
 (5)المحاضرة رقـ 

اإللغاء  شركط قبكؿ دعكل
 

يجب تكفر بعض الشركط لقبكؿ دعكل اإللغاء حتى يتمكف القضاء مف نظر الدعكل 
كمخاصمة القرار اإلدارم، فإذا لـ تكفر ىذه الشركط كميا أك بعضيا حكـ القاضي بعدـ قبكؿ 

. الدعكل دكف النظر في مكضكعيا
: كلمبحث في شركط قبكؿ دعكل اإللغاء نتناكؿ بالدراسة األمكر اآلتية

 . الشركط المتعمقة بالعمؿ اإلدارم المطعكف فيو 
 . المتعمقة برافع الدعكل الشركط 

 الشرط الخاص بتظمـ صاحب الشأف

 . الشركط المتعمقة بميعاد رفع الدعكل 

 
المبحث األكؿ 

الشركط المتعمقة بالعمػؿ اإلدارم 
 

عندما تمارس اإلدارة نشاطيا فإنيا تعمد إلى نكعيف مف األعماؿ يسمى النكع األكؿ األعماؿ 
المادية كىي تمؾ األعماؿ التي تجرييا الييئات اإلدارية كال تيدؼ مف جرائيا إلى أحداث آثار 
قانكنية مباشرة، أما النكع الثاني فيسمى باألعماؿ كالتصرفات القانكنية كىي تمؾ األعماؿ التي 

تجرييا اإلدارة كتقصد بيا أحداث آثار قانكنية، أما بخمؽ مراكز قانكنية جديدة أك جراء تعديؿ في 
.  المراكز القانكنية القائمة أك إنيائيا 

كىذه التصرفات القانكنية تتخذ مظيريف األكؿ يتمثؿ باألعماؿ القانكنية الصادرة عف اإلدارة 
باالشتراؾ مع بعض األفراد أك بالييئات اإلدارية األخرل في ظؿ ما يسمى بعقكد اإلدارة كينطكم 

النكع الثاني عف التصرفات التي تقـك بيا اإلدارة مف جانب كاحد بإرادتيا المنفردة كتشمؿ القرارات 
.  اإلدارية 

كالقرارات اإلدارية ىي مكضكع دعكل اإللغاء فإذا انتفى القرار اإلدارم أضحى مف غير 
.  الممكف قبكؿ الدعكل دكف الحاجة لمبحث في الشركط األخرل 



كعمى ذلؾ نجد أف مف المناسب البحث في مكضكع القرار اإلدارم كتمييزه عما قد يختمط بو 
  .

 
تعريؼ القرار اإلدارم : المطمب األكؿ

ناؿ مكضكع القرار اإلدارم عناية الكثير مف الفقياء، كما أسيـ القضاء اإلدارم في الكشؼ 
عف الكثير مف مالمحو، كمع اختالؼ تعريفات الفقو كالقضاء لمقرار اإلدارم مف حيث األلفاظ فأنو 

.  ينـ عف مضمكف كاحد 
بأنو كؿ عمؿ إدارم يصدر بقصد تعديؿ األكضاع القانكنية كما " دكجي " فقد عرفو العميد 

.  ىي قائمة كقت صدكره أك كما تككف في لحظة مستقبمة معينة 
(  ).بأنو كؿ عمؿ إدارم يحدث تغييران في األكضاع القانكنية القائمة" بكنار"كعرفو 

بأنو تعبير عف اإلرادة المنفردة " سامي جماؿ الديف " أما في الفقو العربي فقد عرفو الدكتكر 
(  ). لسمطة إدارية بقصد أحداث أثر قانكني معيف 

بأف القرار اإلدارم ىك إفصاح عف إرادة " ماجد راغب الحمك " كجاء في تعريؼ الدكتكر 
 ( ). منفردة يصدر عف سمطة إدارية كيرتب أثاران قانكنية 

 
بأف القرار اإلدارم ىك " شاب تكما منصكر " اما في العراؽ فقد جاء في تعريؼ الدكتكر 

( ). عمؿ قانكني يصدر عف السمطة اإلدارية مف جانب كاحد كيحدث  اثران قانكنيا 
في حيف عرفة القضاء اإلدارم المصرم بانو أفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف 

( ). سمطة بمقتضي القكانيف كالمكائح بقصد أحداث أثر قانكني معيف ابتغاء مصمحة عامة 
 

تمييز القرار اإلدارم عف أعماؿ الدكلة األخرل : المطمب الثاني
تمارس الدكلة كفقان لمبدأ الفصؿ بيف سمطات ثالثة مياـ أك كظائؼ ىي الكظيفة التشريعية 
كالكظيفة القضائية كالكظيفة التنفيذية، فالكظيفة التشريعية تتضمف ميمة كضع القكاعد السمككية 
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العامة كالمجردة كتختص بممارسة السمطة التشريعية، أما الكظيفة القضائية فتتضمف الفصؿ في 
.  المنازعات كتختص بيا السمطة القضائية، أما الكظيفة التنفيذية فتختص بيا السمطة التنفيذية 
غير أف ىذا المبدأ ال يعنى الفصؿ التاـ بيف ىذه السمطات إذ ال تقتصر كؿ جية عمى 
نما تمارس بعض األعماؿ الداخمة أصالن في نشاط السمطات األخرل (  ).ممارسة كظيفة خاصة كا 

فالسمطة التشريعية تمارس عمالن إداريان عندما تصدر الميزانية كالسمطة التنفيذية قد تقـك 
بالفصؿ في خصكمو عف طريؽ المجاف اإلدارية ذات االختصاص القضائي، بينما يمارس القضاء 
بعض االختصاصات اإلدارية المتعمقة بمكظفي الييئات القضائية فضالن عف كظيفتو األصمية في 

.  الفصؿ في المنازعات 
لذلؾ كاف مف الكاجب تمييز القرار اإلدارم عف أعماؿ السمطة التشريعية كالسمطة القضائية 

.  ثـ نبحث في تمييز القرار اإلدارم عف العمؿ المادم لإلدارة كالعقكد اإلدارية 
 

: القرارات اإلدارية كاألعماؿ التشريعية- أكالن 
القرارات اإلدارية تقبؿ الطعف باإللغاء أماـ القضاء اإلدارم كعمى العكس مف ذلؾ فإف 

، كيتردد الحديث بيف معياريف ()القكانيف ال يمكف الطعف فييا إال بالطريؽ الدستكرم المقرر 
.  لتحديد صفة العمؿ تشريعية أـ إلدارية 

 
: المعيار الشكمي. 1

كفقان لممعيار الشكمي أك العضكم يتـ الرجكع إلى الييئة التي أصدرت العمؿ أك اإلجراءات 
التي اتبعت في إصداره دكف النظر إلى مكضكعو، فإذا كاف العمؿ صادران مف السمطة التشريعية 

فيك عمؿ تشريعي، أما إذا كاف صادران مف إحدل الييئات اإلدارية بكصفيا فرعان مف فركع السمطة 
.  التنفيذية فيك عمؿ إدارم 

كمف ثـ يمكف تعريؼ العمؿ اإلدارم كفؽ ىذا المعيار بأنو كؿ عمؿ صادر مف فرد أك ىيئة 
.  تابعة لإلدارة أثناء أداء كظيفتيا 

فيذا المعيار يقؼ عند صفة القائـ بالعمؿ دكف أف يتعدل ذلؾ إلى طبيعة العمؿ ذاتو، كىك 
معيار سيؿ التطبيؽ لك التزمت كؿ سمطة بممارسة نشاطيا كأخذت بمبدأ الفصؿ التاـ بيف 
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السمطات، إال أف طبيعة العمؿ تقتضي في أحياف كثيرة كجكد نكع مف التداخؿ كالتعاكف بيف 
السمطات مما دعى بالفقو إلى البحث عف معيار آخر لمتمييز بيف القرارات اإلدارية كاألعماؿ 

.  التشريعية 
 
: المعيار المكضكعي. 2

يعتمد المعيار المكضكعي عمى طبيعة العمؿ كمكضكعو بصرؼ النظر عف الجية التي 
أصدرتو أك اإلجراءات التي اتبعت في إصداره فإذا تمثؿ العمؿ في قاعدة عامة مجردة فأنشأ مركزان 
قانكنيان عامان اعتبر عمالن تشريعيان أما إذا تجسد في قرار فردم يخص فردان أك أفرادان معينيف بذكاتيـ 

(  ). فأنشأ مركزان قانكنيان خاصان اعتبر عمالن إداريان 
كينقد أنصار ىذا االتجاه المعيار الشكمي ألنو يقؼ عند الشكميات كعدـ االىتماـ بطبيعة 

.  العمؿ كجكىره، كيأتي في مقدمة أنصار االتجاه المكضكعي الفقيو دكجي كبكنار كجيز 
كيؤمف ىؤالء الفقياء بأف القانكف يقـك عمى فكرتيف أساسيتيف ىما فكرتا المراكز القانكنية 

( ): كاألعماؿ القانكنية 
:  كىي الحالة التي يكجد فييا الفرد إزاء القانكف كتقسـ إلى قسميف : المراكز القانكنية. 1
كىك كؿ مركز يككف محتكاه كاحد بالنسبة : المراكز القانكنية العامة أك المكضكعية - أ

لطائفة معينة مف األفراد، فترسـ حدكده كمعالمو قكاعد مجردة متماثمة لجميع مف يشغمكف ىذا 
.  المركز كمثمو مركز المكظؼ العاـ في القانكف العاـ كالرجؿ المتزكج في القانكف الخاص 

كىي المراكز التي يحدد محتكاىا بالنسبة لكؿ : المراكز القانكنية الشخصية أك الفردية - ب
فرد عمى حده، كىي بيذا تختمؼ مف شخص إلى آخر كال يمكف أف يحدد القانكف مقدمان ىذه 

