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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                          

} ولقد  كرهنا  بين أدم  ومحلناهن يف الرب والبحر  ورزقناهن  هن الطيبات 

 وفضلناهن أكثر ممن خلقنا تفضيال {

 

 صدق اهلل العظين              
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  اإلهداء                                   

 ألى مالك الرحمة على وجه األرض 

 ألى من الجنة تحت أقدامها ..........

 إلى أمً ؟                        

 ألى من كان السند والمعٌن فً كل خطوة أخطوها .

 ألى أبً ؟                        

 ألى رمز الطٌبة والصدق 

 ألى أخً وأختً ؟                        

 ألى زمالبً وزمٌالتً ............

 كمل فضابلها تأقبل على النفس وأس

 فأنت بالنفس ال بالجسم إنسان .                                 

 

             

 الباحث                                                                
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 شكر وأمتنان                               

والعرفان الى كل من مد لً ٌد العون وساهم ٌسعنً هنا الى التقدم بجزٌل الشكر 

 فً انجاز هذا البحث .........

( حسٌن د. احمد فاضلوأخص بالشكر واألمتنان والتقدٌر الى استاذي الفاضل ) 

الذي قدم لً العلم والعون فً بحثً هذا وكذلك األساتذة والهٌبة التدرٌسٌة فً كلٌة 

ٌة الذي قدم كثٌر من الجهد اتجاه الكلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة والى عمٌد الكل

وكذلك الى قسم كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة وأشكر مكتبة الكلٌة وذلك لتقدٌمها 

 العون لً فً مسٌرة هذا البحث .....

 

 

 

 

 وهللا خٌر التوفٌق                                        
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 أقرار المشرؾ                                

( قد دور القضاء االداري فً حماٌة حقوق االنسانأشهد أن أعداد هذا البحث الموسوم )

كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة وهو جزء  / جرى تحت أشرافً فً جامعة دٌالى

 فً القانون . البكالورٌوسمن نٌل شهادة 
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 ةالمقدم                                           

 خضوعهاتكون بعٌدة عن  متحضرةمن المتعذر ان تتصور فً عصرنا الراهن وجود دوله 

 ةالى سلط أضافةالتً تتمحور بسلطتها الثالث  المختلفة أنشطتهاللقانون بشكل شامل لكافة 

مع تلك السلطات اال وهً سلطه االدارة على ان ننسى احترام مبدأ  إدراجهااخرى ٌمكن 

والنظام القضابً الصارم فً رقابة اعمال اإلدارة من خالل النصوص  المشروعٌة

الى  ةادق علٌها بقانون اضافالدستورٌة والقانونٌة والتعلٌقات او االتفاقٌات الدولٌة المص

جود رقابة فضابٌه تحدد مدى مشروعٌة االداري كمصدر ؼٌر مكتوب من خالل و ؾالعر

القرار اإلداري التً تصب فً اهم مبدأ من المبادئ المتوخاة لتحقٌق العدالة فً المجتمع 

وفً  .الحضارٌة الدولةواضعة نصب عٌنها اهم هذه الحقوق اال وهً حقوق اإلنسان فً 

حتوي على الذي ٌ األولضوء ما تقدم ستناول فً هذه الدراسة من خالل مبحثٌن فً 

مطلبٌن تناولنا فً المطلب االول تعرٌؾ القضاء االداري ونشأته وتنظٌمه فً كل من فرنسا 

دور القضاء اإلداري فً  فٌه  ومصر والعراق كدراسة مقارنه اما المطلب الثانً نتناول

وهً حقوق اإلنسان  ألهدافها ً تصب فً المحور الربٌسً تحقٌق مبادئ العدالة الت

بأنواعها وتصنٌفاتها وفً المبحث الثانً نتناول ضمن مطلبٌن وتحت عنوان دعوى االلؽاء 

والتطبٌقات القضابٌة فً الدساتٌر المقارنه واوردنا فً المطلب االول تعرؾ دعوى االلؽاء 

ات وخصابصها وشروطها واسباب الطعن بااللؽاء اما المطلب الثانً فقد خصصناه للتطبٌق

القضابٌه فً الدساتٌر المقارنه ومدى حماٌتها لحقوق اإلنسان عسى ان نكون قد وفقنا فً 

                       .  استٌعاب هذا الموضوع وهللا الموفق المعٌن
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 المبحث األول                                

 اإلنسانمفهوم القضاء األداري وتصنٌفات حقوق                

أن دراسة القضاء األداري تثٌر أهمٌة كبٌرة كونه ٌتولى رقابة احترام االدارة للقانون بمعناه 

الواسع ,فٌما ٌصدر عنه من تصرفات قانونٌة او مادٌة ,فٌقم بذلك نوع من التوازن بٌن 

دارة ,والمصلحة الخاصة المتمثلة فً حقوق األفراد المصلحة العامة التً تهدؾ لها اال

وفً حدود القانون. العامةوحرٌاتهم التً ٌجب ان ال تتقٌد الى تحقٌقاً للمصلحة 
(7)

. 

 وستقتصر دراستنا فً هذا المبحث على مطلبٌن هما:ـ

 المطلب األول                                       

  ي وتنظٌمه فً الدساتٌر المقارنةالتعرٌؾ فً القضاء األدار      

حتى ٌتسنى لنا بٌان مفهوم القضاء األداري البد من التطرق لتعرٌؾ القضاء األداري ومن 

 ثم بٌان نشأته وتنظٌمه فً الدساتٌر المقارنة ,وذلك فً الفرعٌن التالٌٌن:ـ

 الفرع األول                                       

األداري بأنه:ـ فرع من فروع القانون العام والذي ٌشمل مجموعة  ٌمكن تعرٌؾ القضاء    

من القواعد القانونٌة التً تحكم )األرادة العامة( تنظٌماً ونشاطاً ورقابة , اي تلك القواعد 

 القانونٌة التً تبٌن التنظٌم القضابً من ناحٌة وتحكم نشاط هذا التنظٌم من ناحٌة اخرى

الرقابة القضابٌة لنشاط ذلك التنظٌم األداري للدولة ) تهتم جزء من قواعده بتنظٌم 

المنازعات األدارٌة ( 
(6)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1, ص 3112,  ً جواد كاظم , القضاء األداري ,الطبعة الثالثةنجٌب خلف احمد , د. محمد علـ د. 1

 . 11, ص 1994, دار المعارف , القاهرة ,  4ور أحمد رسالن , وجٌز القانون األداري , طـ د . أن3
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 الفرع الثانً                                

 نشأة وتنظٌم القضاء األداري فً الدساتٌر المقارنة            

نتطرق الى تنظٌم القضاء األداري , البد لنا من ان نعرؾ كٌؾ نشأ هذا القضاء قبل ان 

وكٌؾ انتقل الى الدساتٌر األخرى أذ ٌرجع الفضل فً نشأة القضاء األداري بصفة عامة 

الى القضاء األداري الفرنسً الذي اسهم فً ابراز دوره ووضع مبادبه بشكل ال ٌمكن 

خرى , وكان ظهور هذا النظام نتٌجة لفأفكار التً جاءت تجاهله ومنه انتشر الى الدول األ

, عندما عمل الثوار على ابعاد المحاكم العادٌة عن التدخل  7123بها الثورة الفرنسٌة عام 

فً نشاط األدارة وأعطوا لمبدأ الفصل بٌن السلطات تفسٌراً خاصاً وهو استقالل كل سلطة 

من سلطات الدولة بوضٌفتها على نحو تام
(7)

. 

, وبعد نشأت الدولة الفرنسً 7332بٌنما عرفت مصر نظام القضاء األداري منذ عام 

ونجاحه حٌث جرت بعض المحاوالت ألنشاء قضاء اداري فً مصر , وكانت أولى هذه 

, عندما صدر امراً عالٌاً بأنشاء مجلس الدولة فً على ؼرار مثٌله  7213المحاوالت عام 

قضابٌاً كامالً ٌتظماً األلؽاء والتعوٌض اال انه لم ٌكتب له  فً فرنسا وتقرر منحه اختصاصاً 

النجاح الضطراب األوضاع السٌاسٌة
(6)

. 

وعندما نتناول نشأة القضاء االداري فً العراق نجد انه اتبع فً اول عهد تنظٌمه القضابً 

وباً اسلوًب متمٌزاً , فلم ٌأخذ بنظام القضاء المزدوج كما فعلت فرنسا ومصر بل اتبع اسل

ٌتمثل فً ازدواجٌة القانون ووحدة القضاء , اال انه عدل عن هذا التوجه منذ صدور القانون 

, اذ قضى  7313( لسنة 22لقانون مجلس شورى الدولة رقم ) 7323( لسنة 712رقم )

هذا القانون الول مرة بتشكٌل محكمة القضاء األداري فً مجلس شورى الدولة تختص فً 

مر والقرارات األدارٌة النظر فً صحة األوا
(4)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 44ـ د . نجٌب خلف أحمد , د. محمد علً جواد كاظم , مصدر سابق , ص1

معارف , األسكندرٌة , منشأة ال, بدون رقم طبعة ـ د . سامً جمال الدٌن , القضاء األداري ,3

 .243ص, 3112

 .129, ص3112, دار السنهوري , بغداد ,  1, ط ـ د . وسام صبار العانً , القضاء األداري2
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 أوالً :ـ تنظٌم القضاء األداري فً فرنسا:ـ            

 جلس الدولة والىٌشمل القضاء األداري الفرنسً مجموعة محاكم أدارٌة على رأسها م

جانبه توجد محاكم أدارٌة أقلٌمٌة كانت تسمى مجلس دواوٌن المدٌرٌات وأصبح ٌطلق علٌها 

اسم المحاكم األدارٌة
(7)

. 

 ٌتكون القضاء األداري فً فرنسا من :ـ              

أ ـ مجلس الدولة:ـ ٌمثل مجلس الدولة قمة القضاء األداري فً فرنسا حٌث ٌعلوا كافة 

المحاكم األستبنافٌة واألدارٌة , سواء كانت نوعٌة متخصصة أو أقلٌمٌة وٌرأس مجلس 

الدولة الوزٌر األول فً فرنسا أي ربٌس الوزراء , وٌحل محله عند ؼٌابه وزٌر العدل 

وٌعاون نابب ربٌس المجلس خمسة من رؤساء األقسام ومساعدٌن القسم القضابً ومجموعة 

لمندوبٌن عالوة على مفوضٌن نواب الحكومة الذٌن ٌختارون من المستشارٌن والنواب وا

من بٌن نواب المجلس للقٌام بدراسة الدعاوي المطروحة من الناحٌتٌن القانونٌة والواقعٌة
(6)

. 

وٌتكون مجلس الدولة من قسمٌن : القسم األداري للفتوى والتشرٌع والقسم القضابً للفصل 

 بالنازعات القضابٌة .

ري : ٌختص هذا القسم بموضوعٌن هما األختصاص التشرٌعً والذي ٌقوم ـ القسم األدا7

بصٌاؼة مشروعات القوانٌن المقدمة من الحكومة الى البرلمان ومشروعات مراسٌم 

الجمهورٌة التً لها قوة القانون , واألختصاص األفتابً الذي ٌبدي الفتاوي واألستشارات 

فً المسابل التً تطلبها الوزارات.
(4) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 114ـ د. وسام صبار العانً , مصدر سابق , ص1

 . 242ـ د. سامً جمال الدٌن , مصدر سابق , ص3

 . 46ـ 46ـ د . نجٌب احمد خلف , محمد علً جواد كاظم , مصدر سابق , ص2
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ـ القسم القضابً : ٌتولى هذا القسم فً مجلس الدولة الفصل فً المنازعات المعروضة 6

علٌه , ولكن سلطته بشأن تلك المنازعات تختلؾ وفقاً لنوعها وطبٌعتها فهو ٌعد محكمة 

نقض اوتمٌٌز بالنسبة الى جمٌع المحاكم األدارٌة التً تفصل بصفة نهابٌة فٌما ٌعرض 

نازعات أي المحاكم التً ٌنص القانون على درجة استبنافٌة لها كمحكمة علٌها من م

المحاسبة ومجالس المراجعة 
(7)

. 

