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 بسم اهلل الزمحه الزحيم

الَّذِيهَ اسْتَجَابُىا لِزَبِّهِمْ وَأَقَامُىا الصَّلَاةَ وَأَمْزُهُمْ شُىرَيٰ بَيْنَهُمْ 

 .[83: ال عمزان] وَمِمَّا رَسَقْنَاهُمْ يُنفِقُىنَ
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 االهداء
 

 ابي *وامي *واخوتي**الى 

 *ووطني*

 *واصدقائي*

 

 فتمك ثمرة من ثمار غرسيما الطيب الكريم.....

 مييما عفوك ...انك سميع عميم....ربنا اتمم ع
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 الشكر والثناء 

ٌسعنً اال ان اتقدم بالشكر الجزٌل , مع بالغ االحترام والتقدٌر , ألستاذي  ال

, بما أوالنً من مجهود ورعاٌة   عالء الدين محمد حمدانوقدوتً , االستاذ 

بتوجٌهات سدٌدة , ومالحظات رشٌدة , وتنقٌحات فرٌدة , كما لها االثر 

 الحاسم فً انجاز هذا البحث , فله منً كل الثناء واناله من الشاكرٌن. 

 ولفضله من المقربٌن .

 انون ــ فً كلٌة القانون والعلومقسم الق ألساتذةكما واتقدم  بالشكر الوفٌر 

السٌاسٌة , جامعة دٌالى كافة, واخص منهم  عمٌد الكلٌة األستاذ الدكتور خلٌفة 

ً ان  اتقدم بالشكر الى ادارة المكتبة  ٌفوتنعودة إبراهٌم التمٌمً , كما ال

 والعاملٌن فٌها لتعاونهم  معً , لهم منً جزٌل الشكر والتقدٌر 
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 اقرار المشرف

( مسؤولية مصدر القرار اإلداري المنعدم) بـاشهد بان اعداد هذا البحث الموسوم 

جرى تحت اشرافً فً جامعة دٌالى كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة وهو جزء من 

 القانون.فً  سنٌل شهادة البكالورٌو
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 المقدمة 

عمى عدم رجعية القرار االداري وانو اثر رجعي سواء كان  ءوالرفقااجمع الفقو 
من لحظة تاريخ صدوره ويسري لمواجية  نأخذتنظيمي او فردي لمقرار  االداري 

كذلك ىو مبدأ قانوني اجمع عميو الفقياء ، نشرىا او تبميغيا االفراد من تاريخ
وذلك الستقرار  ، حيث كان ييدف الى مبدأ عدم رجعية القرارات االدارية، والقضاة

المعامالت القانونية وحمايتيا وعدم المس بحقوق االفراد واحتراميا وعدم المس 
واستقرار راي الفقو والفقياء بان جزاء الرجعية ىو ، بالمراكز القانونية التي تكاممت

حيث ان تجريد القرار ، البطالن وان القرار االداري ذي االثر الرجعي واجب االلغاء
كل اثر باعتباره عمال ماديا وليس تصرف عمل قانوني وان القرارات االداري من 

اذ ان الطعن  باإللغاءاالدارية المنعدمة تمثل استثناء عمى اثار انقضاء ميعاد الطعن 
فييا ال يتقيد بوقف او ميعاد ويمكن سحبيا حيث ان انعدام القرار االداري ال يكون 

العيب بالظيور ويكون مثال واضحا بذاتو غصب السمطة التشريعية مثال و  بأحوالاال 
 معيبوتقرر ذلك ان القانون اذ ينص عمى تشكيل لجنة من عمى وجو ، بالتصرف

اىمية دراسة البحث الى بيان مفيوم القرار  نالتشكيل. تكمفانو ال يصح تعديل ىذا 
 إذا وتكمن االىمية فيما، وبيان اىم خصائص القرار االداري المنعدم المنعدم،االداري 

قرارات االدارية غير لو االمكانية في عدم احترام ال صاحب المصمحةكان لفرد 
تكمن المشكمة فيما يختمف عن مسالة  سواء كانت باطمة ام معدومة. المشروعة

وكذلك ما يشير الى مشكمة االختصاص ، مشروعية القرار االداري او ضمنيا
ان سبب اختيار البحث  .لإلدارةالمادية  باألعمالالقضائي بنظر المنازعات المتعمقة 

من  لألفرادكذلك لمعرفة ما رتب عمى انعدام القرار االداري و ىو لمعرفة االثر الذي يت
لمعرفة التعاريف الواردة عمى القرار االداري  وكذلك، المنعدمالتزام باحترام القرار 

