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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أَنْ َعْمتَ  الَِّتي نِْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعِني َرب  
 تَ ْرَضاهُ  َصاِلًحا َأْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديَّ  َوَعَلى َعَليَّ 

 الصَّاِلِحين ِعَباِدكَ  ِفي ِبَرْحَمِتكَ  َوَأْدِخْلِني
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 ىداءاإل

 

 الكريمين حفظهما اهلل الى سر نجاحي و نور دربي ....الوالدين

 الى من ىم عزوتي و سندي في الحياه ... اخوتي  

 الى اختي و توئمي ... طيبة 

 الى االوفياء صديقاتي ومن كانوا برفقتي اثناء الدراسة 

  الى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتي
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 شكر و تقدير

الحمد هلل الكريم المنان الذي خلق االنسان و علمو البيان و انطق لسانو بأي الذكر و 
القران واصلي و اسلم على النبي االمي الذي علم المتعلمين . ال يسعني وقد انجزت 
بحثي ىذا بفضل اهلل تعالى اال ان اقدم شكري و تقديري )جامعة ديالى(و تحديدا 

اسية( و اخص بالذكر استاذتي الفاضلة صاحبت الخبرة )كلية القانون و العلوم السي
العالية التي تفضلت مشكورة في االشراف على بحثي م.م شهالء سليمان محمد والى  

 كل من ساعدني في بحثي ىذا.

 

 

 

                

 لباحثة   ا                                                                                            

 منن مقداد علي                                                                              
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 اقرار المشرف 

اشهد ان ىذا البحث الموسوم )                          ( قد جرى تحت اشرافي في كلية القانون 
 جامعة ديالى وىو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في القانون . /و العلوم السياسية 
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 المقدمة

من ادلتعارف عليو ان االدارة بشكل عام حتقق الصاحل العام وحتقق اشباع حاجات االفراد وىي بذلك 
تتشابو مع التشريع تتمكن من الوفاء بالتزامها وشلارسة اعماذلا من خالل القرارات االدارية وىذه القرارات 

 يف كوهنا قواعد عامة ملزمة لذلك تعامل معاملة القانون العادي والسيما يف الرقابة عليها .

ان التوازن والتوفيق بينما تتمتع بو ىيئات احلكومة من سلطات النتظام حياة االفراد يف اجملتمع وحرياهتم 
حبكم طبيعة طرا على احلريات العامة خات اليت حيتفظون هبا حيث ان السلطة التنفيذية ىي اشد السلط

نشاطها الذي ديس االفراد وحرياهتم قياسا على السلطة التشريعية والقضائية. وكذلك نالحظ الدور 
 الكبَت لسلطتها بضبط االدارة على ادلرافق العامة عن طريق وسائلها ومنها اللوائح االدارية .

ئح االدارية يف بناء دولة دديقراطية تؤمن باحلريات العامة بعد من ىنا جاءت امهية حبثي ىذا ادلتمثل باللوا
صدور قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية والتشريعات اجلديدة نتيجة التغَتات السياسية اليت دير هبا 

 لعراق ا

 اىمية البحث  ثانيا:

نظرا للدور الكبَت الذي تضطلع بو السلطة التنفيذية عن طريق اصدار اللوائح االدارية ادلختلفة و االثار 
حبث ىذا ادلوضوع اليت تًتتب عليها من مقاييس حقوق و حريات االفراد ارتئينا حبث ىذا ادلوضوع 

اليت تشكل حيزا كبَتة من اعمال الكبَتة حلماية حقوق االفراد من ىذه االعمال االدارية القانونية  ألمهيتو
االدارة , و ايضا لتحقيق التوازن بُت ادلصلحة العامة اليت تسعى اىل حتقيقها االدارة و ادلصلحة اخلاصة 

 اليت دتثل حقوق و حريات االفراد 

 اىداف البحث ثالثا:

نطمح من قضائنا االداري ان يغتنم فرصة التطورات التشريعية اجلديدة و ديد اختصاصو ليشمل الرقابة 
على االنظمة , تلك الرقابة اليت منع من شلارستها على الرغم من ان نصوص القانون الذي انشاء ىذا 

 القضاء كانت تسمح لو و بشكل ال يقبل التأويل شلارسة ىذه الرقابة 
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 منهج البحث  رابعا:

اعتمدنا يف دراسة ىذا ادلوضوع على ادلنهج التحليل ادلقارن الذي يتعمد على دراسة و حتليل النصوص 
 القانونية الالزمة لدراسة ادلوضوع و اعتماد ادلقارنة كع التظلم القانونية االخرى .