المراكز ألنيا تتميز بػأنيا خاصة كذاتية كمثمو مركز الدائف أك المديف في القانكف الخاص كمركز 
.  المتعاقد مع اإلدارة في القانكف العاـ 

 
كتمتاز بأنيا متغيرة كمتطكرة بحسب الحاجة كيتـ ىذا التغيير أما : األعماؿ القانكنية . 2

:  ىذه األعماؿ إلى ثالثة أقساـ " دكجي " بإرادة المشرع أك بإرادة شاغميا كيقسـ 
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كىي كؿ عمؿ قانكني ينشئ أك يعدؿ أك يمغى مركزان قانكنيان عامان أك : أعماؿ مشرعة- أ
مكضكعيان كمف ىذه األعماؿ القكانيف المشرعة كالمكائح كاألنظمة، كالتي تتضمف قكاعد تنظيمية 

.  عامة كغير شخصية 
كىي األعماؿ القانكنية التي تنشئ أك تتعمؽ بمراكز شخصية : أعماؿ شخصية أك ذاتية- ب

.  ال يمكف تعديميا إال بإرادة أطرافو كأكضح مثاؿ عمى ىذه األعماؿ العقكد 
كىي األعماؿ الصادرة بصدد فرد معيف كتسند إليو مركزان عامان، فيي : أعماؿ شرطية- جػ

تجسيد لقاعدة عامة عمى حالة أك كاقعة فردية، كمثالو في القانكف العاـ قرار التعييف في كظيفة 
عامة، فيذا القرار يعد عمالن شرطيان ألنو ال ينشئ لممكظؼ مركزان شخصيان، ألف ىذا المركز كاف 

.  قائمان كسابقان عمى قرارا التعييف 
 

" العمؿ التشريعي  ىك الذم يتضمف قاعدة عامة مكضكعية  الى اف "دكجي " كيخمص 
بغض النظر عف الييئة أك اإلجراءات المتبعة إلصداره، في حيف يعد إداريان إذا " قكانيف أك المكائح 

( ). اتسـ بطابع الفردية كىذا يصدؽ عمى القرارات كاألعماؿ الفردية كاألعماؿ الشرطية 
كيبدك أف المشرع كالقضاء الفرنسياف يأخذاف بالمعيار الشكمي فاألصؿ أف ال يقبؿ الطعف 

باإللغاء ضد أعماؿ السمطة التشريعية سكاء في القكانيف أك القرارات الصادرة مف البرلماف، كاعتمد 
 المنظـ لمجمس الدكلة، إذ نص عمى أف 31/7/1945المشرع عمى ذلؾ في األمر الصادر في 

.  محؿ الطعف بسبب تجاكز السمطة ىك األعماؿ الصادرة مف السمطات اإلدارية المختمفة 
إال أف القضاء الفرنسي لجأ في بعض الحاالت إلى األخذ بالمعيار المكضكعي لمتمييز بيف 
األعماؿ اإلدارية كاألعماؿ التشريعية قابالن الطعف باإللغاء في أعماؿ البرلماف المتعمقة بتسيير 

الييئة التشريعية كالمكائح الداخمية لمبرلماف كالقرارات الصادرة بتعييف مكظفيو، ال سيما بعد صدكر 
 الذم سمح لمكظفي المجالس برفع المنازعات ذات الطابع 17/11/1958األمر النظامي في 

( ). الفردم إلى القضاء اإلدارم 
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كىك االتجاه الذم اعتمده القضاء اإلدارم المصرم فيك كأف اعتمد المعيار الشكمي قاعدة 
عامة في الكثير مف أحكامو إال انو اعتبر في أحكاـ أخرل القرارات الصادرة مف مجمس الشعب 

( ). بإسقاط عضكية أحد أعضاءه عمالن إداريان يقبؿ الطعف فيو باإللغاء 
 بنظر طمبات اإللغاء المتعمقة بالقرارات القضاء ينحصر اختصاص محكمة اما في العراؽ فأف

أخذان بالمعيار الشكمي ة التشريعية اإلدارية كال يمتد اختصاصيا لمبحث في مشركعية أعماؿ السمط
كمف مقتضيات اعتماد القضاء االدارم ،  كالقرارات اإلداريةالتشريعيةفي التمييز بيف أعماؿ السمطة 
 التشريعيو الصادرة مف البرلماف عماؿالاال يجكز الطعف امامو في  في العراؽ المعيار الشكمي انو

عمكما ك بغض النظر الطبيعة الحقيقية لمعمؿ كىي نتيجة غير مقبكلة في ضكء الكـ الكبير مف 
.  االعماؿ ذات الطبيعة االدارية الصادرة مف البرلماف السيما تمؾ المتعمقة بشؤكف  اعضائة 

 
 العمؿ تشريعيا لمجرد انو صادر  ال يعدالذمالمعيار المزدكج عمى   مما قاد نحك االعتماد 

 .مف السمطو التشريعية مالـ يتضمف قاعدة عامو مجرده 
فيي ذات طبيعة إدارية تخضع  التشريع خارج نطاؽ  باشرىا مأما التصرفات األخرل التي 

كمف مقتضيات ىذا لرقابة المشركعية كتدخؿ ضمف كالية القضاء اإلدارم باعتبارىا قرارات إدارية 
ففي حكـ حديث لمحكمة القضاء ، المعيار ايضا انو ليس جؿ مايصدر مف االدارة  قرار ادارم

االدارم ذىبت الى عدـ اختصاصيا بنظر في قرار ايقاع الحجز عمى المصكغات الذىبية 
 الف المحكمة 1996-10-30 في 120الصادراستنادا  قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ 

 بالنظر في صحة االكامر كالقرارات االدارية التي تصدر عف المكظفيف كالييئات في دكائر تختص
كالقطاع االشتراكي كالتختص بالنظر بقرار مجمس قيادة الثكرة كالذم لو قكة القانكف كليس الدكلة 

 .قرارا ادارم 
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 :القرارات اإلدارية كاألعماؿ القضائية- ثانيان 
يشترؾ القضاء مع اإلدارة في سعييما الحثيث نحك تطبيؽ القانكف كتنفيذه عمى الحاالت الفردية، 
فيما ينقالف حكـ القانكف مف العمكمية كالتجريد إلى الخصكصية كالكاقعية كذلؾ بتطبيقو عمى 

(    ). الحاالت الفردية 
كيظير التشابو بينيما أيضا في أف اإلدارة شأنيا شأف القضاء تسيـ في معظـ األحياف 
بكظيفة الفصؿ في المنازعات مف خالؿ نظرىا في تظممات األفراد كفي الحالتيف يككف القرار 
.  اإلدارم الصادر مف اإلدارة كالحكـ القضائي الصادر مف السمطة القضائية أداة لتنفيذ القانكف 

كمع ىذا التقارب سعى الفقو كالقضاء إلى إيجاد معيار لمتمييز بيف العمؿ القضائي كالعمؿ 
اإلدارم لخطكرة النتائج المترتبة عمى الخمط بينيما، فالقرارات اإلدارية يجكز بصكرة عامة إلغاؤىا 
.  كتعديميا كسحبيا، أما األحكاـ القضائية فطرؽ الطعف فييا محددة تشريعيان عمى سبيؿ الحصر 

كبرزت في مجاؿ التمييز بيف القرارات اإلدارية كاألعماؿ القضائية نظريات عدة يمكف حصرىا 
 : في ضمف معياريف 

 
: المعيار الشكمي.  1

يقـك ىذا المعيار عمى أساس أف العمؿ اإلدارم ىك ذلؾ العمؿ أك القرار الذم يصدر عف فرد 
أك ىيئة تابعة لجية اإلدارة بصرؼ النظر عف مضمكف كطبيعة العمؿ أك القرار ذاتو، بينما يعد 

العمؿ قضائيان إذا صدر عف جية منحيا القانكف كالية القضاء كفقان إلجراءات معينة، بصرؼ النظر 
.  عف مضمكف كطبيعة العمؿ 

كىذا المعيار منتقد مف حيث أنو ليس جؿ األعماؿ القضائية أحكامان، بؿ أف منيا ما يعد 
أعماالن إدارية بطبيعتيا، كمف جانب آخر نجد أف المشرع كثيران ما يخكؿ الجيات اإلدارية سمطة 

.  الفصؿ في بعض المنازعات فيككف ليذه الجيات اختصاص قضائي 
كعمى ىذا األساس فإف المعيار الشكمي ال يكفي لتمييز األعماؿ اإلدارية عف األحكاـ 

 . القضائية 
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: المعيار المكضكعي.  2

المعيار المكضكعي أك المادم يقـك عمى أساس النظر في مكضكع كطبيعة العمؿ نفسو 
دكف اعتبار بالسمطة التي أصدرتو، كاعتمد ىذا المعيار عناصر عدة يتـ مف خالليا التكصؿ إلى 

إدعاء بمخالفة القانكف، كحؿ " طبيعة كمضمكف العمؿ، فيككف العمؿ قضائيان، إذ تضمف عمى 
قانكني لممسألة المطركحة يصاغ في تقرير، كقرار ىك النتيجة الحتمية لمتقرير الذم انتيي إليو 

(  )" . القاضي 
في حيف يككف العمؿ إداريان إذا صدر مف سمطة تتمتع باختصاص تقديرم كليس مف سمطة 
تتمتع باختصاص مقيد كما في أحكاـ القضاء، كأف يصدر بشكؿ تمقائي كليس بناءن عمى طمب مف 

. األفراد كأف يككف الغرض مف العمؿ إشباع حاجات عامة
كال شؾ أف ىذه العناصر ال تكفي لتمييز األعماؿ اإلدارية عف أعماؿ القضاء، ألف الكثير 

