 .الياال  

 
 صدور القرار اإلداري من فرد عادي أو اي ة  اصةن -1
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في اء  اليالة يتد ، فرد عادي ال يتمتع بصفة الموظف في أعملام اإلدارة أو 
دارللة، فيعلد أن تتد ، اي ة  اصة في ءلك واي  تمطك يق مباشرة اال تصاصا  اإل
 القرار الصادر في اء  اليالة منعدمًا وال تترتد عطيه أية أثار قانونية . 

( ريللر أن مجطللد 1واللو مللا درج عطيلله القضللا  اإلداري فللي فرنسللا ومصللر )
 Lesالدولللللة الفرنسللللي اسللللتثنر مللللن اللللء  القاعللللدة يالللللة المللللوظفين الفعطيللللين 

Fonctrionsnaires de Fait  الش ي رير الم تي  والموظف الفعطي او ءلك
الءي لم يقطد الوظيفة أصاًل أو كان قلرار تقطلد  الوظيفلة معيبلًا ملن الناييلة القانونيلة، 

 ومع ءلك ت ون قراراته منتجه ألثاراا. 
وتقوم اء  النايية عطر أساد األ ء بفكرة الظاار في األيلوام العاديلة يمايلة 

ر  بمظهلر الموظلف العلام، لطغير يسن النية الءي يتعام، ملع الشل ي العلادي لظهلو 
وتقوم عطر أساد يالة الضرورة أو لتيقيق المصطية العامة في عدم توقف المرافق 

 العامة عن أدا  وظيفتها في الظروف االستثنا ية . 
وصار لهءا المبلدأ صلدى فطبلق فلي ألمانيلا فلي نهايلة اليلرد العالميلة األوللر 

فقد قلرر  1918جالد العمام سنة بصدد القرارا  التي ات ءتها مجالد المجندين وم
القضا  فيما بعد أن اء  المجالد كان  تتصلرف لتيقيلق المصلطية العاملة وقراراتهلا 

 صييية والدولة مسؤولة عنها . 
كءلك طبق اءا اليكم عطر القلرارا  التلي أصلدرتها لجلان التيرللر التلي ظهلر  

 .  1944في فرنسا بعد ايتالم األلمان لفرنسا عام 
 

                              
الرملل  اددار  ال يفقللد صللفته وال يكللو  مرللدومًن إال إذا كللن  مشللوبًن  قضللف ممكمللة القضللن  اددار  المصللر  : ي أ  - 1

بمخنلفلللة جسللليمةر ومللل  صلللورهن أ  يصلللدر  القلللرار مللل  فلللرد علللند  أو أ  يصلللدر القلللرار مللل  سلللياة فللل  شلللن  مللل  
 اختصنص سياة أخرى كأ  تتولى السياة التنفيذية عمًي م  اعمن  السياة القضنئية أو السياة التشرمرية ي . 
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 تدا  السططة التنفيءية عطر ا تصاي السططتين التشرلعية أو القضا يةناع -2

ييللدد المشللرع رالبللًا ا تصاصللا  كلل، سللططة مللن السللططا  الثالثللة التشللرلعية 
والقضلللا ية والتنفيءيلللة، فلللإءا أصلللدر  اإلدارة قلللرارًا فلللي موضلللوع الللو ملللن ا تصلللاي 

 ارتصاد السططة .  السططة التشرلعية أو القضا ية فإن قراراا اءا يكون من قبي،
فلللي العلللرا  للللم يتسلللنر لهلللا القضلللا  بهلللءا ميكملللة القضلللا  اإلداري  وملللع ان

 . فطيد فيها ما يشير الر سطوك طرلقا أ ر ال صوي
 
صدور القرار من جهة إدارلة اعتدا  عطر ا تصاي جهة إدارللة أ لرى ال تمل   -3

 إليها بصطةن
 تصللاي فللي نطللا  يكللون مرجللع العيللد فللي اللء  الصللورة انتهللاك قواعللد اال

 الوظيفة اإلدارلة، كما لو صدر الميافه قرارًا او من ا تصاي وزلر الثقافة . 
 ييلن الء  الفكلرة أيد  قراراته  في العام في العرا مجطد االنضباط وقد طبق 

)وييلن أن أملين بغلداد للم يكلن ملن اي لة  26/3/1995الصادر في في يكمه  قضر
ة كمللا ال يمطللك ت ولطهللا ويكللون األمللر اإلداري الللوزرا  فأنلله ال يمطللك اللء  الصللاليي

الصللادر بفصلل، الموظللف  قللد وقللع بنللاً  عطللر تللوام الموظللف اإلداري بأنلله يمطللك اللء  
السططة ، ويين ال ا تصاي إال بني فيكون يكمه يكم الغاصد لهء  السططة مما 
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ني يجع، القرار الصادر فيه مي، الطعن من القرارا  المعدومة ملن ييلن األثلر القلانو 
 (. 1وال ي ضع لمدة الطعن المقررة قانونًا( )

 
 
 

 عيد عدم اال تصاي البسيون -ثانياً 
عيللد عللدم اال تصللاي البسلليو ي تطللف عللن ارتصللاد السللططة أو عيللد عللدم 
نمللا يجعطلله قللاباًل  اال تصللاي الجسلليم فللي أنلله ال يللؤدي إلللر انعللدام القللرار اإلداري وا 

 بمقوماتله كقللرار إداري ولبقللر نافللءًا يتللر لولغلا  فقللو، فللالقرار اإلداري يبقللر ميتفظللاً 
 يصدر القضا  يكمه بإلغا ه . 

والءا العيللد أقلل،  طلورة مللن عيللد علدم اال تصللاي الجسلليم للءلك فللإن القللرار 
 المشود به يتيصن من الطعن بفوا  مدة الستين يومًا الميددة لططعن باإللغا  . 

يلاال  م تطفلة لعلدم  ومن األمور المستقرة في القضا  اإلداري أن انلاك ثلالن
اال تصاي البسيو واي علدم اال تصلاي ملن ييلن المكلان وعلدم اال تصلاي ملن 

 يين الزمان وعيد عدم اال تصاي من يين الموضوع . 
 
 . عيد عدم اال تصاي من يين المكانن1

يترتد اء  العيلد فلي ياللة تجلاوز جهلة اإلدارة لطنطلا  األقطيملي أو الجغرافلي 
سة ا تصاصها، فلال يجلوز لطميلافه أن يت لء قلرار  لارج النطلا  الميدد قانونًا لممار 

                              
  80د. منهر صنلح عيو  ر مف وم القرار اددار  ف  أمكنم القضن  اددار  ف  الرراأ ر مصدر سنبق ر ص - 1
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الجغرافللي لميافظتلله فللإءا ات للء قللرار يللد ، ضللمن يللدود ميافظللة أ للرى فأنلله  يكللون 
 مشوبًا بعيد عدم اال تصاي لصدور   ارج النطا  اإلقطيمي الميدد له . 

لنطلا  واءا العيد قطي، اليدون في العمل، ألن المشلرع كثيلرار ملا ييلدد وبدقلة ا
المكللاني الللءي يجللوز لرجلل، اإلدارة أن يمللارد ا تصاصلله فيلله ورالبللًا مللا يتقيللد رجلل، 

 اإلدارة بيدود اءا اال تصاي وال يتعدا  . 
 
 . عدم اال تصاي من يين الزمانن2

ويقصد بعيد علدم اال تصلاي ملن ييلن الزملان أن يصلدر الموظلف أو جهلة 
ارسلته، كملا أو أصلدر رجل، اإلدارة قلرارًا اإلدارة قلرارًا  لارج النطلا  الزمنلي المقلرر لمم

إدارلًا قب، صدور قرار تعيينه أو بعد قبوم استقالته أو فصطه ملن الوظيفلة أو إيالتله 
 عطر التقاعد. 

كءلك إءا يلدد المشلرع ملدة معينلة لممارسلة ا تصلاي معلين أو إلصلدار قلرار 
ار  يعلد بلاطاًل ومعيبلًا ميدد فأن القرار الصادر بعد انتها  المدة الزمنية المعينة إلصلد

بعللدم اال تصللاي إءا اشللترط المشللرع ءلللك فللإن لللم يفعلل، فقللد درج القضللا  اإلداري 
 (1المقارن عطر عدم ترتيد البطالن . )

 
 
 
 
 

                              
 .   590ص –المصدر السنبق  –د. عبد الان  بسيون   - 1
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 . عدم اال تصاي من يين الموضوعن3
ولتيقق عدم اال تصاي من النايية الموضوعية عندما يصدر قرار إداري في 

أو جهة إدارللة ريلر التلي قامل  بإصلدار  فتعتلدي موضوع او من ا تصاي موظف 
 بءلك عطر ا تصاي تطك الجهة . 

ويكون اءا االعتدا  أما من جهة إدارللة عطلر ا تصلاي جهلة إدارللة موازللة 
أو مساوية لهلا، أو ملن جهلة إدارللة دنيلا عطلر ا تصلاي جهلة إدارللة عطيلا أو ملن 

دا  السلططة المركزللة عطلر جهة إدارلة عطيا عطر ا تصاي جهة أدنر منها، أو اعتل
 ا تصاي الهي ا  الالمركزلة . 

 
 االعتدا  عطر ا تصاي جهة إدارلة موازلةن -أ

ومضللمون اللءا العيللد أن تقللوم جهللة إدارلللة باالعتللدا  عطللر ا تصللاي جهللة 
إدارللة أ لرى اللي مسلاوية أو موازلللة لهلا ولليد انللاك تبعيلة ر اسللية أو رقابيلة بللين 

 وزلر العدم قرارًا او من ا تصاي وزلر التعطيم .  ااتين الجهتين، كما لو أصدر
أما إءا منم المشلرع اال تصلاي فلي إصلدار قلرار معلين أل ثلر ملن جهلة ففلي 
اء  اليالة إءا أصدر  إيدى الجهتين القلرار يمتنلع عطلر الجهلة اإلدارللة األ لرى أن 

 (1تصدر قرار أ ر يتعارط مع القرار األوم . )
 
 ا عطر ا تصاي جهة أعطر منهاناعتدا  جهة إدارلة دني -د

اء  اليالة من أ ثر ياال  عدم اال تصاي وقوعًا في العم، اإلداري، وتيدن 
عنللدما يصللدر المللرؤود قللرارًا مللن ا تصللاي ر يسلله دون تفللويط منلله، فللإءا يصلل، 

                              
 .   358ص  –المصدر السنبق  –د. منن نده  - 1
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ءلللك فللإن القللرار يكللون معيبللًا بعللدم اال تصللاي البسلليو، ومثللام ءلللك أن يصللدر نا للد 
 ا تصاي الميافه . الميافه قرارًا او من 

 ا تصاي جهة ادني منهان راعتدا  جهة إدارلة عطيا عط -جل
يتللولر الللر يد اإلداري يللق الرقابللة واألشللراف والتوجيلله عطللي أعمللام مللرؤ سلله 
ضللمانا ليسللن سللير المرفللق العللام الللءي يللدير  ويشللرف عطيلله ومللع ءلللك فقللد يمللنم 

تعقيلد ملن ر يسله  المشرع المرؤود بعط الصلالييا  فلي إصلدار قلرار معلين دون 
اإلداري وفللي اللء  اليالللة ال يجللوز أن ييلل، الللر يد نفسلله ميلل، السللططة أو الجهللة 
اإلدارلللة التللي اللي ادنللي منلله ولتوجللد عطللي الللر يد أن ينتظللر ليللين مباشللرة الجهللة 

 األدنر ال ا تصاصها ومن ثم يباشر سططته في الرقابة عطيه بيدود القانون . 
تركا بييلللن يقلللوم بممارسلللته اللللر يد وقلللد ييصللل، أن يكلللون اال تصلللاي مشللل

والمرؤود وفي اء  اليالة ال يجوز أن يستق، الر يد اإلداري بممارسة اال تصاي 
 (1اعتبر القرار مشوبًا بعيد عدم اال تصاي .) الا  و أال إء مارسه بصيبة مرؤوسة 

 
 اعتدا  السططة المركزلة عطي ا تصاي الهي ا  الالمركزلةن -د

لة عطي أساد وجلود  مصلالم إقطيميلة أو مرفقيلة أعتلرف يقوم النظام الالمركز 
معين من االسلتقالم فلي مزاوللة الء   رلها المشرع بقدر ميدد من اال تصاصا  وقد

 اال تصاصا  تي  وصاية السططا  المركزلة في الدولة . 
والقللانون يضللع يللدود األشللراف الللءي تمارسلله السللططة المركزلللة عطللر الهي للا  

ء  اء  الرقابة طابع التصديق عطي القرارا  المت ءة أو اليطلوم الالمركزلة سوا  ات 

                              
 . 371ص  -المصدر السنبق   -منجد راغا الميو -د  - 1



 175 

في بعط األييان مي، اء  السططا  في مباشرة جاند من ا تصاصاتها في اليدود 
 (1التي رسمها القانون. )

وبنا  عطي ءلك ال يجلوز أن تصلدر السلططة المركزللة قلرار تتجلاوز بله اليلدود 
ارد ا تصاصللا يقللع فللي ضللمن ا تصللاي القانونيللة التللي رسللمها لهللا المشللرع وتملل

الهي ا  الميطية أو الالمركزلة، وال يجوز لهلا أن تيل، ميطهلا فلي مباشلرة ا تصلاي 
معين لم ي ولها القانون يق اليطوم فيه وال يجوز لها أن تعدم قرار ات ءته وأال كان 

 عمطها اءا مشوبًا بعيد عدم اال تصاي .      
 
 

 
 المبين الثاني
 جرا ا عيد الشك، واإل

 
يتيقق اءا العيلد عنلدما يصلدر القلرار اإلداري ملن دون مراعلاة اإلدارة لطشلك، 
أو اإلجرا ا  التي نلي عطيهلا القلانون ولتعطلق الءا العيلد بلالمظهر ال لارجي لطقلرار 
اإلداري ونتناوم في اءا الجز  من الدراسلة عيلد الشلك، واإلجلرا ا  ملن  لالم بيلن 

 تغطية اءا العيد .  مفهومه وصور قواعد الشك، وأ ير
 
 

 

                              
 .  395ص  -المصدر السنبق  -بسيون   عبد الان -د  - 2
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 المططد األومن تعرلف عيد الشك،
يقصد بعيد الشك، في القرار اإلداري أن تهم، اإلدارة القواعد واإلجلرا ا  الشلكطية 

 الواجد اتباعها في القرار اإلداري . 

ومللن ثللم يكللون القللرار معيبللا فللي شللكطه إءا لللم تيتللرم اإلدارة القواعللد اإلجرا يللة 
صدور  بمقتط القوانين والطلوا م كملا للو اشلترط القلانون إجلرا ا  والشكطية المقررة ل

تمهيديللة تسللبق ات للاء القللرار أو استشللار  جهللا  معينلله أو تسللبيد القللرار ولللم تتبللع 
 اإلدارة ءلك.  