حيث اتبعنا في ىذا  ولمعرفة تحديد موعد لرفع الدعوى ضد القرار المنعدم.، المنعدم
 الموضوع الدارسة المقارنة بين القانون العراقي وغيره من القوانين العربية االخرى.
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 المبحث االول

 االداري المنعدمقرار مصدر الولية مسؤ 

فان اصدرت االدارة قرار غير مشروع  مشروع،ان تصدر قرارا اداريا غير  لإلدارةان 
سواء معيبا باالختصاص او بالشكل المقرر او معيبا بمجممو او ركن  بأركانو معيب

ذلك ان صدور القرار معيبا  ويتضح منالغاية فان مثل ىذا القرار يعتبر غير مشروع 
وعمى ضوء ذلك  فيو،اعطى االدارة حق تصحيح الخمل في القرار عن طريق الرجوع 

ب الثاني طمداري المنعدم والمفي المبحث االول في مطمبين االول تعريف القرار اال
 االداري.حاالت انعدام القرار 

 طمب االولمال

 تعريف القرار االداري المنعدم

ويقصد بو ىو كل قرار يكون فيو العيب درجة جسيمة وواضحة حيث يفقده صفتو 
 .(1)العيب الواضح الذي يفقد القرار االداري صفتو االدارية   اي االدارية،

في القرار االداري ما تزال محل جدل ولم يحدد موقف واضح  وان فكرة االنعدام
قرار  بإصدارمثال ذلك ان قام شخص غريب عن االدارة  االداري،لمفيوم االنعدام 

وان صدر قرار اداري عن شخص ال يممك  السمطة،اداري فانو يكون قد اغتصب 
 .(2)قد اغتصب السمطة واعتدا عمييا  سمطة اصدار القرار فانو

، إداريةىو القرار الصادر من جية  المنعدم:ويمكن ايضا تعريف القرار االداري 
ليس من ، بعيب جسيم يفقده صفتو االدارية ويحولو الى عمل مادي بحت والمشوب

                                                           
, 1991لبنان , , الطبع االهلٌة للنشر والتوزٌع ,  1د. حاتم شفٌق , القانون االداري , ط   (1)

 .111ص 
 .119حاتم شفٌق , مصدر سابق ,ص   (2)
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مجرد  ويعد القانونية،قانوني من قبل االفراد او يؤثر في مراكزىم  إثرانو يرتب اي 
، انعداموالجية المختصة قانونا لمحكم بتقرير واقعو مادية ال يمزم الطعن فيو امام 

 .(1)يكفي انكاره عقد التمسك بو وعدم االعتداء بو  وانما

ان تسحبو في اي وقت دون  لإلدارةويترتب عمى القرار االداري المعدوم انو يجوز 
لشخصين القرار االداري يكون القرار االداري  (،دة الستين يوما)شيرينعب قيدالت

بل يجوز الطعن فيو امام القضاء االداري دون تغير بالميعاد المحدد  محصن،
 .(2)لمطعن

فيحق لمقضاء ، وذلك الن القرار االداري المعدوم ىو بمثابة عمل مادي غير مشروع 
كما ان معرفة مشروعية القرار وبحث ما اذا كان باطال ام معدوما ، العادي نظرة 

ومن امثمة القرار المعدوم صدور  ، وتقرير ذلكيجعل القضاء مختصا ينظر النازعة 
قرار اداري من شخص غير موظف وال يممك سمطة اصداره مما يجعمو قرارا معيبا 

يسمى اغتصاب سمطة اصدار القرار المنعدم  والذي ، بعدم االختصاص الجسيم 
معيب بوجوده وال يولد اي اثر قانوني وال يدخل النظام القانوني من اي باب الن 

يبو جسيم وىذا العيب الجسيم يمنع سريانو ويمغي وجوده ويمغي صفتو االدارية وال ع
 .(3)يمكن ان يحدث اي تعديل ولو تعديل مؤقت في النظام القانوني 

عيب جسيم من عيوب ببانو قرار مشيب  المنعدم:ويمكن ايضا تعريف القرار االداري 
ىو صورة  اذ االنعدام،من صفتو االدارية وينحدر بو الى درجة  ويجرده، المشروعية

                                                           
, 1د. سلٌمان الطماوي, القضاء االداري , قضاء التعوٌض  وطرق الطعن فً االحكام , ط   (1)

 .224, ص1916دار الفكر العربً , القاهرة , 
ر المطبوعات , دا1د.حمود القٌسً , الوجٌز القانون االداري ذاتٌة القانون االداري , ط   (2)