. مف قرارات اإلدارة إنما يصدر عف اختصاص مقيد، ككثيران منيا ال يصدر إال بطمب مف األفراد
كاإلدارة عندما تفصؿ في المنازعات باعتبارىا جية ذات اختصاص قضائي إنما يقترب 

. نشاطيا مف نشاط القضاء كييدؼ إلى حماية النظاـ القانكني لمدكلة
إزاء ذلؾ نشأ معيار مختمط يقـك عمى أساس المزج بيف المعياريف الشكمي كالمكضكعي إذ 
ينظر إلى طبيعة العمؿ مف ناحية، كالشكؿ الذم يظير فيو العمؿ كاإلجراءات المتبعة لصدكره مف 

.   ناحية أخرل 
كالمتتبع ألحكاـ مجمس الدكلة في فرنسا يجد أنو يأخذ في الغالب بالمعيار الشكمي لتمييز 
العمؿ القضائي عف القرار اإلدارم إال أنو يتجو في بعض األحياف إلى المعيار المكضكعي فيك 
يمزج بيف المعياريف الشكمي كالمكضكعي ألف العمؿ القضائي الذم ال يعد قراران إداريان كال يخضع 

( ). لمطعف أماـ القضاء اإلدارم ال يشمؿ حتمان كؿ ما يصدر عف الجية القضائية 
: كيبدك أف القضاء اإلدارم المصرم قد كاكب ىذا االتجاه فقد قضت محكمة القضاء اإلدارم 

أف شراح القانكف العاـ قد اختمفكا في كضع معايير التفرقة بيف القرار اإلدارم كالقرار القضائي " 
فمنيـ مف أخذ بالمعيار الشكمي، كيتضمف أف القرار القضائي ىك الذم يصدر مف جية منحيا 

القانكف كالية القضاء، كمنيـ مف أخذ بالمعيار المكضكعي كىك ينتيي إلى أف القرار القضائي ىك 
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– الذم يصدر في خصكمة لبياف حكـ القانكف فييا ك بينما رأل آخركف أف يؤخذ بالمعياريف معان 
كقد اتجو القضاء في فرنسا ثـ في مصر إلى ىذا الرأم األخير كعمى أف – الشكمي كالمكضكعي 

الراجح ىك األخذ بالمعياريف معان مع بعض الضكابط، كبياف ذلؾ أف القرار القضائي يفترؽ عف 
القرار اإلدارم في أف األكؿ يصدر مف ىيئة قد استمدت كالية القضاء مف قانكف محدد 

الختصاصيا مبيف إلجراءاتيا كما إذا كاف ما تصدره مف أحكاـ نيائيان أك قابالن لمطعف مع بياف 
الييئات التي تفصؿ في الطعف في الحالة الثانية كأف يككف ىذا القرار حاسمان في خصكمة، أم في 

( )".نزاع بيف طرفيف مع بياف القكاعد التي تطبؽ عميو ككجو الفصؿ فيو
 

 بنظر طمبات اإللغاء المتعمقة القضاءينحصر اختصاص محكمة كمف الجدير بالذكر انة 
 بمبدأ  أخذان  السمطة القضائيةبالقرارات اإلدارية كال يمتد اختصاصيا لمبحث في مشركعية أعماؿ

.  بالمعيار الشكمي في التمييز بيف أعماؿ السمطة القضائية كالقرارات اإلداريةاستقالؿ القضاء ك 
 كمف جية … ) حيث قضت  القضاء اإلدارم في العراؽ كيتبيف ذلؾ مف تكجو محكمة.

أخرل كجد أف الطعف في ىذه الدعكل ينصرؼ في حقيقتو إلى حكـ جزائي كاجب التنفيذ ليس 
لمقضاء اإلدارم كالية عميو مما يككف طعف المدعييف في ىذه الدعكل غير معتبر، عميو كاستنادان 

( )(.…إلى ما تقدـ قرر رد الدعكل 
قرار الحجز ىك قرار إدارم تصدره كفقان  )كما جاء في فتكل لمجمس شكرل الدكلة أف 

لمصالحيات المخكلة ليا في حيف أف العقكبات السالبة لمحرية كىي السجف كالحبس كاإليداع 
بالنسبة لألحداث ىي قرارات تصدر عف المحاكـ المختصة   كتأسيسا عمى ما تقدـ يرل المجمس 

(  )(أف قرار الحجز الصادر عف كزير الداخمية ال يعد بمنزلة الحكـ القضائي 
/ اتحادية  / 10     كما اخذت  المحكمة االتحادية العميا باالتجاة ذاتو في الدعكل 

 ك الذم طمبت فيو محكمة التمييز االتحادية بمكجب النظر في 2006 / 5 / 29 بتاريخ  2005
 كالبت 2006 لسنة 27مف قانكف التقاعد المكحد رقـ  ( ثالثا –أكال / 20)دستكرية نص المادة 

في شرعيتو باعتبار اف  قرار لجنة تدقيؽ قضايا المتقاعديف عمؿ قضائي  كال يجكز تمييزة اماـ 
كبرأم  باف النص المذككر - لمحكمة التمييز - مجمس شكرل الدكلة  حيث ترل الييئة العامة 
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 مف دستكر جميكرية العراؽ نصت باف تككف السمطات 47غير دستكرم عمى اساس  باف المادة 
االتحادية مف السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية تمارس اختصاصاتيا كميماتيا عمى 

. أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات 
كحيث أف مجمس شكرل الدكلة يرتبط بكزارة العدؿ كال يعد مف أجيزة السمطة القضائية فيك 
تابع لمسمطة التنفيذية كيتككف مف رئيس كأعضاء غالبيتيـ المطمقة مف غير القضاة كبالتالي فاف 

 مف قانكف 29نظر الطعكف مف قبؿ المجمس المذككر يخؿ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات كاف المادة 
 نصت باف تسرم كالية المحاكـ المدنية عمى جميع 1969 لسنة 83المرافعات المدنية رقـ 

األشخاص الطبيعية كالمعنكية بما في ذلؾ الحككمة كتختص بالفصؿ في كافة المنازعات إال ما 
استثنى بنص خاص كاف التشريع المذككر مف شانو اإلخالؿ بيذا المبدأ خاصة كاف الدستكر 

الدائـ كقبمو قانكف إدارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية نص عمى استقاللية القضاء سيما كاف 
المشرع أكجب أف يرأس ىيئة قضايا المتقاعديف قاضي منتدب مف مجمس القضاء كأعضاء آخريف 

. في القرارات الصادرة منيا مف قبؿ ىيئة قضائية " فال يجكز النظر تميزا
مف المادة " مف البند أكال (أ)أف الفقرة  ):        كقد خمصت المحكمة االتحادية العميا الى مايمي 

لجنة تدقيؽ  ) نصت بتشكيؿ لجنة  تسمى 2006 لسنة 27 مف قانكف التقاعد المكحد رقـ 20
برئاسة قاضي مف الصنؼ الثاني ينتدبو مجمس القضاء كعضكيف مف  (قضايا المتقاعديف 

المكظفيف القانكنييف ال تقؿ درجتيما عف مدير احدىما مف كزارة المالية كاآلخر مف كزارة الدفاع 
تتخذ قراراتيا باألكثرية كينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عمييا الناشئة مف تطبيؽ أحكاـ 

لذا تجد ىذه المحكمة أف ىذه المجنة ىي لجنة خاصة شكمت بمكجب قانكف ، القانكف المذككر 
 لمنظر في شؤكف المتقاعديف مف مكظفي الدكلة مف حيث 2006 لسنة 27التقاعد المكحد رقـ 

الحقكؽ التقاعدية كاف القرارات التي تصدرىا ىي قرارات إدارية ذات طبيعة خاصة تغمب عمييا 
الصفة اإلدارية كليست قرارات قضائية صرفة بالرغـ مف أف المجنة يترأسيا قاضي ينتدبو مجمس 

مف " القضاء لذا فاف القرارات التي تصدرىا تعتبر قرارات ذات طبيعة خاصة كحيث أف البند أكال
 مف قانكف التقاعد المكحد عيف مرجع الطعف في القرارات التي تصدرىا المجنة المذككرة 20المادة 

مف " لدل الييئة العامة لذا لألسباب المتقدمة فاف النص المتقدـ المنصكص عميو في البند ثالثا
 ال يتعارض مع مبدأ الفصؿ بيف 2006 لسنة 27 مف قانكف التقاعد المكحد رقـ 20المادة 

السمطات كمبدأ استقالؿ القضاء كالتدخؿ في شؤكف السمطة القضائية مف قبؿ السمطة التنفيذية 



 (لذا قرر رد الطمب ، كيككف طمب الييئة العامة لمحكمة التميز المشار إليو أعاله غير كارد 
(  )

كمف ذلؾ يتبيف اف المحكمة االتجادية العميا قد اعتمدت المعيار الشكمي مف خالؿ عدىا 
القرارات التي تصدرىا لجنة تدقيؽ قضايا المتقاعديف قرارات إدارية ذات طبيعة خاصة تغمب عمييا 

. الصفة اإلدارية كليست قرارات قضائية بحكـ صدكرىا مف جية ادارية
ال يجكز الطعف امامو  كمف مقتضيات اعتماد القضاء االدارم في العراؽ المعيار الشكمي انو

القضاء االدارم اليمكف اف  االاف كاالدعاء العاـ رجاؿ القضاء صادره مف اؿفي االعماؿ القضائية
 المعيار المكضكعي عمى سبيؿ االستثناء مف األصؿ العاـ فتسبغ الصفة اإلدارية عمى يتجاىؿ

 كتمؾ القرارت المتعمقة كتجيز الطعف فييا باإللغاء ذات الطبيعة االدارية أعماؿ الجية القضائية 
 العمؿ  ال يعدالذممعيار المزدكج بانظباط مكظفي الجياز القضائي كشؤكف خدمتيـ  استنادا  لؿ

نما يشترط فيو أف يفصؿ في خصكمو قانكنية أك قضائيا  لمجرد انو صادر مف السمطو القضائية  كا 
.  يتعمؽ بإجراءات الفصؿ فييا أك تنفيذ الحكـ الصادر بخصكصيا 

 
: القرارات اإلدارية كاألعماؿ المادية- ثالثان 

العمؿ المادم مجرد كاقعة مادية غير مؤثرة في المراكز القانكنية التي تتصؿ بيا، فإذا كاف 
كجكد األثر القانكني ىك معيار القرارات اإلدارية، فأف غيبو ىذا األثر تصبح ىي معيار األعماؿ 

( ). المادية 
كاألعماؿ المادية أما أف تككف أفعاالن أدارية أرادتيا اإلدارة كتدخمت لتحقيقيا مثؿ اإلجراءات 

التنفيذية التي ال تسمك لمرتبة القرار اإلدارم كيدـ المنازؿ اآليمة لمسقكط تنفيذان لقرار اإلدارة باليدـ 
  .