واألص، في القرار اإلداري أن ال يتططد إصدار  شكطية معينة أال أن القانون قلد 
صة ال إصدار قلرارا  معينلة، وفلي ريلر الء  يستطزم إتباع شك، ميدد أو إجرا ا   ا

 الياال  تتمتع اإلدارة بيرلة تقدير واسعة في إتباع الشك، المال م ال إصدار قراراتها. 
وعنللدما يشللترط القللانون إتبلللاع شللك، أو أجللرا  معللين إنملللا يسللعر مللن جهلللة 
لتيقيق مصطية األفلراد وعلدم فسلم المجلام للودارة إلصلدار قلرارا  مجيفلة بيقلوقهم 
بطرلقة ارتجالية، ومن جهة أ رى يعم، عطر تيقيق المصطية العامة في إلزام اإلدارة 

 بإتباع األصوم والتروي وعدم التسرع في ات اء قرارا   اط ة . 
بطالن القلرار اإلداري جلزاً  لم الفلة اإلدارة  في العرا  اإلداري القضا   وقد رتد

فللي مجطللد االنضللباط العللام  رضللق دلطشللكطيا  واإلجللرا ا  التللي يتططبهللا القللانون فقلل
 -ا مللفضللاًل عللن ءلللك فللأن المعتللرط عطيه …)  27/10/2003الصللادر فللي يكملله 

( منله القلانون 10إضافة لوظيفتهما كانا قد فرضا الء  العقوبلة  الفلًا للني الملادة )
المشللار إليلله التللي أوجبلل  إجللرا  التيقيللق اإلداري مللع الموظللف الم للالف مللن لجنللة 

نللة مللن ر لليد وعضللولن أيللداما ياصللاًل عطللر شللهادة جامعيللة تيقيللق أصللولية مت و 
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أوليلة فلي القلانون وعطيلله ول ل، ملا تقللدم ءكلر  قلرر المجطللد وباالتفلا  اليكلم بإلغللا  
عقوبة الفصل، المطعلون بهلا الصلادرة بموجلد األملر اإلداري الملءكور فلي صلدر الءا 

 (                                        1) (اليكم ..
لقانون بمعنا  العام قواعد الشك، واإلجرا ا  بما يلني عطيله الدسلتور وييدد ا

أو التشرلع العادي أو األنظملة كلءلك تلؤدي المبلاد  القانونيلة العاملة دورًا مهملًا فلي 
ابتداع قواعد شكطية رير منصوي عطيهلا فلي القلانون واألنظملة باالسلتناد إللر روا 

 (   2ر . )التشرلع وما يمطيه العق، ويسن تقدير األمو 
 

 المططد الثانين صور قواعد الشك،
درج القضلللا  اإلداري عطلللر التمييلللز بلللين ملللا إءا كانللل  الم الفلللة فلللي الشلللك، 
واإلجرا ا  قد تعطق  بالشروط الجوارلة التي تمد مصالم األفراد وبين ما إءا كانل  
الم الفللة متعطقللة بشللروط ريللر جوارلللة ال يترتللد عطللر إاللداراا مساسللًا بمصللاليهم 

 لترتد البطالن بالنسبة لطنوع األوم دون الثاني . و 
والتمييز بين األشكام الجوارلة واألشكام ربر الجوارلة مسلألة تقديرللة تتقلرر 
في ضو  النصوي القانونية ورأي الميكمة وبصورة عامة يكون اإلجرا  جوارللًا إءا 

أمللا إءا  وصللفه القللانون صللراية كللءلك أو إءا رتللد الللبطالن كجللزا  عطللر م الفتلله .
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صم  القانون فإن اإلجرا  يعد جوارلًا إءا كان له أثلر ياسلم فلي مسلطك اإلدارة والي 
تيدد مضمون القرار اإلداري أما إءا للم يكلن للءلك اإلجلرا  الءا األثلر فإنله يعلد إجلرا  

 (1ثانويًا ومن ثم فإن تجااطه ال يعد عيبًا يؤثر في مشروعية ءلك القرار . )
داري عطللر أنلله ال ينبغللي التشللدد فللي التمسللك بللالقيود وقللد اسللتقر القضللا  اإل

الشكطية إلر يد تعطي، نشاط اإلدارة، فالعيد الءي ملن شلأنه أن يبطل، القلرار اإلداري 
اللو ءلللك الللءي يللؤثر فللي مضللمون القللرار أو ينللتقي مللن الضللمانا  المقللررة لصللالم 

باط العلام فلي واو ملا اعتملدة مجطلد االنضلاألفراد الم اطبين به في مواجهة اإلدارة 
إللر إعلادة موظلف إللر  1997 /3/12الصلادرة فلي يكمه ءاد في  ايد قراراته يين

وظيفته بعد أن اعتبرته دا رتله مسلتقياًل وءللك ألن إجلرا ا  التبطيل  للم ت لن قلد تمل  
وفقًا لطقانون ، وقد صادق  الهي ة العامة لمجطد شورى الدولة عطر القلرار الملءكور 

 (2)لدى تمييز  أمامها 
 
 
 
 
 
 

 ونتناوم فيما يطي اءين النوعين من قواعد الشك، واإلجرا ا  . 

                              
 .   484ص  –المصدر السنبق  –د. مصافى ابو  مد ف م   -( 1)

منجللد نجللم عيللدا  ر النظللنم القللننون  لللدعوى ادلاللن  فلل  الرللراأ ر دراسللة مقنرنللة ر رسللنلة منجسللتير مقدمللة  اشللنر اليلله  (2)
 . 231 – 230ر ص 2000ر إلى كيية المقوأ ر جنمرة الن رم  
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 األشكام التي تؤثر في مشروعية القرار اإلدارين -أوالً 
ال يمكللن أن نيصللر األشللكام واإلجللرا ا  التللي يترتللد عطللر م الفتهللا بطللالن 

يا  القللرار اإلداري، إال أن المسلللتقر فللي الفقللله والقضلللا  اإلداري أن أاللم الللء  الشلللكط
 تتعطق بشك، القرار ءاته وتسبيبه واإلجرا ا  التمهيدية السابقة عطر إصدار  . 

 
 . شك، القرار ءاتهن1

من المتفق عطيه أنه ليد لطقرار اإلداري شلك، معلين يجلد أن يصلدر فيله فقلد 
يأتي القرار شفويًا أو ضمنيًا، إال أن القانون قد يشترط أن يكلون القلرار مكتوبلًا وفلي 

ة يتوجللد عطللر اإلدارة إتبللاع الشللك، الللءي تططبلله المشللرع و إال عللد قراراللا اللء  الياللل
 م الفًا لشك، جواري مما يؤدي إلر أبطاله . 

 
 
 . تسبيد القرار اإلدارين2

األص، أن اإلدارة رير مطزمة بتسبيد قراراتها إال إءا تططلد القلانون ءللك، فملن 
عطللر ءكللر األسللباد التللي اسللتند المبللاد  المقللررة أن القللرار اإلداري الللءي لللم يشللتم، 

عطيهلا، يفتللرط فيلله أنلله صللدر وفقللًا لطقلانون وأنلله يهللدف لتيقيللق المصللطية العامللة، 
واللء  القرلنللة تصلليد كلل، قللرار إداري لللم يللءكر أسللبابه وتبقللر قا مللة إلللر أن يثبلل  
المدعر أن األسباد التي بنر عطيها القرار المطعون فيه اي أسباد رير مشروعة . 

(1) 

                              
 .   272ص –المصدر السنبق  –د. اريمة الجرف  - 1
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اشترط القانون تسبيد بعط القلرارا  فقلد اسلتقر قضلا  ميكملة العلدم أما إءا 
العطيللا عطللر أن اللءا التسللبيد يعللد أيللد عناصللر الجانللد الشللكطي لطقللرار يترتللد عطللر 

 (1إرفاله بطالن القرار ولو كان له سبد صييم . )
واشتراط المشرع تسبيد بعط القرارا  اإلدارلة يعد ملن أالم الضلمانا  لألفلراد 

م لطقضا  مراقبة مشروعيتها فضاًل عن أن معرفة األفراد لألسباد التي دع  ألنه يتي
اإلدارة الت اء قراراا يسله، عطليهم الطعلن فيله أملام القضلا ، كملا أن التسلبيد يجعل، 

 اإلدارة أ ثر يءرًا وروية عند إصداراا لقراراتها تجنبًا لططعن فيها . 
ًا وميللددًا وواضلليًا بمللا ولتللوفير اللء  الضللمانة يجللد أن يكللون التسللبيد جللدي

يسللمم لطقضللا  مللن بسللو رقابتلله عطللر مشللروعية القللرار، و إال فللإن القللرار يعللد بيكللم 
ال للالي مللن التسللبيد ممللا يللؤدي إلللر إبطاللله، ونظللرًا لألاميللة التللي يوليهللا المشللرع 

 11/7/1979لتسبيد القلرارا  اإلدارللة نيلد أن المشلرع الفرنسلي قلد أ لد فلي قلانون 
ع القرارا  الفردية التي ال ت لون فلي مصلطية األفلراد، واشلترط أن ضرورة تسبيد جمي

يكللون التسللبيد مكتوبللًا إال فللي يالللة الضللرورة القصللوى واليللاال  التللي تنطللوي عطللر 
 (2قرارا  ضمنية أو الصادرة في ياال  مستعجطة . )

 
 
 
 . اإلجرا ا  السابقة عطر ات اء القرارن3

                              
 .  1490ر ص 1982مجية نقنبة الممنمي   50/82عد  عيين رقم  - 1

 .   208ص  –المصدر السنبق  –د. مممد الربند   - 2
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ة اإلدارة سطوك إجرا ا  قب، إصدار يشترط القانون في بعط األييان عطر جه
 قراراا و ولترتد عطر إرفام إتباع اء  اإلجرا ا  بطالن قرارااا . 

ومن قبي، ءلك م الفة اإلدارة لوجرا ا  الواجلد اتباعهلا فلي قراراتهلا التأديبيلة 
مثلل، إعللالن المللتهم بالوقللا ع المسللندة إليلله قبلل، الجطسللة الميللددة لميا متلله وبيللان 

تارلخ ارت ابها وزمان ومكان ميا مته وسماع دفاعه علن نفسله إللر وصف التهمة و 
رير ءلك من إجرا ا  جوارلة تيقق الضمانا  األساسية التي يقلوم عطيهلا التيقيلق 

 . 
وقد يشترط القانون استشارة جهة معينة قبل، إصلدار اإلدارة قرارالا، وقلد ت لون 

رة مطزملة بلرأي تطلك الجهلة أو اء  الجهة فلردًا أو اي لة أو لجنلة ملا، وقلد ت لون اإلدا
رير مطزمة به وفقًا لما يني عطيه القانون، وانا ال بد من اإلشارة إلر أن اإلدارة في 
اء  الياال  جميعًا مطزمة بايترام الشكطية التي فرضها القانون وأ ء رأي تطك الجهلة 

ال كان قراراا معيبًا وجديرًا باإللغا  .   وا 
 والمجالدن . الشكطيا  ال اصة بالطجان4

يتططللد القللانون أييانللًا إجللرا ا   اصللة النعقللاد الطجللان أو المجللالد انعقللادًا 
صلليييًا فقللد يللني عطللر ضللرورة ا تمللام النصللاد القللانوني ويعللد الجطسللة باططللة إءا 

 اقتصر  الدعوة عطر عدد معين من األعضا  دون اآل رلن . 
ءا كان يضور أعضا  المجلالد والطجلان وفلق الت لولن اللءي يلدد  القلانون  وا 

يشك، ضلمانة مهملة لألفلراد، فإنله ال مجلام لطقلوم بلأن زللادة أعضلا  الء  المجلالد 
يشك، زلادة في اء  الضمانة ألن الضمانا  المقررة فلي القلوانين والطلوا م ال تتيقلق 

 إال بأتباع اإلجرا  الءي يدد  المشرع . 
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 اريناألشكام التي ال تؤثر في مشروعية القرار اإلد -ثانياً 

ملللن المسلللتقر فلللي القضلللا  اإلداري أنللله ال يترتلللد اللللبطالن عطلللر كللل، م الفلللة 
ورتد البطالن عطر  إرفلام الشلكطيا  لطشكطيا  دون النظر إلر طبيعة اء  الم الفة 

 الجوارلة دون الثانوية , ومن الشكطيا  التي التؤثر في مشروعية القرار اإلداري ن
 ة اإلدارةن. األشكام واإلجرا ا  المقررة لمصطي1

عطللر عكللد األشللكام المقللررة لصللالم األفللراد، اعتبللر القضللا  اإلداري األشللكام 
جلرا ا  ثانويلة ال يترتلد عطلر م الفتهللا  واإلجلرا ا  المقلرة لمصلطية اإلدارة أشلكام وا 
اليكم بإبطام القرار اإلداري وانا ال يسمم لألفلراد أن يسلتندوا إللر اإلجلرا ا  المقلررة 

 ( 1اا لطتوص، إلر إلغا  القرارا  اإلدارلة . )لمصطية اإلدارة ويد

ومثام اء  الشكطيا  اشتراط تقديم ضلمان ملالي أو ش صلي قبل، ملنم ر صلة 
 معينة، فإءا أرفط  اإلدارة اءا اإلجرا  فال مي، لططعن ببطالن القرار اإلداري . 

واللءا االتجللا  لللم يسللطم مللن النقللد مللن جللانبين األوم أنلله مللن الصللعد تيديللد 
  التللي ت للون فيهللا األشللكام مقللررة لمصللطية اإلدارة ويللداا، والثللاني أن اللء  اليللاال

 األشكام اي في اليقيقة مقررة لتيقيق الصالم العام وليد اإلدارة ويداا . 
كملا أن الطبيعللة الموضللوعية للدعوى اإللغللا  التللي ت تصلم القللرار اإلداري ءاتلله 

 (2تتعارط مع النظر إلر مصالم أطراف النزاع . )
 

 

                              
1- Bonnard ،Precis elementaire de droit administrative p 104 .  

 .  425ص  –المصدر السنبق  – مد ف م  د. مصافى أبو  - 2
 .    612ص  –المصدر السنبق  –د. عبد الان  بسيون       
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 . األشكام واإلجرا ا  التي ال تؤثر في مضمون القرارن2
يتغاضللر القضللا  اإلداري أييانللًا عللن م الفللة بعللط الشللكطيا  التللي يعللداا ثانويللة ال 
تللؤثر فللي مضللمون القللرار اإلداري ومللن قبيلل، ءلللك إرفللام اإلدارة اإلشللارة صللراية فللي 

، أو علدم ءكلر صطد قراراا إللر النصلوي القانونيلة التلي كانل  األسلاد فلي إصلدار 
 صفا  أعضا  الطجان والمجالد في صطد القرارا  الصادرة عنها . 

ولبدو ظاارلًا أن اءا االتجا  من القضا  يهدف إلر التقطي، من الشكطيا  التي تضر 
بعم، اإلدارة وتقيداا عن أدا  وظيفتها، إال أن القوم بله ال شلك سليؤدي إللر تعسلف 

 ا  واإلشللكام ال تللؤثر فللي مضللمون القللرار اإلداري اإلدارة وادعا هللا بللأن أرطللد اإلجللرا
ولها سططة تقديرلة في اءا المجام، وال ي فر ما للءلك ملن تلأثير سلطبي عطلر سلططة 

 القضا  اإلداري في الرقابة عطر مشروعية قرارا  اإلدارة . 
ومن ثم فإن ايترام المشروعية يقتضي من اإلدارة أن تطجأ إلر المشلرع إللغلا  

دًا لنشللاطها مللن شللكطيا  إءا كانلل  مقللررة بللني تشللرلعي وأن تعمللد إلللر مللا تعللد  مقيلل
 (1إلغا  الشكطيا  رير الجوارلة إءا كان  مقرر  بني ال يي . )

 
 المططد الثالنن تغطية عيد الشك،

عطر القوم بأنه يمكن تالفي إلغا  القلرار المعيلد المقارن درج القضا  اإلداري 
وسا ، يمكلن علن طرلقهلا تغطيلة الءا العيلد والي بعيد الشك، الجواري بإتباع أربع 

اسللتيالة إ مللام الشللكطيا  والظللروف االسللتثنا ية وقبللوم صللايد الشللأن واالسللتيفا  
 لطشك، .  قيلالا

                              
 ينظر ف  هذا الرأ  :  - 1
   . 139ا  –هيمكت  هي ابق  –هييحاب هيثانس  –دووة هإلي ا  أفا  هيقضا  هإلده    –د. فيمت فارر أبو هيةةفةن  -
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 استيالة إتمام الشكطيا ن -أوالً 
القللوم بأنلله إءا اسللتيام إتمللام  الللراتجلله القضللا  اإلداري فللي فرنسللا ومصللر 

 المادية فيمكن تجاوز اء  األشكام .  األشكام واإلجرا ا  من النايية
واالسلللتيالة التلللي تجلللوز فيهلللا للللودارة أن تتيطللل، ملللن الشلللكطية التلللي يفرضلللها 
القانون اي االستيالة المادية الطولطة، ألن االستيالة المؤقتة ال ت في لتبرلر إرفام 

 (1اإلدارة لألشكام المططوبة . )
ام الشللكطيا  عللدم سللماع دفللاع ومللن أمثطللة االسللتيالة الماديللة المانعللة مللن إتملل

الموظف المتهم إءا كان ءلك راجعلًا إللر اسلتيالة ماديلة يقيقيلة تعلود إللر علدم تركله 
لعنوانلله، واسللتيالة االسللتدالم عطللر اللءا العنللوان وكللءلك رفللط أيللد أعضللا  الطجنللة 

 اليضور ررم تبطيغه بقصد تأ ير القرار . 
م الشللركة قللد ات للء   وفللي ءلللك قضلل  الميكمللة اإلدارلللة العطيللا فللي مصللر ن

اإلجلرا ا  الالزمللة قانونللًا فللي شللأن عللرط األملر عطللر الطجنللة الثالثيللة قبلل، إصللداراا 
قرار الفص، المطعون فيه، وأن الطجنة ياولل  أن تعقلد اجتماعلًا أ ثلر ملن ملرة إال أن 
العضو الثالن فيها م ممث، العملام م اللءي ثبل  أنله أ طلر ش صليًا بمواعيلد االنعقلاد 

طف عن اليضور أ ثر من مرة، فأنه بءلك ال تترلد عطلر الشلركة ملن جهلة تعمد الت 
 (2النظر القانونية أن اي أصدر  قراراا بالفص، م . )

 

                              
 .  380 ص –المصدر السنبق  –د. منن نده   - 1

 .  144المجموعة ص  1982يننير  15القضنئية  16لسنة  323القضية رقم   - 2
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 الظروف االستثنا يةن -ثانياً 

تضطر اإلدارة أييانًا إلر إرفام الشكطيا  الواجلد مراعاتهلا قانونلًا تيل  ضلغو 
رلللة الظللروف االسللتثنا ية توسللع مللن الظللروف االسللتثنا ية، وقللد سللبق أن بينللا أن نظ

نطللا  مبللدأ المشللروعية، وتللؤدي إلللر تيللرر اإلدارة مللن كثيللر مللن القيللود  القانونيللة 
ومنها ما يتعطق بقواعد الشك، واإلجرا ا  فال تعلد القلرارا  الصلادرة م الفلة لألشلكام 

 واإلجرا ا  التي يتططبها القانون لصدوراا في ظ، اء  الظروف . 
 