نشأت المحاكم األدارٌة الفرنسٌة تحت اسم مجالس المحافظات وكان  :ب ـ المحاكم األدارٌة

لكل محافظة مجلس ٌربسه المحافظ وٌتولى وظٌفتُه مفوض الحكومة السكرتٌر العام 

بعض التعدٌالت  أدخلتظة فظالً عن عدد من المستشارٌن,ثم صدرت مراسٌم عدٌدة للمحاف

وابعد عنها  اإلدارةعن  االستقاللعلى نظام المحاكم األدارٌة مما حقق لها قدر كافً من 

المحافظ وسكرتٌر المحافظ ,وخفض عدد المحاكم فلم ٌعد لكل محافظة مجلسها الخاص
(6)

. 

وعلٌه تختص المحاكم االدارٌة بالنظر فً كافة المنازعات االدارٌة كقاضً اول درجة 

وذلك فً نطاق دابرتها األقلٌمٌة وهو ما ٌعنً اختصاص هذه المحاكم بألؽاء القرارات 

االدارٌة والتعوٌض عن األضرار الناجمة عنها وفحص مشروعٌتها 
(4)

وتمارس المحاكم  .

 من األختصاصات أحدهما أستشاري واألخر قضابً :  األدارٌة هً األخرى نوعٌن

, بأعطاء المشورة  7324ـ األختصاص األستشاري :ـ تختص هذه المحاكم قبل سنة 7

للمدٌرٌن فً المدٌرٌات التابع ألختصاص كل منهما وقد كان القانون ٌلزم المدٌر بأخذ رأي 

, أذ أصبح قاعدة  7362ة مجلس دٌوان المدٌرٌة فً المسابل المعٌنة حتى جاء مرسوم سن

عامة اخذ رأي هذا المجلس أختٌارٌاً 
(3)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 119ـ د. وسام صبار العانً , مصدر سابق , ص1

العربً,القاهرة, الفكربدون رقم طبعة ,دار ـ د.سلٌمان محمد الطحاوي , الوجٌز فً القضاء األداري, 3

 .42ص ,1963

 . 244ـ د . سامً جمال الدٌن , مصدر سابق , ص2

 . 113ـ د . وسام صبار العانً , مصدر سابق , ص4

 ـ 2ـ                                                  



 ه                             

 ـ األختصاص القضابً:وهو األكثر اهمٌة فأن المحاكم األدارٌة تعد قاضً القانون العام6

بالنسبة للمازعات األدارٌة ,اذ  ان كل محكمة تختص بنظر كافة المنازعات األدارٌة الداخلة 

فً نطاقها األقلٌمً,األما عهد به المشرع الى مجلس الدولة او الى اي محكمة اخرى 

,واحكامها التً تصدرها قابلة للطعن اسبنافاً امام مجلس الدولة
(7)

 

 القضاء االداري فً مصر ثانٌاً:ـ تنظٌم                 

اخذت مصر بنظام القضاء الموحد  منذ انشاء المحاكم المدنٌة فٌها والمحاكم المختلفة عام 

, تارٌخ انشاء مجلس الدولة فكان  7332, وحتى عام  7224, والمحاكم االهلٌة  7212

األدارةلهذه المحاكم األختصاص بنظر المنازعات التً تنشأ بٌن األفراد اوبٌنهم وبٌن 
(6)

. 

, انتقلت مصر من نظام القضاء الموحد  7332( لسنة 776ولكن بعد صدور القانون رقم)

الى نظام القضاء المزدوج , وقد منح هذا القانون مجلس الدولة سلطة القضاء المفوض منذ 

البداٌة فكان الحكامه الحجٌة المطلقة فً مجالً األلؽاء والتعوٌض ولكن أختصاصات 

كن تشتمل على المنازعات األدارٌة جمٌعها . وقد توسعت هذه األختصاصات المجلس لم ت

الى ان اصبحت تنصب على جمٌع المنازعات األدارٌة الى ما استثنً منها بنص صرٌح 

(لسنة 31وذلك عند صدور قانون مجلس الدولة رقم )
7316(4)

. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 49ـ د . نجٌب خلف احمد , د . محمد علً كاظم جواد , مصدر سابق , ص 1

 . 241ـ د , سامً جمال الدٌن , مصدر سابق , ص3

 . 62ـ . نجٌب خلف احمد , د . محمد علً كاظم جواد , مصدر سابق , ص 2
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 تشكٌل مجلس الدولة :ـ                             

ٌتشكل مجلس الدولة فً مصر من ربٌس ومن عدد كاؾ من نواب الربٌس والمستشارٌن 

والمستشارٌن المساعدٌن والنواب والمندوبٌن وٌلحق بهم مندوب مساعدون , فهؤالء جمٌعاً 

مون الى طابفتٌن األول تظم المستشارٌن هم الموظفون الفنٌون فً المجالس وٌنقس

المساعدٌن والنواب والمندوبٌن والثانٌة هم موظفون فنٌون ملحقون بالمجلس , وهم 

المندوبون المساعدون
(7)

. 

 أقسام مجلس الدولة :ـ                             

 ٌتألؾ مجلس الدولة من األقسام األتٌة:ـ 

القسم من المحكمة األدارٌة العلٌا, ومحكمة القضاء  أ ـ القسم القضابً :ـ وٌتكون هذا

 األداري , والمحاكم األدارٌة , والمحاكم التأدٌبٌة , وهٌأة مفوضٌن الدولة .

ـ المحكمة األدارٌة العلٌا : وهً اعلى هٌبة فً القسم القضابً وقد أنشأت هذه المحكمة 7

تكون المعقب النهابً على األحكام  7322( لسنة  722بموجب قانون مجلس الدولة رقم )

الصادرة من القضاء االداري من اجل توحٌد األتجاه ومنع التناقض بٌن األحكام
(6). 

, على  7332عند انشابه عام ـ محكمة القضاء األداري : أقتصرت محاكم مجلس الدولة  6

محكمة وحٌدة وهً محكمة القضاء األداري فلما زاد العبا على هذه المحكمة وتراكمت 

القضاٌا بالرؼم من تعدد دوابرها اسست اللجان القضابٌة التً حلت محلها المحاكم األدارٌة 

ارٌة , لتشارك محكمة القضاء األداري فً مهمة الفصل فً المنازعات األد 7323عام 
(4)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 116ـ د . وسام صبار العانً , مصدر سابق , ص1

 .64ـ د . نجٌب خلف أحمد , د. محمد علً جواد كاظم , مصدر سابق , ص3

 . 222ـ د. سامً جمال الدٌن , مصدر سابق , ص2
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 ثالثاً :ـ التنظٌم القضابً واألداري فً العراق:ـ          

,لٌلؽً بصدوره قانون دٌوان التدوٌن القانونً لسنة  7313( لسنة 22صدر قانون رقم )

, وٌبسسس بموجبه مجلس ٌسمى مجلس شورى الدولة , ٌرتبط ادارٌاً بوزارة العدل  7344

بؽداد ٌكون مقره فً
(7)

. 

عهداً جدٌداً بظهور جهة قضابٌة جدٌدة  7323بدأ تنظٌم القضابً االداري فً العراق عام 

تباشر أختصاصها بجانب جهة القضاء , حٌث انشأ التعدٌل الثانً لمجلس شورى الدولة 

محكمة القضاء األداري وعاد تنظٌم مجلس األنظباط العام وجعله هٌأة من هٌباة الدولة , 

محكمة والمجلس اختصاصات النظر فً بعض المنازعات التً قد تثور بٌن االدارة وخول ال

واألفراد وٌمارس مجلس شورى الدولة أختصاصاً استشارٌاً ٌتمثل فً ابداء الرأي 

والمشورى القانونٌة للجهات األدارٌة عندما تطلب هذه المشورة
(6)

. 

 تنظٌم مجلس شورى الدولة:ـ                         

أوردت المادة المعدلة من مجلس شورى الدولة "ٌبسس مجلس ٌسمى مجلس شورى الدولة 

ٌرتبط ادارٌاً بوزارة العدل ٌكون مقره فً بؽداد ,وٌتألؾ من ربٌس وناببٌن للربٌس وعدد 

من امستشارٌن ال ٌقل عددهم اثنً عشرة ومن عدد من المستشارٌن المساعدٌن ال ٌزٌد على 

نصؾ عدد المستشارٌن
(4)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 141ـ د . وسام صبار العانً , مصدر سابق , ص1

 .69د . نجٌب خلف احمد , د . محمد علً كاظم جواد , مصدر سابق , صـ 3

   https://arar.facebook.com د.مازن البو راضً , القضاء االداري وتنظٌمه فً العراق ـ4

 م .4: 31الساعة  39/2/3114 المصادفتم زٌارة هذا الموقع الثالثاء 
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 أقسام مجلس شورى الدولة:ـ                           

( 71الفقره األولى من قانون التعدٌل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم) (6نصت المادة )

 على انه ٌتكون مجلس شورى الدولة من :ـ 6174لسنة 

 ـ الهٌبة العامة .7

 ـ هٌـــبة الرباسة .6

 ـ محاكم القضاء األداري .4

ـ محاكم قضاء الموظفٌن 3
(7)

. 

 أختصاصات مجلس شورى الدولة :ـ                       

فٌما ذكرنا فٌما سبق أن اختصاص مجلس شورى الدولة كان فً البداٌة مقتصراً على تقدٌم 

( 22المشورى القضابٌة الى اجهزة الدولة فً المسابل القانونٌة وذلك بموجب القانون رقم )

( لسنة 712رقم ), ومن ثم اضاؾ التعدٌل الثانً لقانون مجلس شورى الدولة 7313لسنة 

, اختصاص القضاء األداري, وعند التعدٌل الخامس لمجلس شورى الدولة رقم  7323

,اصبح أختصاص المجلس بوظابؾ القضاء األداري واألفتاء والصٌاؼة  6174( لسنة 71)

وأعداد ودراسة وتدقٌق مشروعات القوانٌن وبداء الرأي فً األمور القانونٌة
(6)

.
 

ن اختصاصات المجلس هً األختصاص األستشاري واألختصاص مما تقدم ٌتضح لنا بأ

 القضابً :ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 64د . نجٌب خلف احمد , د . محمد علً جواد كاظم , مصدر سابق , صـ 1

 . 92ـ المصدر نفسه , ص3
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أوالً : األختصاص األستشاري :ـ ٌباشر مجلس شورى الدولة فً سبل اداء دوره 

األستشاري أختصاصات فً مجال التقنٌن , واخرى فً مجال األستشارة القانونٌة ففً 

ة بالوزارات او الجهات مجال التقنٌن ٌباشر المجلس أعداد وصٌاؼة المشروعات المتعلق

الؽٌر مرتبطة بوزارة بطلب من الوزٌر المختص او الربٌس األعلى للجهة الؽٌر مرتبطة 

بوزارة بعد ان ٌرفق بها ما ٌتضمن اسس التشرٌع المطلوب من جمٌع اولٌاته وأراء 

الوزارات او الجهات ذات العالقة , وتدقٌق جمٌع مشروعات التشرٌعات المعدة من الوزارة 

و الجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة من حٌث الشكل والموضوع , واألسهام فً ضمان وحدة ا

التشرٌع وتقدٌم هٌبة الرباسة فً المجلس كل ستة اشهر وكلما رأت ذلك الى دٌوان الرباسة 

 7313( لسنة 22وهو ما نصت علٌة المادة الخامسة من قانون التعدٌل الثانً للمجلس رقم )

 7323( لسنة 722( رقم) 3دة )المعدلة بموجب الما
(7)

. 