كقد تككف أفعاالن غير إرادية تقع بطريؽ الخطأ كاإلىماؿ مثؿ حكادث السير يسببيا أحد 
.  مكظفي اإلدارة 

كاألعماؿ المادية ال تعتبر مف قبيؿ األعماؿ القانكنية اإلدارية ألنيا ال ترتب آثاران قانكنية 
.  مباشرة كتخرج ىذه األعماؿ مف نطاؽ الطعف باإللغاء أماـ القضاء اإلدارم 
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 أف عدـ اعتبار العمؿ المادم قراران إداريان كأف كاف يمنع الطعف فيو كمف الجدير بالذكر
باإللغاء فأنو يصح أف يككف محالن لمنازعة تختص المحاكـ المدنية بنظرىا كما يمكف أف يككف 
محالن لمنازعة إدارية تمس مصالح األفراد عندما يككف محالن لطمب التعكيض عمى أساس دعكل 

 . القضاء الكامؿ 
: القرارات اإلدارية كالعقد اإلدارم- رابعان 

بينا أف التصرفات القانكنية التي تجرييا اإلدارة كتقصد بيا إلى أحداث اآلثار القانكنية أما 
أف تتمثؿ بالتصرفات التي تقـك بيا اإلدارة مف جانب كاحد كبإدارتيا المنفردة كتشمؿ القرارات 

.  كاألكامر اإلدارية 
كأما أف تتمثؿ باألعماؿ القانكنية الصادرة عف اإلدارة باالشتراؾ مع بعض األفراد بحيث 
تتكافؽ اإلرادتاف كتتجياف نحك إحداث اثر قانكني معيف كتمجأ اإلدارة إلى إتباع ىذا األسمكب 

.  لتحقيؽ ىدفيا في إشباع الحاجات العامة، كفؽ ما يمكف تسميتو بعقكد اإلدارة 
األكؿ عقكد : كالعقكد التي تبرميا اإلدارة ال تخضع لنظاـ قانكني كاحد، فيي عمى نكعيف

اإلدارة التي تخضع لمقانكف الخاص كالتي تماثؿ العقكد التي يبرميا األفراد في نطاؽ القانكف 
الخاص، كالنكع الثاني ىي العقكد اإلدارية التي تخضع لمقانكف العاـ كالتي تبرميا اإلدارة باعتبارىا 

. سمطة عامة تستيدؼ تنظيـ مرفؽ عاـ
 بنظر ينص قانكف مجمس شكرل الدكلة عمى اختصاص محكمة القضاء االدارم كلـ 

، بحكـ أف كاليتيا تنحصر العادية المنازعات المتعمقة بالعقكد اإلدارية فيي مف اختصاص المحاكـ 
.  بإلغاء القرارات اإلدارية كالتعكيض عنيا 

كمع ذلؾ فقد استقر القضاء اإلدارم في فرنسا كمصر عمى أف القرارات اإلدارية السابقة 
عمى إبراـ العقد كالمميدة النعقاده مثؿ قرارات لجاف فحص العطاءات، كلجاف البت في العطاءات 
كقرار استبعاد أحد المتقدميف كقرار إرساء المناقصة أك المزايدة كقرار إلغائيا ىي قرارات إدارية 

( ). مستقمة عف العقد يجكز الطعف بيا بدعكل اإللغاء 
 Le theorie des actesكتسمى ىذه النظرية بنظرية األعماؿ اإلدارية المنفصمة 

detachable كمقتضاىا أنو يستطيع كؿ مف لو مصمحة مف الغير أف يطعف باإللغاء في ىذه  
.  القرارات، أما المتعاقدكف  فميس ليـ أف يطعنكا في ىذه القرارات إال أماـ قاضي العقد 
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كمف الجدير بالذكر أف إلغاء القرار اإلدارم المنفصؿ عف العقد ال يؤدم تمقائيان إلى إلغاء 
 . العقد، فيظؿ العقد نافذان ك ممزمان ألطرافو إلى أف يفصؿ القضاء العادم في المنازعة المتعمقة بو 

 
 

خصائص القرار اإلدارم المطعكف فيو : المطمب الثالث
يجب أف تتكافر في القرار اإلدارم خصائص عدة لكي يمكف الطعف فيو أماـ القضاء اإلدارم، 

 .فال يمكف قبكؿ الطعف فيو لمجرد أنو قد اكتسب صفة القرار اإلدارم 
 : أف يصدر القرار مف سمطة إدارية كطنية : أكالن 

 يشترط في القرار اإلدارم أف يصدر مف سمطة إدارية كطنية سكاء أكانت داخؿ حدكد 
كالعبرة في تحديد ما إذا ، الدكلة أك خارجيا مف دكف النظر إلى مركزية السمطة أك عدـ مركزيتيا 

نما بمصدر السمطة التي ، كانت الجية التي أصدرت القرار كطنية أـ ال ليس بجنسية أعضائيا  كا 
.  تستمد منيا كالية إصدار القرار 

 كلنككف أماـ قرار إدارم ينبغي أف يصدر ىذا القرار مف شخص عاـ لو الصفة اإلدارية 
كىك ما يميز القرار اإلدارم عف األعماؿ التشريعية ، كقت إصداره كال عبرة بتغير صفتو بعد ذلؾ 
إذ يتـ النظر إلى صفة الجية التي قامت بالعمؿ ، كالقضائية التي بيناىا كفقان لممعيار الشكمي 

.  كاإلجراءات المتبعة في إصداره 
 

 ككفقان ليذا الشرط ال يمكف اعتبار القرارات الصادرة عف أشخاص القانكف الخاص قرارات 
إدارية إال في حالتيف اعترؼ فييما القضاء اإلدارم بالصفة اإلدارية لمقرارات الصادرة مف أشخاص 

كىك ، تتعمؽ الحالة األكلى بالقرارات الصادرة عف المكظؼ الفعمي أك الظاىر ، القانكف الخاص 
متخذان مظير المكظؼ ، شخص تدخؿ خالفان لمقانكف في ممارسة اختصاصات كظيفة عامة 

أما في الحالة الثانية فتتعمؽ بالقرارات الصادرة مف ممتـز المرافؽ العامة  (). القانكني المختص 
( . )

.  صدكر القرار باإلدارة المنفردة لإلدارة : ثانيان 
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كىك ما يميز القرار اإلدارم عف العقد ،  يجب أف يصدر القرار مف جانب اإلدارة كحدىا 
اإلدارم الذم يصدر باتفاؽ أرادتيف سكاء أكانت ىاتيف اإلرادتيف لشخصيف مف أشخاص القانكف 

.  العاـ أك كاف أحدىا لشخص مف أشخاص القانكف الخاص 
 كالقكؿ بضركرة أف يككف العمؿ اإلدارم صادران مف جانب اإلدارة كحدىا ليكتسب صفة 

فقد يشترؾ في تككينو أكثر مف فرد كؿ ، القرار اإلدارم ال يعني أنو يجب أف يصدر مف فرد كاحد 
(    ). منيـ يعمؿ في مرحمة مف مراحؿ تككينو ألف الجميع يعممكف لحساب جية إدارية كاحدة 

 
.  ترتيب القرار آلثار قانكنية : ثالثان 

 لكي يككف القرار إداريان يجب أف يرتب آثاران قانكنية كذلؾ بإنشاء أك تعديؿ أك إلغاء مركز 
. فإذا لـ يترتب عمى العمؿ اإلدارم ذلؾ فإنو ال يعد قراران إداريان ، قانكني معيف 

ليذا نجد القضاء اإلدارم الفرنسي يشترط في القرار المطعكف فيو باإللغاء أف ينتج ضرران 
كمف ثـ تككف لو مصمحة في إلغاء ىذا القرار كيتطمب تكفر عنصريف  (). برافع الدعكل 

:  أساسيف لمقكؿ بكجكد مصمحة لمطاعف ىما 
كمف ثـ يجب استبعاد القرارات التي ، كجكب تكلد آثار قانكنية عف القرار المطعكف فيو - 1

(  ). ال يحدث آثاران قانكنية مف نطاؽ دعكل اإللغاء 
( ). أف يحمؿ القرار قابمية أحداث آثار قانكنية بنفسو - 2

كبناءن عمى ذلؾ فإف األعماؿ التمييدية كالتقارير كالمذكرات التحضرية التي تسبؽ اتخاذ 
كنجد أنو مف المناسب أف نبيف مضمكف ، القرار ال تعد قرارات إدارية لعدـ تحقؽ ىذيف العنصريف 

:  بعض ىذه األعماؿ 
كىي مجمكعة مف القرارات التي تتخذىا اإلدارة كتتضمف : األعماؿ التمييدية كالتحضرية - أ

رغبات كاستشارات كتحقيقات تمييدا إلصدار قرار إدارم كىذه األعماؿ ال تكلد آثاران قانكنية كال 
.  يجكز الطعف فييا باإللغاء 

كىي األعماؿ التي تتضمف تعميمات كتكجييات صادرة : المنشكرات كاألكامر المصمحية - ب
ما دامت ، مف رئيس الدائرة إلى مرؤكسيو لتفسير القكانيف أك المكائح ككيفية تطبيقيا كتنفيذىا 
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26
 -   F.Benoit – Le Droit Administratif Frncais , Dalloz , 1968 , P 577  . 