 

 خامسا : خطة البحث 

 ادلوضوع اىل ثالث مباحثان دراسة موضوع )اللوائح االدارية ( تطلب تقسيم 

 ادلبحث االول : مفهوم اللوائح االدارية 

 ادلبحث الثاين انواع اللوائح االدارية 

 ادلبحث الثالث : لرقابة القضائية على اللوائح االدارية 
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 المبحث االول

 مفهوم اللوائح االدارية

 ان دراسة ىذا ادلبحث تتطلب تقسيمو اىل مطلبُت 

حيث يتضمن االول التعريف باللوائح االدارية و بيان امهيتها كوهنا مصدر من مصادر القانون االداري و 
و مكانتها وفق التدريج ادلوضوعي اما ادلطلب الثاين فقد تضمن  بإصدارىابيان السلطة ادلختصة 

عمال قانونيا يعرب عن ارادة  باعتبارىاخصائص اللوائح االدارية و ادلتمثلة بالعمومية و التجريد و االلزام 
 احدى السلطات العامة يف الدولة  باعتبارىااالدارة وايضا خاصية صدورىا عن سلطة ادارية 

 ادلطلب االول 

 تعريف اللوائح االدارية 

ى عاتق االدارة او السلطة التنفيذية بشكل عام مهمة حتقيق الصاحل العام واشباع احلاجات العامة تقع عل
ي تتمكن من الوفاء بالتزاماهتا ىذه دتارس وسائل واساليب متنوعة يطلق عليها      للجمهور ولك

  ]القرارات التنظيمية[

 (1)نظمة او اللوائح  تصدرىا االدارة او ما يعرف باألاليت

حيث تعترب االنظمة من اىم وسائل االدارة يف تأدية وظيفتها ادلنوط هبا دستوريا ,كوهنا من القرارات 
اليت حتمل نفس خصائص التشريع من عمومية وجتريد والزام . ىذا وقد عرفها النظام القانوين يف  االدارية

العراق منذ تأسيس الدولة العراقية بل وجودىا سابق على وجود اول وثيقة دستورية يف الدولة العراقية او 
النص على االنظمة . وقد تعاقبت الدساتَت العراقية ب 1925ما كان يسمى بالقانون االساسي لسنة 

 (2)وانزلتها يف كثَت من االحيان منزلة التشريع بل ويف احيان اخرى يف موقع اعلى من القانون

 

_________________________________________________                      

 18 ص, 2115, بغداد,  السنهوري دار,1 ط, االداري القضاء,  العاين صبار وسام. د (1)
,  والسياسية القانونية للعلوم تكريت جامعة رللة يف منشور حبث, حسن علي رجب .م و امساعيل يوسف علي. م (2)

 347 ص,2  السنة,7العدد
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مصدرا من مصادر القانون االداري لكوهنا اكثر تلبية   باعتبارىاحيث ان لألنظمة او اللوائح امهية خاصة 
و استجابة دلتطلبات و ضرورات العمل االداري من القوانُت العادية الن القواعد القانونية تقتصر على 

 وضع اخلطوط العامة تاركة و مفسحة اجملال لألنظمة لًتسم و بيان التفصيل الالزم لتطبيق ىذه القواعد. 

التشريعية ىي صاحبة االختصاص االصيل وفق مبدأ الفصل بُت السلطات يف وضع  ان االصل السلطة
التشريع و اال ان التطبيق العلمي اقتضى التخفيف من ىذا ادلبدأ مبنح السلطة التنفيذية صالحية وضع 

 (1)قواعد تسري على مجيع االفراد الذين تتوافر فيهم الشروط الالزمة لتطبيق ىذه القواعد

ى ىذه الضرورة تقييد واضعي ىذه االنظمة من حيث اجراءات وضعها و مضموهنا بأحكام و يًتتب عل
جتاوزت ىذه احلدود اصبحت عمال غَت مشروع و  ذافإالقواعد القانونية العادية اليت تعلوىا يف الدرجة 
 (2)مبوجب دعوى االلغاء  باإللغاءاصبحت زلال للطعن فيها امام اجلهة ادلختصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