 .145, ص 1991الجامعٌة , 
, 1د. محسن خلٌل , القضاء االداري القانونً ورقابته العمال االدارة , دراسة مقارنة, ط   (3)

 .195, ص1912للنشر والتوزٌع , بٌروت , دار النهضة العربٌة , 
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يكتسب حصانة فيظل ميعاد  وال طعن،من القرارات االدارية غير المقيدة بميعاد 
 .(1) مفتوحاالطعن بتقرير انعدامو 

غصب السمطة التشريعية مثال  بأحوالحيث ان انعدام القرار االداري ال يكون اال 
كذلك ان القانون اذ  وتقرر بالتصرف،ن مثال واضحا بذاتو والعيب بالظيور ويكو 

فأنو يصبح ال يصح تعديل ىذا التشكيل  معيبينص عمى تشكيل لجنة ما عمى وجو 
مما يممكو قانونا وىو المشرع. والسمطة القائمة عمى تنفيذ  أكبراي رؤى تقرير ضمان 

فإنيا ال تممك اصال تعديل التشكيل وان فعمت ان كان تصرفيا من قبل  القانون،
 .  (2)اي قرار منعدم  أصميا،باطال  فيقع السمطة،اغتصاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, منشأة المعارف 1د. عبدهللا عبد الغنً البسٌونً , القضاء االداري فً مصر, ط   (1)

 .211, ص1996باالسكندرٌة , مصر , 
 .145د. سلٌمان الطماوي , المصدر السابق , ص   (2)
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 المطمب الثاني

 حاالت انعدام القرار االداري

ان فكرة انعدام القرار االداري ما تزال محل جدل ولم يحدد موقف واضح مفيوم 
ىذا يجب معرفة حاالت انعدام القرار االداري في ىذا  وعمى، االدارياالنعدام 

  الحاالت:المطمب ومن ىذه 

 الجسيم:مطة او عيب عدم االختصاص حالة اغتصاب الس اوال:

 الجسيم،بين درجتين لعدم االختصاص االولى " عدم االختصاص  زبدءا يجب التمي 
الفرق بينيما ان يحال اغتصاب السمطة يكون  وان "،عدم االختصاص البسيط والثانية

القرار منعدم وسبب الحكم بانعدام القرار االداري بيذه الحالة صدوره من شخص 
 .(1)بدون سند وال اي صفة باعتبار القرار منعدم  باإلدارةيدخل نفسو 

 اهمها:ويترتب عمى ذلك نتائج 

وليس تصرفا او عمل  اً يباعتباره عمال ماد إثرتجريد القرار االداري من كل وىي 
قانوني او ان القرارات المنعدمة تمثل استثناء عمى اثار القضاء ميعاد الطعن فييا ال 

( يوما المحدد 66بعد انياء الميعاد )يتقيد بوقف ميعاد ويمكن سحبيا او الغاءىا 
  يمي:يتمثل بما عند تحديد حاالت اغتصاب السمطة نجد الحد االدنى  باإللغاءلمطعن 

أ ـ االعتداء عمى اختصاص السمطة االدارية فرد عادي ال يتمتع بصفة الموظف 
القرار ىنا منعدم وال  العامة،من االدارات  إلدارةاختصاص مقرر  بممارسةالعام 

من قبل السمطة التنفيذية قانوني وكذلك ان اصدار العمل من قبل  إثريترتب اي 

                                                           
, دار المطبوعات الجامعٌة , االسكندرٌة , 1ي, طماجد راغب الحلو , القضاء االدارد.    (1)

 .39, ص1915
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 بإصداراما قيام الموظف  القضائية،طة التشريعية او وىذا العمل من اعمال السم
قرار بظرف استثنائي قرارات صحيحة عمى الرغم من صدورىا من فرد ال يتمتع 

 .(1)بصفة الموظف العمومي 

محكمة القضاء ،  ةالتشريعيب ـ اعتداء السمطة التنفيذية عمى اختصاص السمطة 
االداري قررت ان كل قرار اداري يصدر عن السمطة التنفيذية او الذي فيو اعتداء 

حيث ان القرار االداري ال  ، عمى اختصاص مقرر لمسمطة التشريعية بانو منعدم 
غصب السمطة التشريعية مثال والعيب بالظيور ويكون مثال واضحا  بأحواليكون اال 