 صايد الشأنن قبوم -ثالثاً 
مللن المقلللرر فقهلللًا وقضللاً  أن األصللل، فلللي الشللكطيا  واإلجلللرا ا  أنهلللا مقلللررة 
لمصطية عاملة قلدراا المشلرع، فهلي تملد الصلالم العلام، وملن انلا فلإن قبلوم ءوي 

 (1الشأن لطقرار المعيد ال يؤدي إلر تصييم العيد وزوام البطالن . )
ءا االتجللا  وءابلل  إلللر إال أن بعللط أيكللام القضللا  اإلداري قللد  رجلل  عللن الل

قبللوم الم الفللة أو العيللد الللءي انطللوى عطيلله القللرار اإلداري وتنللازم مللن شللرع الشللك، 
 (2لمصطيته عن التمسك بالبطالن إءا لم يكن اءا الشك، متعطقًا بالنظام العام . )

 
 
 

                              
المجموعللة  1957قضللنئية جيسللة أو  يوليللو  8لسللنة  3884مكللم ممكمللة القضللن  اددار  المصللر  فلل  القضللية رقللم  - 1

 .   638ص 

المجموعلة  ص  1957أبرمل   28قضلنئية جيسلة  1لسلنة  1632مكم ممكمة القضلن  اددار  المصلر  فل  القضلية  - 2
391   . 
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 يق لطشك،نالالاالستيفا   -رابعاً 

د الشللك، باسللتيفا  انقسللم الفقلله والقضللا  اإلداري بشللأن إمكانيللة تصللييم عيلل
اإلجرا ا  أو األشكام التي أامطتها اإلدارة بعد صدور القرار المعيد فقلد ءالد جانلد 
ملللن الفقللله معلللززًا رأيللله بلللبعط أيكلللام القضلللا  إللللر علللدم جلللواز تصلللييم األشلللكام 
واإلجلللرا ا  بعلللد صلللدور القلللرار ألن الللء  اإلجلللرا ا  إنملللا وضلللع  كضلللمانة لألفلللراد 

اإلدارة قراراا فلإءا أامطل  اإلدارة الء  الضلمانة فقرارالا   ولطمصطية العامة قب، إصدار
يكون معيبًا ومستيقًا لولغا ، وال يجوز للودارة أن تصليم الءا العيلد لتعطلي القلرار 

 (1أثرًا رجعيًا ألن ءلك يمنم اإلدارة ر صة ال روج عطر قواعد الشك، . )
الشلكطية بعلد وءاد جاند أ لر ملن الفقله إللر قبلوم تصلييم القلرار باسلتيفا  

 ( 2صدور القرار تجنبًا إللغا ه . )
 
 
 
 
 
 
 

                              
 ينظر :  - 1
 .  688ص  –المصدر السنبق  –د. سييمن  مممد الامنو   -

 .    616ص  –المصدر السنبق  –د. عبد الان  بسيون   -

 .   469ص  –المصدر السنبق  –د. ممس  خيي   - 2
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 المبين الثالن

 عيد م الفة القانون أو عيد المي،
 

مللن مقتضللليا  مبلللدأ المشلللروعية أن يكللون  القلللرار اإلداري موافقلللًا ملللن ييلللن 
مللن 1ثانيللًا/ اللل/ السللابعةالموضللوع لمضللمون القواعللد القانونيللة، وقللد أشللار  المللادة 

)يعتبر من أسباد الطعلن بوجله  لاي  الدولة المعدم الر انه نمجطد شورى قانون 
 .أن يتضمن القرار  رقًا أو م الفة لطقانون واألنظمة والتعطيما ( …

 
 المططد األومن تعرلف عيد م الفة القانون 

يططللق عطللر عيللد م الفللة القللانون بمعنللا  الضلليق عيللد الميلل، واللو موضللوع 
القانون بمعنا  الواسلع فيشلم، عيلود القلرار  بيثنا في اءا المجام، أما عيد م الفة

 اإلداري كافة، عيد اال تصاي والشك، والسبد وعيد االنيراف بالسططة . 
ويقصللد بعيللد الميلل، أن يكللون القللرار اإلداري معيبللًا فللي فيللوا  أو مضللمونه 
وبمعنللر أ للر أن يكللون األثللر القللانوني المترتللد عطللر القللرار اإلداري ريللر جللا ز أو 

نون أيًا كان مصدر  سوا  أ ان مكتوبًا كأن يكون دستورلًا أو تشرلعيًا أو م الف لطقا
 ال ييًا أو رير مكتود كالعرف والمباد  العامة لطقانون . 

 
 

 المططد الثانين صور م الفة القانون 
تتنللوع صللور م الفللة القللرار اإلداري لطقللانون فتللارة ت للون الم الفللة لللني مللن 

تطبيقاتهللا فللي يالللة وجللود القاعللدة القانونيللة، وتللارة نصللوي القللوانين أو الطللوا م أو 
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ت ون الم الفلة فلي تفسلير القلوانين والطلوا م أو فلي تطبيقاتهلا عنلدما ت لون القاعلدة 
القانونية رير واضية وتيتمل، التأولل، . وملن صلور م الفلة القلانون التلي اعتملداا 

 الصور اآلتية ن القضا  االداري 
 الم الفة المباشرة لطقانون .-1
 ال طأ في تفسير القاعدة القانونية .-2
 ال طأ في تطبيق القاعدة القانونية.-3
 

 
 الم الفة المباشرة لطقاعدة القانونيةن -أوالً 

تتيقق اء  اليالة عندما تتجاا، اإلدارة القاعدة القانونية وتتصرف كأنها رير 
مزاولة مهنة موجودة وقد ت ون اء  الم الفة عمدية كما لو منم رج، اإلدارة ر صة 

معينة لش ي واو يعطم أنه لم يستوف شروط منيلة الر صلة، وقلد ت لون الم الفلة 
 رير عمدية نتيجة عدم عطم اإلدارة بوجود القاعدة القانونية . 

والم الفة المباشرة لطقاعدة القانونية أما أن ت ون م الفة إيجابية تتمث، بقيلام 
أصلدر  قلرارًا بتعيلين موظلف ملن دون اإلدارة بتصرف معين م الف لطقلانون كملا للو 

االلتزام بشروط التعيين أوان ت لون الم الفلة لطقاعلدة القانونيلة سلطبية تتمثل، بامنتلاع 
اإلدارة عن القيام بعمل، يوجبله القلانون مثل، امتناعهلا علن ملنم أيلد األفلراد تر يصلًا 

 استوفي شروط منيه . 
ال  م الفلة القلانون وقوعلًا والم الفة المباشرة لطقاعلدة القانونيلة ملن أ ثلر يلا

عطلر التقاعلد قبل، الموظلف اياللة أن يتم مثال ووضويًا في الواقع العمطي، ومن ءلك 
 بطورة السن القانونية الميدد  قانونا.
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 ال طأ في تفسير القاعدة القانونيةن -ثانياً 

تتيقللق اللء  اليالللة عنللدما ت طللأ اإلدارة فللي تفسللير القاعللدة القانونيللة فتعطللي 
 دة معنر رير المعنر الءي قصد المشرع . القاع

وال طأ في تفسير القاعدة القانونية أما أن يكون رير متعمد من جانلد اإلدارة 
فيقلع بسلبد رملوط القاعلدة القانونيلة وعللدم وضلويها، وايتملام تأولطهلا إللر معللان 
علللدة . وقلللد يكلللون متعملللدًا يلللين ت لللون القاعلللدة القانونيلللة الملللدعر بم الفتهلللا ملللن 

ا بييلن ال تيتمل، ال طلأ فلي التفسلير، ول لن اإلدارة تتعملد التفسلير ال لاطئ، الوضو 
 في تطو عيد المي، في اء  اليالة بعيد االنيراف السططة . 

وفي معنر ال طأ في التفسير أن تعمد اإلدارة إلر مد  نطا  القاعلدة القانونيلة 
م تللني عطيلله ليشللم، يللاال  ال تللد ، فللي نطاقهللا أصللاًل، أو تضلليف يكمللًا جديللدًا للل

 (1القاعدة القانونية . )
 

 ال طأ في تطبيق القاعدة القانونيةن -ثالثاً 
يكون ال طأ في تطبيق القاعدة القانونية في يالة مباشرة اإلدارة لطسططة التلي 
منيهللا القللانون إيااللا بالنسللبة لغيللر اليللاال  التللي نللي عطيهللا القللانون، أو دون أن 

 (2ن لمباشرتها . )تتوافر الشروط التي يدداا القانو
فللإءا صللدر القللانون دون االسللتناد إلللر الوقللا ع المبللررة الت للاء  أو لللم يسللتوف 

 الشروط التي يتططبها القانون فأنه يكون جديرًا باإللغا  . 

                              
 .  627ص  –المصدر السنبق  –د. عبد الان  بسيون    - 1

 .    41ص  –د منفظ المصدر السنبق د. ممم  - 2
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ولت للء ال طللأ فللي تطبيللق القللانون صللورتين ن األولللر تتمثلل، فللي يالللة صللدور 
م ءلللك أن يصللدر الللر يد اإلداري القللرار دون االسللتناد إلللر وقللا ع ماديللة تؤلللد ، ومثللا

جللزاً  تأديبيللًا بمعاقبللة أيللد المللوظفين دون أن يرت للد  طللأ يجيللز ءلللك الجللزا ، أمللا 
الثانية فتتمث، في يالة عدم تبرلر الوقا ع لطقرار اإلداري، وانا توجد وقا ع معينلة إال 

 أنها ال ت في أو لم تستوف الشروط القانونية الالزمة الت اء اءا القرار . 
 

 المبين الرابع
 عيد السبد

 
رقابة القضلا  اإلداري عطلر سلبد القلرار اإلداري تمثل، جانبلًا مهملًا ملن جوانلد 
الرقابللة القضللا ية عطللر مشللروعية القللرار اإلداري، ومقتضللااا أن يبيللن القاضللي فللي 
مدى مشلروعية اللدوافع الموضلوعية التلي دعل  اإلدارة إلصلدار قرارالا، ونبيلن فيملا 

 ونتصدى لرقابة القضا  اإلداري بشأنه .  يطي عيد السبد
 

 المططد األومن تعرلف السبد

سبد القرار اإلداري او الياللة الواقعيلة أو القانونيلة التلي تسلبق القلرار وتلدفع 
إلصدار  . وبهءا المعنر فأن عيد السبد يتيقلق فلي ياللة انعلدام وجلود سلبد يبلرر 

إلدارة بوجلود وقلا ع أو ظلروف ماديلة إصدار القرار فيكون جديرا باإللغا  وقد تلدعي ا
 دفعتها ال صدارة ثم يثب  عدم صية وجوداا في الواقع . 
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صلدر  اإلدارة فإءا صدر قرار أداري دون أن يستند إلر سلبد صلييم كملا للو أ
ر يسة ثم يتبلين علدم صلية واقعلة إلاانلة فلان القلرار ألنه أاان قرار بمعاقبة موظف 

 يكون معيبا بعدم مشروعية سببه 
بيكم  1907وقد بدأ مجطد الدولة الفرنسي رقابته عطي عيد السبد منء عام 

برقابتلله عطللي وجللود الوقللا ع وصللية ت ييفللا القللانوني ثللم يكللم ديسللي  Monoمونللو 
Dessay  1910عام  . 

وقد أنكر جاند من الفقه وجود السبد كعيد مستق، من عيلود القلرار اإلداري 
ن السلبد أو الباعلن المطهلم لليد  أال مجلرد إللر أ  Duguitفقد ءاد العميد دوكي 

يالة سابقة عطر القرار تثير ف لرة فلي ءالن مصلدرة كملا رد  مجطلد الدوللة الفرنسلي 
إلر عيد عدم اال تصاي في يلاال  اال تصلاي المقيلد وعيلد الغايلة فلي اليلاال  

إلر القوم بأن عيد السلبد ينلدرج فلي  Houriouاأل رى بينما ءاد العميد اورلو 
 ( 1عيد م الفة القانون .)ضمن 

إال أن الرأي المستقر فقها وقضا  أن عيد السبد مستق، عن العيود األ لرى 
فقللد تقللدم أن عيللد م الفللة القللانون يتعطللق بميلل، القللرار اإلداري واللو األثللر القللانوني 
المترتد عطر القرار أو مادته أو ميتواة وبمعنر أ لر فانله ءللك التغييلر اللءي ييدثله 

  بإنشا  أو تعدي، أو إلغا  مركز قانوني معين أما السبد فيتعطلق بالياللة القرار سوا
 الواقعية أو القانونية التي قام  قب، إصدار القرار ودفع  إلر إصدار .