 70,ص 2119,دار الثقافة , االردن ,1ط د. ىاين علي الطهراوي ,القانون االداري , (1)
 12,13,ص    2119,دار الثقافة ,االردن,1ري,طد. نواف كنعان ,القضاء االدا (2)
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التدريج ادلوضوعي تتمتع االنظمة بقوة امسى من القرارات الفردية اذا ان كل قرار فردي  ألحكامو طبقا 
النظام قيد على ارادة الشخص  اذا يعتربتصدره االدارة يرتبط وجوده و صحتو بنظام )قرار تنظيمي (

مبدأ عاما  القرار الفردي للنظام يعترب فاحًتاماالداري الذي يتوىل وضعها موضع التطبيق و التنفيذ . 
كانت اجلهة اليت اصدرتو رئاسية ام تبعية و تسري ذات القاعدة يف   آياكانت مرتبو صدوره و   أياومطلق 

 حال صدور القرار الفردي و النظام من جهة ادارية واحدة .

اال ان ما جيب مالحظتو ان االنظمة ليست يف مرتبو واحدة و ليست كل القرارات الفردية يف قوة واحدة 
الراجح فقها و قضاء ان  الرأيو امنا تدريج ادلراتب و ختتلف درجة القوة الكامنة يف قرار عن االخر .و 

ى ذلك فأن القرار التنظيمي القرار يأخذ مرتبو صاحبو يف ىرم التدريج العضوي للجهاز االداري . و عل
 (1الصادر من الوزير ال ديلك اخلروج على احكام قرار تنظيمي صادر  من رللس الوزراء )

القانون فهي واجبة االحًتام  ألحكاموديكن تعريفها ,بأهنا القرارات اليت تصدرىا السلطة التنفيذية تنفيذا 
 (2تها من حيث سلم التدريج ادلوضوعي.)من حيث اهنا دتثل قواعد قانونية تلي القانون يف مرتب

وكذلك ديكن تعريفها, باهنا افصاح السلطة التنفيذية عن ارادهتا ادلنفردة و ادللزمة مبوجب صالحيتها 
الدستورية و القانونية او استناد اىل حاالت الضرورة و ذلك بوضع قواعد قانونية بقصد حتقيق الصاحل 

مبدأ ادلشروعية  باحًتاماالت اليت تنظمها تلك اللوائح مع التزام االدارة العام و التنمية ادلستدامة يف اجمل
 (3الدستورية القانونية .)

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

 13نواف كنعان ,مصدر سابق ,ص  (1)
 28,ص 2116,مكتبة الغفران للطباعة,بغداد,1مازن ليلو راضي ,القضاء االداري ,ط (2)
 kenanolion.comسامي الطوخى,مفهوم و انواع اللوائح ,منقول عن ادلوقع االلكًتوين  (3)
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 ادلطلب الثاين 

 خصائص اللوائح االدارية 

 اوال: العمومية و التجريد و عدم الشخصية 

قصد بالعمومية ان تكون قابلة للتطبيق على رلموعة االشخاص غَت زلددين او معنُت بذاهتم اذا ما ي
فيهم الشروط القانونية اليت تتضمنها القواعد العامة . كذلك فهي تسري على مجيع الوقائع اليت توافرت 

اما التجريد فهو ان ال تتعلق االنظمة  تدخل يف مضموهنا دون ان تقتصر على وقائع معينة بعينها .
ابال للتطبيق على مبعاجلة حالة واحدة او واقعة فردية معينة و ينتهي اثرىا ,بل جيب ان يكون النظام ق

و الوقائع ادلماثلة اي ان ال تستنفذ االنظمة مبجرد تطبيقها على حالة معينة بالذات و امنا مجيع احلاالت 
 ( 1تبقى نافذة حاذلا حال القانون مامل تلغى او تسحب حسب القاعدة القانونية .)

و بالنسبة لعدم الشخصية يتطابق يف معظم احلاالت مع عمومية القاعدة و يعرب الفقو ادلصري عنو بقولو 
ان الالئحة تنطبق على عدد غَت زلدد من احلاالت او االفراد ولكن بعض الفقهاء الفرنسيُت يربزون 

ال يقبل التطبيق عنصر مستقال عن العمومية الن ىناك من اللوائح ما باعتبارهعنصر عدم الشخصية 
 سوى على عدد زلدد من الناس فأن ىذه اللوائح تبقى غَت شخصية .