ثانٌاً :ـ األختصاص القضابً : وٌتمثل الدور القضابً لمجلس شورى الدولة باألختصاصات 

التً تتوالها كل من محكمة قضاء الموضفٌن ومحكمة القضاء األداري والتً تختص 

ختلفة واما األولى فً نظر المنازعات المتعلقة ببعض شؤون الموظفٌن التً حددتها قوانٌن م

الثانٌة فتختص بالفصل فً صحة األوامر والقرارات األدارٌة الفردٌة والتنظٌمٌة التً 

تصدر عن الموظفٌن والهٌبات
(6)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمكتبة القانونٌة العراقٌة .المعدل , ا 1969( لسنة 42ـ قانون مجلس شورى الدولة رقم )1

www.Iraq.lg.law.org>content  الساعة  3/4/3114تمت زٌارت هذا الموقع السبت المصادف

 م. 11,21

 . 113ـ96ـ د . نجٌب خلف احمد , محمد علً جواد كاظم , مصدر سابق , ص3
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 المطلب الثانً                              

 تصنٌفات حقوق األنــــسان                             

تباٌنت اراء الفقهاء فً تصنٌؾ الحقوق والحرٌات العامة وسبب ذلك ٌرتبط فً الزمان      

ٌم والمكان الذي تواجد فٌه صاحب الرأي اذ ال مناص من تأثره بالنظام السٌاسً والتنظ

القانونً الذي ٌحكم العالقة بٌن السلطة واألفراد اال ان تعدد األراء فً هذا المجال ال ٌعنً 

عزل الحقوق والحرٌات بعضها عن بعضها األخر. الن معظم الحقوق والحرٌات تتمٌز 

بالتكامل واألرتباط ومع تعدد األراء التً ذكرت فً بٌان انواع الحقوق والحرٌات الى اننا 

ماد التقسٌم الذي ٌردها الى نوعٌن هما الحقوق والحرٌات العامة التقلٌدٌة نفضل اعت

والحقوق األقتصادٌة واألجتماعٌة
(7)

 . 

وسنتناول ذلك فً فرعٌن موضحٌن تلك الحقوق الربٌسٌة وما ٌتفرع عنها بصورة موجزة 

 وهً كاألتً :ـ

 الفرع األول                                       

 الحقوق والحرٌات العامة التقلٌدٌة                      

تظم هذه الحقوق والحرٌات صور متعددة وتدخل ضمن نوعٌن ربٌسٌٌن هما الحقوق 

والحرٌات الشخصٌة , ثم الحقوق والحرٌات الفكرٌة باألضافة الى حقوق ذات أهمٌة نصت 

علٌها اؼلب الدساتٌر الحالٌة
(6)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, مكتبة السنهوري , بغداد , شارع المتنبً ,  مٌد حنون خالد , حقوق األنسان ,الطبعة األولىـ د. ح1

 . 46, ص 3112

 . 46ـ د. حمٌد حنون خالد , المصدر نفسه , ص3
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أوالً :ـ الحقوق والحرٌات الشخصٌة :ـ وتشمل هذه الحقوق والحرٌات انواع عدٌدة ترتبط 

ارتباطاً وثٌقاً بحٌاة األنسان ودٌمومتها , وهذه الحقوق مالزمة لحٌاة  األنسان بحٌث اذا 

 اختلت اختل نظام الحٌاة وعمت الفوضى وساد الفساد وهً تتمثل باألتً:ـ

من اهم حقوق األنسان اذ ٌتقدم على الحقوق األخرى كافة وهً  أ ـ الحق فً الحٌاة :ـ وهو

تابعة له من حٌث األهمٌة اذ ال اهمٌة لباقً الحقوق ما لم ٌضمن حق األنسان فً الحٌاة 

لذلك ٌجب على المجتمع والدولة المحافظة على ارواح الناس وذا كان القانون ٌنص على 

بناًء على حكم قضابً تتوافر فٌه الشروط التً  عقوبة األعدام فال ٌجوز تنفٌذ العقوبة اال

نصت علٌها المواثٌق الدولٌة لحقوق األنسان
(7)

. 

ب ـ الحق فً الكرامة والحرٌة والسالمة الشخصٌة :ـ اذ انه من الطبٌعً ان ٌكون لكل 

,فهو حق مالزماً ومكمالً  انسان حقاً فً الحفاظ على كرامته وحرٌته وسالمته الشخصٌة

حٌاة فال ٌكون هنالك معنى لحق الحٌاة اذا كان االنسان ٌعٌش حالة ظلم وقهر لحقه فً ال

وأهدار لكرامته األنسانٌة لذا فمن واجب القانون ان ٌكفل الحماٌة الخاصة لكرامة أالنسان 

وحرٌتُه ومعاقبه كل من ٌحاول هدر هذه الكرامة حتى وان كانت الجهة التً تمارس هذه 

فرض القٌود على ذلك األنسان االعمال جهة ذات سلطة فً
(6)

. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 46ـ د . حمٌد حنون خالد , مصدر سابق , ص1

 الطبعة األولىـ عمار عباس الحسٌنً , التحقٌق الجنائً والوسائل الحدٌثة فً كشف الجرٌمة , 3

 . وما بعدها 24, ص 3111العراق ـ النجف األشرف ,  الجامعة األسالمٌة ,,
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جـ ـ حرٌة األقامة والتنقل :ـ وٌراد بحرٌة األقامة هو ان ٌتمتع الفرد فً اي مكان ٌرؼب 

ل العام , األقامة فٌه مدة من الزمن دون ان تتوفر له نٌة البقاء وأألستمرار وهذا هو أالص

ولكن ٌجوز تقٌٌد ذلك الحق فً حاالت معٌنة ٌحددها القانون كأستثناء فً حالة الظروؾ 

الؽٌر اعتٌادٌة  والتً ٌقدرها المشرع ولكن ذلك القٌد ال ٌتصؾ بصفة دابمٌة وانما وقتٌة 

تزول بزوال ضروفها , اما حق األنتقال فهو حق نسبً ولٌس مطلق أذ ٌحق للسلطة 

تً تنظمه وضع بعض القٌود على ممارسته شرٌطة ان ال تتجاوز ذلك لٌصل التشرٌعٌة ال

أالمر الى أهداره
(7 ) 

دـ  الحق فً الخصوصٌة:لحٌاة األنسان مظهران  ,أالول أجتماعً ,وٌتمثل بحتمٌة وجود   

االنسان فً مجتمع منظم ٌحكمُه القانون , والثانً شخصً ٌتمثل  بحٌاتُه الخاصة بأعتبارهُ 

فرد قابم فً ذاتُه , له خصوصٌته واسراره ُ التً ال ٌجب ان ٌطلع علٌها األخرون بؽٌر أذن 

طلق علٌه الحق فً الخصوصٌة  ونعتقد ان كفالةهذا الحق تتطلب صٌانة حرمة , وهو ما ٌ

المساكن وسرٌة المراسالت 
(6)

.    
 

ربط الفرد بدولة ما , رابطة سٌاسٌة  وقانونٌة وروحٌة تهـ ـ حق الجنسٌة :ـ الجنسٌة هً 

 تمنحُه حقوق اخرى كالحقوق السٌاسٌة وهً حقُه فًو تمنح الفرد صفة المواطنة هً

والعٌش  أالنتخاب,  والحقوق األجتماعٌة التً تمنح الفرد الشعور  باألنتماء الى الجماعة

معهم حسب رأي أالستاذ مارشال , اذ ال تقوم للفرد قابمة ما لم ٌكن  منضماً منذ والدتُه 

وحتى وفاتُه الى دولة من الدول , فلُه حق المأوى فً أقلٌم تلك الدولة من خالل رهن 

نسٌتها ,باألضافة الى حقه فً الحماٌة القانونٌة حسب  قانون تلك الدولة التً ٌملك حٌازتُه لج

جنسٌتها  اذ ال ٌمكن لتلك الدولة حماٌة ذلك الفرد ما لم ٌكن من رعاٌاها 
(4)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  الطبعة االولى , العراق  لموطن ومركز األجانب ,الجنسٌة العراقً وا ـ د . عباس العبودي , قانون1

 . 316, ص 3112كلٌة القانون جامعة بغداد , 

 . 62ـ د. حمٌد حنون خالد , مصدر سابق , ص3

 . 29ـ  26د . عباس العبودي , مصدر سابق , ص ـ 2
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الحقوق والحرٌات الفكرٌة :ـ  ان اساس الحقوق والحرٌات الفكرٌة ٌعتمد على ضمان ثانٌاً:ـ 

حرٌة اصلٌة وهً حرٌة الرأي, التً تعنً حق الفرد فً التعبٌر عن أرابه وافكاره وعن 

مبادبه ومعتقداته بالصور التً ٌراها وذلك فً حدود القانون , وتتمثل تلك الحقوق 

ا وفقاً لفأتًوالحرٌات بصور متعددة سندرسه
(7)

 :ـ

وتعرؾ اٌظاً حرٌة  وتعنً حق كل فرد فً ان ٌْومن أو ال ٌْومن أـ حرٌة العقٌدة والدٌن :ـ

ًْ معٌن أٌماناً سلٌماً  العقٌدة بأنها حرٌة كل انسان فً ان ٌعقد قلبُه وضمٌرهعلى االٌمان بش

اً راسخاً  فً األٌنان من الشك مبنٌاً على عقٌدة راسخة الزم فٌها االنسان نفسُه وعاهدها عهد

االنسان فً أختٌار ما ٌْودٌه الٌه اجتهاده فً الدٌن بما أستقر فً قلبه , كذلك هً حق و
(6)

. 

ب ـ حرٌة الرأي )حرٌة التعبٌر (:ـ ال ٌمكن الفصل بٌن حرٌة الرأ ي وحرٌة التعبٌر 

وتشٌر الثانٌة الى فاألولى تعنً حرٌة االنسان فً اختٌار حقٌقته من خالل سرٌة التفكٌر , 

حرٌة االنسان فً أخراج افكاره الى حٌز الوجود وكشفها لفأخرٌن , انهما حرٌتان توابم 

تكون الواحدة بحاجة الى االخرى وتمامها , ولقد ادرك واضعوا  االعالن الفرنسً لعام 

هذه الحقٌقة وكرسوا حرٌة الرأي والتعبٌر فً مادة واحدة مْوكدٌن فً المادة  7123

(من االعالن على انه )ٌجب األمتناع عن ازعاج اي انسان بسبب أرابه ,حتى الدٌنٌة , 71)

( من 77مادام  التعبٌر عنها ال ٌعكر النظام العام المرتكز على القانون (وتنص المادة )

على انه ) حرٌة اٌصال االفكار واألراء هً واحدة من اؼلى حقوق االنسان  فكل  أألعالن

, بشرط ان ٌكون ذلك بحدود القانون ع الكالم , الكتابة , الطباعة بحرٌةمواطن أذاً ٌستطٌ
(4)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 61ـ د. حمٌد حنون خالد , مصدر سابق ,ص 1

,  اإلسكندرٌة,  لطبعة الثانٌة دار الفكر العربً , ا ـ د.خالد مصطفى فهمً , حرٌة الرأي والتعبٌر,3

 .46, ص 3113

 ,الطبعة األولى 3ألنسان , منشورات الحلبً , جـ د . احمد سلٌم سعٌفان , الحرٌات العامة وحقوق ا2

 . 124, ص3111, بٌروت , 
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جـ ـ حق التجمع أوأالجتماع :ـوٌقصد به حق االفراد فً ان ٌتجمعوا فً مكان ما لمدة من 

الوقت , لٌعبروا عن ارابهم ,سواءفً صورة خطب اوندوات  اومحاضرات او مناقشات , 

وبطرٌقة سلمٌة وهذا الحق اما ان ٌكون فً نطاق ضٌق وهو ما ٌطلق علٌه االجتماع 

ق واسع فٌطلق علٌه االجتماع العام الخاص , وام ان ٌكون فً نطا
(7) 

دـ حرٌة الصحافة :ـهً الصورة االهم من صور حرٌة  الرأي والتعبٌر وتتجلى فٌها حرٌة 

الفكر , فهً مراة المجتمع التً تعكس صورته امام افراده ,واالصل هو حرٌة الصحافة 

ون  والدستور, وٌقول) ولكن االستثناء  هو الرقابة  والحظر او الوقؾ  وهذا فً حدود القان

فولتٌر( ان الصحافة هً الة ٌستحٌل كسرها وتستعمل لهدم العالم القدٌم حتى ٌتسنى لها ان 

تنشأ عالماً جدٌداً (فالصحافة هً التً تربط مختلؾ الخدمات بعضها ببعض من ناحٌة 

هً " ,وباالمة من ناحٌة اخرى وهذِه الخدمات هً التً تساعد الحكومة ,وان اهم وضابفها 

االعالم"
(6)

. 
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ات الحلبً الحقوقٌة, بٌروت ـ د. أحمد سلٌم سعٌفان , الحرٌات العامة وحقوق األنسان , منشور1

 . 124, ص3111, , الطبعة األولى 3,ج

 . 69ـ د. حمٌد حنون خالد , مصدر سابق , ص3

 . 26ـ  24. خالد مصطفى فهمً , حرٌة الرأي والتعبٌر , مصدر سابق , صـ د2
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ـ حرٌة االذاعة والتلفزٌون والسٌنما والمسرح:ـ وهذه من وسابل التعبٌر عن الرأي ذات  هـ

األهمٌة البالؽة مع تباٌن اهمٌة كل منهما وفقاً لطبٌعة المجتمعات , ولكل من هذه الوسابل 

اثراً بالؽاً فً توجٌه الرأي العام ولذلك نرى ضرورة احاطتها بضمانات تكلؾ ممارستها 

بل الجمٌع , واال تحتكر من الدولة , وتخضع لتوصٌاتها واشرافها ومن ثم بحرٌة من ق

تتحول الى بوق ٌزمر بما ترؼبه وتهواه سلطة الدولة
(7)

. 