تعطلق العيلد فلي الغايلة أو الهلدف اللءي يسلعر يوفي عيد االنيراف بالسلططة 
سلية لطشل ي أو الجهلة مصدر القرار إلر تيقيقه واء  الغايلة متصلطة بالبواعلن النف

                              
 ينظر :  - 1
 .  441ص  –المصدر السنبق  –د. منجد راغا الميو  -
 .  1229ص  –المصدر السنبق  –الرقنبة عيى أعمن  اددارة  –د. مممد كنم  لييه  -
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التللي ات للء  القللرار فللي يللين يتمثلل، عيللد السللبد بعناصللر ءا  طبعيللة موضللوعية 
 متصطة بالقانون أو الوقا ع ومستقطة عن اليالة النفسية لمصدر القرار . 
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 المططد الثانين شروط السبد في القرار اإلداري 
 ن استقر القضا  عطي ضرورة توفر شرطين في سبد القرار اإلداري 

 
 أن يكون سبد القرار اإلداري موجودًان -أوالً 

وانللا يجللد أن يكللون القللرار اإلداري قا مللا وموجللودا يتللر تللارلخ ات للاء القللرار 
ولتفلللرع ملللن الللءا الشلللرط ضلللرورتان األوللللر أن ت لللون الياللللة الواقعيلللة أو القانونيلللة 

سلللتمر موجلللودة فعلللال وأال كلللان القلللرار اإلداري معيبلللًا فلللي سلللببه، والثلللاني يجلللد أن ي
وجوداا يتر صدور القلرار فلإءا وجلد  الظلروف الموضلوعية إلصلدار القلرار أال أنهلا 
زال  قب، إصدارة فإن القرار يكون معيبا في سببه وصدر في اء  اليالة، كما ال يعتد 
بالسبد الءي لم يكن موجودا قبل، إصلدار القلرار أال أنله تيقلق بعلد ءللك وأن جلاز أن 

 د . يكون مبررا لصدور قرار جدي
 

 أن يكون السبد مشروعًان -ثانياً 
وتظهر أامية اءا الشرط في يالة السططة المقيدة لودارة عندما ييدد المشرع 
أسبابا معينه يجد أن تسند إليها اإلدارة فلي إصلدار بعلط قراراتهلا فلإءا اسلتند  فلي 
إصللدار قراراللا إلللر أسللباد ريللر تطللك التللي يللدداا الشللرع فللأن قراراللا يكللون مسللتيقا 

ولغا  لعدم مشروعيته ولجري القضا  في اء  اليالة عطر رقابة األسلباد القانونيلة ل
من يين وجوداا أو عدم وجوداا وقصر سططته عطر تطبيلق يكلم القلانون أي عطلي 

 /25مجطلد االنضلباط العلام فلي قلرار لله بتلارلخ  قضلر  قدو رقابة المشروعية فقو .
الطعن البيلن علن ملدى مشلروعية )إن الءي يهم المجطد في مجام اءا  12/2003

األمر اإلداري المطعون فيه وأصولية أسبابه وانسجامه مع متططبا  الصالم العلام .. 
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ممللللا يكللللون األمللللر اإلداري المطعللللون فيلللله قللللد صللللدر  الفللللًا لطمشللللروعية ولقواعللللد 
 (1)(…اال تصاي و اليًا من أسبابه القانونية 
فلي مجلام السلططة التقديرللة  عطر أنله يتلر ومع ءلك فقد درج القضا  اإلداري 

ال يكفي أن يكون السلبد موجلودا بل، يجلد أن يكلون صليييا ومبلررا إلصلدار القلرار 
   اإلداري.

فضللاًل عللن أن جهللة اإلدارة كقاعللدة عامللة ريللر مطزمللة بتسللبيد قراراللا أال إءا 
أشترط المشرع ءلك أملا إءا أفصلي  علن الءا السلبد ملن تطقلا  ءاتهلا فأنله يجلد أن 

ا ويقيقيا فأن لم يكن كءلك بأن كان واميا أو صورلا كان القرار اإلداري يكون صييي
 باطال رير منتج ألي أثر . 

أما في يالة تعدد األسباد التي يستند إليهلا القلرار، وتبلين أن بعلط األسلباد 
صللييم ومشللروع واألسللباد األ للرى ريللر مشللروعة فقللد اسللتقر القضللا  اإلداري عطللر 

افعللة أو الر يسللية وبللين األسللباد ريللر الدافعللة أو الثانويللة التفرقللة بللين األسللباد الد
واليكم بإلغا  القرار إءا كان  األسباد المعيبة ورير الصلييية الي األسلباد الدافعلة 

 ييكلم بإلغلا  القلرار إءا كانل  األسلباد المعيبلة الي الأو الر يسية في إصدار القرار و 
 األسباد رير الدافعة أو الثانوية . 

 
 ثالنن رقابة القضا  اإلداري عطر السبدالمططد ال

تطللور  الرقابللة عطللي سللبد القللرار اإلداري مللن الرقابللة عطللر الوجللود المللادي 
لطوقلا ع إلللر رقابلة الوصللف القللانوني لطوقلا ع إلللي أن وصللط  إللي مجللام المال مللة أو 

 إصدار  .  رالتناسد بين القرار اإلداري والوقا ع التي دفع  أل

                              
 281خضر عكوي  يوس، ر مصدر سنبق ر ص اشنر اليه- 1
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في رقابة القضا  اإلداري عطر السبد في ثالن مراي،  وبنا  عطي ءلك سنبين
الرقابة عطر وجود الوقا ع والرقابلة عطلر ت ييلف الوقلا ع والرقابلة عطلر مال ملة القلرار 

 نلطوقا ع 
 

 الرقابة عطر وجود الوقا عن -أوالً 
الرقابة عطر وجود الوقا ع المادية التي استند  أليها اإلدارة فلي إصلدار قرارالا 

الرقابة القضا ية عطر سبد القلرار اإلداري فلإءا تبلين أن القلرار المطعلون  أوم درجا 
فيه ال يقوم عطي سلبد يبلرر  فأنله يكلون جلديرا باإللغلا  النتفلا  الواقعلة التلي اسلتند 

 عطيها.
وقد بدأ مجطد الدولة الفرنسي في رقابته عطي وجود الوقا ع ملع بدايلة القلرن 

الللءي قضللي بإلغللا  القللرار  Trepontيكللم  العشللرلن ومللن أيكاملله فللي اللءا المجللام
اإلداري ال اي بإيالة الطاعن عطر التقاعد لعدم ثبو  الواقعلة التلي اعتملد  عطيهلا 

 (1اإلدارة في إصدار القرار واي تقديم الطاعن ططبا بإيالته عطي التقاعد . )
مللع مللا سللار عطيلله مجطللد الدولللة العللرا  وسللار القضللا  اإلداري فللي مصللر و 

 (2. ) ءلك الفرنسي في
أما إءا صدر القرار باالستناد إلر سبد تبين أنه رير صلييم أو واملي وظهلر 
من أورا  الدعوى أن اناك أسباد أ رى صلييية فأنله يمكلن يمل، القلرار عطلر تطلك 

 األسباد.
 

                              
1- C .E 20 Janvier 1922 con col C.GRIVET R.D.P 1922 P 82 .  

 . مشنر اليه سنبقن 12/2003 /25مجيس االنضبن  الرنم ف  قرار له بتنرمخ  - 2 
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 الرقابة عطر ت ييف الوقا عن -ثانياً 

لتي استند  وانا تمتد رقابة القاضي اإلداري لتشم، الوصف القانوني لطوقا ع ا
أليهلا اإلدارة فلي إصلدار قرارالا فلإءا تبلين لله أن اإلدارة أ طلأ  فلي ت ييفهلا القللانوني 
لهللء  الوقللا ع فإنلله ييكللم بإلغللا  القللرار اإلداري لوجللود عيللد فللي سللببه فللإءا تيقللق 
القاضي من وجود الوقا ع التي استند  إليهلا اإلدارة فلي إصلدار قرارالا ينتقل، البيلن 

 طك الوقا ع تؤدي منطقيا إلر القرار المت ء . فيما إءا كان  ت
ومن اشهر أيكلام مجطلد الدوللة الفرنسلي فلي الرقابلة عطلر الت ييلف القلانوني 

فقللد قضللي بإلغللا  قللرار مللدير أيللد  1914عللام  Gomelلطوقللا ع يكمللة فللي قضللية 
األقاليم الءي رفط التر يي لطسيد جومي، بالبنا  في منطقلة أثرللة عطلر أسلاد أن 

نا  سيشو  جمام المنظر األثري ولما بين المجطد الت ييف القلانوني لطوقلا ع اءا الب
 (1التي أستند إليها اءا القرار أعتبراا رير صييية وألغر قرار المدير.)

وجلللا  فلللي قلللرار لميكملللة القضلللا  اإلداري فلللي العلللرا  بقرارالللا الملللؤر  فلللي 
ة لعدم ارت از  عطر ) قرر إلغا  األمر المتضمن يجز ومصادرة السيار  18/11/1996

 (2).(  …سند من القانون وان تطبيق قرار مجطد قيادة الثورة كان في رير ميطه 
 
 

 الرقابة عطر المال مةن -ثالثاً 

                              
1- C.E 4 Avril 1914 ،Gomels ،1917 ،3-25 Nite Hauriou  . 

  109ر ص 1999منشور ف  مجية الردالة ر الردد الثنن   2
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األص، أن ال تمتد رقابة القضا  اإلداري لتشم، البين في مدى تناسد الوقا ع 
مسلألة تلد ، فلي مع القرار الصادر بنا  عطيها الن تقلدير أاميلة الوقلا ع و طورتهلا 

ضمن نطا  السططة التقديرلة للودارة إال أن أيكلام مجطلد الدوللة فلي مصلر وفرنسلا 
أ للء  تراقللد المال مللة بللين السللبد والقللرار المبنللي عطيلله ال سلليما إءا كانلل  المال مللة 
شرطا من شروط المشروعية وأتضم ءلك جطيلًا فلي صلدد القلرارا  المتعطقلة باليرللا  

 ( 1رقابة إلر ميدان القرارا  التأديبية كءلك . )العامة وامتد  اء  ال
وبءلك يكلون القضلا  قلد توسلع فلي بسلو رقابتله عطلي العناصلر الواقعيلة للركن 

رقابلة التناسلد وعطلر ان  الشلكو السبد يتر بطغ  أقصر درجاتها، لتشلم، المال ملة 
اللي المجللام اليقيقللي لمجطللد االنضللباط فللي  وجلله ال صللوي فللي القللرارا  التأديبيللة

فمع اعترافه بيرلة اإلدارة في توقيع الجز  أو عدم توقيعية عطي الموظف فأن  عرا ال
مشروعية قراراا تبقي رانا بلأن ال يشلوبه رطلو أو علدم مال ملة بلين اللءند المقتلرف 

 بعلللددوفلللي ءللللك قضلللر مجطلللد االنضلللباط العلللام فلللي يكمللله  .والعقوبلللة التأديبيلللة 
لمفروضلللة عطلللر الموظلللف أن )ملللن شلللروط العقوبلللة ا  9/5/1979فلللي  122/1979

بعد  اءا واستمر المجطد عطر نهجه  (2()ة منهافدهت ون مال مة مع الغايا  المست
صلدر أو  1989لسلنة  106رقلم  تعدي، قلانون مجطلد شلورى  الدوللة   صدور قانون 

 ومنها قرار قرارا  عديدة تشير إشارة واضية إلر بسو المجطد رقابته عطر التناسد 
ول لللدمتها   لللالم السلللنة قبللل عو ة ان ترضلللعن للللم يسلللبق لطموييللل)اللللءي جلللا  فيللله 

                              
 ومن بردهن .  160ص  – 1971 –والرقنبة القضنئية  السياة التقديرمة لإلدارة –عصنم عبد الوهنا البر نج   - 1

منشور فل  مجيلة الرداللة ر الرلدد  9/5/1979ف   122/1979( قرار مجيس االنضبن  الرنم برقم 3)
  .33ر ص1979ر 5ر السنة 3
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ت فيلف العقوبلة  نلاقرر  ,شلديدة وال تتناسلد ملع الفعل،العلزم ت ون عقوبلة الطولطة, ف
 (, 1)(من العزم الر التوبيخ

 
 

 
 المبين ال امد

 عيد إسا ة استعم، السططة أو االنيراف بها
 

أنملا الي وسليطة لتيقلق السططة التي تتمتع بها اإلدارة ليسل  رايلة فلي ءاتهلا 
الغايللة المتمثطللة بالمصللطية العامللة لطمجتمللع، فللإءا انيرفلل  اإلدارة فللي اسللتعمام اللء  
السللططة بإصللدار القللرارا  لتيقللق أاللداف تتعللارط مللع المصللطية العامللة فللأن قراراللا 
يكلون مشلوبًا بعيلد إسلا ة اسلتعمام السلططة أو االنيلراف بهلا ويعلد الءا العيلد ملن 

القللرار اإلداري، ونتللأوم فللي اللءا الجللز  مللن  رغللا  التللي تللرد عطللأسللباد الطعللن باإلل
 الدراسة التعرلف بهءا العيد وصورة ورقابة القضا  اإلداري بشأنه . 

                              
 القرار غير منشور. 2004 /1/7ف   207/2004رقم  بقرار مجيس االنضبن  الرنم ( 4)
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 المططد األومن تعرلف عيد إسا ة استعمام السططة
يكللون القللرار اإلداري معيبللا بعيللد إسللا ة اسللتعمام السللططة إءا اسللتعم، رجلل، 

راية رير تطك التي يدداا القانون ولتصل، الءا العيلد بنيلة اإلدارة صاليياته لتيقق 
مصدر القرار وبواعثه، لءلك يقترن اءا العيلد بالسلططة التقديرللة للودارة وال يثلار إءا 

 كان  سططة اإلدارة مقيدة بيدود معينة.
وقللد يظللي اللءا العيللد بأاميللة كبيللرة فللي القضللا  اإلداري فللي فرنسللا ومصللر 

أن أاميتلله تضللا ل  ألنلله يتصلل، بالبواعللن النفسللية ال فيللة  واألردن عطللر السللوا  أال
ثباتلله يتططللد أن يبيللن القضللا  فللي وجللود اللء  البواعللن واللو رايللة  لجهللة اإلدارة، وا 

 بعيدة المنام.
لءلك أضفي القضا  عطي اءا العيلد الصلفة االيتياطيلة فلال يبيلن فلي وجلود  

اال تصلاي أو عيلد  طالما أن اناك عيلد أ لر شلاد القلرار اإلداري مثل، عيلد علدم
 (1الشك، أو م الفة القانون . )

ءا كان عيد االنيلراف بالسلططة عيلد قصلدي أو عملدي يتعطلق بنيلة مصلدر  وا 
القرار الءي رالبا ما يكون سيئ النية يعطم أنه سلعي إللر رايلة بعيلدة علن المصلطية 
ر العامة أو ريلر تطلك التلي يلدداا القلانون فأنله قلد ييصل، أن ال يقصلد مصلدر القلرا

االبتعللاد عللن المصللطية العامللة أال أنلله ي للرج عطللر قاعللدة ت صلليي األاللداف فيكللون 
 القرار مشوبا بعيد االنيراف أيضًا.

                              
 ينظر :  - 1
 .  441ص  –المصدر السنبق  –غا الميو د. منجد را   -
 .  661ص –المصدر السنبق  –د. عبد الاي  بسيون    - 
 . .  383ص  –المصدر السنبق  –د. أممد الاومر    -
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 المططد الثانين صور إسا ة استعمام السططة
مثطمللا اللو اليللام فللي سللا ر عيللود القللرار اإلداري يت للء عيللد االنيللراف فللي 

 استعمام السططة صورا عد  نتناولها تباعًا .  
 

 البعد عن المصطية العامةن -أوالً 
القانون لم يعو اإلدارة السططا  واالمتيازا  أال باعتباراا وسا ، تساعداا عطي 

 (                                                                1تيقيق الغاية األساسية التي تسعر إليها واي المصطية العامة  . )
ءا ملللا يلللاد  اإلدارة  علللن الللءا الهلللدف لتيقيلللق مصلللالم ش صلللية ال تمللل  وا 

لطمصطية العامة بصطة كمياباة الغير أو تيقيق ررط سياسلي أو اسلت دام السلططة 
 بقصد االنتقام فإن قراراتها ت ون معيبة بعيد االنيراف بالسططة . 