27
 -   Marcel Waline – Traite de droit Administratif 1963 , P 452 .  

28
-   Auby et Drago – Traite de contentieux Administratif – 1963 , T 11 , P 460  . 



ىذه المنشكرات لـ تتعد ىذا المضمكف أما إذا تضمنت أحداث آثار في مراكز األفراد فأنيا تصبح 
. قرارات إدارية يقبؿ الطعف فييا باإللغاء 

األصؿ أف ىذه األعماؿ ال ترتب آثران قانكنيان ألنيا أما : األعماؿ الالحقة لصدكر القرار - ج
أف تككف بمثابة إجراءات تنفيذية لقرارات سابقة فال يقبؿ الطعف فييا باإللغاء ألنيا تنصب عمى 

كال تشير إلى قرارات مستقبمة فال يككف األثر المترتب عمييا ، تسييؿ تنفيذ القرار اإلدارم السابؽ 
 . حاالن 

كتشمؿ إجراءات التنظيـ لممرافؽ العامة التي تضمف حسف : اإلجراءات الداخمية - د
كاإلجراءات التي يتخذىا الرؤساء اإلداريكف في مكاجية ،  سيرىا بانتظاـ كاطراد 

 مكظفييـ المتعمقة بتقسيـ العمؿ في المرفؽ كتبصير المكظفيف بالطريؽ األمثؿ لممارسة 
.  كظائفيـ 

 كىذا النكع مف اإلجراءات ال يدخؿ مف ضمف القرارات اإلدارية التي يجكز الطعف بيا أماـ 
.  دكائر القضاء اإلدارم ألنيا ال تؤثر في المراكز القانكنية لألفراد 

 
 

: اف يككف القرار االدارم نيائيان  – رابعا 
كيقصد .  يشترط في القرار االدارم ليككف محالن لدعكل االلغاء اف يككف قراران اداريان نيائيان 

بالنيائية كفقان لما ىك مستقر في الفقو كالقضاء ىك عدـ خضكع القرار الصادر مف االدارة لتصديؽ 
. جية اخرل 

 كبمعنى آخر اف يككف القرار قد استنفذ جميع المراحؿ التحضيرية الالزمة الصداره ، 
كصدر مف السمطة التي تممؾ البت في امره نيائيان دكف اف يككف الزمان لنفاذه كجكب عرضو عمى 

. سمطة اعمى العتماده أك التصديؽ عميو
 ، الف القرار النيائي ىك القرار الذم يككف نافذان بمجرد بالنفاذ كتختمط الصفة النيائية 

صدكره ، اال اف النيائية ال تمنع مف جكاز سحبو مف الجية التي اصدرتو أك كقؼ 
ككذلؾ اليمنع مف الطعف في القرار اف تقـك الجية المختصة باصداره بطمب رأم بعض .()تنفيذه

                              
 .25 ، ص1987منشأة المعارف – القرار االداري في قضاء مجمس الدولة – حمدي ياسين عكاشة . د  ()



الجيات عمى سبيؿ االستئناس ما داـ ليا كحدىا في النياية سمطة التقدير في االمر بغير لزـك 
(. )مف تدخؿ الحؽ مف أم سمطة اخرل لمتصديؽ عمى قرارىا

 كعمى ذلؾ فالقرار الذم يصمح محالن لمطعف بااللغاء يجب اف ينفذ لكي يصبح المركز 
القانكني الذم يحدثو حاال كمؤثران اما االجراءات التنفيذية أك اجراءات التنظيـ الداخمي التي التؤثر 

(. )في مركز قانكني ، فال ينطبؽ عمييا كصؼ القرار االدارم 
  

، عمى اشتراط النيائية في القرارات االداريػة القابمة () ىذا كقد درج المشرع المصرم 
ف المشرع العراقي لـ ينص عمى شرط أف يككف القرار نيائيان فا اما في العراؽ. لمطعف بااللغاء 

 قضت ذلؾ كفي ، اإلدارم في العراؽ يتطمب تكافر ىذا الشرطغير اف قضاء محكمة القضاء 
 … )26/1/1991 الصادر في 1991قضاء إدارم /11في حكميا حكمة القضاء اإلدارم ـ

قررت المحكمة رد الدعكل حيث لـ يكف قراران نيائيان كحاسمان كحيث أف القرارات اإلدارية التي يطعف 
( .)(فييا أماـ ىذه المحكمة ىي فقط القرارات النيائية الحاسمة 

                              
  .25ص– المصدر السابق – محمد فؤاد عبد الباسط . د  ()

(31 )  De laubader – Trait’e element de droit administratif P- 253 . 

القرارات التي تصدرىا مجالس تأديب العاممين بييئة النقل العام بالقاىرة  )) وفي ىذا المعنى قضت المحكمة االدارية العميا في مصر 
ىي مجرد اعمال تحضيرية تخضع لتصديق السمطة الرئاسية ، وليس ليا منزلة االحكام التأديبية التي يجوز الطعن فييا مباشرة امام 

( (المحكمة االدارية العميا وان القرار الصادر بالتصديق عمى قرار مجمس التأديب ىو القرار االداري النيائي الذي يرد عميو الطعن
  .156 ق المجموعة ، ص13 السنة 357 القضية 1972 يناير 22حكميا في جمسة 

فقد نصت المادة . حرص المشرع المصري عمى النص عمى ان تكون القرارات االدارية التي تقبل الطعن بااللغاء قرارات نيائية   ()
 عمى شرط النيائية بالنسبة لجميع القرارات االدارية التي يجوز الطعن فييا 1972 لسنة 47العاشرة من قانون مجمس الدولة رقم 

: بااللغاء امام مجمس الدولة في البنود الخاصة بيذه القرارات عمى النحو اآلتي 
الطمبات التي يقدميا ذوو الشأن بالطعن في القرارات االدارية النيائية الصادرة بالتعيين في الوظائف : ثالثًا  -

. العامة أو الترفيو أو يمنح العداوات 
. الطمبات التي يقدميا االفراد او الييئات بالغاء القرارات االدارية النيائية : خامسًا  -
الطعون في القرارات النيائية الصادرة من الجيات االدارية في المنازعات والضرائب والرسوم وفقًا : سادسًا  -

. لمقانون الذي ينظم كيفية نظر ىذه المنازعات امام مجمس الدولة 
الطعون التي ترفع عن القرارات النيائية الصادرة من جيات ادارية ليا اختصاص قضائي ، فيما عدا : ثامنًا  -

القرارات الصادرة من ىيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم االختصاص 
. أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو الموائح ، أو الخطأ في تطبيقيا أو تأويميا 

 .الطمبات التي يقدميا الموظفون العموميون بالغاء القرارات النيائية لمسمطات التأديبية : تاسعًا  -

1
صالح إبراىيم احمد المتيوتي ، شروط الطعن امام محكمة القضاء االداري في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كمية . اشار اليو - 

  .26، ص1994القانون ، جامعة بغداد ، 



كقد أيدت الييئة العامة في مجمس شكرل الدكلة قرار محكمة القضاء اإلدارم المذككر كذلؾ 
إذ ) حيث جاء في قرارىا 24/12/1991 الصادر في 1991/  تمييز –إدارم /40بقرارىا المرقـ 

لـ تصدر الجية اإلدارية قراران نيائيان فأف ذلؾ ال يجكز الطعف فيو أماـ محكمة القضاء اإلدارم ألف 
(. )(القرارات التي يطعف فييا أماميا ىي فقط القرارات النيائية الحاسمة 

 
. اف اليككف القرار االدارم محصنان مف الطعف بااللغاء – ان خامس

 إف مف مظاىر سيادة القانكف اف تخضع جميع تصرفات الدكلة لرقابة القضاء ، فيك 
الكسيمة الكحيدة لمحفاظ عمى حقكؽ االفراد في مكاجية الدكلة بييئاتيا المختمفة التشريعية 

فالقضاء كحدة يممؾ تقكيـ االدارة كاجبارىا عمى احتراـ المشركعية اذا ما حادت .()كالتنفيذية 
عنيا كال شؾ اف في ذلؾ ضمانة ميمة لحماية حقكؽ االفراد كحرياتيـ ، تتـ مف خالؿ السماح 

. لالفراد بالطعف في قرارات االدارة اذا مست مصالحيـ طالبيف الغائيا أك التعكيض عنيا 
 كاذا كاف االصؿ خضكع االدارة لرقابة القضاء فاف مستمزمات المصمحة العامة قد قضت 

بالتخفيؼ مف صرامة المبدأ فسمحت بمكازنة مبدأ خضكع االدارة لمقانكف ، كقد بينا في حديثنا عف 
. مبدأ المشركعية ىذا المكضكع بشيء مف التفصيؿ 

 اال اف الدكؿ تبالغ احيانان في استبعاد الكثير مف القرارات االدارية مف الخضػكع لمطعف اماـ 
مف رقابة القضاء  القضاء العتبارات مختمفة فباالضافة الى اعماؿ السيادة التي اخرجيا المشرع 

 قانكف كمنو  (4) المادة  في (الممغي) 1963لسنة  (26) السمطة القضائية رقـ في قانكف
 1989لسنة  (106) القانكف رقـ ك في مادتو العاشرة 1979 لسنة 160التنظيـ القضائي رقـ 

 في مادتو السابعة 1979 لسنة 65كىك قانكف التعديؿ الثاني لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ 
 .البند خامسان 

القرارات االدارية التي تتخذ تنفيذان لتكجييات رئيس اف المشرع العراقي قد اخرج  فأننا نجد 
كما اخرج العديد مف القرارات الخاصة بتطبيؽ بعض ،  ()الجميكرية كفقان لصالحياتو الدستكرية
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(  )G. Vedel, Droit administratif presses Universite, De France , paris P- 266 . 