و ـ حرٌة التعلٌم :ـ حرٌة التعلٌم هً فً أن واحد حرٌة اساسٌة وحرٌة معقدة تنبع المٌزة 

ً وكذلك تنبع مٌزة تعقٌد حرٌة االساسٌة لهذه الحرٌة من كون التعلٌم ٌهذب العقل األنسان

التعلٌم من واقعة انها حرٌة تنطوي فً اطار الحظارة على الفردانٌة على األعتراؾ لرب 

العابلة بحقه فً اعطاء اوالده التعلٌم الذي ٌتوافق مع مفهومه للحٌاة ومع معتقداته الخاصة 

, وانما اساتذة  ولكن الواقع لٌس رب العابلة هو الذي ٌقوم شخصٌاً بوظٌفة التعلٌم

متخصصون فً التعلٌم وهنا ٌطرح السؤال التالً : هل تقؾ الدولة مكتوفة األٌدي اتجاه 

مسألة التأهٌل الفكري واألخالقً لفأجٌال القادمة  ؟ وبالعكس اذا تدخلت الدولة بشكل 

جه جذري وواسع جداً فً مسألة التعلٌم , عندها ٌخشى فقدان التعلٌم وبالتالً خلق تعلٌم مو

ٌؤدي الى صناعة افكار مماثلة , وبما ان التعلٌم ٌرمً عموماً الى تكوٌن وتأهٌل الشبٌبة 

علمٌاً وأخالقٌاً , فأن وضع الدولة ٌدها على هذه المسألة ٌثٌر حفٌظة األدٌان و العقابد 

األخالقٌة ومن هنا ٌظهر ان حرٌة التعلٌم هً صٌؽة توازن بٌن فكرتٌن هما , فكرة عدم 

العابلة عن حقه الطبٌعً بتأهٌل أوالده فكرٌاً , وفكرة عدم أمكانٌة أو اي جماعة  تخلً رب

ان تسٌطر على الشبٌبة
(6)

. 
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 . 94ـ د . حمٌد حنون خالد , مصدر سابق , ص1
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ي ـ  حق تكوٌن الجمعٌات واالحزاب السٌاسٌة :ـ ٌقصد بهذه الحرٌة هو ان ٌتمكن الناس 

, بقصد  من تشكٌل جماعات منظمة ,ٌستمر وجودها امداً طوٌالً دون تحدٌد مدة لوجودها

ارسة نشاط محدد ومعلوم سلفاً , وتحقٌق ؼرض معٌن مباح ومشروع ؼٌر ؼرض الربح مم

وان ٌتمكن الناس من االنظمام الى عضوٌة هذه الجمعٌات , وهذه األخٌرا لها نفع اجتماعً 

متشعب , السٌما فً مسابل العلم والبر واالحسان فهً وسٌلة للعبٌر العملً عن افكار 

ماعً تعاونً األنسان وأرابه على وجه ج
(7)

. 

ان مشاركة المواطن فً ادارة الشؤون :ـ  حق المشاركة فً ادارة الشؤون العامة:ـ ثالثاً 

العامة للبالد اصبحت من الحقوق األساسٌة فً وقتنا الحاظر , لذلك اتجه معظم الدساتٌر 

بالهٌمنة على الى النص علٌها , اذ من الصعوبة بأمكان القبول بتفرد مجموعة من األفراد 

مقدرات الدولة وتهمٌش الجموع الفقٌرة من المواطنٌن , وللمشاركة فً ادارة الشؤون 

العامة مظاهر عدة تتمثل بالحقوق السٌاسٌة تتمثل)االنتخاب والترشٌح ( والتوظؾ فً 

مرافق الدولة وتقدٌم الشكاوي الى السلطات العامة
.

 

مدنٌة تسمح للفرد بالتمتع بحرٌته الشخصٌة أ ـ الحقوق السٌاسٌة :ـ اذا كانت الحقوق ال

واستقالله , فأن الحقوق السٌاسٌة ضرورٌة الجل تنظٌم حق الفرد فً مشاركته فً الشؤون 

العامة لمجتمعه بصفته جزء منُه وهذا ٌعنً ان الحقوق السٌاسٌة تكون العناصر المبررة 

من اشكال السلطة السٌاسٌة للشرعٌة القانونٌة للسلطة ومن هنا ظهر اسم الدولة وهً شكل 

( من األعالن العالمً لحقوق األنسان ) 2وفً ظل هذا المفهوم وهو ما نصت علٌه المادة )

لكل انسان اٌنما وجد الحق فً ان تعترؾ بشخصٌته القانونٌة( ولعل الحقوق السٌاسٌة للفرد 

بها  تتجسد بشخصٌته القانونٌة وقدرته على المشاركة فً تلك الحقوق وااللتزام
(6)

. 
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 . 29ـ د . خالد مصطفى فهمً , مصدر سابق , ص1  

دار الطبعة الثانٌة , ـ د . غازي حسن صبارٌنً , الوجٌز فً حقوق األنسان وحرٌاته األساسٌة , 3

 . 163ـ  123, ص 1996,عمان , للنشر والتوزٌع  الثقافة

 ـ 71ـ                                                   



 ه                             

ب ـ حق التوظؾ :ـ من الطبٌعً ٌجب ان ٌتوافر لكل مواطن فرصة تقدٌمه لشؽل وظٌفة 

معٌنة متى ما توافرت فٌه الشروط الالزمة التً ٌنص علٌها القانون والتً ٌجب ان تكون 

ان الوظٌفة هً تكلٌؾ وطنً وخدمة أجتماعٌة ٌستهدؾ تلك الشروط عامة ومجردة وبما 

القابم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنٌن فً ضوء القواعد القانونٌة النافذة , لذا من 

الضروري اقامة جهة خاصة تتولى مهمة اختٌار المتقدمٌن لشؽل تلك الوظابؾ من خالل 

فً هذا السلك الوظٌفً بعٌداً عن وضع قواعد عامة تكفل اختٌار اكفأ العناصر لفأنتظام 

( من األعالن 67المساومة أو المحاباة الشخصٌة  او الحزبٌة وهو ما نصت علٌه المادة )

العالمً لحقوق األنسان فً الفقرة الثانٌة منها " لكل شخص الحق الذي لؽٌره فً تلقٌد 

الوظابؾ العامة فً البالد
(7)

. 

د به حق المواطن فً تقدٌم الشكوى نتٌجة مظلمة ج ـ حق مخاطبة السلطات العامة :ـ  ٌرا

اصابته, وابداء المالحظات حول اداء السلطات العامة سواء الى السلطة التنفٌذٌة او السلطة 

التشرٌعٌة , وٌالحظ  ان مباشرة هذا الحق قد ٌكون ابتؽاء مصلحة خاصة مشروعة ,ٌطلب 

حة عامة , كالمطالبة بتحسٌن أداء المواطن فً طلبه رفع ظلم عنه , وقد ٌكون ابتؽاء مصل

مرفق عام ,أو تشخٌص تقصٌر بعض الموظفٌن فً مرفق ما 
(6)

 .          
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لوظٌفة فً ا ألداريبغداد , التحقٌق  االستئنافـ القاضً لفته هامل العجٌلً , نائب رئٌس محكمة 1

 . 31, ص 3112, منشورات الحلبً الحقوقٌة  , بٌروت ,  , الطبعة األولى العامة 

 . 112ـ د . حمٌد حنون خالد , مصدر سابق , ص3
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تتوفر  الحق فً المساواة ومظاهره :ـ وٌراد بالمساواة عدم التمٌٌز بٌن االفراد الذٌن رابعاً:ـ

فٌهم شروط واحدة ,وٌوجدون فً ظروؾ واحوال واحدة , فأذا أتحدت الشروط والظروؾ 

فً عدد من االفراد ,وجب عندبٍذ ان تتحقق المساواة بٌنهم وان ٌتمتعوا جمٌعاً بحماٌة قانونٌة 

متساوٌة ,ولحق المساواة مظاهر عدٌدة منها حق المساواة امام القانون من ناحٌة الحقوق 

بات والحماٌة القانونٌة والتً تعنً ان جمٌع الناس متساوون فً التمتع بالضمانات والواج

( من البروتوكول العالمً لحقوق االنسان 1القانونٌة الكاملة وهو مانصت علٌه المادة )

,وحق المساواة امام القضاء اي حقه فً اللجوء الى المحاكم المختصة سواء القضابٌة منها 

ة اخرى مختصة بموجب النظام القانونً للدولة لتفصل فً حقه ,ومن األدارٌة او اي سلط

مظاهر حق المساواة االخرى المساواة امام الوظابؾ العامة والمرافق العامة والمساواة امام  

الواجبات واالعباء العامة والتً تتمثل فً تحمل العبًء الضرٌبً وأداء الخدمة 

العسكرٌة
(7)

.                        
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 الفرع الثانً                                 

 الحرٌات األقتصادٌة  والحقوق األحتماعٌة                       

اوالً:ـ الحرٌات األقتصادٌة :ـ وتتظمن حرٌة التملك او حق الملكٌة الفردٌة وحرٌة التجارة 

 . والصناعة

أـ حرٌة التملك :ـ وٌقصد بها قدرة كل فرد على ان ٌصبح مالكاً وفقاً ألحكام القانون وقد 

الملك التام من شأنه ان ٌتصرؾ به ’’ ( من القانون المدنً العراقً 7132عرفته المادة )

المالك تصرفاً مطلقاً فٌما ٌملكه عٌناً ومنفعًة واستؽالالً , فٌنتفع بالعٌن المملوكة وؼلتها 

وان لحق الملكٌة ’’ وثمارها ونتاجها وٌتصرؾ فً عٌنها بجمٌع التصرفات الجابزة 

 انه حق جامع اي ٌتمٌز بالشمول وٌخول صاحبه  جمٌع المزاٌا التًخصابص اهمها 

ٌمكن الحصول علٌها من الشًء وفقاً لمقتضاه , وهذا هو األصل األ ان هذا الحق ؼٌر 

مطلق كما كان علٌه فً الماضً وانما اصبح وظٌفة اجتماعٌة ,ترد علٌها قٌود فٌما ٌتعلق 

لذا ٌتعٌن على القانون تنظٌم هذا الحق لكفالة حق بما ٌترتب للؽٌر من حق فً هذه الملكٌة, 

كل من المالك والؽٌر , وبالتالً تحقٌق المصلحة العامة 
(7) 

رة االفراد فً مباشرة نشاطهم ب ـ  حرٌة التجارة والصناعة :ـ ٌقصد بهاتٌن الحرٌتٌن قد