ال يكفي في اءا الصدد أن يتيقق نفلع ومن الجدير بالءكر في اءا المجام انه 
لتيقيق عيد االنيراف فإءا كان النفع أيد النتا ج عطر القرار ولليد أليد األش اي 

او رايته فالقرار ليد معيبًا بعيد االنيراف، وتتيقق اء  الصورة في االنيراف فلي 
ياال  عديدة  كالقرار الءي يصدر ببواعن سياسية أو تيديًا ليكم قضلا ي أو تيايل، 

 (.2عطيه أو بدافع االنتقام)
 

 قاعدة ت صيي األادافن م الفة -ثانياً 
عطللر الللررم مللن أن اإلدارة تسللتهدف تيقيللق المصللطية العامللة دا مللًا فقللد ييللدد 
ءا مللا  الفلل  اللءا  المشللرع لللودارة اللدفًا  اصللًا يجللد أن تسللعر قراراتهللا  لتيقيقلله وا 

                              
 .  661ص –المصدر السنبق  –د . عبد الاي  بسيون    - 1

 .424  سابق، ا( د. منجد راغا الميو ر مصد2)



 201 

الهدف فإن قراراا يكون معيبًا بإسلا ة اسلتعمام السلططة وللو تلءرع  اإلدارة بأنهلا قلد 
مصطية العامة، واءا ما يعرف بمبدأ ت صيي األالداف ومثلام ءللك قصد  تيقيق ال

قرارا  الضبو اإلداري التي يلدد لهلا القلانون أالدافًا ثالثلة ال يجلوز للودارة م الفتهلا 
واي الميافظة عطر األمن العام والسكينة العامة والصية العامة، فلإءا  الفل  اإلدارة 

راراالا الءا يكلون مشلوبًا بعيلد االنيلراف اء  األاداف في قرار الضلبو اإلداري فلإن ق
 بالسططة وجديرًا باإللغا  . 

 
 

 إسا ة استعمام اإلجرا ا ن -ثالثاً 
تيصلل، اللء  اليالللة مللن االنيللراف عنللدما تسللتبدم اإلدارة اإلجللرا ا  اإلدارلللة 
الالزمة إلصدار قرار معين بإجرا ا  أ لرى لتيقيلق الهلدف اللءي تسلعر إليله، وتطجلأ 

ا األسللطود أمللا ألنهللا تعتقللد أن اإلجللرا  الللءي اتبعتلله ال يمللط لتيقيللق اإلدارة إلللر اللء
 أادافها أو أنها سع  إلر التهرد من اإلجرا ا  المطولة أو الشكطيا  المعقدة . 

وأيًا كان  التبرلرا  فإن اإلدارة ت ون قد  الف  اإلجرا ا  التي يدداا القلانون 
 في صورة االنيراف باإلجرا ا  . ويكون تصرفها اءا مشوبًا بعيد إسا ة السططة 

ومثام ءلك أن تطجأ اإلدارة إلر االستيال  المؤق  عطر العقارا  بداًل ملن سليراا 
في طرلق إجرا ا  نزع المط ية لطمنفعة العامة تفاديًا لطوم إجرا ا  نزع المط يلة، أو 

موظلللف والللي تسلللتهدف فلللي اليقيقلللة معاقبتللله فتطجلللأ إللللر  انتلللدادأن تقلللرر اإلدارة 
 لتجرلد  من ضمانا  التأديد . االنتداد ار قر 
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 المططد الثالنن إثبا  عيد إسا ة استعمام السططة
األص، في عيد االنيراف بالسططة أن يقع عد  إثباته عطر عاتق من يدعيله 
فإن عجز عن ءلك  سر دعوا  وال يجوز لطميكمة أن تتصدى لهءا العيلد ملن تطقلا  

ارلللة تتمتللع بقرلنللة المشللروعية وعطللر مللن يللدعي نفسللها، ال سلليما وأن القللرارا  اإلد
 م الفتها لطمشروعية إثبا  ءلك . 

وبللالنظر لصللعوبة موقللف المللدعي وعجللز  فللي أييللان كثيللرة عللن إثبللا  اللءا 
االنيللراف مللا دام يتعطللق بللالنوايي النفسللية لمصللدر القللرار، فقللد درج القضللا  اإلداري 

وى من أورا  ومسلتندا  تلؤدي عطر أنه إءا كان ني القرار أو ما تضمنه مطف الدع
إلللر إثبللا  اإلسللا ة أو االنيللراف بالسللططة فإنلله يجللوز لطقاضللي أن ييكللم مللن تطقللا  
 نفسه بإلغا  القرار دون أن ييم، طالد اإللغا  إقامة الدلي، عطر وقوع االنيراف . 

كلللءلك اسلللتقر قضلللا  مجطلللد الدوللللة الفرنسلللي والمصلللري عطلللر قبلللوم اللللدلي، 
القللرار أو أسللبابه التللي بنللي  ة قللرابللا  أو الداللللة مللن مجللرد المسللتمد بكلل، طللر  اإلث

عطيها أو من طرلقلة إصلدار القلرار وتنفيلء  والظلروف التلي أياطل  بله إلثبلا  عيلد 
 وليد في القضا  االداري العراقي ما ي الف ءلك .االنيراف، 

ويمكن لطقضا  أن يستدم عطر وجود االنيلراف ملن الظلروف المييطلة بلالقرار 
وطرلقة إصدار  وتنفيء ، كما يجلوز اسلتدعا  ال صلوم لسلؤالهم علن الوقلا ع وتوقي  

المييطة بات اء القرار لطوقوف عطر أالداف اإلدارة وبواعثهلا إء أن المهلم أن ال يبقلر 
 االدعا  بإسا ة استعمام السططة قواًل مرساًل ال دلي، عطيه . 
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 الفصل الثالث

 

 فيها إجراءات رفع دعوى اإللغاء والحكم

 
بينا سابقا شروط قبوم دعوى اإللغا   وكءلك أوجه الطعن باإللغلا  أو العيلود 
التلي يمكللن أن تشلود القللرارا  اإلدارللة وتجعطهللا ميلال لططعللن باإللغلا  ونللدرد فيمللا 
يطلي إجلرا ا  رفلع دعللوى اإللغلا  ثلم نبيللن اليكلم باإللغلا  وكيفيللة تنفيلء  وءللك فللي 

 ثالثة مباينن 
 إجرا ا  رفع دعوى اإللغا  . المبين األوم ن  
 المبين الثانين اآلثار المترتبة عطر رفع دعوى اإللغا  .  

 المبين الثالن ن أثار اليكم باإللغا  .  
 

 المبحث األول

 إجراءات رفع دعوى اإللغاء

 
بأنهللا مسللتقطة عللن  فللي العديللد مللن الللدوم تتميللز إجللرا ا  رفللع دعللوى اإللغللا 

لمنصلوي عطيهلا فلي قلانون المرافعلا  والي بهلءا ال إجرا ا  رفع اللدعاوى األ لرى ا
تشك، استثنا  عن اء  اإلجرا ا  بقدر ما تمث، نظاملا مسلتقاًل وأساسليًا ال يعتلد فيله 
القاضي اإلداري بضرورة الرجوع إلي قانون المرافعا  في ياللة علدم وجلود اللني أو 

سلير المرافلق رموضه أنما يستمد قواعلد  ملن طبيعلة المنازعلا  اإلدارللة وضلرورا  
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امللا فللي العللرا  فللأن المشللرع لللم يللني عطللر اجللرا ا   اصللة لرفللع دعللوى العامللة . 
االلغا  رير تطك المنصوي عطيها في قانون المرافعا  .فقد ورد في المادة الرابعة / 
ثانيا/ا من قانون مجطد شورى الدولة المعدم) تسري بشأن االجلرا ا  التلي تتبعهلا 

ي  لاي فلي الءا القلانون , االيكلام المفلررة فلي قلانون الميكمة فيما للم يلرد بله نل
المرافعا  المدنيه وايكام قانون الرسوم العدليلة بشلأن اسلتيفا  الرسلوم علن الطعلون 
 المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهي ه العامه لمجطد شورى الدولة(.

لسدنا  1العييدا رمدم ومن الجدير بالذكر أن  النظام الددالي  ليمككمدا احاكاديدا 
مد نص كذلك عيى أن يطبق مانون المرافعات المدنيدا ذذا لدم يدرد ندص لداص  2005

مدن النظددام  19فد  مدانون المككمدا وفد  نظاملددا الددالي  ففدد جدال فدد  ندص المداد  
 1969لسددنا  83الدددالي  ليمككمددا طط اطبددق أككددام مددانون المرافعددات المدنيددا رمددم 

فيما لدم يدرد ندص لداص فد  مدانون المككمدا  1979 لسنا 107ومانون اإلثبات رمم 
 احاكاديا العييا ف  هذا النظام ((
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 المطلب األول: تحديد الجهة المدعى عليها 

بينا أن دعوى اإللغا  عينيه موضوعية ولتم من  اللها ا تصام القرار اإلداري 
طيه في أن يكون المدعر عبالمطعون فيه إال أن اءا ال يتعارط من يين اإلجرا ا  

دعللوى اإللغللا  اللو جهللة اإلدارة التللي أصللدر  القللرار المطعللون فيلله باإللغللا  ولللتم 
ا تصللام اللء  الجهللة اإلدارلللة فللي شلل ي مللن يمثطهللا قانونللا ولجللد أن ت للون اللء  

مللن العبللن توجيلله ال صللومة لجهللة فالجهللة متمتعللة بالش صللية المعنويللة المسللتقطة 
ن الجهلة اإلدارللة التلي أصلدر  القلرار إدارلة ليس  لها صفة التقاضي أملا إءا للم ت ل

متمتعة بالش صية المعنوية فيتم توجيه ال صومة إلر الوزلر الم تي عطر اعتبلار 
وملن ثلم إءا رفعل  دعلوى  ,اللوزارة أن الجهة التي أصدر  القلرار تابعلة مركزللًا لهلء  

اإللغللا  عطللر ريللر ءي صللفة فأنهللا ت للون ريللر مقبولللة وتللرد شللكاًل وعللدم قبولهللا مللن 
النظام العام، ولجوز لطميكمة أن تقضي به من تطقا  نفسها ويمكن للودارة أن تلدفع 

 بءلك في أي مريطة من مراي، الدعوى . 
إال أن أيكام القضا  اإلداري قد اسلتقر  عطلر قبلوم اللدعوى فلي ياللة أ طلار 
الجهلة اإلدارللة صللايبة الصلفة األصللطية وتقلديمها دفاعلا فيهللا فلال ميلل، لطيكلم بعللدم 

                     (1)وم الدعوى ررم أنه قد تم رفعها أصال عطر ش ي أ ر رير ءي صفة . قب
كللءلك أجللاز القضللا  تصللييم الللدعوى بإعللادة توجيههللا إلللر صللايد الصللفة 

                 (2)األصطي عطر أن يتم ءلك  الم ميعاد رفع الدعوى. 
يلتم  هصليتها المعنويلة فأنلأما إءا زال  صفة الجهة اإلدارلة كما للو ألغيل  ش 

توجيه ال صومة إلر الجهة اإلدارلة التي نقطل  أليهلا ا تصاصلاتها وكلءلك إءا رفعل  

                              
 .    334لسنة الخنمسة ص  1/2/1960ين ف  مصر بتنرمخ مكم الممكمة اددارمة الري- 1
   167السنة الرابرة  22/11/1958مكم الممكمة اددارمة الريين ف  مصر بتنرمخ  - 2
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الللدعوى فللي مواجهللة أ ثللر مللن جهللة إدارلللة وزاللل  صللفة بعللط اللء  الجهللا  فللأن 
 الدعوى تستمر في مواجهة باقي ال صوم . 

 
 

 المطلب الثاني: صحيفة الدعوى 

البيانللا   مللن قللانون المرافعللا  المدنيللة  46المدداد   العراقللي فلليأورد المشللرع 
 الواجد أن تتضمنها صييفة الدعوى والشروط الواجد توافراا فيها .  

 
 بيانات صحيفة الدعوى: -أوالا 

 1969لسدنا  83المرافعات المدنيا رمم من قانون  السادسة واالربعون يدد  المادة 

 كل ما ياعيق بالنزاع ب البيانا  التي يجد أن تيتولها صييفة الدعوى 

المنظددور مددن مبددل المككمددا الادد  رفعددت الدددعون ذليلددا وأن كانددت هددذ  البيانددات مددن 
البيانات الشدكييا وان أ  نفدص أو ومدوي فيلدا ز ييدزم المددع  ب كمالدد لد ل مدد  
مناسبا وذح ابطل الدعون بفرار من المككمدا ذذا كدان هدذا الدنفص أو ال مدوي مدن 

بد أو المدعى عييد أو المكل الملاار ل دري الابييدو ويمكدن شأند أن يجلل المدعى 
ان نليص  من  نص هذ  الماد  وطبيعا دعون احل ال الى البيانات الواجب اوافرها 

 ف  صكيفا الدعون
 اسم المككما الا  افام الدعون أماملا . -1 

 ااريخ اكرير العريضا . -2

ه سللوا  أ للان الطللاعن فللردًا أو وصللفته وميلل، إقامتلل م الطللاعن م المللدعي اواسللم  -3
ش صًا من أش اي القانون ال اي أو العام، ولجلوز أن يقلدم مجموعلة ملن األفلراد 

 مللع فللي دعللوى اإللغللا  إءا كللان انللاك صللطة فللي الموضللوع وايللدا أو األشلل اي ططبللاً 

 . بيان المكل الذ  يلاار  المدع  ل ري الابييو

يوجه إليها الطعن وصفتها وعنوانهلا اسم المستدعي ضد  م الجهة اإلدارلة التي - 4
 .ليتم إعالنها بالصييفة ومرفقاتها  
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موضوع الططد وبيانًا بالمستندا  ال طية التي يستند إليها المسلتدعي فلي إثبلا   -5
 دعوا  وقا مة بأسما  الشهود الءين يعتمد عطر شهاداتهم في ءلك اإلثبا  . 

لللله إءا كلللان قلللد تلللم تبطيغللله صلللورة ملللن القلللرار المطعلللون فيللله أو مط لللي واف  -6
 .لطمستدعي ل ي يكون ططد اإللغا  واضياً 

المقدم وتارلخ تقديمه الر االدارة واجابة االدارة عطية ان وجلد   صور  من الاظيم  -7
. 
توقيع المدعي أو وكيطه إءا كان الوكي، مفوضلام بوكاللة مصلدقه عطيله ملن جهلة  -8

المسلتدعي ت ولله صلراية م اصلمة . ولجد أن ت ون الوكالة المعطلاة ملن م تصة 
الجهللة اإلدارلللة التللي أصللدر  القللرار و إال فللإن الللدعوى ت للون مسللتوجبة الللرد شللكاًل، 

الميكمللة االتياديللة العطيللا بللرد دعللوى تقللدم بهللا ممثلل، ر لليد ديللوان وفللي ءلللك قضلل  
الوقللف السللني إضللافة لوظيفتلله الن عرلضللة الللدعوى موقعللة مللن شلل ي ال صللفة 

 /10 /11بتلارلخ  2006/ اتياديلة /  14فورد فلي يكمهلا علدد  قانونية له بتوقيعها
) للللدى التلللدقيق والمداوللللة ملللن الميكملللة االتياديلللة العطيلللا وجلللد إن التوقيلللع  2006

المنسود إللر الملدعي فلي عرلضلة اللدعوى ي تطلف علن التوقيلع المنسلود إليله فلي 
اسلة ديلوان الصلادرة ملن ر  2006 /9/8( فلي 2439 /5/4الوكالة العامة المرقملة ) 

الوقلف السلني / اللدا رة القانونيلة / الموقعلة ملن قبل، ر ليد اللديوان وييلن إن وكيل، 
التوقيع المءي، في عرلضة الدعوى  إن المدعي أوضم لطميكمة بان السبد يعود إلر

المنسللود إلللر المللدعي موقللع مللن قبلل، معللاون ر لليد ديللوان الوقللف السللني )ي.ع( 
ملن شلل ي ال صللفة قانونيللة للله بتوقيعهللا  وعطيله وييللن إن عرلضللة الللدعوى موقعللة

فت ون الدعوى مقامة من ش ي ال يمطك يق إقامتها وت ون  صومته رير موجهة 
ءا كان  ال صومة رير موجهة تيكم الميكملة وللو ملن تطقلا  نفسلها بلرد عرلضلة  وا 

( ملن قلانون المرافعلا  80/1الدعوى قب، الد وم في أساسها وءلك عمالم بالملادة ) 
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المعللدم لللءا قللرر  الميكمللة اليكللم بللرد الللدعوى مللع  1969( لسللنة 83قللم )المدنيللة ر 
 (                        1تيمي، المدعي إضافة لوظيفته كافة مصارلفها ( )

 
 
 

 
 االستعانة بمحام: -ثانيا

ءو صاليية لقبوم دعوى اإللغا  توقيعها من ميام  لم يشترط المشرع العراقي 
احسدداعانا بمكددام ذو صدد كيا تياديلله العطيللا اسللتطزم  مططقللة  ريللر ان الميكمللة اال 

مطيفددا ليطعددن اماملددا  لضددمان جديددا الطعددن وموضددوعياد وعدددم ذشدد ال المككمددا 
 بطعون وير موضوعيا.