حلظة صدور ىذه القرارات حيث  هابعموميتو يف الواقع فانو اذا كانت ىناك قرارات الئحة ديكن ادلساس 
ية ديكن حتديد من ينطبق عليهم حكم ىذه القرارات شلن تتوافر بشأهنم صفات و شروط قواعدىا القانون

دلدة غَت زلددة يؤدي اىل استحالة حتديد من ينطبق عليهم  ىانفاذ,فأن استمرار سريان الالئحة و 
الالئحة الن ادلستقبل ال يتعلق بشخص او اشخاص معينُت ومن مث فاذا امكن ادلساس بعمومية الالئحة 

الشخصية يرتبط  صدورىا فمن الصعب استمرار ىذا ادلساس بالنسبة للمستقبل و بتايل فان عدم حلضو
يتعلق هبذه العمومية بالنسبة للمستقبل و ليس يف حلظة صدور  ألنوارتباط وثيقا بعمومية القاعدة 

 (2الالئحة .)

 

 
___________________________________________________ 

 (351,352جب علي حسن ,مصدر سابق ,ص )علي يوسف امساعيل و ر  (1)
,ص  2113,منشأة ادلعارف ,االسكندرية,1االدارية و ضمان الرقابة االدارية ,طسامي مجال الدين ,اللوائح  (2)

(27-28) 
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 ثانيا : االلزام

مبعٌت ان ال يًتك احًتام القاعدة القانونية حلرية االفراد و  باإلجبارو االلزام يعٍت ان تتميز القاعدة العامة 
 (1امها .)جبزاء مادي يطبق على من خيالف احك يتقررنامنا البد ان ال 

عمال قانونيا يعرب عن ارادة االدارة يف احداث اثر قانوين او تعديل يف ادلراكز القانونية ومن مث  باعتبارىا
خترج كافة االعمال ادلادية من دائرة اللوائح حىت وان كانت جزء من عملية ادارية كما خترج ايضا 

الن وجهة نظر االدارة يف صدور اراء او التصرفات اليت ليس ذلا اثار قانونية او اليت يقصد هبا اع
 ألحداثغَت معدة  ألهناادعاءات او رغبات او توجيهات ,فال تدخل ىذه التصرفات ضمن اللوائح 

 (2اثار قانونية .)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 352علي يوسف امساعيل و رجب علي حسن , مصدر سابق ,ص (1)
 34الدين ,مصدر سابق ,ص سامي مجال  (2)



14 
 

 

 صدور الالئحة عن سلطة ادارية   :ثالثا

من خصائص اللوائح االدارية صدورىا عن سلطة ادارية وال يقصد بالسلطة االدارية معناىا العضوي 
فمن الناحية  فحسب وامنا ايضا ينبغي ان تصدر الالئحة استناد اىل سلطة ادارية بادلعٌت ادلوضوعي .

وىو ما يف الدولة احد السلطات العامة الدستورية  باعتبارىاالعضوية تصدر الالئحة من السلطة التنفيذية 
يؤدي استبعاد كل ما ال يتصل بالسلطة التنفيذية عضويا او شكليا من رلاالت االدارة ال ديكن ان 

الالئحة ان تكون حية ادلوضوعية فيشًتط يف اما من النا تعرف اىل باالستناد اىل فكرة السلطة التنفيذية .
شلارسة لسلطة عامة الن سلطة تقرير  باعتبارىاان تصدر  باألحرى سلطة ادارية او صادرة استناد اىل

اللوائح ماىي يف الواقع اال مظهر من مظاىر السلطة العامة و شلارسة ذلا ذلك ان سلطة القرار باالدارة 
أ عالقة غَت متوازية بُت االدارة صانعة القرار و بُت ادلوجو اليهم ىذا القرار تنش لإلدارةادلنفردة ادلمنوحة 

ولكن تكون ىذه العالقة مشروعة فأنو جيب ان تكون الالئحة صادرة شلن ديلك اصدارىا قانونا عند 
 .شلارستو الختصاص من اختصاصات القانون العام 

و لذلك فأنو اذا قرر القانون االعًتاف بسلطة الئحة استثنائية لبعض االشخاص اخلاصة مثل ادلؤسسات 
اخلاصة اليت تدير مرافق عامة فأن ىذا االعًتاف بتلك السلطة ذلذه ادلؤسسات ال يؤدي حسب القضاء 