 دخل االقتصادي بدون تدخل من الدولة ألن النشاط األقتصادي ٌخضع لقوانٌن طبٌعٌة ال

للدولة فٌها ,وهذا ما ذهب الٌه المذهب الفردي الذي تراجع الى حد كبٌر بعد انتشار الفكر 

ر ٌمٌل الى عد هذه األشتراكً ومذاهب التدخل ,واصبح الرأي الؽالب فً الوقت الحاض

الصحابها منها حقوقاً فردٌةالحرٌات وظابؾ اجتماعٌة تهدؾ الى خدمةالصالح العام اكثر
(6) 
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العاتك  ,  1صلٌة , بدون رقم طبعة, جالحقوق العٌنٌة األـ د. محمد طه البشٌر, د. غنً حسون طه ,1

 41صبدون سنة نشر , , القاهرة ,

 . 121د . حمٌد حنون خالد , مصدر سابق , صـ 3
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بٌن االفراد , وذلك من  االجتماعٌة:ـ وٌراد بها تحقٌق العدالة  ثانٌاً:ـ الحقوق االجتماعٌة

خالل مساعدة الضعفاء اقتصادٌاً ,بوسابل عدة منها تهٌبة العمل الالبق للقادرٌن علٌه 

 ( 64ـ  66نصت علٌه المادة ) ذا ما,والتأمٌن ضد الفقر والمرض والعجز عن العمل ,وه

اإلنسانمن البروتوكول العالمً لحقوق 
 (7) 

وٌمكن ان نستخلص مما سبق ان بٌناه فً هذا المبحث ان حقوق االنسان التً نصت علٌها 

الدساتٌر المختلفة والبروتوكوالت العالمٌة لتلك الحقوق اصبحت مكفولة من قبل القضاء 

 1االداري فً تلك الدساتٌر 
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 المبحث الثانً                                       

 دعوى األلؽاء والتطبٌقات القضابٌة فً الدساتٌر المقارنة           

ان االساس الذي تقوم علٌه دعوى االلؽاء والتعوٌض ٌتمثل فً مبدأ المشروعٌة وٌرتبط 

بهذا المبدأ وجوداً وعدماً , ان وقؾ االدارة فً اعمالها عند احكام القانون والتزاماً 

األستبدادي وعلٌه فال بد من ترتٌب األثر  بمقتضٌاته هو الذي ٌخرجها من دابرة الحكم

القانونً على كل تصرؾ تخالؾ فٌه االدارة احكام القانون وتخرج عن مقتضٌاته أو تجاوز 

حدود سلطتها , فأن هً فعلت ذلك استحق إعمالها هذه اإللؽاء او البطالن وبالتالً 

التعوٌض عما ٌنجم عن هذه األعمال من أضرار
(7)

. 

أهم دعاوي هذا القضاء بأعتبارها دعوى القانون العام  االلؽاء او تجاوز السلطةوتعد دعوة 

وتقتضً دراسة دعوى االلؽاء ابتداًء تناول تعرٌؾ القرار االداري وبٌان اركانه وعٌوبها 

ومن ثم دعوى االلؽاء وخصابصها 
(6)

. بعد ذلك نعرض بعض القرارات االدارٌة فً كل 

 ى ذلك ٌقسم المبحث الى مطلبٌن:ـمن فرنسا والعراق ومصر وعل

 المطلب االول :ـ مفهوم القرار االداري ودعوى االلؽاء المترتبة علٌه .

 المطلب الثانً :ـ التطبٌقات القضابٌة فً الدساتٌر المقارنة.
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, دار الثقافة  االداري بٌن النظرٌة والتطبٌق , الطبعة األولى ابو العثم , القضاء ـ د. فهد عبدالكرٌم 1

 . 341, ص 3111للنشر والتوزٌع , عمان , 

 .192ـ د. وسام العانً مصدر سابق , ص3
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 المطلب األول                               

  تعرٌؾ دعوى اإللؽاء وخصابصها                    

تحتل دعوى االلؽاء مكانة خاصة فً نطاق القضاء االداري لٌس الهمٌتها فحسب بل النها 

تمثل القضاء كله , وٌباشرها القضاء اإلداري عن طرٌق الطعون الموجهة للقرارات 

االدارٌة المعٌبة , اذ ٌعرؾ الطعن فً قرار أداري معٌن وطلب الؽابه بسبب عدم 

اوز السلطةمشروعٌته بدعوى االلؽاء او تج
(7)

. وعلٌه سنوضح فً هذا المطلب تعرٌؾ 

الفرع  دعوى االلؽاء ومن ثم بٌان خصابصها وأسباب الطعن باإللؽاء فً فرعٌن متتالٌٌن .

االول : تعرٌؾ دعوى االلؽاء وبٌان خصابصها وشروطها الفرع الثانً : أسباب الطعن 

 باإللؽاء

 ع االولالفر                                       

   التعرٌؾ فً دعوى االلؽاء وبٌان خصابصها وشروطها          

تعتبر دعوى االلؽاء فً معظم الدساتٌر من اكثر الدعاوي االدارٌة انتشاراً واستعماالً من 

جانب المتقاضٌن وهو ما ٌفسر اهتمام المشرعٌن بها بان افردو لها الكثٌر من القواعد 

, او فً القانون المنظم لهٌاكل تقل كما هو الحال فً فرنسا واالحكام , سواء فً قانون مس

القضاء االداري كما فً مصر , وعلى الرؼم من اهمٌة دعوى االلؽاء اال ان المشرع فً 

دساتٌر العدٌد من الدول لم ٌضع لها تعرٌفاً  زحسناً فعل اذ ان الوضع المعتاد والطبٌعً ان 

حات القانونٌة تاركاً هذا االمر للفقه والقضاء ٌعرؾ المشرع عن تقدٌم  تعرٌفات للمصطل

وعند جمع التعرٌفات لدعوى االلؽاء فً الدساتٌر المقارنة نستنتج انها اجمعت على ان " 

رفع امام الجهة القضابٌة المختصة ٌفرض الؽاء قرار دعوى االلؽاء هً دعوى قضابٌة , ت

" اداري ؼٌر مشروعة طبقاً إلجراءات خاصة ومحدودة قانوناً 
(6)

 . 
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 . 192ـ د. وسام صبار العانً , مصدر سابق , ص1

, دار الثقافة للنشر والتوزٌع ,  ٌاف , الوسٌط فً قضاء االلغاء , الطبعة األولىد. عمار بو ضـ 3

 . 43ـ  41, ص3111عمان , 

 ـ 64ـ                                                  



 ه                             

ٌتعٌن علٌنا بعد تعرٌؾ دعوى االلؽاء , ان نبرز خصابصها ونبٌن شروطها بأٌجاز 

 كاالتً:ـ

 اوالً :ـ خصابص دعوى االلؽاء :

أ ـ دعوة تتصل بالنظام العام :ـ اي انها دعوى القانون العام بمعنى ان لها صفة عامة بحٌث 

ن للمدعً ان ٌوجه الطعن بااللؽاء ضد القرارات االدارٌة كافة دون اشتراط وجود نص ٌكو

ٌقضً بذلك وتذهب احكام القضاء االداري الفرنسً بهذا الصدد , الى انه حتى اذا وجد 

, ٌنبؽً ان ٌفسر ذلك بان المقصود من حظر عام ٌفاد عدم قابلٌة بعض القرارات للطعن 

ارات االدارٌة ضد الدعاوي كافة بأستثناء دعوى االلؽاءهذا الخطر هو تحصٌن القر
(7)

. 

ب ـ دعوى قضابٌة :ـ لٌست دعوى االلؽاء مجرد تظلم او طعن اداري كما كان علٌه 

الوضع فً القانون الفرنسً القدٌم اٌام مرحلة االدارة القاضٌة , وانما اصبحت الٌوم فً 

الكلمة ولما كانت كذلك فهً ترفع طبقاً  مختلؾ االنظمة القانونٌة دعوى قضابٌة بأتم معنى

لقانون القضاء االداري مثلما هو علٌه االمر فً فرنسا , او طبقاً لقانون المحكمة االدارٌة او 

طبقاً لقانون مجلس الدولة كما هو الحال فً مصر او تبعاً لالحكام المقررة فً قانون 

االجراءات المدنٌة واالدارٌة
(6)

 . 

)عٌنٌة ( : فهً ال ترمً الى حماٌة حق شخصً وانما تستهدؾ ج ـ دعوى موضوعٌة 

عن طرٌق الؽاء االعمال الؽٌر مشروعة حماٌة مبدأ المشروعٌة والدفاع عن سٌادة القانون 

التً تصدر عن االدارة فمهمة القاضً فً هذه الدعوى البحث فً مشروعٌة العمل او 

مدعً القرار االداري , بؽض النظر عن الحقوق الشخصٌة لل
(4)

. 
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 . 196ـ د. وسام صبار العانً ,مصدر سابق , ص1

 . 61ـ عمار بو ضٌاف , مصدر سابق , ص3

 . 196ـ د. وسام صبار العانً , مصدر سابق , ص2
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ثانٌاً :ـ شروط دعوى االلؽاء :ـ ان شروط دعوى االلؽاء منها ما ٌتعلق بالقرار المطعون فٌه 

ومنها ما ٌتعلق بشرط التظلم , واخٌراً ما ٌتعلق بمٌعاد ومنها ما ٌتعلق بأطراؾ الدعوى 

 كاالتً:ـ رفع الدعوى وهو ما نبٌنه تفصٌله

أ ـ الشروط المتعلقة بالقرار االداري )محل دعوى االلؽاء (:ـ ولما كان القرار االداري محل 

دعوى االلؽاء وجب التعرؾ به اوالً ومن ثم بٌان الشروط المتعلقة به , وٌمكن تعرٌفه بأنه 

اث تؽٌر عمل قانونً صادر بأرادة المنفردة والملزمة الحد الجهات االدارٌة فً الدولة الحد

فً االوضاع القانونٌة القابمة , اما بأنشاء مركز قانونً جدٌد ) عام او فردي( او تعدٌل 

او الؽابه وللقرار االداري اركانه التً تقوم علٌها صحتُه ومشروعٌته مركز قانونً قابم 

النتاج اثاره القانونٌة وهذه االركان هً ركن االختصاص , ركن الشكل , ركن السبب , 

لمحل , واخٌراً ركن الؽاٌة فأذا تخلؾ احد هذه االركان بأحدى العٌوب التً تصٌب ركن ا

القرار االداري اصبح القرار باطالً واوجب الطعن به قانوناً 
(7)

. 

 والشروط التً تتعلق بالقرار االداري هً :ـ 

الدارة ـ ان ٌكون قراراً ادارٌاً موجوداً :ـ وٌقصد بان ٌكون ادارٌاً اي صادر عن ارادة ا7

المنفردة فالعقود االدارٌة الٌمكن ان تكون محالً للطعن باااللؽاء امام القضاء لكن القرارات 

االدارٌة التً تتخذ بمناسبة عقد اداري , ٌمكن الطعن فٌها اذا امكن فصلها عن عملٌة العقد 

ر االداري تطبٌقاً لنظرٌة االعمال المنفردة فً مجال العقود االدارٌة وكذلك ٌشترط فً القرا

كٌما ٌكون قابالً للطعن بااللؽاء اي ٌكون موجوداً اي ان هناك قرارا اداري بالفعل صادر 

جود عن الجهة المختصة فً اصداره بحق شخص معٌن او عدة اشخاص وال ٌشترط فً و

ألصل حرٌة اإلدارةالقرارا االداري شكل معٌن فا
(6)

. 
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ـ د. علً محمد بدٌر , مهدي ٌاسٌن السالمً , مبادئ واحكام القانون االداري , بدون رقم طبعة , 1

 . 412, ص 3111العاتك , القاهرة , 

 . 311ـ د. وسام صبار العانً , مصدر سابق , ص3
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ـ ان ٌكون القرار نهابٌاً ومؤثراً :ـ ٌعنً ان االعمال التحضٌرٌة للقرار االداري ال تقبل فً 6

حد ذاتها او بصورة مستقلة الطعن القضابً , النها اعمال تحضٌرٌة فقد ال ٌضهر القرار 

طعن فً القرار االداري قضابٌاً هو الثانً رؼم التحضٌر له بتلك االعمال , وبالتالً ٌمكن ال

رجة البتات , اما \لحٌن صدور القرار االداري بصورة نهابٌة اي ٌكتسب القرار االداري 

لحاق الضرر فً كونه مؤثراً فٌعنً ان ٌكون مرتب الثر قانونً , اي ان ٌكون قابالً أل

الطاعن
(7)

. 