 معيبان القانون ينص عمى تشكيل لجنة ما عمى وجو  بذاتو بالتصرف وتقرر ذلك
فانو يصبح فانو ال يصح تعديل ىذا التشكيل اي رؤى تقرير ضمان اكبر ممن يممكو 

ال تممك اصال تعديل  فأنيا ، والسمطة القائمة عمى تنفيذ القانون  ، قانونا وىو المشرع
فيقع باطال اي   ،كان تصرفيا من قبيل اغتصاب السمطة وان فعمت  ، التشكيل 

 .(2)قرار منعدما 

جـ ـ اعتداء السمطة التنفيذية عمى اختصاص السمطة القضائية ن اصدار السمطة 
غصبا لمسمطة ن واختصاص السمطة القضائية يمثل التنفيذية قرار اداري ىو من شأ

 ويحكم بانعدام القرار االداري في ىذه الحالة.

  االداري:الفقيية في حاالت انعدام القرار  اآلراء ثانيا:

والمشوب بعيب جسيم  ادارية،ان القرار االداري المنعدم ىو قرار صادر من جية 
 إثرمن انو يترتب اي  ليس، بحتيفقده صفتو االدارية ويحولو الى عمل مادي 

ويعد مجرد واقعة مادية ال يمزم  القانونية،قانوني من قبل االفراد او يؤثر في مراكزىم 

                                                           
 .14, ص1911د. محمود حلمً , القرار االداري , دار االتحاد العربً , القاهرة ,    (1)
, الدار الجامعٌة بٌروت ,  1د. محً الدٌن القٌسً , مبادئ القانون االداري  العام , ط   (2)

 .463, ص 1915
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انعدامو وانما يكفي انكاره عند  وبتقرير لمحكم،الطعن فيو امام الجية المختصة قانونا 
 .(1)التمسك بو وعدم االعتداء بو 

ان تسحبو في اي وقت دون التقيد بمدة  لإلدارةويترتب عمى القرار المعدوم انو يجوز 
بل يجوز  محصن،الستين يوما )شيرين( لتحصين القرار االداري ليكون القرار 

الطعن فيو امام القضاء االداري دون التقيد بميعاد محدد لمطعن الن القرار االداري 
 (.2) نظرةالمعدوم ىو بمثابة عمل مادي غير مشروع فيحق لمقضاء العادي 

ما كان القرار االداري معيب بسببو او شكمو فان ذلك يؤدي لقابميتو لالنعدام  إذا
ادي متخمف ان كان القرار االداري يؤدي الى االنعدام ويعتبر القرار عمل وكذلك 

كان مصدر  إذاينفي االختصاص  حيث المحل،واركانو ىي االختصاص والثانية 
وقت  باإلدارةانقطعت صمتو  موظفالقرار ليس موظف عمومي بل فرد عادي او 

لكن الجية  باإلدارةالقرار او موظف عامل  بإصداراصدار القرار او غير مخول 
الصادرة منيا القرار قد اعتدت بقرارىا عمى جية ادارية اخرى ال تربطيا بيا صمة 

(3). 

ان مصدر القرار االداري ييدف بقراره الى المصمحة العامة فان  فاألصلاما الغاية 
المحل  اما حساب،استيدفت مصمحة شخصية او مصمحة اخرى كانتقام تصفية 

يعتبر انو ىو المركز القانوني )واالثر القانوني( الذي يرتبو اي قرار اداري ويجب ان 
يو عمل مادي ال كان غير مشروع ف وان القانون،ن مشروع ومطابق إلحكام يكو 

 .(4)يرتب اثار قانونية صحيحة ويشكل اعتداء عمى الحقوق والحريات 

                                                           
 .45د. ماجد راغب الحلو , مصدر سابق , ص   (1)
, دار النهضة 1د. محمد مصطفى حسن , السلطة التقدٌرٌة  فً القرارت االدارٌة , ط   (2)

  .11, ص 1919العربٌة , القاهرة , 
 .245د. حاتم شفٌق , مصدر سابق , ص   (3)
 .119د. محسن خلٌل , مصدر سابق , ص   (4)
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  ىي:ويرى البعض ان حاالت انعدام القرار االداري يتحقق بثالث حاالت 

 توقيع.أ ـ حالة كون القرار خاليا من اي 

 ب ـ حالة اغتصاب السمطة.

القرار وبالتالي يتعدى الى جـ ـ حالة كون العقد االداري ال يممك سمطة اصدار 
 اختصاص العضو الذي يممك ىذه السمطة.