 
 دفع الرسوم القضائية: -ثالثا  

ورد اشترط المشرع أ يرًا دفع الرسوم القضا ية إلقامة دعوى اإللغا  وفي ءللك 
انيلا/ا ملن قلانون مجطلد شلورى الدوللة المعلدم) تسلري بشلأن في الملادة الرابعلة / ث

االجرا ا  التي تتبعها الميكمة فيما لم يرد به ني  اي في اءا القانون , االيكام 
ررة فللي قللانون المرافعللا  المدنيلله وايكللام قللانون الرسللوم العدليللة بشللأن اسللتيفا  قللالم

تهلا لللدى الهي له العاملله الرسلوم علن الطعللون المقدملة اليهللا او علن الطعلون فللي قرارا
 لمجطد شورى الدولة(.

ثابتا يبين وق  است دام صايد المصلطية كما ان دفع الرسم يعد تارل ا 
) ولملا    االتياديله العطيلا . الميكمله   قضل   ءللك  يقه في الطعن وفلي

                              
ورت   2006/  10/  11همياديتل / بحتا ي   /14( يفظر   ره  هيمييمل هدمياديل هيةرةا هيةره ةل وتد 1)

 http//www.iraqijudicature.org/fedraljud.htmlهيمو   هدييحرصنس 
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( مللن القللانون 173/2كللان دفللع الرسللم يعتبللر مبللدأ لططعللن بيكللم المللادة )
علللا  المدنيلللة المعلللدم ( . واء ان الملللدد المعينلللة الملللءكور)   قلللانون المراف

لمراجعلللة طلللر  الطعلللن فلللي القلللرارا  يتميلللة يترتلللد عطلللر علللدم مراعاتهلللا 
وتجاوزاا سقوط اليق في الطعن وتقضلي الملليكمة ملن تطللقا  نفسلها بلرد 

( ملن القلانون الملءكور . وعطللليه 171عرلضة الطعلن عملاًل بيكلم الملادة )
(  1)  بعد مضي المدة القانونية قرر رد  شلكالً  ول ون الطعن التمييزي مقدم

. 
 

 
 المبحث الثاني

 اآلثار المترتبة على رفع دعوى اإللغاء

 
إءا وجللد القاضللي أن الشللروط الشللكطية متللوافرة فللي رفللع دعللوى اإللغللا  انتقلل، 

 لفيي القرار اإلداري المطعون فيه لطيكم بإلغا ه أو رفط ءلك . 
ا  قلرار إداري ال يمكلن أن ينلام ملن نفلاء الءا وأن مجرد رفع الدعوى بططد إلغل

القرار، فلالقرار اإلداري تصلرف قلانوني واجلد النفلاء متلر اسلت مط  شلرا و نفلاء  ملن 
النايية القانونية ما دام لم يسيد من اإلدارة ولم يقضي بإلغا ه، بيكم تمتعه بقرلنلة 

ك يلؤدي إللر شل، السالمة والشرعية يتر يثب  العكد بقرار قضا ي، والقوم بغير ءلل

                              
بحتتتتا ي   2006/ همياديتتتتل/ممةةل /  1يفظتتتتر   تتتتره  هيمييمتتتتل هدمياديتتتتل هيةرةتتتتا هيةره ةتتتتل وتتتتتد    -1

 http//www.iraqijudicature.org/fedraljud.htmlور  هيمو   هدييحرصنس   26/2/2006
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نشاط اإلدارة تماملًا ألن معظلم نشلاطها يصلدر فلي صلورة قلرارا  إدارللة ولهلءا تتمتلع 
 اء  القرارا  بقرلنة السالمة . 

ومن ثم فإن الطعن اإلداري بلدعوى اإللغلا  ال أثلر لله عطلر نفلاء القلرار اإلداري 
قضلا  متلر وقلف تنفيلء القلرار بلأمر الفلي بعلط التشلرلعا  رير أنه يجلوز اسلتثناً  
ومللع ان المشللرع العراقللي لللم يللني عطللر  امكللان وقللف تنفيللء  تللوافر  شللروط معينللة 

القرار المطعون فيه , نلرى انله لليد فلي القلانون ملا يمنلع ملن ءللك فلي ياللة تلوافر 
 . شروط معينه 
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 المطلب األول: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

ن مجطلد الدوللة رقللم ملن قللانو 49المصلري لطقضللا  فلي الملادة أجلاز المشلرع 
فللي  أن يللأمر بوقللف تنفيللء القللرار اإلداري إءا ططللد الطللاعن ءلللك  1972لسللنة  47

 ورأ  الميكمة أن نتا ج التنفيء قد يتعءر تداركها . صييفة الدعوى 
 ولتضم من اءا الني أن المشرع يشترط لتطبية وقف التنفيء ثالثة شروط ن 

 
 التنفيذ:أن يطلب رافع دعوى اإللغاء وقف  -أوالا 

درج  أيكام القضا  اإلداري المقارن عطر ضرورة اتياد ططبلي اإللغلا  ووقلف 
التنفيء في صييفة اللدعوى، ولترتلد عطلر إرفلام الءا الشلرط الشلكطي رد ططلد وقلف 
التنفيء وعدم قبوله واليكمة من ءلك أن وقلف التنفيلء ططلد متفلرع علن ططلد اإللغلا  

فيلله يتمتللع بالصللفة التنفيءيللة اعتبللارًا مللن اللءا وتمهيللدًا للله، كمللا أن القللرار المطعللون 
التارلخ، كما أن الجمع بين ططد وقف التنفيء وططد اإللغا  ييقلق اتيلاد بلد  ميعلاد 
الطعن بالقرار إلغاً  ووقفًا لغرط تفادي اال تالف والتفاو  في يساد الءا الميعلاد م 

 .(1) 
 
ا   شرط االستعجال: -ثانيا

قلللرار يقتلللرن بايتملللام وقلللوع نتلللا ج ال يمكلللن ويقصلللد بهلللءا الشلللرط أن تنفيلللء ال
تللداركها فيمللا لللو انتظللر األمللر ليللين الفصلل، فللي موضللوع دعللوى اإللغللا ، لللءلك مللنم 
المشرع القضا  سططة وقف تنفيلء القلرار المطعلون فيله إءا انطلوى تنفيلء القلرار عطلر 
 طللورة تللؤدي إلللر نتللا ج يصللعد تالفيهللا،  اصللة وأن إجللرا ا  دعللوى اإللغللا  قللد 

                              
 19أ المجموعة رقم  28سنة ل 1003ار   7/12/1985مكم الممكمة اددارمة الريين  ف  مصر جيسة  - 1

 .   30ص  –
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ر  وقتًا طوياًل يتر الفص، في موضوعها بالقبوم أو اللرفط، عطلر أنله يتعلين تستغ
إال ي طللق الطللاعن يالللة االسللتعجام اللء  أو يسللاام فللي  طقهللا بسللبد تقاعسلله أو 

 إاماله.
ويالللة االسللتعجام اللء  اللي يالللة موضللوعية تسللتظهراا الميكمللة مللن وقللا ع 

االمتيللان، وصللدور قللرار  الللدعوى وظروفهللا مثللام ءلللك قللرار يرمللان الطالللد مللن أدا 
يمنللع مللرلط مللن السللفر إلللر ال للارج لغللرط العللالج أو صللدور قللرار بهللدم منللزم 

 (1)أثري.

كما تعد القرارا  المتضمنة تقييد اليرلة الش صية من أبلرز صلور االسلتعجام 
 (2)لما يترتد عطر تنفيءاا من نتا ج يتعءر تداركها . 

 
ا   شرط الجدية: -ثالثا

مشللتقة مللن سللططة اإللغللا  وفللرع منهللا وبالتللالي البللد  إن سللططة وقللف التنفيللء
لقاضي الموضوع أن يتصدى لمشروعية القرار اإلداري عند نظر  ططلد وقلف التنفيلء، 
كملللا يتصلللدى لمشلللروعيته عنلللد نظلللر  دعلللوى اإللغلللا ، فيكلللون عقيلللدة مبد يللله علللن 
مشروعية القرار اإلداري ل لي يصلدر قلرار  فلي موضلوع اللدعوى، فقلد يصلدر القاضلي 
 يكمه بوقف التنفيء، يستتبعه يكم أ ر في موضوع الدعوى يرفط دعوى اإللغا  . 
وبءلك فلإن الجديلة التلي يقلوم عطيهلا ططلد وقلف التنفيلء تعنلر فيلي القاضلي 
بصورة أولية لمشروعية القرار اإلداري، فإءا وجد أن القلرار اإلداري يسلد الظلاار قلد 

                              
الخصلومة  –أشلنر إليله عبلد المكليم فلودة  1962-12-15مكم الممكمة اددارمة الرييلن فل  مصلر جيسلة  - 1

 .    358ص  – 1996 –ادسكندرمة  –دار المابوعنف الجنمرية  –اددارمة 
بلند  التل  قلررف ممكملة القضلن  مجموعلة الم 1951-6-30مكم الممكمة اددارمة الريين ف  مصلر فل   - 2

 .   1360ص  – 6اددار  س 
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وبمعنر أ ر فأن العقيلدة التلي ت ونهلا  شابه عيد ما فأنه يصدر قرار  بوقف التنفيء،
الميكمة عن ططد وقف التنفيء اي عقيدة أولية مبنيلة عطلر أسلاد أرجييلة إصلدار 

 قراراا باإللغا  عند بين موضوع دعوى اإللغا  . 
ويمكللن أن تسللتظهر الميكمللة جديللة الططللد بوقللف التنفيللء مللن  للالم فيصللها 

ا ن معينة تفيد ءلك كض الة المستندا  األولر لمشروعية القرار اإلداري ومن  الم قر 
وكونها رير منتجة تعطي انطباعًا بعلدم جلدوى وقلف التنفيلء، كملا أن تقلاعد اإلدارة 
عن إبدا  دفاعها في الدعوى أو ءكر أسباد القرار يكون مبلررًا لطميكملة فلي إصلدار 

 (1)قرار وقف التنفيء . 
 

 المطلب الثاني: حجية الحكم بوقف التنفيذ وتنفيذه

إءا اجتمع  في ططد وقف التنفيلء الشلروط السلابقة يجلوز لطقضلا  اإلداري أن 
يأمر بوقف تنفيء القرار اإلداري المطعون فيه، ونبين فيملا يطلي يجيلة اليكلم الصلادر 

 بوقف التنفيء وتنفيء  . 
 
 حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ: -أوالا 

وقلف التنفيلء، سلابقًا  الفص، في الشق المستعج، من دعوى اإللغا  واو ططلد
عطر الفص، في موضوع دعوى اإللغا  لءلك فإن اليكم الصادر في الشلق المسلتعج، 
الللو يكملللًا وقتيلللًا لصلللدور  فلللي مسلللألة مسلللتعجطة، وكملللا الللو شلللأن جميلللع األيكلللام 
المستعجطة، فأنه ال يقيد ميكمة الموضوع عند فصطها في دعوى اإللغا ، فقد تقضي 

                              
المصلدر السلنبق  –أشلنر إليله عبلد المكليم فلوده  7/11/1986مكم الممكمة اددارمة الريين ف  مصر فل   - 1

 .   405ص  –
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م ءلك تقضي فلي موضلوع اللدعوى بلرفط دعلوى اإللغلا  الميكمة بوقف التنفيء ورر
 والعكد صييم .

رير انه يكم قطعي فيما فص، فيه، من وقف التنفيء أو عدمه أي أن مقوما  
األيكام و صا صها متوافرة فيه وقد استقر  أيكام القضا  اإلداري عطر تمتع اليكلم 

  (1)الصادر بوقف التنفيء ب اصيتي التأقي  والقطعية . 
ي ءللللك قضللل   الميكملللة االتياديلللة العطيلللا فلللي العلللرا  فلللي يكمهلللا علللدد وفللل

ال اي بطعن صايد المصطية بقرارميكمة القضا  االداري  2005اتيادية/تمييز//3
برفط ططد وقف االجرا ا  المتعطقة بتنفيء قرار اداري نان القرار المميز من االوامر 

(من قانون 151في المادة )عطر العرا ط واي من القضا  الوال ي المنصوي عطية 
المدنيللة المعللدم واللي ريللر قابطللة لططعللن فيهللا تمييللزا عمللال بايكللام المللادة المرافعللا  

(مللن القلللانون الملللءكور اء يلللتم اللللتظطم منهللا للللدى الميكملللة التلللي اصلللدرتها 153/1)
 2( .153( من المادة)3وتفص، الميكمة في التظطم وقراراا عمال بيكم الفقرة )

اليكم الصادر بوقف التنفيء عطر موضلوع ملا فصل، فيله ملن وال تقتصر يجية 
وقف التنفيء أو رفضه، ب، تشم، تطك اليجية المسا ، الفرعيلة السلابقة عطلر الفصل، 
في موضوع دعوى اإللغا  كاللدفع بعلدم ا تصلاي القضلا  اإلداري بنظلر اللدعوى أو 

 ه ليد نها يًا . بعدم قبولها أصاًل لرفعها بعد الميعاد أو ألن القرار المطعون في
 
ا   تنفيذ الحكم المستعجل بوقف التنفيذ: -ثانيا

                              
 ينظر ف  ذلك :  - 1

 .  883ص  –المصدر السنبق  –قضن  ادلان   –د. سييمن  مممد الامنو    -
 .   690ص  –المصدر السنبق  –القضن  اددار   –الان  بسيون  د. عبد   -

اةر  16/2005هيخاا بايطةن جس  ره  فييمل هيقضا  هدده   وتد   2005همياديل/ممةةل//حيو هيمييمه وتد - 2

 ففشو 
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يؤدي اليكم بوقف التنفيء إلر إعادة األمور بصورة مؤقتة إللر ملا كانل  عطيله 
قبلل، صللدور القللرار اإلداري المطعللون فيلله، والسللبد فللي تأقيلل  اليكللم المسللتعج، اللو 

ا فلي الموضلوع إللر الرتباطه بمصير دعوى اإللغا  فإن توصط  الميكمة عنلد فصلطه
رفط الدعوى فأن أثار اليكم بوقلف التنفيلء تنتهلي وتلزوم قوتهلا، وأن توصلط  إللر 
إلغا  القرار اإلداري فأن أثار اليكم بوقف التنفيء تمتد وتتص، بآثلار اليكلم باإللغلا ، 
وقلد ال ي تطللف تنفيللء اليكلم بوقللف التنفيللء علن تنفيللء اليكللم باإللغلا ، إء يتعللين عطللر 

 رة في اليالتين ات اء اإلجرا ا  اإليجابية لوضعها موضع التنفيء . جهة اإلدا
عطللر أن اليكللم بوقللف التنفيللء قللد يللؤدي مللن الناييللة العطميللة إلللر أن يصللبم 
الفصلل، فللي موضللوع الللدعوى ريللر ءي جللدوى، ألن الغايللة مللن المطالبللة باإللغللا  قللد 

نللداا اليكللم يتوصلل، إليهللا الطللاعن بيصللوله عطللر اليكللم بوقللف التنفيللء، ويصللبم ع
باإللغا  رير ءي فا دة من النايية العطمية، عنداا تقضي الميكمة بإنها  ال صومة 
في الدعوى، مثام ءلك ططد الطاعن إلغا  قلرار منلع سلفر  إللر ال لارج وططبله اليكلم 
بوقف تنفيء ، فأن أصدر  الميكملة يكمهلا بوقلف التنفيلء واسلتفاد الطلاعن ملن الءا 

ن، فأن الغايلة ملن إلغلا  القلرار اإلداري قلد تيققل  بوقلف اليكم بأن رادر أرط الوط
 تنفيء .