لمستقر قضابٌاً ان ٌكون القرار االداري ـ ان ٌكون القرار صادراً عن سلطة وطنٌة :ـ من ا4

صادر عن سلطة ادارٌة بصفتها شخصاً معنوٌاً عاماً , اما اذا صدر عنها بصفتها شخصاً 

معنوٌاً خاصاً فتخضع لقواعد القانون الخاص وال ٌمكن الطعن فٌه بدعوى االلؽاء , فالقرار 

ص المعنوي العام , وٌستوي االداري ٌقبل الطعن فٌه كونه ٌصدر عن االدارة بصفتها الشخ

فً ذلك ان تكون السلطة االدارٌة مركزٌة او ال مركزٌة , وسواء كانت االخٌرة محلٌة ام 

مرفقٌة
(6)

. 

ب ـ الشروط المتعلقة بأطراؾ الدعوى )رافع الدعوى (:ـ ٌشترط لقبول دعوى االلؽاء ان 

م وٌتحقق ذلك فً ٌكون المدعً فٌها صفة تخوله ذلك اي ان ٌكون فً مركز قانونً سلٌ

 شرط االهلٌة وشروط المصلحة :

ـ شرط األهلٌة :ـ هو كما متعارؾ علٌه فً الدعاوي االخرى اي بلوغ الشخص رافع 7

شخاص المعنوٌة لجنون او لسفه , اما بالنسبة لفأ الدعوى سن الرشد , ولم ٌحجز علٌه

فٌنبؽً الرجوع بهذا الشأن الى القوانٌن واالنظمة الخاصة بها 
(4)

. 
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 . 94ـ د. عمار بوضٌاف , مصدر سابق , ص1

 . 312ـ د. وسام صبار العانً , مصدر سابق , ص3

 113ـ د. عمار بوضٌاف , مصدر سابق , ص2
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شرط المصلحة :ـ ٌشترط لقبول دعوى االلؽاء وجود مصلحة شخصٌة مباشرة لرفع  ـ 6

الدعوى اي ان ٌكون القرار االداري المطعون فٌه قد اثر تأثٌراً مباشراً فً المركز القانونً 

للطاعن سواء اكانت هذه المصلحة مادٌة او معنوٌة وسواء محققة أم محتملة
(7)

. 

د رفع الدعوة :ـ لتحقٌق االستقرار فً المركز القانونً وعدم جـ ـ الشروط المتعلقة بمٌعا 

ترك المنازعات بٌن اإلدارة واإلفراد اال ما ال نهاٌة , فقد حدد المشرع مٌعاد للطعن بااللؽاء 

فً القرارات االدارٌة وهو مٌعاد قصٌر روعٌت فٌه االعتبارات السابقة , ففً فرنسا تم 

ارٌخ نشر او تبلٌػ القرار االداري , اما فً العراق فقد تحدٌد هذه المدة ب)شهرٌن ( من ت

انتهاء مدة الثالثٌن ( ٌوم 21ه الى المحكمة خالل )اوجب المشرع على المتظلم ان ٌقدم طعن

على التظلم فً حالة سكوتها عن الرد , وتقتضً دراسة هذه  للردٌوم المحددة لالدارة 

 لمدة , اثار انتهاء مٌعاد الطعن:ـالشروط بٌان بدء مٌعاد الطعن وحاالت اطالة ا

ـ بدأ مٌعاد الطعن :ـ ٌبدأ مٌعاد الطعن بااللؽاء من تارٌخ نشر او تبلٌػ القرار االداري 7

المطعون فٌه وقد اضاؾ القضاء االداري وسٌلة ثالثة هً وسٌلة العلم الٌقٌنً بالقرار 

االداري 
(6)

. 

لرفع دعوى االلؽاء من النظام العام وهذا ال ٌعد المٌعاد المحدد ـ حاالت اطالة المدة :ـ 6 

ٌجوز الخروج علٌه فً جمٌع االحوال . اال ان مٌعاد الطعن قد ٌمتد السباب قانونٌة او 

قضابٌة محدودة مما ٌؤدي الى اطالة المدة بوفق هذا المٌعاد أو قطعهُ 
(4)

. 
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 . 124ـ د . نجٌب خلف احمد , د. محمد جواد كاظم , مصدر سابق , ص1

 . 141,  141ـ المصدر نفسُه , ص3

 . 144ـ  د . نجٌب خلف احمد , د. محمد جواد كاظم , مصدر سابق , ص2
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ظلم االداري , صالحٌتُه للفحص موضوعٌاً من الجهة شروط التظلم :ـ ٌقصد به قبول الت

 االدارٌة التً قدم الٌها هذا التظلم والشروط هً :ـ

ـ ان ٌكون محل التظلم االداري قراراً ادارٌاً . وهو ما ٌقضً ان ٌكون القرار موجوداً اي 7

رة ان ٌقدم التظلم بعد صدور القرار االداري وهً شروط سبق ذكرها , حتى تتمكن االدا

من اعادة النظر فٌه
(7)

. 

, اي الشخص المتضرر نفسه او ناببُه القانونً فً ـ ان ٌقدم التظلم من قبل صاحب الشأن 6

حالة ما اذا كان صاحب الشأن ناقص األهلٌة او عدٌم األهلٌة
(6)

. 

ـ ان ٌكون التظلم مجدٌاً . اي ٌمكن ان ٌترتب علٌه سحب القرار او تعدٌله , الن الحكمة 4

لنفسها إلدارةمراجعة  إمكانٌةمن التظلم هً 
(4)

. 

ـ ٌجب ان ٌقدم التظلم فً المٌعاد الذي وضعُه القانون او خالل المدة التً جوز فٌها رفع 3

 فً الطالبة بااللؽاء.الدعوى او فً حالة مضً المدة ٌسقط حق الطاعن 

 ـ ٌجب ان ٌكون التظلم واضحاً ومحدد المعنى .2

ـ ٌجب ان ٌقدم التظلم الى الجهة االدارٌة التً اصدرته او الجهة الربٌسٌة لها, وٌعد 2

الوزٌر هو الربٌس االعلى لوزارتُه فأذا قدم التظلم الى الجهة الؽٌر مختصة فأن مثل هذا 

لطعن اال اذا كان للمتظلم عذر مشروع فً الوقوع بالخطأ عند التظلم ال ٌعد قاطعاً لمدة ا

تقدٌمه الى الجهة الؽٌر مختصة
(3)

. 
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 . 319د. وسام صبار العانً , مصدر سابق , صـ 1

 .146سابق , صـ د. نجٌب احمد خلف ,د. محمد علً جواد كاظم ,  مصدر 3

 . 319ـ د. وسام صبار العانً , مصدر سابق , ص2

 .146ـ د. نجٌب احمد خلف ,د. محمد علً جواد كاظم ,  مصدر سابق , ص4
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 الفرع الثانً                                        

 الطعن باإللؽاءأسباب                             

ٌقصد بأسباب الطعن بااللؽاء تلك العٌوب التً تصٌب احد االركان الخمسة للقرار االداري 

فتجعله ؼٌر مشروعة وتؤدي بالتالً الى الحكم بااللؽاء وأول ما ظهر من اوجه االلؽاء هو 

 عٌب عدم االختصاص , ثم السلطة , ثم ظهر عٌب السبب الذي ٌقوم علٌه القرار االداري

سواء من ناحٌة الواقع المادي او من ناحٌة التكٌٌؾ القانونً وهكذا ٌتضح ان اسباب االلؽاء 

هً: عٌب األختصاص , وعٌب الشكل , وعٌب مخالفة القانون )عٌب المحل ( , عٌب  

االنحراؾ بالسلطة , وعٌب السبب
(7)

. 

بط بركن أوالً :ـ عٌب عدم االختصاص فً القرار االداري : هو ذلك العٌب المرت

االختصاص فً القرار االداري ,ذلك الركن الذي عرفه الفقه بأنُه " األهلٌة " او المقدرة 

القانونٌة الثابتة لجهة األدارة او االشخاص التابعٌن لها فً اصدار قراراً محدداً من حٌث 

عدم القدرة على مباشرة عمل موضوعها ونطاق تنفٌذها المكانً والزمانً كذلك فهو ٌعنً 

انونً معٌن جعله المشرع من اختصاص هٌبة او فرد اخر, وفً تحدٌد المحكمة االدارٌة ق

العلٌا لعٌب عدم االختصاص , ذهب الى تمثله فً صدور قرار اداري ممن ال ٌملك سلطة 

اصداره , وعدم االختصاص قد ٌكون اٌجابً كما لو صدر قرار اداري ممن ٌفقد والٌة 

ٌة اال انه تجاوز فً اصدارها حدودها , وقد ٌكون سلبٌاً كما اصداره او ممن ٌملك تلك الوال

فً حالة رفض السلطة االدارٌة فً اتخاذ قرار اداري اعتقاداً منها فً عدم دخولُه فً 

اختصاصها فً حٌن انها تكون مختصة بأصداره
(6)

. 
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 . 126نجٌب احمد خلف , محمد علً جواد كاظم , مصدر سابق , ص ـ د.1

ـ د. عبد العزٌز عبدالمنعم خلٌفة , دعوى الغاء القرار االداري وطلباة اٌقاف تنفٌذه , بدون رقم طبعة 3

 . 44ـ  42ـ  43, دار الفكر الجامعً , االسكندرٌة , بدون سنة طبع , ص
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والشروط الشكلٌة الواجب  باإلجراءات اإلدارةثانٌاً :ـ عٌب الشكل :ـ ٌقصد به عدم التزام 

اتباعها فً اصدار القرارات االدارٌة ولقواعد الشكل فً القانون العام أهمٌة خاصة الن 

لك استقرالقضاء احترامها ٌحقق المصلحة العامة وكذلك المصلحة الذاتٌة لإلفراد وتطبٌقاً لذ

الداري على وضع موازنة بٌن عدم التشدد فً التمسك بقواعد الشكل الى الحد الذي ٌعوق 

من نشاط االدارة وبٌن عدم السماح باألعتداء على قواعد الشكل الى الحد الذي ٌصل الى 

أهدار المصلحة العامة ومصالح االفراد
(7.) 