ويرى ان القرار االداري المنعدم ىو القرار الصادر عن شخص اغتصب سمطة القرار 
 .(1) االداريةبالمسائل 

ان فقدان عنصر من  اذ االنعدام،والبعض يرى ان اختالل اساس القرار يؤدي الى 
سوى تقرير انعدامو او اثبات  إلنمائوال حاجة  وانو بعدمو،العناصر االساسية لمقرار 

يقول البعض ان لالنعدام يجب معرفة الشروط الواجبة  وكذلك، وجودهحقيقة عدم 
شروط الصحة نصيب القرار  تتخمف بوجوده،لصحة القرار وتمك الشروط المتعمقة 

عمنا بصدد اما تخمف كل او بعض الشروط المتعمقة بوجوده تج المشروعية،بعدم 
  (2)تصرف منعدم 

 

 

 

 

                                                           
هضة العربٌة , د. محمد بدران , رقابة القضاء االداري على اعمال االدارة , دار الن   (1)

 . 41, ص1915للقاهرة , 
 .111د. محمد مصطفى حسن , مصدر سابق , ص   (2)
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 المبحث الثاني

 االثر الذي يترتب عمى انعدام القرار االداري

اىمية ىذه الفكرة  يتضح، خصائصو وبيان، المعدوممن خالل تعريف القرار االداري 
تفقد القرار االداري صفتو االدارية وتجعمو مجرد عمل  وأنيافي القرار االداري خاصة 

فالبد ان يترتب عمى انعدام القرار االداري بعض االثار ولعل اىم تمك  لذلك، مادي
الفرد في مقاومة تنفيذ القرار المعدوم  بإمكانيةالمتمثمة  باألفراداالثار ىو ما يتعمق 

ومسؤولية مصدر القرار االدري المعدوم وعدم تحديد مدة لرفع دعوى ضد القرار 
 مطالب.ما يتم دراستو في ثالث  وىذا، المعدوم

 المطمب االول

 عدم التزام االفراد باحترام القرار المعدوم

االثار التي تترتب عمى اعتبار القرار منعدما امكانية الفرد في مقاومة  أخطرلعل من 
والسبب في خطورة ىذه النتيجة ان القرار االداري بما ، تنفيذ القرار االداري المعدوم

تكسب تنفيذ احترام االفراد  البد وانفيذه تمك السمطة التي اصدرتو من قوة في تن
 .(1) الصحةاضافة الى تمتع القرار االداري بامتياز قرينو 

ويحق ، اال ان القرار االداري عندما بطل الى درجة االنعدام بفقرة ىذه االمتيازات
 ألنو قد ورد، عندىا لمفرد صاحب القرار صاحب المصمحة مقاومة تنفيذ ذلك القرار

                                                           
, دار النهضة العربٌة 1د. رمزي طه الشاعر , تدرج البطالن فً القرارات االدارٌة , ط   (1)

 .214, ص1961القاهرة , 
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شأنو ان يغير المراكز  قانوني من إثرمعدوما لذلك فانو ال يترتب عميو اي 
 .(1)القانونية

كما ان الفرد صاحب المصمحة لو امكانية في عدم احترام القرارات االدارية غير 
الن القانون ىو الذي يحدد نطاق ، المشروعة سواء كانت باطمة ام معدومة
 أصبحفإن تجاوز الموظف ىذه الحدود ، اختصاص موظف االدارة العامة وسمطتو

 .(2)اوامره  بإطاعةلبة و الرسمية وعميو ال يحق لو المطاكالفرد العادي او فقد صفت

قانونية ىذا جديد بعدم احترام االفراد  ألثاراما القرارات االدارية تكون غير منتجة 
ر االداري سواء كان بان االفراد ال يمكنيم مقاومة تنفيذ القرا ااكدو وىناك فقياء ، ليا

اذ ان ، وسواء كانت عدم المشروعية بسيطة ام جسيمة، مشروعا او غير مشروع
 لألفرادالسمطة العامة حتى لو اخطأت في تصرفاتيا وخالفت القوانين فأن السماح 

اما ، ثم ان الرأي فيو جانبان ايجابي سمبي، بمقاومتيا يعني اخالل القوة محل القانون
فانو يتمثل في تربية االفراد عمى احترام كل ما يصدر من جية  الجانب االيجابي
االدارة ما دامت اعماليا تقترن  ألوامرمن االمتثال  لألفراداذ البد ، االدارة من قرارات

 .(3)بغير نية الصحة حتى يثبت عكس ذلك 

لكي تحرف القوانين  لإلدارةاما الجانب السمبي فيتمثل في الفرصة التي ستتاح 
االمر الذي يجعل ، ما تمميو عمييا غايتيا دون االعتداء بمصالح االفراد وتصدر