وان القرارات ) 13/2/1992 في 1992/ قضاء إداري/ 12 محكمة القضاء اإلداري رقم حكم الشأن ومن أحكام القضاء اإلداري بيذا -
التي تصدر عن ديوان الرئاسة ىي التي تتم بناًء عمى توجييات السيد رئيس الجميورية حسب االختصاصات الممنوحة لو بموجب القانون ، 

 لسنة 65خاصة وان األمر المشار إليو آنفا قد صدر مخاطبًا جية التنفيذ تحريريًا، عميو وحيث أن اختصاصات مجمس شورى الدولة رقم 
كما أن ىذه المحكمة ال تختص بالقرارات اإلدارية التي تتخذ تنفيذًا لتوجييات رئيس الجيورية . 1989 لسنة 106 المعدل بالقانون رقم 1979



 التزامو بتطبيؽ ما جاءت بو القضاء نممسمف خالؿ تتبع أحكاـ التشريعات مف رقابة القضاء ك
حكـ بعدـ قبكؿ كافة الدعاكل التي مكضكعيا قرارات إدارية منع فنجده متمؾ التشريعات المانعة 

ما جاء بحكـ محكمة القضاء كمف ذلؾ المشرع القضاء مف قبكؿ الطعف فييا باإللغاء أمامو ، 
لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد أف ابف المدعي طالب في الصؼ ) 22/9/2004اإلدارم الصادر في 

 كانو فصؿ مف المدرسة لمعاـ 2/ الثالث في مدرسة بالط الشيداء التابعة لتربية بغداد الكرخ 
 كذلؾ لتجاكز 28/2/2004 في 12 بمكجب قرار المدرسة المرقـ 2004 / 2003الدراسي 

يكمان كاف المدعي اعترض عمى القرار لدل تربية بغداد الكرخ  (26)غياباتو المدد المقررة البالغة 
إضافة لكظيفتو انو بمكجب القانكف رقـ /  كزارة التربية دكف نتيجة كلدفع ككيمو المدعي عميو 2/
منو منعت المحاكـ مف سماع الدعاكل  (38) قانكف كزارة التربية كبالمادة 1998لسنة  (34)

التي تقاـ عمى كزارة التربية أك الدكائر التابعة ليا في كؿ ما يتعمؽ بالقبكؿ كاالنتقاؿ أك االمتحانات 
أك العقكبات اإلنضباطية التي تفرض عمى التالميذ كالطالب بسبب الرسكب ككغيره كلككف الكزارة 
كالدكائر كؿ حسب اختصاصو  حؽ البت في الشككل التي تنشأ مف ىذه األمكر عميو كمف كؿ ما 

لسنة  (34)تقدـ يتضح أف المدعي سمؾ طريؽ الشككل لدل المدعي عميو كاف القانكف رقـ 
منو منع المحاكـ مف سماع الدعاكل التي تقاـ عمى  (38) قانكف كزارة التربية كبالمادة 1998

كزارة التربية كالدكائر التابعة ليا أك المدارس أك المعاىد لذا قرر الحكـ برد دعكل المدعي 
…()  .)

تنافى مع مبدأ المشركعية كضركرة خضكع االدارة لمقانكف كال شؾ اف ىذة االستثناءات ت
عالكة عمى عدـ دستكريتيا فقد نص . تح المجاؿ اماـ تعسفيا كانتياؾ حقكؽ االفراد كحرياتيـتؼك

يحظر النص في القكانيف عمى تحصيف ام ) 97 في الماده 2005الدستكر العراقي الصادر عاـ 
 (.عمؿ اك قرار ادارم مف الطعف

 
 

اف اليككف لمقرار االدارم طريقا خاصا لمطعف فيو : سادسا

                                                                                       
وحيث أن القرار المطعون فيو قد صدر عن المدعي عميو تنفيذًا ألمر / ب / خامسًا  (7)وفقًا لصالحياتو الدستورية تطبيقًا لمنطوق المادة 

ديوان الرئاسة فتكون دعوى المدعيين واجبو الرد لعدم اختصاص ىذه المحكمة في نظر القرار المطعون فيو لذا قرر باالتفاق رد دعوى 
 .(المدعيين

  غير منشور 22/9/2004 والصادر في 60/2004قرار محكمة القضاء اإلداري المرقم   ()



قانكف التعديؿ الثاني لقانكف مجمس ) 1989 لسنة 106القانكف رقـ  المشرع في اخرج 
لقضاء اإلدارم ا يبسط كالية اف كاف منتظرا منو كبعد أف . (1979 لسنة 65شكرل الدكلة رقـ 

عمى جميع المنازعات التي تككف اإلدارة طرفان فييا بكصفيا سمطة عامة، مف اختصاصات محكمة 
 المادة ت نصاذ،حد مف سمطة القضاء اإلدارم القرارات االدارية مما القضاء االدارم العديد مف 

التي رسـ القانكف القرارات االدارية  )الفقرتيف جػ مف القانكف عمى استبعاد / البند خامسان / السابعة
(. ىا أك االعتراض عمييا أك الطعف فييامفطريقان لمتظمـ 

 ، 
كمف التشريعات التي رسـ المشرع طريقا لمطعف في القرارات االدارية الناشئة عف تطبيقيا 

 1970 لسنة 20 كقانكف التقاعد المدني رقـ 1970 لسنة 17قانكف االصالح الزراعي رقـ 
  الى غير ذلؾ مف تشريعات يحفؿ بيا النظاـ القانكني 1980 لسنة 12كقانكف االستمالؾ رقـ 

. عيف ليا المشرع العراقي مرجعا لمطعف فييا اماـ لجاف اك مجالس ادارية ذات اختصاص قضائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث الثاني 
 اإللغاء  برافع دعكلقط المتعمؽكالشر

 
مف المسمـ بو عدـ قبكؿ أم دعكل ما لـ تكف لرافعيا مصمحة مف أقامتيا، كمتى ما قامت 

.  المصمحة عند رفع الدعكل، فال بد أيضان مف أف تتكافر فيو أىمية المخاصمة لدل القضاء 



 
 

شرط المصمحة : المطمب األكؿ
القضاء المصمحة شرط أساسي لقبكؿ الدعاكل كافة كمنيا دعكل اإللغاء أماـ محكمة 

الفائدة أك المنفعة التي يمكف أف يحصؿ عمييا رافعيا في )، تعرؼ المصمحة عمكمان بأنيا االدارم
)(حالة إجابتو إلى طمبو  مف المستقر قضاءن أنو ال يقبؿ أم طمب أك دفع ال يككف لصاحبو ك  (

. فيو مصمحة قائمة يقرىا القانكف
إال أف المصمحة في دعكل اإللغاء تتميز عف تمؾ التي تتطمبيا الدعاكل العادية أماـ 

.   أك دعكل القضاء الكامؿ لعاديةالمحاكـ ا
 

: طبيعة المصحة في دعكل اإللغاء- أكالن 
إذا كاف المستقر في قكانيف المرافعات أف المصمحة التي تبرر قبكؿ الدعكل يجب أف تستند 
إلى حؽ اعتدل عميو أك ميدد باالعتداء عميو، فأف المصمحة في دعكل اإللغاء ال يشترط فييا أف 

.  تستند إلى حؽ لرافعيا اعتدت عميو اإلدارة أك ىددت باالعتداء عميو 
فقد درج الفقو كالقضاء اإلدارياف عمى أنو يكفي لقبكؿ دعكل اإللغاء تكفر شرط المصمحة 

 . الشخصية مباشرة دكف االستناد إلى حؽ مكتسب لمطاعف كما ىك الشأف في القضاء المدني 
كعدـ اشتراط استناد المصمحة في دعكل اإللغاء إلى حؽ لمطاعف أدل إلى اتساع ميداينيا 
بكصفيا دعكل مكضكعية تخاصـ القرارات اإلدارية غير المشركعة، بقصد حماية مبدأ المشركعية 

( .  )
كعزز ىذا االتجاه أف المشرع الفرنسي في القانكف األساسي الذم نظـ مجمس الدكلة 

، كفي القانكف الحالي في لممجمس لـ يشترط تكفر المصمحة 24/2/1872الفرنسي الصادر في 
لدل الطاعف في دعكل اإللغاء ثـ ليس لمقضاء أف يقيد الدعكل بيذا الشرط، مما دفع جانب مف 

( ). الفقو إلى القكؿ بأف دعكل اإللغاء دعكل حسبة 
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غير أف جانب أخر منيـ ذىب إلى أف صمت المشرع الفرنسي عف اشتراط المصمحة في 
دعكل اإللغاء يعكد إلى أنو قد ترؾ لقضاء مجمس الدكلة أمر تنظيـ دعكل اإللغاء، فيذه الدعكل 

( ). في معظـ أحكاميا ىي مف خمؽ القضاء 
 قد اشترط تكافر المصمحة العراؽكأيان كاف األمر فأف القضاء اإلدارم في فرنسا ك مصر ك 