المحل فً القرار االداري هو االثر الذي ٌرتبه  ثالثاً :ـ عٌب مخالفة القانون )عٌب المحل (:

اصداره والذي ٌختلؾ بحسب ما اذا كان هذا القرار قراراً تنظٌمٌاً أو اذا كان قراراً فردٌاً 

فأثر القرار التنظٌمً هو انشاء او تعدٌل او الؽاء مركزاً قانونٌاً عاماً وعلى العكس من ذلك 

 .وإلؽاءعلى المركز القانونٌة الذاتٌة أنشاء وتعدٌل  فٌكون اثر القرار الداري الفردي منصباً 

ما تصدره من قرارات واالدارة حٌن ترٌد ان ترتب او تحدث اثراً قانونٌاً معٌناً من خالل 

جانب القواعد القانونٌة التً تصدر قرارها باألستناد الٌها فال تخالفها او تشد علٌها ان تلتزم 

من قراراتها اي اثر قانونً ال ٌجٌزه القانون ومن ثم ال منها , وبمعنى اخر ٌجب ان ال تتض

ٌجوز ان ٌتضمن القرار فً هذا الشأن تعدٌالً ألحكام القانون باالضافة والحذؾ او استثناء 

من تطبٌقها أو اعفاء منها وال كان القرار معٌباً بعٌب مخالؾ للقانون وهو االصطالح الذي 

قرار االدارياصبح ٌطلق على عدم شرعٌة المحل فً ال
(6)

. 
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 . 144ـ د. نجٌب احمد خلف , محمد علً جواد كاظم , مصدر سابق ,ص1

 .  429ـ د. علً محمد بدري , د. مهدي ٌاسٌن السالمً , مصدر سابق , ص3
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رابعاً :ـ عٌب االنحراؾ بالسلطة)عٌب الؽاٌة(:ـ ٌقصد بهذا العٌب استخدام االدارة لسلطتها 

من اجل تحقٌق ؼاٌة ؼٌر مشروعة سواء بأستهداؾ ؼاٌة بعٌدة عن المصلحة العامة ام انها 

ر هذا النوع من االنحراؾ فً حالة استخدام مؽاٌرة للؽاٌة التً حددها القانون , حٌث ٌضه

االدارة الجراءات ادارٌة ال ٌجوز لها استعمالها من اجل تحقٌق الهدؾ الذي تسعى الٌه اي 

انها تعمد الى استعمال اجراء اداري محل اجراء اخر كان ٌجب علٌها اتباعُه من اجل 

ن تراه اكثر سهولة من الوصول الى هدفها وتلجأ االدارة هنا الى استعمال اجراء معٌ

االجراء المحدد لها قانوناً لتحقٌق هدؾ معٌن فٌصبح قرارها فً هذه الحالة مشوباً بأساءة 

استعمال السلطة عن طرٌق االنحراؾ باالجراءات كما فً حالة لجوء االدارة الى االستٌالء 

تفادٌأ من اطالة  المؤقت على العقار بدالً من اتباعها أجراءات نزع الملكٌة للمنفعة العامة

األجراءات
(7)

. 

خامساً :ـ عٌب السبب :ـ السبب هو الحالة القانونٌة او الواقعة التً تدفع رجل االدارة الى 

اصدار القرار االداري , اما عٌب السبب فهو عدم مشروعٌتُه سبب القرار االداري , اما 

و لعدم صحة التكٌٌؾ القانونً الباعثة على اتخاذه العدم وجود الحالة الواقعٌة او القانونٌة 

للوقابع التً بنى علٌها القرار فأصدار قرار بأنهاء الرابطة الوظٌفٌة وأحالة الموظؾ على 

التقاعد من دون طلب منُه ال ٌمثل السبب القانونً لمبرر الصدار القرار االداري من الجهة 

ثم ٌتبٌن عدم حدوث المختصة وتخاذ االدارة قرارات كفٌلة بالحفظ على االمن والنظام 

اضطرابات او خلل من االمن العام فأن هذا ٌعنً عدم وجود الحالة الواقعٌة التً تدفع 

 االدارة الى اتخاذ القرار االداري.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 161ـ عبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة , مصدر سابق , ص1
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 ٌتطلب لصحة وسالمة ركن السبب شرطان اساسٌان هما :ـو   

ـ ان ٌكون سبب القرار موجوداً او قابماً حتى تارٌخ اتخاذ القرار االداري ومعنى هذا ان 7

وان سٌستمر وجودها تكون الحالة القانونٌة والمادٌة التً استند الٌها القرار قد وجدت بالفعل 

 حتى وقت صدور القرار.

تً حددها المشرع فأن ـ ان ٌكون السبب مشروعاً , فأذا استندت االدارة الى اسباب ؼٌر ال6

قرارها ٌكون ؼٌر مشروع
(7)

. 
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 . 162ـ  163ـ د. نجٌب احمد خلف , د. محمد علً جواد كاظم , مصدر سابق , ص1
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 المطلب الثانً                                

 التطبٌقات القضابٌة فً الدساتٌر المقارنة                     

بعد ان تناولنا فً البحث مواضٌع القضاء االداري وفً حماٌتها لحقوق االنسان بعد بٌان تلك الحقوق 

وتوضٌح دعوى االلؽاء , فأننا واستكماالً لتجسٌد هذا الهدؾ سنورد فً هذا المطلب نماذي عملٌة من 

الى محكمة العدل العلٌا , بدًء من صٌاؼة البحة الدعاوي وحافظة المستندات ومروراً دعاوى قدمت 

 .(7)بتقدٌم البٌانات وحتى صدور القرار فٌها

 وبناء على ذلك سنقسم المطلب الى فرعٌن نتناول فً كل فرع قراراً ادارٌاً لكل من فرنسا والعراق .

 الفرع األول                                               

 عرض وتحلٌل قرار مجلس الدولة الفرنسً المتعلقة بمهنة المصور االجنبً 

 . 7361/  1/  3, و  7321/  6/  62القراران الصادران بتارٌخ 

بقرار تنظٌمً صادر عنه ٌمنع ممارسة مهنة المصور المتجول   Rouenقام ربٌس بلدٌة 

منى من نهر السٌن وفً كل او جزء من بعض الربٌسٌة على الجهة الٌفً عدد من الشوارع 

الشوارع المجاورة ونباء على مراجعة المحكمة االدارٌة المختصة , قامت بإلؽاء هذا القرار 

ثم طعنت السلطة المختصة بقرار المحكمة االدارٌة امام مجلس الدولة الفرنسً الذي اكد 

وبعد ذلك عاد ربٌس  7321/  6/ 62حكم المحكمة االدارٌة بقرار صادر عنه بتارٌخ 

البلدٌة مجدداً وتخذ قراراً تنظٌمٌاً اخر انقص فٌه منطقة المنع بالنسبة للمصورٌن المتجولٌٌن 

مصدد المنع فً بعض االٌام وبعض الساعات وكسابقه فقد الؽً القرار التنظٌمً الجدٌد من 

 المحكمة االدارٌة.قبل المحكمة األدارٌة وقد اكد مرة ثانٌة مجلس الدولة الفرنسً حكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, دار الثقافة للنشر والتوزٌع ,  دراسة معمقة فً القانون العام , الطبعة األولى,  تـ د. نفٌس مدانا1

 .416, ص 3114عمان  , 
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قابالً " اذا كان ٌحق لربٌس البلدٌة ان ٌمنع فً حالة الضرورة ممارسة المهنة من قبل 

فً بعض الشوارع وفً بعض الساعات عندما ٌكون حركة السٌر  المتجولٌنالمصورٌن 

دراسة القضٌة بأن حركة السٌر فً الطرق التً تشكل منطقة  أنكثٌفة وصعبة , فأنه ٌتضح 

المنع فً القرار التنظٌمً المطعون فٌه , تتم حتى فً الساعات المذكورة ضمن شروطاً من 

الكثافة والصعوبة ؼٌر متكافبة وال تبرر فً جملتها المنع المذكور فً تلك الطرقات "  وفً 

نسً فً هذا الحكم ان ربٌس البلدٌة كان فً قراره قد الحقٌقة انه قد تبٌن لمجلس الدولة الفر

 منع ممارسة المهنة فً افضل الطرق لممارسة مهنة المصور المتجول .

 . 7324/  2/  47ــ القرار الصادر بتارٌخ 

ٌمنع ممارسة مهنة المصور المتجول فً بعض  Grenobleقام ربٌس بلدٌة فً هذا القرار 

 41حتى  1/  7الشراٌٌن فً مركز المدٌنة من الساعة الثامنة الى الساعة الحادٌة عشر من 

اي خالل  4/  47حتى  76/  7من ومن الساعة التاسعة وحتى الساعة التاسعة عشر  3/ 

 فترة العطل واٌظاً خالل فترة رٌاضة الشتاء .

الدولة الفرنسً ان هذا المنع له صفة الدٌمومة خالل فترات الفعالٌة وقد تبٌن لمجلس 

السٌاحٌة وللبواعث نفسها التً ادت الى الؽاء القرار التنظٌمً الثانً لربٌس بلدٌة روان , 

تنظٌمً الصادر عن ربٌس بلدٌة مدٌنة قرنوبل , اي النه كان مجلس الدولة قد الؽى قرار 

 ة .كان معٌباً بعٌب تجاوز السلط

وٌالحظ فً هذا الحكم لمجلس الدولة الفرنسً ٌبدي نفس الموقؾ المتشدد اتجاه المنع العام 

لممارسة مهنة المصور المتجول
(7)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 31ـ  19ـ د . نفٌس مدانات , مصدر سابق , ص1
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 الفرع الثانً                                           

 عرض وتحلٌل قرارات لمجلس شورى الدولة فً العراق           

لسنة  63رقم قرار الهٌبة العامة لمجلس شورى الدولة بقانون اعادة المفصولٌن السٌاسٌٌن 

6112 . 

 . 6171/  3رقم القرار 

 . 6171/  7/  61تارٌخ القرار 

 القرار                                          

 ( فً  72113/  6/7/22تطلب االمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم ب )ق/ 

( 2)اوالً( من المادة )من مجلس شورى الدولة الرأي استناداً الحكام البند  6113/  2/ 71

فً شأن مدى انطباق قانون اعادة المفصولٌٌن  7313( لسنة 22من قانون المجلس رقم )

والتعلٌمات الصادرة بموجبُه على رجال الشرطة  6112( لسنة 63السٌاسٌٌن رقم )

والعسكرٌٌن بما فً ذلك األحتٌاط منهم الذٌن التحقوا بصفوؾ المعارضة لؽاٌة سقوط النظام 

 . 6114/ 3/3فً 

 (62المعدل بالقانون رقم ) 6112لسنة  63حٌث ان قانون اعادة المفصولٌن السٌاسٌٌن رقم 

قضى فً البند )اوالً ( من المادة األولى منه بأن ٌعاد الى الوظٌفة فً دابرة  6112لسنة 

الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنٌٌن وعسكرٌٌن وقوى االمن الداخلً 

 و  1/7322/ 71ولٌن السباب سٌاسٌة او عرقٌة او مذهبٌة للفترة المتحددة بٌن المفص

بما فً ذلك من ترك الوظٌفة بسبب الهجرة او التهجٌر خارج العراق او  3/6114/ 3

 اعتقل او احتجز او تم توقٌفُه من سلطة النظام السابق او أحٌل الى التقاعد قبل بلوؼُه السن 

 القانونً .
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وحٌث ان المفصول السباب سٌاسٌة هو من ٌحمل افكاراً او اهدافاً تخالؾ فكر النظام  

السابق وابعد من الوظٌفة نتٌجة هذه االفكار حٌث ان الحاالت التً وردت فً المادة االولى 

 عتقال جاءت على سبٌل المثال ال الحصر.من القانون المذكور انفاً كا الهجرة والتهجٌر واأل

هو من ٌحمل فكراً سٌاسٌاً ٌخالؾ النظام السابق وحٌث ان من التحق بصفوؾ المعارضة 

وحٌث ان الملتحق بالخدمة االلزامٌة او خدمة األحتٌاط اما ان ٌكون موظفاً قبل التحاقه 

 بالخدمة المذكورة انفاً او ؼٌر موظؾ .

ادة المفصولٌن السٌاسٌٌن جاءت حصراً بالموظؾ ونصت بأعادتُه وحٌث ان احكام قانون اع

 الى الوظٌفة وفق األلٌة المنصوص علٌها فً القانون.

 وتأسٌساً على ما ٌقدم من اسباب , ٌرى المجلس :ـ

على العسكري  6112( لسنة 63اوالً :ـ ٌسري قانون اعادة المفصولٌن السٌاسٌٌن رقم )

سبً قوى االمن الداخلً المعٌنٌن على المالك الدابم اذا تركوا والمكلؾ بخدمة االحتٌاط ومنت

 الوظٌفة بسبب التحاقهم بصفوؾ المعارضة .

على المكلفٌن  6112( لسنة 63ثانٌاً :ـ ال ٌسري قانون اعادة المفصولٌن السٌاسٌٌن رقم )

 بالخدمة االلزامٌة واألحتٌاط من ؼٌر الموظفٌن.