 
 المبحث الثالث

 آثار الحكم باإللغاء

 
بعد أن تست م، دعوى اإللغا  شلرا طها الشلكطية أملام الميكملة، قلد تيكلم بعلد 
قبللوم الللدعوى لرفعهللا مللن ريللر ءي صللفة، أو عطللر ريللر ءي صللفة، أو لرفعهللا بعللد 
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رة ريلللر مسلللت م، شلللرا و القلللرار اإلداري القابللل، لططعلللن المعيلللاد أو أن تصلللرف اإلدا
 (1)باإللغا .

ثللم تتصللدى لموضللوع الللدعوى وتنيصللر سللططتها فللي بيللن مشللروعية القللرار 
اإلداري لتنتهللي بالنتيجللة أمللا إلللر إلغللا  القللرار المشللود بأيللد العيللود ال مسللة المللار 

سلتطيع الميكملة أن ءكراا، أو إلر تأ يد مشروعية القرار واليكم برفط الدعوى وال ت
تللءاد أبعللد مللن ءلللك بللأن تصللدر أوامللر صللرلية إلللر اإلدارة بللأدا  عملل، معللين أو 
االمتناع عن أدا   أو أن تي، نفسها مي، اإلدارة في إصدار قرارا  إدارللة مشلروعة 

 مي، القرارا  المعيبة . 
أو عطر أن تنفيء اليكم باإللغا  البد أن يفضي إلر ت طيلف اإلدارة القيلام بعمل، 

االمتناع عن أدا  عم،، فاليكم الصادر بإلغا  قرار فص، موظف البد أن يطلزم اإلدارة 
بالقيللام بعملل، معللين واللو إعللادة الموظللف المفصللوم إلللر وظيفتلله السللابقة، واليكللم 
القاضي بإلغا  قرار ادم منزم البد أن يطزم اإلدارة باالمتناع عن تنفيء قراراا بالهدم . 

(2)  
بإلغللا  القللرار اإلداري أثللار معينللة منهللا مللا يتعطللق بيجيللة  ولترتللد عطللر اليكللم

 اليكم باإللغا ، ومنها ما يتعطق بتنفيء يكم اإللغا  . 
 

 المطلب األول: حجية الحكم باإللغاء

تنطللوي يجيللة اليكللم باإللغللا  عطللر دعللوى ييللازة يكللم اإللغللا  يجيللة الشللي  
يجية مططقلة أو نسلبية ملن الميكوم فيه من نايية وعطر قوة اء  اليجية وا، أنها 

                              
 .   855ص  –المصدر السنبق  –قضن  ادلان   –د. سييمن  مممد الامنو   - 1
 .   449ص  –المصدر السنبق  –د. صبيح بشير مسكون   - 2
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ناييللة أ للرى، وتتصلل، مللن ناييللة ثالثللة بنطللا  اإللغللا  والل، يتنللاوم القللرار اإلداري 
 بأ مطه أم يتناوم األجزا  المعيبة فقو دون األجزا  السطيمة. 

 
 األحكام الصادرة في دعوى اإللغاء تتمتع بقوة الشيء المقضي به: -أوالا 

دم العطيا في دعوى اإللغا  عطر يجيلة الشلي  تيوز األيكام الصادرة من ميكمة الع
 ( 1.)القطيعة، وت ون يجة في ما قض  بهالمقضي به كسا ر األيكام 
مجطلللد شلللورى الدوللللة ملللن قلللانون  السلللابعة/الثانيه/ط  وفلللي ءللللك تلللني الملللادة 

ريللر المطعللون فيلله وقللرار الهي لله العامللة لمجطللد الميكمللة  قللراريكللون المعللدم)..... 
 .در نتيجة الطعن باتا ومطزما (شورى الدولة الصا

وبعد ان صار يطعن في قرارا  ميكمة القضا  االداري امام الميكملة االتياديلة      
 1ملن النظلام اللدا طي لطميكملة االتياديلة العطيلا رقلم 19 -16العطيا جا  في المواد  

انلله عنللد النطللق بللاليكم أو القللرار يجللد أن تللودع مسللودته فللي اضللبارة  2005لسللنة 
عوى بعلد التوقيلع عطيهلا , ولطلزم أن يكلون اليكلم والقلرار مشلتمالم عطلر أسلبابه , اللد

 فللأن لللم يكللن باإلجمللاع أرفللق الللرأي الم للالف مللع أسللبابه . واأليكللام والقللرارا  التللي

 (2اصدرها المككما بااا ح افبل أ  طريق من طرق الطعن. ط

 
فللي الللدعوى ويمتللد أثللر يجيللة الشللي  المقضللي بلله ليشللم، الجانللد اإلجرا للي 

فضللاًل عللن جانبهللا الموضللوعي، ففيمللا يتعطللق بللاإلجرا ا  يمتنللع عطللر الميكمللة التللي 
أصدر  اليكم في دعوى اإللغا  أن تنظلر اللدعوى ملرة أ لرى، إء اسلتنفء  الميكملة 

                              
 .    698ص  –المصدر السنبق  –ينظر ف  تفصي  ذلك : الدكتور عبد الان  بسيون   - 1

 

 2005لسنة  1م  النظنم الداخي  ليممكمة االتمندية الريين رقم 19 -16تنظر المواد   -2
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واليتهللا بمجللرد إصللداراا اليكللم، ويصللبم اليكللم قطعيللًا بمجللرد صللدور  مللن الميكمللة، 
 يكمها، كما ليد لها اليق في تعديطه .  وليد لطميكمة اليق في الرجوع عن

أما فيما يتعطق بالجانلد الموضلوعي، فلأن األيكلام الصلادرة فلي دعلوى اإللغلا  تعلد 
عنوانًا لطيقيقة، فما تضمنه اليكم يعد قرلنة ريلر قابطلة إلثبلا  العكلد، فلال يجلوز 

مملا يسلتدعي ان ت لون االيكلام واضليه عرط النزاع مرة أ رى عطر أي ميكمة . 
  وفللي يللدود ططبللا  المللدعي . وفللي ءلللك و اليللة مللن الغمللوط تقبلل، التاوللل،ال 

  )ورد نقض  الميكمه االتياديه العطيا في يكم لها قرار لميكمة القضا  االداري  فل
كان عطر الميكمة التقيد بططبا  المدعي الواردة في عرلضلة اللدعوى ...

ا بعرلضللة وعللدم الزلللادة عطيهللا الن الميكمللة مقيللدة عنللد اصللدار يكمهلل
 83( من قانون المرافعا  المدنية رقلم 45الدعوى عماًل بمنطو  المادة )

المعللدم فضللاًل ان الميكمللة لللم توضللم فللي يكمهللا مللا  ايللة  1969لسللنة 
االجرا ا  القانونية الواردة في الفقرة اليكمية واءا كانل  العبلارة الملءكورة 

ا لرة التسلجي، تشير الر يضور ممث، جمعية بنا  مسا ن الضلباط املام د
العقللاري الم تصللة أل للء اقللرار  بشللأن تسللجي، القطعللة باسللم المللدعر فللان 
ءلك يعني ان الميكمة عطق  يكمها عطر شرط واو يضلور الممثل، علن 
الجمعيللة  فللي الللدا رة وييللن ان االيكللام التللي تصللدراا الميللا م يجللد ان 
ت ون ياسمة و الية من الغموط والتردد ورير معطقة عطلر شلرط بييلن 
ت للون قابطللة لطتنفيللء ف للان المقتضللر اد للام جمعيللة بنللا  مسللا ن الضللباط 
ش صللًا ثالللن فللي الللدعوى لمستيضللاا منهللا عللن صللية صللدور ال تللاد 
منهللا المتضللمن ت صلليي القطعللة موضللوعة الللدعوى لطمللدعي وييللن ان 
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اليكللم المميللز صللدر دون مراعللا  االمللور القانونيللة المتقدمللة ممللا ا لل، 
 (1)(قرر نقضهبصية اليكم المميز لءا 

ويشترط لطتمسك بيجية اليكم وسبق الفص، في الدعوى أن يكون اناك يكمًا 
قضلللا يًا قطعيلللًا وأن تثبللل  اليجيلللة لمنطوقللله دون أسلللبابه، ألن المنطلللو  الللو اللللءي 
يشللتم، عطللر قضللا  الميكمللة الفاصلل، لطنللزاع، ويسللتثنر مللن ءلللك األسللباد المرتبطللة 

ليجيلة يالهلا يلام المنطلو ، ويشلترط لطتمسلك ارتباطًا وثيقًا بالمنطو ، إء ت تسلد ا
  (2)باليجية أيضا اتياد ال صوم والموضوع والسبد . 

 
ا   الحكم باإللغاء يتمتع بحجية مطلقة: -ثانيا

األيكللام الصللادرة باإللغللا  يجللة عطللر ال افللة فيكللم اإللغللا  يسللري عطللر جميللع 
م يكن طرفًا في الدعوى سوا  كانوا أطرافًا في الدعوى أم لم يكونوا، فيمتنع عطر من ل

م اصمة القلرار اإلداري اللءي قضلر بإلغا له، كملا يسلتفيد ملن أثلار اإللغلا  ملن كلان 
 طرفًا في دعوى اإللغا  ومن لم يكن طرفًا فيها بيكم إطال  يجية يكم اإللغا .

وتعد اليجيلة المططقلة المقلررة لأليكلام الصلادرة باإللغلا  اسلتثنا  ملن القاعلدة 
لجميع األيكام القضا ية واي نسلبية يجتهلا، أي اقتصلار أثلار اليكلم العامة المقررة 

عطر أطراف الدعوى دون سواام، والعطة في ءلك ترجع إلر انتما  دعوى اإللغا  إللر 
طا فة القضا  الموضوعي أو العيني ودعوى اإللغا  في إطار  ت اصم القرار اإلداري، 

                              
 18/10/2006تلللللللارلخ ب0620/  / اتياديلللللللة/تمييز 23علللللللدديكمهلللللللا ءي ال - 1

/www.iraqijudicature.org/fedraljud.htmlhttp:/ 

 –رقنبلللة القضللن  عيلللى أعملللن  اددارة قضلللن  ادلالللن   –ينظللر فللل  تفصلللي  ذللللك الللدكتور اريملللة الجلللرف  - 2
 ومن بردهن  .   329ص  – 1984 –القنهرة 
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القلرار وملن المنطقلي أن يسلري  فإلغا   يعنلي تصلييم الالمشلروعية التلي وصلم بهلا
 اءا التصييم في مواجهة ال افة . 

وتقتصر اليجية المططقلة عطلر األيكلام الصلادرة باإللغلا ، وال ت تسلد القلرارا  
األ للرى التللي تصللدر فللي دعللوى اإللغللا  دون سللواام، كمللا فللي يالللة القللرار الصللادر 

لقرار الءي رفضل  برفط دعوى اإللغا ، يين يستطيع الطاعن أن يجدد دعوا  ضد ا
اللدعوى بشلأنه إءا تغيلر  الظلروف واألسلباد، ولجلوز لغيلر الطلاعن أيضلًا أن يطعلن 
في القرار ءاته ألن القرار قد يكون صا بًا في يق الطلاعن و  اط لًا فلي يلق ريلر  . 

(1) 
 
ا   اإللغاء الكلي واإللغاء الجزئي: -ثالثا

د يجيلة مططقلة بمعنلر أنله إءا كان اليكم القضا ي بإلغا  القرار اإلداري يكتسل
يزل، ك، أثر لطقرار اإلداري في مواجهة ال افة، إال أن مدى اإللغا  ونطاقه أمر تيدد  

  (2)ططبا  ال صوم وما تنتهي إليه الميكمة في قضا ها . 
فقللد يتنللاوم اليكللم باإللغللا  القللرار اإلداري بأ مطلله فيزللل، أثللار  واللو مللا يسللمر 

بعللط أجللزا  القللرار اإلداري دون أجللزا   األ للرى فيزللل، باإللغللا  ال طللي، وقللد يتنللاوم 
بعط أثار  والو ملا يسلمر باإللغلا  الجز لي، مثلام ءللك أن يصلدر قلرار عميلد ال طيلة 
باعتماد نتيجة امتيلان سلنة دراسلية ثلم يتضلم أن انلاك  طلأ فلي رصلد درجلا  أيلد 

                              
 ينظر ف  تفصي  ذلك :  - 1

 .   899ص  –المصدر السنبق  –قضن  ادلان   –د. سييمن  مممد الامنو   -

 . 690ص  –المصدر السنبق  –القضن  اددار   –د. عبد الان  بسيوم   -

 . 230ص  –المصدر السنبق  –د. اريمة الجرف  -
المصلدر السلنبق  –أشلنر إليله عبلد المكليم فلوده  7/11/1986مكم الممكمة اددارمة الريين ف  مصر فل   - 2

 .   405ص  –
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ًا فلي أجلزا   الطالد عند ء يطغر القلرار بالنسلبة لططاللد الملءكور ولبقلر القلرار سلطيم
 األ رى.
 
 

 المطلب الثاني: تنفيذ حكم اإللغاء

والءا اإلللزام  يشتم، اليكم باإللغا  عطر أسلطود تنفيلء  وفلق مارسلمه القلانون 
القانوني المطقلر عطلر علاتق اإلدارة بتنفيلء اليكلم القضلا ي باإللغلا  يثيلر مسلؤوليتها 

ية الجنا يللة لطموظللف المدنيللة فللي يالللة امتناعهللا عللن التنفيللء فضللاًل عللن المسللؤول
الممتنع، عطر أن تنفيء اليكم القاضي باإللغا  ليد سهاًل ميسورًا في جميع األيلوام 
ب، قد تالقي تصفية األوضلاع القانولنلة التلي تمل  اسلتنادًا إللر القلرار المطغلي العديلد 

 .من الصعوبا  العمطية، والتي تتيوم أييانًا إلر استيالة في التنفيء
كر أن اليكلم الصلادر باإللغلا  ال يرتلد أثلار أليلة بإزاللة كافلة ومن الجدير باللء

اآلثار القانونية التي  طفها القرار المطغي، و إال كان ءلك بمثابة يطوم الميكمة مي، 
نمللا يتططللد التنفيللء تللد اًل إيجابيللًا مللن  اإلدارة فللي مباشللرة ا تصاصللاتها اإلدارلللة، وا 

 أثار القرار المطغي .  اإلدارة بإصدار قرار إداري جديد يقضي عطر
وجلد عطلر اإلدارة االلتلزام بإعلادة ي فانلهقلرار ال إلغلا إءا ما تقلرر  ومن ثم فانه

اليللام إلللر مللا كللان عطيلله كمللا لللو لللم يصللدر القللرار المطغللي بييللن يترتللد عطللر اإلدارة 
 أساسيانن ن ااو واجب التزامان 
 الواجب اإليجابي: -أوالا 

إلدارة بإعللادة الوضللع إلللر مللا كللان عطيلله قبلل، يطقللر اللءا الواجللد التزامللًا عطللر ا
صدور القرار المطغي بإزالة كافة اآلثلار القانونيلة والماديلة التلي ترتبل  فلي ظطله بلأثر 
رجعي، كما يطزمها بهدم كافة القرارا  واألعملام القانونيلة التلي اسلتند  فلي صلدوراا 

 إلر القرار المطغي . 
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 المطغينالتزام اإلدارة بإزالة أثار القرار  -أ

ومقتضر اءا االلتزام او تولي اإلدارة إزالة كافة اآلثار القانونية والماديلة التلي 
 طفها القرار المطغلي، ويكطفهلا ءللك إصلدار قلرار إداري بسليد القلرار المطغلي إن كلان 
األ ير إيجابيًا، مثام ءلك إصدار قراراا بفص، موظف بغيلر الطرللق التلأديبي  وييكلم 

تنفيء يكم القضا  يقتضي منه أن يصدر قلرارًا إدارللًا بسليد القلرار القضا  بإلغا ه، ف
 المطغي وكأن الموظف لم يغادر الوظيفة أبدًا .