.  لدل الطاعف باإللغاء لقبكؿ دعكاه 
 

 
: أكصاؼ المصمحة في دعكل اإللغاء- ثانيان 

يشترط القضاء تكافر أكصاؼ معينة في المصمحة حتى يتـ قبكؿ دعكل اإللغاء، كتتحدد 
ىذه األكصاؼ في ضركرة أف تككف ىذه المصمحة شخصية كمباشرةن مف ناحية كأف تتعمؽ 

 . بمصمحة مادية أك أدبية مف ناحية أخرل 
أف يككف  في المادة السابعة مف قانكف مجمس شكرل الدكلة العراقي المشرع  كقد اشترط 

( .  …ذم مصمحة معمكمة كحالة كممكنة )الطعف المقدـ إلى محكمة القضاء اإلدارم مف 
 
 
: المصمحة الشخصية المباشرة. 1

اتفؽ الفقو كالقضاء عمى أف المصمحة المبررة لقبكؿ دعكل اإللغاء أماـ القضاء اإلدارم  
البد أف تككف مصمحة شخصية فال تقبؿ الدعكل مف شخص ال مصمحة لو في إلغاء القرار 

.  اإلدارم، ميما كانت صمتو بصاحب المصمحة 
فالمصمحة الشخصية ىي سند قبكؿ دعكل اإللغاء كىي غايتيا، كما تحقيؽ المشركعية في 

(  . )االقرار محؿ الطعف سكل تأكيد ىذه المصمحة كحمايتو
كتتضح المصمحة الشخصية مف خالؿ الصمة الشخصية لممدعي بالقرار المطعكف فيو 
كالضرر الذم تسببو لو، كبمعنى آخر أف يككف الطاعف في حالة قانكنية يؤثر فييا القرار 

.  المطعكف فيو تأثيران مباشران 
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مع ذلؾ يجكز أف تتحد المصمحة عند مجمكعة مف األفراد كتككف المصمحة شخصية تبرر 
قبكؿ دعكل اإللغاء، مثمما ىك الحاؿ في مصمحة المنتفعيف مف مرفؽ عاـ تقرر إلغاؤه ففي ىذه 

 ال ينتمكف إلى طائفة أك جماعة فالذم الحالة يجكز أف ترفع دعكل كاحدة تجمع ىؤالء اإلفراد
(  ). تتمتع بالشخصية المعنكية 

 
: المصمحة المادية كالمصمحة األدبية. 2

استقر القضاء اإلدارم عمى أنو يكفي لقبكؿ دعكل اإللغاء أف يككف لمطاعف مصمحة 
مصمحة الطاعف بإلغاء " شخصية مباشرة، مادية أك أدبية، كمف األمثمة عمى المصمحة المادية 

" .  قرار اإلدارة المتعمؽ بغمؽ محمو التجارم، أك رفضيا منحو رخصة مزاكلة مينة معينة 
 المكظؼ كاعتباره، عندما يطمب ةكتتمثؿ المصمحة األدبية بقرارات اإلدارية التي تمس سمع

، أك كما لك ()إلغاء قرار تأديبو المقنع عمى الرغـ مف أنو أحيؿ عمى المعاش بناءن عمى رغبتو
 .تعمؽ القرار بغمؽ مكاف لمعبادة أك منع ممارسة الشعائر الدينية فيو 

 
 
 
 :المصمحة المحققة كالمصمحة المحتممة. 3

مف المتفؽ عميو أنو يجب أف يككف لرافع الدعكل مصمحة محققة حتى يمكف قبكؿ دعكل 
اإللغاء، كيتحقؽ ذلؾ بصفة عامة إذا حصؿ ضرر حاؿ بمصمحة الطاعف سكاء مف الناحية المادية 

.  أك األدبية 
كيظير الشؾ عندما تككف المصمحة محتممة كعندما ال يككف الضرر كاقعان فعالن عمى الطاعف 
نما لتكقي الضرر قبؿ كقكعو  نما يحتمؿ الكقكع فترفع الدعكل ال لدفع الضرر الذم كقع بالفعؿ كا  كا 

  .
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ذا نظرنا إلى اتجاه المشرع في الدعاكل اؿ ادية نجده قد تكسع في تفسير المصمحة عكا 
كسمح بقبكؿ المصمحة المحتممة عمى سبيؿ االستثناء لدفع ضرر محدؽ أك الستيثاؽ حؽ يخشى 

.  زكاؿ دليمو 
ذا كاف األمر كذلؾ في الدعاكل العادية التي تستند فييا المصمحة إلى حؽ فأف التكسع  كا 

في شرط المصمحة في دعكل اإللغاء يككف مف باب أكلى، ال سيما أف انتظار الطاعف حتى تصبح 
االمر الذم . مصمحتو محققة فيو مخاطرة مف حيث احتماؿ فكات مدة الطعف كىي قصيرة غالبان 

قبكؿ المصمحة المحتممة في دعكل اإللغاء صراحة كذلؾ في   ةأجازالى  المشرع العراقي دعى
 1979لسنة  (65)مف المادة السابعة مف قانكف مجمس شكرل الدكلة المعدؿ رقـ  (د)الفقرة 

بناء عمى طعف ذم مصمحة معمكمة كحالة ممكنة كمع ذلؾ فالمصمحة المحتممة )كالتي نصت عمى 
  .(تكفي إذا كاف ىناؾ ما يدعك إلى التخكؼ مف إلحاؽ ضرر بذكم الشأف

كمف جانب آخر فأف دعكل اإللغاء مف حيث طبيعتيا تنتمي إلى القضاء المكضكعي 
كتستيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة كىذه المصمحة محققة دائمان ألف الجماعة يعنييا أف تتـ 

 ما يخالؼ ىذا القضاء االدارم ،كليس في قضاء محكمة ()المشركعية عمى الكجو األكمؿ 
   . االتجاه

: كقت تكفر المصمحة- ثالثان 
ال حكـ بعدـ قبكليا، كيظير الخالؼ  ال خالؼ في ضركرة تكفر المصمحة عند رفع الدعكل كا 

.  حكؿ كجكب استمرار المصمحة حتى الفصؿ في الدعكل 
فقد استقر مجمس الدكلة الفرنسي عمى االكتفاء بقياـ المصمحة كقت رفع الدعكل كعدـ 

صدار . اشتراط استمرارىا إلى كقت الفصؿ فييا  فإذا زالت ىذه المصمحة يستمر في نظر الدعكل كا 
(  ). حكمو 

كأيد الفقو ىذا التكجو مف المجمس عمى أساس أف دعكل اإللغاء دعكل مكضكعية تكجو 
إلى ذات القرار اإلدارم كتيدؼ إلى حماية مبدأ المشركعية كسيادة القانكف كىي ترفع لتحقيؽ 

.  مصمحة الجماعة باإلضافة إلى المصمحة الخاصة لمطاعف 
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أما مجمس الدكلة المصرم فقد تردد في أحكامو إذ أنو أخذ أحيانان بضركرة تكفر المصمحة 
.  في كقت رفع دعكل كال يتطمب استمرارىا حتى الفصؿ فييا 

كيعكد في أحياف أخرل ليشترط كجكد المصمحة كاستمرارىا لحيف الفصؿ فييا، كيبدك أف ىذا 
االتجاه ىك الغالب قي القضاء اإلدارم المصرم، فقد ذىبت المحكمة اإلدارية العميا في حكـ ليا 

يشترط لقبكؿ دعكل اإللغاء أف يتكافر في رافعيا شرط المصمحة كيتعيف تكافر ىذا : " إلى أنو 
(  )" . الشرط مف كقت رفع دعكل لحيف الفصؿ فييا 

كيؤيد األستاذ الدكتكر سميماف محمد الطماكم ىذا االتجاه فيقكؿ أنو العتبارات عممية 
يفضؿ المسمؾ الذم يشترط استمرار المصمحة حتى صدكر الحكـ في الدعكل ألف ذلؾ يخفؼ 

العبء عمى كاىؿ مجمس الدكلة مف ناحية كألف رقابة قضاء اإللغاء حديثة نسبيان في مصر مف 
(  ). ناحية أخرل 

كأيان كانت التبريرات فقد جانب ىذا االتجاه الصكاب نظران لمطبيعة المكضكعية لدعكل اإللغاء 
كدكرىا الميـ في الحفاظ عمى مبدأ المشركعية التي تتطمب استمرار نظر الدعكل كأف زالت 
المصمحة الشخصية لرافعيا أثناء السير فييا ألف ىناؾ مصمحة أخرل تتمثؿ بحماية مبدأ 

.  المشركعية كىذه المصمحة تبقى كال تزكؿ بزكاؿ األكلى 
ىذا المكضكع فأننا  اتجاه  كرغـ اننا لـ نممس تكجة معيف مف القضاء االدارم في العراؽ

 استمرارىا حتى انتياء الدعكل دكف اف يتطمب  تكافر المصمحة كقت رفعيا اف يشترط القضاء نرجك
 مف أثر في احتراـ مبدأ المشركعية كسيادة القانكف كتماشيان مع طبيعة دعكل اإللغاء  ذلؾ لما في

( ).كالحجية المطمقة لألحكاـ الصادرة فييا
أما حالة سحب اإلدارة لقرارىا غير لمشركع أثناء سير الدعكل فأف المحكمة تمـز بالتكقؼ 

عف الفصؿ في الدعكل ألف السحب يعدـ القرار المطعكف فيو منذ صدكره فمـ يعد محالن لمطعف فيو 
 . كتصبح المصمحة في إلغائو منتفية مما يتأذل معو الحكـ بانتياء الخصكمة 

 
شرط األىمية : المطمب الثاني
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يشترط في الطاعف باإلضافة إلى شرط المصمحة أف يككف أىالن لمتقاضي، فإذا لـ يكف أىالن 
لمباشرة الدعكل بنفسو لنقص في أىميتو، تعيف عمى القاضي رد الدعكل إذ أف صاحب الصفة في 