يكون العمل صادرا  يف ذات الوقت عمال اداريا . لذلك ال يكفي انالفرنسي اىل االعًتاف بأهنا دتثل 
من سلطة ادارية لكي يعترب بالضرورة عمال اداريا بل جيب ان يكون ىذا العمل خاضعا لنظم القانون 

من مظاىر السلطة العامة . و اخلالصة انو جيب صدور الالئحة من سلطة ادارية بوصفها  باعتبارىاالعام 
 ( 1اعمال القانون العام )اي الئحة احد 

 

 

 

____________________________________ 

 (17,18ي مجال الدين و مصدر سابق ,ص )سام (1)
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 المبحث الثاني

 انواع اللوائح االدارية
يتضمن التعرف قسم ىذا ادلبحث اىل مطاليب حيث تناول كل مطلب نوع من انواع اللوائح االدارية 

 و بيان اسباب صدورىا  بإصدارىاو امهيتها و السلطة ادلختصة  باألنواع

 

 ادلطلب االول 

 االنظمة التنفيذية

 الدستور . ألحكامالتنفيذية مبوجب االختصاص ادلناط هبا وفقا ىي قواعد قانونية تصدر عن السلطة 

حيث يقتصر مهامو على  التشريعيةحيث يعد ىذا النوع من االنظمة تنفيذ لقوانُت صادرة عن السلطة 
 تنفيذ ىذه القوانُت وتتقيد بصدورىا فال تعدل يف نصوص ىذه القوانُت وال تطل تنفيذىا .

و صلد االنظمة التنفيذية حسب الدستور االردين تستهدف تنظيم تفاصيل القانون العديدة واليت ال ديكن 
اعد عامة و رلردة و يشًتط ان يضمها نص القانون حىت يسهل تطبيق القانون وىي تصدر بشكل قو 

دلشروعية االنظمة اال يكون من شأن ىذه االنظمة تعديل او تعطيل القانون الذي تضعو موضع التنفيذ 
 وىي من النتائج ادلًتتبة اصال على قاعدة تدريج القواعد القانونية .

قانون وان يكون كما يشًتط دلشروعية ىذه االنظمة ان تكون االحكام الواردة فيها الزمة لتنفيذ ال
كان حكم النظام   فإذاىدف النظام التنفيذي ىو ضمان تنفيذ القانون و مطابقة النظام للقانون 

نص  أليالتنفيذي غَت مقيد يف تطبيق القانون اعترب غَت مشروع حىت ولو مل يكن ىنالك سلالفة 
 (1تشريعي .)

 

 

 

___________________________________ 

 (15,16سابق , ص )نواف كنعان , مصدر  (1)
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 ومن ىنا ديكننا معرفة ما يشًتط لصحة و مشروعية االنظمة التنفيذية :

اال تتعارض احكام النظام مع احكام القانون الذي يصدر ذلك النظام باالستناد اليو وعند  .1
 وجود تعارض يعمل بالقانون ال بالنظام .

على نصوص القانون او  شيئا تزيدان تتضمن احكام النظام التنفيذي قواعد تنفيذية زلضة ال  .2
 .حتذفها

 واال عد نظام غَت قانوين  بإصدارهان يصدر النظام التنفيذي من قبل اجلهة ادلختصة  .3
ق االنظمة التنفيذية و يسري مفعوذلا بأثر فوري من تاريخ صدورىا فقط فال جيوز ان يتطب .4

 (1تتضمن اثرا رجعيا واال كانت غَت مشروعة )
 

 ادلطلب الثاين 

 االنظمة التفويضية 

ىي عبارة عن قرارات بقانون تكون بناء على تفويض تشريعي يصدره الربدلان يف موضوعات زلددة 
( و تسمى يف 118وقد نص عليها الدستور ادلصري يف م ) داخلة اصال يف رلال التشريع ودلدة زلددة .