 المبدأ القانونً :

على العسكري والمكلؾ بخدمة  6112( لسنة 63المفصولٌن السٌاسٌٌن رقم )ٌسري اعادة 

احتٌاطٌة ومنتسبً قوى االمن الداخلٌة المعٌنٌن على المالك الدابم اذا تركوا الوظٌفة بسبب 

التحاقهم بصفوؾ المعارضة
(7)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ قرار منشور مجموعة قرارات صدرت عن الهٌئة العامة لمجلس شورى الدولة.1
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 الفرع الثالث                                 

  6172احكام القضاء االداري المصري                       

ٌحٌى راؼب "اصدرت محكمه القضاء االداري بالقاهرة الدابرة االولى برباسه المستشار 

نابب ربٌس مجلس الدولة وربٌس محاكم القضاء االداري العدٌد من االحكام " دكروري 

التارٌخٌه التً اثرت الحٌاة البرلمانٌة والعامه وفً مجال حقوق اإلنسان وحماٌة حرٌة 

المشرع بتقدٌر  إللزاممستحقً المعاشرة بحاله دعواهم للدستورٌه االبداع والفكر وحماٌة 

حد ادنى لهم ٌكفل الحٌاة الكرٌمة والؽاء قرار الحكومة السلبً باالقتناع عن اصدار قرار 

بتنظٌم حق المواطنٌن فً الوصول الى المعلومات والبٌانات المتعلقه بالمستوٌات المعتمدة 

بً السل الحكومةمن ربٌس مجلس الوزراء لرجال األعمال تحقٌقا للشفافٌه والؽاء قرار 

القانونٌه طبقا الحكام القانون الدولً لمطالبة الدولة األجنبٌة  اإلجراءاتعن اتخاذ  باإلقناع

المصرٌة وتركت الذخابر  األرضفً  األلؽاموعلى رأسها برٌطانٌا التً زرعت 

والمتفجرات علٌها بتحمل مسبولٌتها القانونٌة لرفع تلك االلؽام وتطهٌر االراضً المصرٌة 

وع موظفً البنوك المصرٌه للحد االدنى لفأجور وذلك كله على النحو منها وعدم خض

 :ـالتالً 

_الحكم الصادر فً بداٌه مرحله الترشٌح لمجلس النواب ٌوقؾ تنفٌذ قرار اللجنه العلٌا 7

لمجلس  العضوٌةلالنتخابات  المرشحٌنعن اصدار قرار ٌلزم  عباالمتنالالنتخابات السلبً 

بالقدر الذي ٌكفً الداء  والنفسٌة الذهنٌة األمراضٌه تفٌد خلوهم من النواب بتقدٌم شهادة طب

  .المخدرات والمسكرات متعاطًواجبات العضوٌه وانهم لٌسوا من 
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 6172لسنه  11العلٌا لالنتخابات رقم  اللجنة_ثم حكم اخر فً مرحله الحقه بالؽاء قرار 6

فٌماتضمنته من النص على ان ٌكتفً لمن سبق قبول اوراق ترشحه النتخابات مجلس 

الكشوؾ والفحوصات الطبٌة استناداً  بنتٌجةبما قدمه من تقارٌر طبٌة  6172النواب عام 

الى ان التحقق من ذلك الشرط ٌجب ان ٌكون معاصرا لتقدٌم طلب الترشح خالل المدة من 

لطالب الترشح قابلة  والنفسٌةروؾ الذهنٌة ظال وباعتبارات 6172/3/76حتى  6172/3/7

 للتؽٌٌر .

قرار تنظٌم حق  اصدارعن  باإلقناعحكم بالؽاء قرار الجهة اإلدارٌة السلبً  _ واخٌراً 4

بالتسوٌات المعتمدة من ربٌس  المتعلقةالمواطنٌن فً الوصول الى المعلومات والبٌانات 

لسنه  3مكررا المضافة بالمرسوم بقانون رقم ( 22)مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 

 بتعدٌل بعض احكام قانون ضماناة وحوافز االستثمار وما ٌترتب على ذلك من اثار 6176

ها بما عن معاٌٌر تلك التسوٌات لرجال االعمال واالسباب التً استندت الٌ اإلفصاحاخصها 

على نطاق واسع لهذه التسوٌات وخالصه ما تقدم ذكره...  ةلءٌضمن سرٌتها وتعزٌز المسا

التً ٌقوم  األركان عام بتوافر صحه جمٌالقرار اإلداري االلتز أصدرتان على الجهة التً 

علٌها القرار االداري من اختصاص ومحل وسبب ... واال اعتبر القرار مشوبا بعٌب من 

 أمامالطعن بهذا القرار التظلم  أمكانٌةالى  أدتوهذه هً االسباب التً  األركانعٌوب 

 .ذلك القرار أصدرتالتً الجهة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, تمت زٌارة هذا الموقع ٌوم  alwafd,  3111ـ حصاد احكام القضاء األداري المصري لعام 1

 م . 9, الساعة  3114/  19/4الثالثاء المصادف 
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 الخاتمة                                    

 :ـ النتابج 

االداري فً حماٌة ذلك ما اسعفنً الجهد الى عرضه واٌراده فً هذا البحث )دور القضاء 

والذي سلكت فٌه منهجاً علمٌاً وطرٌقاً موضوعٌاً حرصت فٌه على ابراز  حقوق االنسان(

الفكرة التً تجسد حماٌة القضاء االداري بصورة مستقلة عن القضاء العادي لحقوق االنسان 

كمة من خالل التظلم االداري الى الجهة التً التً اصدر القرار ومن ثم التظلم امام المح

لتعدٌل او الؽاء قرارها االداري اذا كان االدارٌة المختصة فً حال عدم استجابة الجهة 

مخالفاً للقانون وحقوق االنسان ومجحفاً بحق من صدر بحقه القرار ومن ثم تعزٌز البحث 

بتطبٌقات القضاء االداري فً الدساتٌر المقارنة ومن هذه الدول ذكر بعض القرارات فً 

ثم العراق , واالردن االمر الذي جعلنا نطل على قضاء واسع وفسٌح بسماء فرنسا , ومن 

القضاء االداري فً تلك الدول التً تنظم وتطور وتعالج القضاٌا المتعلقة بحقوق االنسان 

وتبتدع الحلول للمشاكل المعروضة وما اشد الحاجة الى مواجهتها , سٌما ان الحٌاة تفرز 

ورة توازٌاً مع تطورات الشعوب بشكل ٌكفل سٌر المرافق كل ٌوم عن انماط جدٌدة ومتط

العامة من جهة اخرى على ان ذلك ال ٌتحقق ان لم تقم الدولة على مقومات اساسٌة ٌتمثل 

فً احترام الدستور واالعتراؾ له بمرتبة السموو وتدرج القواعد القانونٌة وخضوع االدارة 

بٌة والضمانات الالزمة لها واستقالل للقانون كل ذلك فً ضرورة توفر الرقابة القضا

 السلطة القضابٌة .

 التوصٌات      

ومن هنا فأنت تنادي بأسم الشرعٌة والقانون ان تبسط المحكمة االدارٌة العلٌا والٌتها على 

وتكتل والٌة االلؽاء كل ما تصدره االدارة من قرارات وعندما تتسع دابرة صالحٌتها 

تتضاءل امامها قوى الفساد وعناصره وتزدهر ضمانات الحرٌة رحابتها المنشودة , فسوؾ 

 الشرعٌة والعدالة لكٌان دولة القانون التً نسعى جمٌعاً الى ترسٌخ اركانها .
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ـ من الضروري دعم استقالل القضاء االداري الن االستقالل القضاء عنصراً هاماً فً 7

 م القضابً فعالٌته فً حماٌة الحقوق والحرٌات شروق القضاء واعتباره , وبدوره ٌفقد النظا

ـ اٌجاد نظم جدٌدة لتحقٌق العدالة وحترام حقوق وحرٌات االفراد خارج النظام القضابً , 6 

لما فً ذلك من تخفٌؾ عن كاهل القضاء وتمكٌن االفراد من الوصول الى حقوقهم من 

 خالل طرق بدٌلة للطرق العادٌة فً التقاضً .
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 المصادر                                  

ـ القاضً لفته هامل العجٌلً , نائب رئٌس محكمة األستئناف بغداد , التحقٌق األداري فً الوظٌفة 1

 . 3112, بٌروت ,  , الطبعة األولى العامة , منشورات الحلبً الحقوقٌة 

 . 1994, دار المعارف , القاهرة ,  4ـ د . أنور أحمد رسالن , وجٌز القانون األداري , ط3

 ,الطبعة األولى 3ألنسان , منشورات الحلبً , جـ د . احمد سلٌم سعٌفان , الحرٌات العامة وحقوق ا2

 .3111, بٌروت , 

, بغداد , شارع المتنبً ,  وري, مكتبة السنه مٌد حنون خالد , حقوق األنسان ,الطبعة األولىـ د. ح4

3112 . 

, األسكندرٌة ,  دار الفكر العربً , الطبعة الثانٌة  ـ د.خالد مصطفى فهمً , حرٌة الرأي والتعبٌر,2

3113 . 

 .3112ارف , األسكندرٌة , ـ د . سامً جمال الدٌن , القضاء األداري , منشأة المع4

دار الفكر بدون رقم طبعة ,ـ د.سلٌمان محمد الطحاوي , الوجٌز فً القضاء األداري, 6

 .1963العربً,القاهرة, 

فة للنشر والتوزٌع , , دار الثقا ٌاف , الوسٌط فً قضاء االلغاء , الطبعة األولىـ د. عمار بو ض6

 .3111عمان , 

طبعة , ام القانون االداري , بدون رقم ـ د. علً محمد بدٌر , مهدي ٌاسٌن السالمً , مبادئ واحك9

 . 3111العاتك , القاهرة , 

ـ د. عبد العزٌز عبدالمنعم خلٌفة , دعوى الغاء القرار االداري وطلباة اٌقاف تنفٌذه , بدون رقم 11

 طبعة , دار الفكر الجامعً , االسكندرٌة , بدون سنة طبع.

ئل الحدٌثة فً كشف الجرٌمة , الجامعة ـ عمار عباس الحسٌنً , التحقٌق الجنائً والوسا11

 . الطبعة األولى,  3111األسالمٌة , العراق ـ النجف األشرف , 

,  لموطن ومركز األجانب , العراق ,الطبعة االولىـ د . عباس العبودي , قانون الجنسٌة العراقً وا13

 . 3112لٌة القانون جامعة بغداد , ك
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ـ د . غازي حسن صبارٌنً , الوجٌز فً حقوق األنسان وحرٌاته األساسٌة , دار الثقافة للنشر 12

 , .الطبعة الثانٌة ,  1996والتوزٌع , عمان , 

ة , دار الثقاف , الطبعة األولى االداري بٌن النظرٌة والتطبٌق ـ د. فهد عبدالكرٌم ابو العثم , القضاء 14

 . 3111للنشر والتوزٌع , عمان , 

ون رقم طبعة , العاتك ,بد 1صلٌة , جالحقوق العٌنٌة األـ د. محمد طه البشٌر, د. غنً حسون طه ,12

 , القاهرة .

 .  3112األداري ,الطبعة الثالثة , نجٌب خلف احمد , د. محمد علً جواد كاظم , القضاء ـ د. 14

للنشر والتوزٌع ,  , دار الثقافة دراسة معمقة فً القانون العام , الطبعة األولىـ د. نفٌس مدانات , 16

 . 3114عمان  , 

 .3112, دار السنهوري , بغداد ,  1, ط ـ د . وسام صبار العانً , القضاء األداري16

 القانونٌة العراقٌة .المعدل , المكتبة  1969( لسنة 42ـ قانون مجلس شورى الدولة رقم )ـ73

 ـ قرار منشور مجموعة قرارات صدرت عن الهٌئة العامة لمجلس شورى الدولة.31

, تمت زٌارة هذا الموقع ٌوم  alwafd,  3111ـ حصاد احكام القضاء األداري المصري لعام 31

 م . 9, الساعة  3114/  19/4الثالثاء المصادف 

   https://arar.facebook.com وتنظٌمه فً العراقـ د.مازن البو راضً , القضاء االداري 33

 م .4: 31الساعة  39/2/3114صادف متم زٌارة هذا الموقع الثالثاء ال
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