 .  (4)االدارة تعمل عمى ىواىا وقد تحرف في اليوى وتتجاوز عمى حقوق االفراد 

                                                           
االدارٌة فً القانون االداري, بحث منشور فً  د. عبد المهدي عبدهللا, بطالن االقرارات   (1)

 .11,ص1999مجلة الرافدٌن, العدد السابع,
 .215د.رمزي طه الشاعر , مصدر سابق , ص   (2)
, 2001, منشأة المعارف , باالسكندرٌة, 1رنا ٌاسٌن العبادي,انعدام القرار االداري,ط   (3)

 .11ص
, دار الثقافة للنشر والتوزٌع , 1المصلحً , ط فاضل حسن , الخطأ الشخصً والخطا   (4)

 .242, ص1915بٌروت , 
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ويرى الفقو االداري ان القرار االداري المنعدم ال يمتزم  االفراد باحترامو ومن حق 
المفروض عمييم تجاه القرارات ، ةاصحاب الشأن ان يتحرروا من واجب الطاع

التنفيذ  بيذاتنفيذه  اكما ال يمتزم الموظفون المنوط بيالمنعدم  راالدارية بالنسبة لمقرا
ى القرار وان ىذا االثر الذي يرتبو الفقو عم، بل يجب عمييم االمتناع عن ذلك

حيث من شأنو ان ، االدارية تالقراراشكل خطورة بالغة بالنسبة لمصير يالمنعدم 
والتي تقضي عمى اثباتيا بموجب حكم ، المستوية بسبب تالقرارايوقف تنفيذه ىذه 

قضائي صادر من القضاء المختص بدال من تركيا الى تقرير الفرد الذي لو مصمحة 
في انعداميا او تركيا لتقرير الموظف خارج حدود النطاق التي ترسمو لو السمطة 

اذا كان المنطق يقضي صدور حكم قضائي بانعدام القرار و ، الرئاسية التي يتبعيا
و من جية وعدم التزام االداري فان التزام االفراد باحترام ىذا القرار وعدم طاعت

ولذلك ، فيذه يصبح مؤسسا عمى ىذا الحكم القضائي الذي يقرره االنعدامتنالموظفين ب
القضائي الذي يقضي  القانوني المترتب عمى الحكم ارال نجد فرقا من حيث االقر 

فالقرار الذي يحكم بانعدامو او ابطالو يستقضي اثره من  ، بانعدام القرار او ابطالو 
تاريخ صدوره بشكل بعيد االوضاع الى ما كانت عميو قبل صدور القرار الباطل 

 .(1)والمنعدم 

 

 

 

 

 
                                                           

 .243حسن فاضل , مصدر سابق , ص   (1)
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 المطمب الثاني

 القرار االداري المعدوم مصدر المسؤولية

الخطأ الذي يرتكبو الموظف في اصدار القرار االداري المعدوم من المعروف ان 
 وان كان الموظف حسن النية او، وفي كمتا الحالتين، يمثل خطأ شخصيا جسيما

شخصية وقد يحدث ان ترتب عميو  ةعميو مسؤوليفان ذلك القرار يرتب ، يةنالسيء 
مسؤولية االدارة ولتوافر المسؤولية التي يتحمميا مصدر القرار عند اصداره قرارا 
مستويا بعيب جسيم فيجب توفر االركان الثالثة لممسؤولية وىي الخطأ والضرر 
والعالقة السببية فالخطأ ىنا ىو العمل الذي قام بو مصدر القرار سواء تمثل بمجرد 

ره القرار مشوبا بعيب جسيم او اقتران ذلك بتنفيذ ىذا القرار المعيب سواء كان اصدا
 الشأن بأصحاباو الضرر الذي لحق ، مصدر القرار حسن النية ام سيء النية

 .(1)والذي يترتب عميو تعويض الغير من ذلك الضرر 

 بين الخطأ والضرر فال يصح ان يسأل الموظف عن خطأ ثبات ةالسببيوالعالقة 
، ويقع عبء اثبات الضرر عمى الشخص المضرور، قرار اصدره موظف اخر 

فالضرر ال يفترض افتراضا حتى ولو ثبت وقوع الخطأ وال يوجد فارق في حق 
والمالحظ ان ، المدعي بالتعويض سواء اكان الضرر ماديا ام كان الضرر ادبيا