شًتاعية .وىذه االنظمة ذات طبيعة لبنان بادلراسيم االشًتاعية اما يف فرنسا فيطلق عليها االوامر اال
مزدوجة اذا اهنا قبل ان تعرض على الربدلان او يف حالة عرضها و مل يصادق عليها الربدلان فتكون و 

اما يف حالة  احلالة ىذه اعماال ادارية ختضع  لرقابة اجلهات ادلختصة يف الرقابة على اعمال االدارة.
فتتحول اىل اعمال ذلا طبيعة التشريع و بالتايل ختضع لرقابة  عرضها على الربدلان و حازت على مصادقة

اجلهات ادلختصة بالرقابة على دستورية القوانُت ,مبعٌت انو تتحدد اجلهة ادلختصة بالرقابة على االنظمة 
 (2التفويضية مبصادقة الربدلان من عدمو .)

 

__________________________________ 
  71ابق ,ص ىاين علي الطهراوي ,مصدر س (1)
 362علي يوسف امساعيل و رجب علي حسن ,مصدر سابق ,ص (2)
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 ادلطلب الثالث 
  االنظمة ادلستقلة

 
 و يقصد هبا تلك االنظمة اليت تضعها السلطة التنفيذية بصورة مستقلة .

 و يتجلى استقالذلا من ناحيتُت :
 

اوذلما: ان السلطة التنفيذية تضع ىذه االنظمة استقالال على اي قانون حبيث ال تصدر مبوجب قانون 
 اي قانون . ألحكاممعُت او وفق 

 
اي قانون عادي ,فال تلتزم السلطة التنفيذية حيث وضع  ألحكامثانيهما: ان ىذه االنظمة ال ختضع 

لغياب ىذه القواعد القانونية يف ادليادين اليت تتدخل فيها نظرا ىذه االنظمة احًتام قواعد القانون العادي 
 ىذه االنظمة و ادلوضوعات اليت تنظمها .

ادلعرب عن االرادة  باعتبارهومن ادلعلوم ان الربدلان ىو صاحب االختصاص االصيل يف التشريع يف الدولة 
عتمادات ادلالية و فرض االعباء العامة لالمو وانو حامي احلقوق و احلريات و ادلختص الوحيد بتقرير اال

و التكاليف العامة على مجيع ادلواطنُت لذا جتيز دساتَت دول العامل العديد من ادلوضوعات ادلهمة للربدلان 
 لكي ينظمها بقوانُت بردلانية.

وهبذا ال جيوز للسلطة التنفيذية التدخل و تنظيم ىذه ادلوضوعات بأنظمة و اال كانت ىذه االخَتة غَت 
 وعة و سلالفة للدستور .مشر 

واذا كان الربدلان ىو صاحب االختصاص االصيل يف التشريع فال يعٍت ذلك استبعاد السلطة التنفيذية  
كليا من ميدان التشريع , بل صلد دساتَت دول العامل ختتلف و تتباين يف ادلعيار الذي تتبناه لتوزيع 

 (1االختصاص التشريعي بُت الربدلان و احلكومة .)
 ي اما لوائح لتنظيم ادلصاحل العمومية )لوائح تنظيم ادلرافق العامة(او انظمة ضبط االداري .وى
 
 
 

___________________________________________________ 
 41,ص2113,دار وائل للنشر ,االردن 1علي خطار شنطاوي ,الوجيز يف القانون االداري ,ط  (1)
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 انظمة تنظيم ادلرافق العامة  -1

تلك االنظمة اليت تتوىل تنظيم ادلرافق العامة و تنسيق سَت العمل يف ادلصاحل و االدارات احلكومية ىي 
فكلما كانت ىناك حاجة اىل مثل ىذا التنظيم قامت بو السلطة االدارية من خالل ىذه االنظمة دون 

 الدستور .حاجة الستصدار قانون من الربدلان ,وتستمد السلطة ادلذكورة ىذا احلق صراحة من 

ىي السند الدستوري الذي تستند عليو 1958(من الدستور الفرنسي لسنة 37ففي فرنسا تعد ادلادة )
االدارة يف اصدار مثل ىذه االنظمة ,حيث قررت ىذه ادلادة ان كل ما خيرج من النطاق احملتجز للقانون 

 ( ذاتو تكون لو الصفة التنظيمية .34مبقتضى ادلادة )

ان من ادلستقر ان انشاء و تنظيم ادلرافق العامة ال يتم اال بقانون او بناء على قانون . اما يف العراق ف
حيث ورد بأن )ينظم بقانون ,تشكيل 2115(من الدستور العراقي لسنة 86)وىو ما جاء يف نص ادلادة 