أما إءا كان قلرار اإلدارة سلطبيًا ويكلم القضلا  بإلغا له، فلإن تنفيلء يكلم القضلا  
يوجد عطيهلا إصلدار قلرار إيجلابي بالموافقلة عطلر ططلد صلايد الشلأن اللءي رفضلته 

كللم القضللا  بإلغا لله، كيالللة امتنللاع اإلدارة عللن تطبيللة ططللد صللايد الشللأن والللءي ي
ب صوي اليصوم عطر تر يي معين، فإن يكلم القضلا  بإلغلا  الءا اللرفط ييلتم 

 عطر اإلدارة إصدار قراراا بالموافقة عطر الططد المرفوط .
م أيضللًا وباإلضللافة إلللر التللزام اإلدارة بإزالللة اآلثللار القانونيللة لطقللرار المطغللي تطتللز 

بإزالة اآلثار المادية التي  طفها قب، وجود قيامها بإ ال  العين التي اسلتول  عطيهلا 
 (1)طن المعتق، بقرار رير مشروع.ادون وجه يق أو اإلفراج عن المو 

وبءلك فإن تصفية أثار القرار المطغي يجد أن ت ون كامطة وبأثر رجعي بإعادة 
نتيجة يتمية ليكم اإللغلا ، والء  النتيجلة  اليام إلر ما كان عطيه قب، صدور ، واي

وأن كلللان يفرضلللها المنطلللق القلللانوني وتالفلللي التطبيلللق فلللي أرطلللد اليلللاال ، إال أن 
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تطبيقها في ياال  معينة قد ال يجد له سبياًل أما لتعارضها مع الواقع أو أن التطبيق 
ي يترتلد يفضي إلر نتا ج رير مقبولة، فالموظف الءي يطغر قرار تعيينه بيكم قضلا 

عطللر اليكللم التللزام اإلدارة بسلليد قللرار التعيللين بللأثر رجعللي، فللإن المنطللق القللانوني 
يقضللي بللأن كلل، مللا قللام بلله الموظللف مللن أعمللام وتصللرفا  قانونيللة يطيقهللا الللبطالن 
اسللتنادًا إلللر مبللدأ م مللا بنللي عطللر باطلل، فهللو باطلل، م، فللال شللك أن الموظللف قللد قللام 

رفا  قانونية فلي مواجهلة األفلراد ومنهلا ملا الو بالعديد من األعمام، منها ما او تص
أعمام مادية تثير مسؤولية اإلدارة، ولو سلايرنا المنطلق القلانوني ألفضلر إللر نتلا ج 
ريللر مقبولللة وألدى إلللر فقللدان الثقللة واالطم نللان بللاإلدارة العامللة التللي يتعاملل، معهللا 

د الدوللة الفرنسلي األفراد عطر أساد من الثقة والطمأنينة التامتين، للءلك نجلد مجطل
أورد استثناً  عطر قاعلدة األثلر الرجعلي ليكلم اإللغلا  واعتبلر األعملام التلي يباشلراا 
الموظف الم طوع أعمااًل سطيمة تنسد لودارة وال يطيقها اللبطالن، وقلد أطلرد مجطلد 
الدولة الفرنسي في البداية في أيكامه عطر أن االستثنا  الءي يرد عطر قاعلدة األثلر 

ال يمكللن تطبيقلله إال عطللر شللؤون المللوظفين، أمللا فيمللا عللدا ءلللك فللإن تطللك الرجعللي 
 (1)القاعدة يجرى تطبيقها بصورة مططقة . 

وانالك ياال  يكون فيها تطبيق األثر الرجعي ليكم اإللغا  ضربًا ملن ضلرود 
 االستيالة، واي يالة قيام اإلدارة بتنفيء القرار اإلداري تنفيءًا كاماًل واستنفاء  الغرط
الللءي صللدر مللن أجطلله قبلل، صللدور اليكللم القضللا ي بإلغا لله إء ال يكتسللد يينهللا يكللم 
اإللغا  سوى قيمة نظرلة بيتة وال يجد سبياًل إللر تطبيقله لتعارضله ملع الواقلع، كملا 
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لو أصدر  اإلدارة قراراا بهدم منزم وتم ادمه قب، صدور يكم القضا  بإلغلا  القلرار 
. 

صلدار  رير أن مجطد الدولة الفرنسي ال يتردد في السير فلي دعلوى اإللغلا  وا 
يكملله باإللغللا  يتللر وأن اسللتيام تنفيللء اليكللم ايترامللًا منلله لمبللدأ الشللرعية ووضللع 

 (1)األمور في نصابها القانوني الصييم.
لهءا السبد فقد ايتاط  التشرلعا  لهءا األملر ومنيل  اليلق لصلايد الشلأن 

دون وقلوع نتلا ج يتعلءر تلداركها بتنفيلء في ططلد وقلف تنفيلء القلرار اإلداري لطييطوللة 
 القرار اإلداري . 

 
 التزام اإلدارة بهدم األعمام القانونيةن -د

قد تصدر اإلدارة استنادًا إلر القرار المعيد علدة قلرارا  قبل، إلغلا  ، مثلام ءللك 
صدور يكم قضا ي بإلغا  قرار تعيين موظف كان  اإلدارة قد أصدر  بنا  عطيه عدة 

طلق بترقيلة الموظلف بالدرجلة والوظيفلة، فملا الو مصلير الء  القلرارا  التلي قرارا  تتع
بنيلل  عطللر القللرار األصللطي ؟ لوجابللة عطللر اللءا السللؤام يجللد التفرلللق بللين اليللاال  

 اآلتية ن 
 
 إءا طعن بالقرارا  التابعة مع القرار األصطي في وق  وايدن -1

صطي والقلرارا  التلي بنيل  فأن القضا  اإلداري ال يجد عنا  في إلغا  القرار األ
 عطيه لعدم مشروعية سنداا . 

 

                              
 .  603ص  –المصدر السنبق  –د. مصافى أبو  مد  -1
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إءا طعلن بلالقرار األصللطي ويلد  فللأن الءا االفتللراط يثيلر عللدة ايتملاال  إءا كللان  -2
القرار األصطي والقرارا  التي بني  عطيه تمث، ويدة ال تقب، التجز ة، فإن إلغا  القرار 

يلة دون الياجلة إللر الطعلن بهلا األصطي يؤدي إلر سلقوط القلرارا  التابعلة بصلورة أل
باإللغا ، مثام ءلك ن أن يتفق اثنان من الموظفين عطر أن يي، أيداما ميل، اآل لر 
فللي وظيفللة بنللاً  عطللر موافقللة اإلدارة، فللإن إلغللا  قللرار أيللداما سلليؤدي بالتبعيللة إلللر 

 إلغا  قرار زميطه دونما الياجة إلر الطعن فيه إلغاً .

)السللبد الللدافع( إلصللدار القللرار المسللتند عطيلله، إءا كللان القللرار األصللطي اللو  -
فللإن إلغللا  القللرار األصللطي يللؤدي إلللر إلغللا  القللرار التللابع بصللورة أليللة دون 
الياجللة إلللر الطعللن بلله إلغللاً ، مثللام ءلللك صللدور قللرار تللأديبي ب صللم مرتللد 
موظف ثم تبعه قرار أ ر بتأجي، عالوته لمدة ستة أشهر استنادًا إلر القرار 

إن اإللغلا  القضلا ي لطقلرار األوم يلؤدي إللر سلقوط القلرار التلابع التأديبي، ف
دون الياجلة إلللر الطعلن بلله إلغللاً  أملام القضللا ، ألن القلرار األوم كللان اللو 

   (1)السبد الر يسي إلصدار القرار الثاني . 

وفي يالة ما إءا  كان القرار األصطي سببًا رير مباشلر لصلدور القلرار   -
القلرار األصلطي ال يلؤدي إللر إلغلا  التلابع بصلورة أليلة، التابع، فإن إلغلا  

نمللا يكتسللد القللرار التللابع وضللعًا قانونيللًا مسللتقاًل يتيصللن بمضللي المللدة  وا 
القانونية، ول ن يجوز الطعن به استنادًا إلر سلبد مسلتق، ال يمل  بصلطة 
إلللر القللرار األصللطي . مثللام ءلللك ن لللو أصللدر  اإلدارة قللرارًا إدارلللًا ينطللوي 

قوبللة مقنعللة ضللد موظللف، ثللم قللدم الموظللف ططللد اسللتقالته مللن عطللر ع
ال دمة وأيالته عطر المعار واستجاب  اإلدارة إلر ططبه، فلالقرار الصلادر 
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بإيالتلله عطللر المعللار سللببه المباشللر اللو االسللتقالة وسللببه ريللر مباشللر 
العقوبة المقنعة التي اسلتفز  الموظلف وقلدم بتأثيرالا ططبله بإيالتله عطلر 

افترضللنا أن الموظللف طعللن بللالقرار التللأديبي وصللدر يكللم  المعللار، فطللو
قضلللا ي بإلغا للله، فلللإن سلللقوطه ال يلللؤدي إللللر سلللقوط قلللرار اإلياللللة عطلللر 
المعللار، ألن القللرار األوم واللو القللرار التللأديبي للليد سللببًا مباشللرًا فللي 

 (1)صدور القرار الثاني واو اإليالة عطر المعار.
 
 انونية مركبةنإلغا  قرار إداري يد ، في عمطية ق -3

طبقللًا لنظرلللة األعمللام المنفصللطة فللي العقللود اإلدارلللة التللي أوضللينااا سللابقًا، 
يجوز الطعلن بلالقرارا  اإلدارللة المنفصلطة علن العقلد اإلداري وقلد رأينلا أن المنازعلا  
المتعطقللة بالعقللد اإلداري ءاتلله ال ت ضللع لواليللة القضللا  اإلداري، ولثللور انللا األشللكام 

م اإللغللا  الصللادرة ب صللوي القللرارا  اإلدارلللة المنفصللطة عللن العقللد يلوم تنفيللء أيكللا
 اإلداري، وما او تأثير تنفيء تطك األيكام عطر نفاء العقد ؟ .

من الطبيعي أن اإللغا  القضا ي لطقرارا  اإلدارلة المنفصطة علن العقلد اإلداري 
 ي  المقضي به .قب، إبرام العقد سيؤدي إلر الييطولة دون إبرامه ايترامًا لقوة الش

أما إءا يص، اإللغا  بعد إبرام العقد، فإنه ال يؤثر عطر نفاء العقد، ول ن يمكن 
ا إلر قاضي العقد ليتولر إلغا  شروط العقد التي تتعارط ملع ملطرفي العقد أن ييت 

 (2)يكم اإللغا ، أو أن يتفقا عطر تعدي، تطك الشروط بما ينسجم ويكم اإللغا  . 
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طف لو أن من صدر يكم اإللغا  لصاليه ليد طرفلًا فلي العقلد ول ن األمر ي ت
ب، أجنبي عنه، ولم ت ن انالك مصلطية لطرفلي العقلد فلي تعلدي، شلروطه، ففلي الء  
اليالة ال يستطيع األجنبي عن العقد إجبار طرفي العقد عطر تعديطله وال يمطلك الصلفة 

اإللغا  نظرلًا بيتًا ال بالطجو  إلر القضا  لطيصوم عطر يكم بءلك، وبءلك يبقر يكم 
يجد ييزًا لتطبيقه، ومع ءلك فإن القضا  اإلداري يستمر في النظر بدعوى اإللغا  إءا 
عرض  أمامه بعد إبرام العقد أعملااًل لمبلدأ المشلروعية التلي ييلري القضلا  اإلداري 

  ( 1) عطر يراستها.
 
ا   الواجب السلبي: -ثانيا

بعللدم انتها هللا قللوة الشللي  المقضللي بلله،  يتمثلل، اللءا الواجللد فللي التللزام اإلدارة
فعطيها أن تمتنع عن تنفيء القرار المطغلي وتتمتلع أيضلًا علن االسلتمرار فلي تنفيلء  أن 
بدأ  به، كملا يفلرط الءا الواجلد عطلر اإلدارة أن ال تعيلد إصلدار القلرار المطغلي ملن 

 رة . الم إصداراا قرارًا جديدًا تمنم فيه اليياة لطقرار المطغي بصورة مباش
 
 
 
 
 
 . امتناع اإلدارة عن تنفيء القرار المطغين1
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إءا صللدر يكللم قضللا ي بإلغللا  القللرار اإلداري فللإن أثللر اليكللم اللو إعللدام القللرار 
بللأثر رجعللي وكأنلله لللم يصللدر، ويعللد تنفيللءاا لطقللرار المطغللي عمللاًل مللن أعمللام العنللف 

 ولثير مس وليتها . 
لقضللا  بإلغللا  اللءا القللرار فللإن كمللا أنهللا إءا بللدأ  بتنفيللء القللرار وصللدر يكللم ا

عطيها أن تتوقف عن التنفيء، كما لو صدر قرار إداري بهدم عدة مباني ونفء  اإلدارة 
عطللر بعضللها فقللو، فإنهللا يجللد أن ت للف فللورًا عللن االسللتمرار بالتنفيللء عنللد صللدور 

ويعد عدم تنفيء اإلدارة ليكم اإللغا  م الفة لقوة الشي  المقضلي بله والي  (1)اليكم.
لفللة قانونيللة لمبللدأ أسللاد واصلل، مللن األصللوم العامللة الواجبللة االيتللرام، كمللا أنلله م ا

 ينطوي عطر قرار إداري سطبي  اطئ باعتبار  قرار إداري باالمتناع عن تنفيء يكم .
واء  الم الفة القانونية فضاًل عن إمكلان الطعلن بهلا اسلتقالاًل باإللغلا ، تمثل، 

عن األضرار التي يمكن أن يكون قلد تعلرط  طأ يستوجد مسا طة اإلدارة بالتعويط 
 لها المستفيد من اليكم . 

 . امتناع اإلدارة عن إعادة القرار المطغين2
أن االلتلزام األساسلي اللءي يقللع عطلر علاتق اإلدارة بعللد صلدور اليكلم باإللغللا  
او امتناعها عن تنفيء القرار المطغي، ولتفرع عنه أن ال تتياي، اإلدارة عطر الت طي 

فتصلل، إلللر نفللد النتيجللة عللن طرلللق إصللدار قللرار جديللد اللو عبللارة عللن صللورة  منلله
 مستترة لطقرار المطغي .

واناك يالة ال تستطيع اإلدارة فيها إعادة القرار المطغي والي ياللة ملا إءا كلان 
ميلل، القللرار اإلداري ريللر مشللروع، والميلل، الللو أثللر القللرار واألثللر ال يوجللد إال فلللي 

ظف ميطه وأثلر  الو فصل، الموظلف والو منطوقله . مثلام المنطو ، فقرار فص، المو 
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ءلللك القللرار الصللادر بإبعللاد الجللئ سياسللي  أثللر  وميطلله اللو أبعللاد اللءا الالجللئ، واللءا 
الميللل، م لللالف لطدسلللتور، فلللإءا اعتلللرف القضلللا  اإلداري لططلللاعن بصلللفة الالجللللئ 

تسللتطيع السياسللي وألغللي القللرار فللإن اإلدارة ال تسللتطيع أن تقيللد اللءا اإلجللرا ، أي ال 
إصدار قرار له نفد المنطو  فهي ال تستطيع تسطيمه كما تفعل، ملثاًل ملع الجلرميين 

 العاديين .
ول ن من نايية أ رى تستطيع اإلدارة أن تقيد إصدار القلرار بلالمنطو  نفسله، 
نمللا يطيللق النللوايي األ للرى واللي اال تصللاي  إءا كللان الللبطالن ال يطيللق الميلل،، وا 

ة بعللد إزالللة العيللد الللءي ليللق بللالقرار، ولللتم ءلللك بإصللدار والشللك، أو السللبد أو الغايلل
القللرار مللن الجهللة الم للتي بإصللدار ، أو بالشللك، الللءي يططبلله القللانون أو بنللاً  عطللر 

  (1)سبد صيم.
إال أن المسلللألة تلللد  بالنسلللبة لعيلللد إسلللا ة اسلللتعمام السلللططة، إء أن رقابلللة 

غي بعلد تصلييم الهلدف عنلد القضا  ت ون أشد عند إعادة إصدار القرار اإلداري المط
 (2)ات اء .
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