حسن  أكاناء القرار المسؤولية الشخصية سو  مصدرالقضاء قد رتب عمى الشخص 
فالمخالفات القانونية التي ارتكبيا ، النية ام سيء النية حماية لمبدأ المشروعية

الموظف اثناء قيامو بواجبو او خارجو او بمناسبة تعد مخالفات جسيمة كونيا 
او كان متصال بيا  ، االدارية حتما الوظيفةاالداري الى نطاق  راإلضرااخرجت 

                                                           
,  2002طبعة الزهراء , , م1, ط  1ئ القانون االداري , جمحمد ٌعقوب السعٌدي , مباد   (1)

 .222ص
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الى ترتيب المسؤولية عمى  القضاءولكن بالمقابل ذىب ، ماديا بالقيام الموظف بو
 .(1)عاتق االدارة وجعميا مسؤولية عن القرار المعدوم 

والعمة في ذلك ترجع الى حماية المتضرر من القرار الذي يترتب عميو من القرار 
الذي صدر القرار المشوب  الموظفالمعدوم فحماية الفرد ىنا تأتي من احتمال مسار 

لذلك فالمتضرر يجب ان يمجأ الى جية تزيل عنو الضرر الذي لحق ، مبعيب جسي
الموظف الذي صدر ذلك القرار وكل ، لذلك ال يجد سوى الجية التي ينتمي الييا، بو

فقواعد العدالة ال تسمح بحرمان الفرد  صاحب ، ذلك يقوم عمى اساس قواعد العدالة
متجاوز عمى احكام القانون الشأن من حقو في التعويض في حالة كون الموظف ال

لذلك يمجأ المتضرر الى ، بكل امتيازات الوظيفة العامة وتيدر حقوق الفرد المتضرر
الجية االدارة المختصة ولكن ىذا ال يعني انو بعد ما تحمل  االدارة يتبعو التعويض 

فيصل ان تعويض االدارة ، الموظف عن الضرر الذي لحق بو صاحب المصمحة
تقوم بمحاسبة الموظف الذي ارتكب الخطأ الشخصي لما دفعتو من  فأنياالمتضرر 
 .(2)تعويض 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .19رنا ٌاسٌن العبادي , مصدر سابق , ص   (1)
 .131هللا , مصدر سابق , صد. عبد المهدي  عبد   (2)
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 المطمب الثالث

 عدم تحديد موعد لرفع الدعوى ضد القرار المعدوم

يتعمق بميعاد الطعن بالقرار االداري المعدوم فنجد ان دعوى االلغاء لتجاوز  فيمااما 
وىذا ما نص ، السمطة يجب رفعيا خالل شيرين من تاريخ اعالن القرار او انشره

وفي ، 1956حزيران7( في القانون الصادر في 1عميو المشرع القانوني في المادة)
رفع ىذه الدعوى بستين يوما من مصر حددت قوانين مجمس الدولة المصري ميعاد 

 .(1)تاريخ اعالن القرار 

/ثانيا/ذ( الى ان ميعاد رفع الدعوى 7اما المشرع العراقي فقد ذىب في نص المادة )
لكن ىذا ال ينطبق عمى ،  لإلدارة( يوما الممنوحة 36(يوما من تاريخ مدة )66ىو )

دعوى تقرير االنعدام فان اما ميعاد رفع ، ميعاد رفع دعوى االلغاء لتجاوز السمطة
ة ال ىذا القرار معيبالمتفق عميو فقييا وقضاءا عدم تقيد الطعن بالقرار المعدوم بمدة 

 .(2)ال يرتب اثرا ميما مضى عميو مدة من الزمن 

 ، وعميو ان بعض الفقياء يرى بان القرار االداري المعدوم  يعتبر مجرد واقعة مادية
واعيد الطعن ، في اي وقت دون التقيد إلزالتياومن حق صاحب الشأن ان يسعى 

وكما ذىب البعض الى ان القرار االداري المعدوم ال يتغير ابد وال تمحقو ، باإللغاء
 ، حصانو بعنوان ميعاد الطعن فيو لذلك يكون الطعن فيو باي وقت ميما طالت المدة

اذا صدر بغير وعميو اذا صدر  في دعوى لم يبمغ استدعاؤىا الى المدعي عميو اي 
مواجية الخصم الحقيقي الن الخصومة التي البد منيا في الدعوى لم تتوافر فييا 

                                                           
رمزي طه الشاعر, بطالن القرارات االدارٌة, البحث منشور فً مجلة العلوم االدارٌة,    (1)