إقامتيا في ىذه الحالة نائبو أك كصيو كيتعيف عمى ىذا األخير أف يبرز الكثائؽ القانكنية التي 
كقد . تثبت أنو يتصرؼ نيابة عف صاحب المصمحة فاقد األىمية أك ناقصيا قبؿ مباشرة الدعكل 

 ( ).حدد المشرع العراقي سف الرشد باتماـ ثماني عشرة سنة ميالدية
كؿ شخص بمغ سف الرشد متمتعان بقكاه  "العراقي مف القانكف المدني 46كقد أكضحت المادة 

( " . )   عميو يككف كامؿ األىمية لمباشرة حقكقو المدنيةغير محجكر العقمية 
ذا كاف الطاعف شخص مف أشخاص القانكف الخاص غير الطبيعية فال يجكز ليا مباشرة  كا 

( ). حؽ التقاضي ما لـ تكف متمتعة بالشخصية المعنكية 
أما إذا كاف الطاعف في القرار اإلدارم جية إدارية فينصرؼ عندئذ مفيـك األىمية إلى معنى 
االختصاص، كيتكلى رفع دعكل تجاكز حدكد السمطة الشخص المعنكم الذم يتبع لو المرفؽ العاـ 

صاحب المصمحة، كبطبيعة الحاؿ تحدد القكانيف كالمكائح السمطة المختصة التي يككف ليا حؽ 
. التقاضي باسـ الجية اإلدارية 

 

 
 
 

المبحث الثالث 
تظمـ صاحب الشأف 

 
 يعد أسمكب التظمـ اإلدارم أحد الكسائؿ التي يمنحيا المشرع لألفراد لممطالبة بعدكؿ اإلدارة 

جعؿ طريؽ التظمـ اإلدارم أمرا البد مف سمككو  مف  التشريعات كمف، عف قرار اتخذتو بحقيـ 
كىك ابتداءن ، لكي يمكف بعد ذلؾ قبكؿ الطعكف المكجية ضد القرارات اإلدارية أماـ القضاء اإلدارم 

                              
  . العراقي من القانون المدني 106 المادة - 

  . العراقي من القانون المدني 46المادة  - 

 . العراقيمن القانون المدني  48المادة  -  



قبكؿ الطعف في القرار اإلدارم أماـ محكمة القضاء اإلدارم ؿ المشرع العراقي حينما اشترط ما تطمبو
 ( . )أف يككف الطاعف قد سمؾ طريؽ التظمـ أماـ اإلدارة 

 
عرؼ التظمـ اإلدارم بأنو طمب يتقدـ بو صاحب الشأف إلى الجية اإلدارية التي كيمكف اف ف 

 بالغائو في القرار اإلدارم النظر يطمب فيو إعادة ليا أصدرت القرار أك إلى الجية الرئاسية 
. سحبو أك تعديمو اك

  
 يمجأ إليو صاحب المصمحة لمطالبة اإلدارة بإعادة النظر قد يككف اختياريا عندما التظمـ ك

كالتظمـ االختيارم ىك األصؿ في فرنسا كمصر حيث أف . في قرارىا دكف أف يمزمو القانكف بذلؾ
. القاعدة فييا أف التظمـ ىك أمر اختيارم 

 يمـز القانكف تقديمو إلى الجية اإلدارية صاحبة القرار عندما  كجكبيا التظمـ كما قد يككف 
كال يأخذ المشرع في فرنسا كمصر بالتظمـ الكجكبي إال . كيرتب عمى إغفالو رفض قبكؿ الدعكل

 (.). لطريؽ قبؿ مراجعة القضاء في حاالت استثنائية نصت عمى كجكب استنفاذىذا
 

مف قانكف مجمس   ( ك/البند ثانيان /7)في المادة ك في العراؽ فقد اشترط المشرع العراقي 
التظمـ الكجكبي لدل الجيو االدارية المختصو قبؿ رفع دعكل االلغاء اماـ شكرل الدكلة المعدؿ 

يشترط قبؿ تقديـ الطعف أماـ محكمة القضاء اإلدارم أف )انو محكمة القضاء االدارم فقد كرد 
عف لدل الجية اإلدارية المختصة التي عمييا أف تبت في التظمـ كفقان لمقانكف خالؿ ايتظمـ الط

ثالثيف يكمان مف تاريخ تسجيؿ التظمـ لدييا كعند عدـ البت في التظمـ أك رفضو تقـك محكمة 
 .(القضاء اإلدارم بتسجيؿ الطعف لدييا بعد استيفاء الرسـ القانكني

       كىذا االتجاه مف المشرع انما اراد بو فسح المجاؿ لالداره التي اصدرت القرار اك 
كمعالجة عيكبو بالغائو اك تعديمو اذا تبيف ليا اف القرار معيب ، الجيو الرئاسيو ليا مراجعة القرار 

                              
 . 154 صالح إبراىيم احمد المتيوتي، شروط الطعن أمام محكمة القضاء اإلداري في العراق، مصدر سابق، ص-

 اشترطت التظمم من عدد من القرارات 1972لسنة  (47)من قانون مجمس الدولة رقم  (12) المادة في مصر نص المشرع في-()
 . المتعمقة بالوظيفة العامة قبل رفع دعوى اإللغاء بصددىا



كبذلؾ ينتيي النزاع بشأنو بطريؽ ايسر دكف حاجة الى التقاضي ك اضاعة . اك مخالؼ لمقانكف 
(  ).الكقت كالجيد كاحراج االدارة اماـ القضاء

  الذم اشترطة المشرع العراقي لمطعف في القرار االدارم  التظمـ الكجكبىاف            كنرل
 حتى بااللغاءيجعؿ القرار المطمكب الطعف ضده مف قبيؿ القرارات التمييدية فال يجكز الطعف فيو 

. يسمؾ صاحب الشأف طريؽ التظمـ كمف ثـ الطعف في القرار الصادر فيو
 قاف         عمى انو كحتى التتمادل االدارة في اطالة مدة النظر في التظمـ لدل االدارة ؼ

التظمـ دكف اف تجيب عنو السمطات االدارية بمثابة قرار مف تسجيؿ  يكمان ثالثيفيعتبر فكات 
ستيف يكمان مف اماـ محكمة القضاء االدارم خالؿ بالرفػض كيككف ميعاد رفع الدعكل في الطعف 

. اك مف تاريخ رفض التظمـ رفضا صريحا ،  يكمان المذككرةمدة الثالثيفتاريخ انقضاء 
          كمف الجدير بالذكر اف المشرع العراقي لـ يمـز صاحب الشأف اف يتظمـ مف القرار 

بؿ ،االدارم  خالؿ فترة محددة  قبؿ الطعف في صحة القرار االدارم اماـ محكمة القضاء االدارم 
كىذا االتجاة معيب . ترؾ لو الخيار بعد تبمغة اك عممو بالقرار االدارم اف يختار كقت تقديـ التظمـ 

مف حيث انو يترؾ المراكز القانكنية معمقة مده طكيمة كىذا يتنافى مع االستقرار الكاجب في العمؿ 
. االدارم 

         كما اف المشرع لـ يشترط التظمـ الكجكبي فيما يتعمؽ برفع الدعاكل المتعمقة 
. بحقكؽ الخدمة المدنية اماـ مجمس االنظباط العاـ

غير اف المشرع اشترط  قبؿ الطعف في القرار االدارم الخاص بفرض العقكبة التظمـ منو 
اماـ الجية التي اصدرتو خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ تبميغ المكظؼ بقرار فرض العقكبة كعمى 
ىذه الجيو البت في التظمـ خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ التظمـ كعند عدـ البت يعد ذلؾ رفضا 

لمتظمـ يجكز عنده الطعف لدل مجمس االنضباط العاـ خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ الرفض الصريح 
( ).اك الحكمي لمتظمـ

:       كعمى ام حاؿ كحتى يقـك التظمـ بدكره يجب تكفر شركط معينة ىي 
اف يقدـ التظمـ مف صاحب الشأف الذم اثر القرار المتظمـ منو في مركزه القانكني أك - 1

. مف نائبو القانكني اذا ما كاف ناقص االىمية 
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اف يكجو التظمـ الى متخذ القرار نفسو كىك ما يعرؼ بالتظمـ الكالئي أك يكجو الى - 2
رئيس متخذ القرار كىك ما يدعى بالتظمـ الرئاسي أك يقدـ الى لجنة متخصصة بالنظر في التظمـ 

. فيدعى بالتظمـ الى المجاف االدارية 
أم اف يككف في كسع االدارة المقدـ الييا . يجب اف يككف التظمـ مف القرار مجديان - 3

. التظمـ تعديؿ القرار أك الغائو أك سحبو فال يجكز التظمـ مف قرار منع القانكف التظمـ منو 
اف يككف التظمـ كاضحان كداالن عمى القرار المطعكف فيو كاف يبيف مقدمة انو يرغب في - 4

اما اذا لـ . الغاء اك سحب أك تعديؿ القرار المتظمـ منو كبياف اكجو القصكر التي تمحؽ ىذا القرار
تتضمف عبارات التظمـ دعكل االدارة الى العدكؿ عف القرار بأف اكتفى بطمب الشفقة كالعطؼ مف 

(. )الجية االدارية المختصة فأف ىذا ال يعد تظممان كال يؤدم الى قطع ميعاد دعكل االلغاء 
اف يقع التظمـ عمى قرار ادارم نيائي صدر فعالن ، فال يجكز التظمـ مف االعماؿ - 5

 (.)التحضيرية التي تسبؽ اصدار القرار اك مف قرار ادارم غير نيائي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
  .67ص– المصدر السابق – حسين عثمان محمد عثمان . محمد رفعت عبد الوىاب ، د. د  ()

  .380المصدر السابق ، ص– صبيح بشير مسكوني . د  ()