 .111, ص1961العدد االول, السنة العاشرة, 
فً مواجهة اعمال االدارة فً العراق ,  محمود محمد خلف , الحماٌة القانونٌة لالفراد   (2)

 .31, ص1916دارسة مقارنة , رسالة دكتوراه مقدمة الى كلٌة القانون جامعة بغداد , 
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المغطية  الفقيووبالتالي احد االركان التي يقوم عمييا الحكم وال يكتسب وبالتالي قوة 
 .(1)من المسار المسمم بيا انو لكي يعتبر الحكم حكما واجب الرعاية  ألنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حسٌن الجعٌفري, مسؤولٌة االدارة عن االعمال المادٌة الناتجة عن الخطأ , ب احمد طال   (1)

 .99, ص1999بابل ,  دراسة مقارنة, رسالة ماجستٌر مقدمة الى كلٌة القانون, جامعة
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 الخاتمة

 بعد انتيينا من بحثنا ىذا توصمنا لمنتائج والتوصيات التالية:

في القرار االداري ما تزال محل جدل ولم يحدد موقف واضح  ان فكرة االنعدام .1
 بإصدارمثال ذلك ان قام شخص غريب عن االدارة  االداري،لمفيوم االنعدام 

اداري عن شخص وان صدر قرار  السمطة،قرار اداري فانو يكون قد اغتصب 
 قد اغتصب السمطة واعتدا عمييا  ال يممك سمطة اصدار القرار فانو

ان تسحبو في اي وقت  لإلدارةيترتب عمى القرار االداري المعدوم انو يجوز  .2
لشخصين القرار االداري يكون القرار  (،دون التغير بدة الستين يوما)شيرين

االداري دون تغير بل يجوز الطعن فيو امام القضاء  محصن،االداري 
 بالميعاد المحدد لمطعن

غصب السمطة التشريعية مثال  بأحوالان انعدام القرار االداري ال يكون اال  .3
 والعيب بالظيور ويكون مثال واضحا بذاتو بالتصرف 

باعتباره عمال مادا وليس تصرفا او عمل  إثرتجريد القرار االداري من كل  .4
مثل استثناء عمى اثار القضاء ميعاد الطعن قانوني او ان القرارات المنعدمة ت

 فييا ال يتقيد بوقف ميعاد ويمكن سحبيا او الغاءىا بعد انياء الميعاد 

اعتداء السمطة التنفيذية عمى اختصاص السمطة القضائية ن اصدار السمطة  .5
صبا واختصاص السمطة القضائية يمثل غ التنفيذية قرار اداري ىو من شأن

 بانعدام القرار االداري في ىذه الحالةلمسمطة ويحكم 

ان القرار االداري عندما بطل الى درجة االنعدام بفقرة ىذه االمتيازات، ويحق  .6
عندىا لمفرد صاحب القرار صاحب المصمحة مقاومة تنفيذ ذلك القرار، ألنو 

قانوني من شأنو ان يغير  إثرقد ورد معدوما لذلك فانو ال يترتب عميو اي 
 انونيةالمراكز الق
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القرار المسؤولية الشخصية سواء  مصدران القضاء قد رتب عمى الشخص  .1
حسن النية ام سيء النية حماية لمبدأ المشروعية، فالمخالفات القانونية  أكان

التي ارتكبيا الموظف اثناء قيامو بواجبو او خارجو او بمناسبة تعد مخالفات 
 جسيمة

مادية، مجرد واقعة  المعدوم يعتبران بعض الفقياء يرى بان القرار االداري  .1
في اي وقت دون التقيد، واعيد  إلزالتياحق صاحب الشأن ان يسعى  ومن

 ، باإللغاءالطعن 

 

  التوصيات:

ة من صدورىا معيبقراراتيا االدارية خالل فترة  بإشياريالزم االدارة  تشريعـ اصدار 1
 لم تكن موجودة اصال اي معدومة. وكأنياواال اصبحت 

ـ ضرورة تسميم القرار المعمن عن طريق البريد لصاحب الشأن بعد توقيعو بالعمم 2
ذلك يكون دليال عمى اعالنو بالقرار واثباتا  فإجراء، البريدواالستالم امام موظف 

 لحصول االعالن.

ـ االخذ بنظام االثر الواقف لمطعون في القرارات االدارية المعدومة مع التقيد 3
انو نظام يعمل عمى حماية االفراد  إذا العراقي،تناسب مع التشريع التي ت باألوضاع

ضد تصرفات السمطات العامة دون التغافل عن اعتبارات دواعي سير المواقف 
 العامة.
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