 الوزارات ووظائفها ,واختصاصاهتا , وصالحيات الوزير (

 1962لسنة  اه حيث قضت زلكمة التمييز يف القرار الصادروقد اخذ القضاء العراقي بنفس االجت
فال يكون للنص الوارد فيو القوة القانونية و )...النظام اذ مل تنب احكامو على نص تشريعي فال جيوز 

 ( ومن مث فال رلال اىل القول بوجود ىذا النوع من االنظمة يف العراق .ال غيايكون حكمو تبعا لذلك 

 انظمة الضبط  -2

تلك االنظمة اليت تصدرىا االدارة بقصد احملافظة على النظام العام بعناصره ادلختلفة ,االمن العام ىي 
تتضمن  ألهناوىي مهمة لتعلقها مباشرة حبياة االفراد و تقيد حرياهتم والصحة العامة و السكينة العامة .

 اوامر و نواىي و توقع العقوبات على سلالفيها مثل لوائح ادلرور .

تمد السلطة االدارية حقها يف اصدار انظمة الضبط من الدستور ففي فرنسا يكون الوزير االول ىو و تس
 1958(من الدستور الفرنسي لسنة 21لوائح الضبط استناد اىل ادلادة ) بإصدارالذي يقوم 

حرياهتم اال اما يف العراق فال نعتقد ان من الدستوري اصدار انظمة الضبط لعدم جواز تقييد االفراد و 
الذي  يؤكد على ان  2115(من دستور عام 15استناد اىل نص ادلادة )بقانون او بناء على قانون .

)لكل فرد احلق يف احلياة و االمن و احلرية ,وال جيوز احلرمان من ىذه احلقوق ال او تقييدىا اال وفقا 
 (1للقانون و بناء على قرار صادر من جهة ادارية سلتصة ()

________________________________________ 

 (32-31مازن ليلو راضي ,مصدر سابق, ص )  (1)
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 ادلطلب الرابع 

 انظمة الضرورة 

        وىي اللوائح اليت تصدرىا السلطة التنفيذية دلواجهة ظروف استثنائية عاجلة ال تتحمل التأخَت .
و ضمان سَت و االساس الذي تستند اليو اصدار ىذه االنظمة ىو ان الدولة ملزمة برعاية النظام العام 

تعرضت دلثل ىذه االخطار  فإذاو اطراد و درء كل ما يهدد وجودىا و كياهنا  بانتظام ادلرافق العامة 
ن للسلطة التنفيذية اللجوء وكانت قواعد القانون العادي غَت كافية دلواجهتها و التغلب عليها فأنو ديك

يطلق عليها )لوائح الضرورة (يف فرنسا   اىل وسائل اخرى و قواعد جديدة ال تطبق يف الظروف العادية 
اما ادلشرع االردين فقد انفرد يف تسميتها و اطلق عليها )القوانُت ادلؤقتة(وقد حول السلطة  .و مصر 

(صلد ان الشرع الدستوري االردين قد وضع قيود على 94)وبتحليل نص ادلادة  التنفيذية اصدارىا .
 شلارسة ىذه السلطة االستثنائية :

 الشرط االول : شرط الزمن 

 . عندما يكون رللس االمو غَت منعقد او منحال فال جيوز اصدار القوانُت ادلؤقتة اال يف فًتة زلددة 

 الشرط الثاين : شرط الضرورة 

عادية تستوجب اختاذ تدابَت ضرورية ال حتتمل التأخَت وان كانت احلكومة و يقصد بو قيام ظروف غَت 
ىي اليت تقدر وجود مثل ىذه الظروف يف بادئ االمر اي ان ذلا سلطة تقديرية يف ىذا اجملال اال ان 

 ىذه السلطة ليست مطلقة بل خيضع تقديرىا لرقابة الربدلان .

 الشرط الثالث : شرط ادلدى 

فة احكام الدستور وىو شرط بديهي ال لزوم لو فمن ادلسلم بو ان القوانُت العادية ال سلالاي عدم جواز 
جيوز ذلا سلالفة النصوص و القواعد الدستورية فكيف بالقوانُت ادلؤقتة ,اي ان انظمة او لوائح الضرورة 

قواعد الدستورية اليت تصدرىا السلطة التنفيذية ال دتلك سلالفة احكام الدستور استنادا اىل مبدأ علو ال
 (1على سائر القواعد القانونية االخرى . )

 

_____________________________________ 

 (75,77ىاين على الطهراوي ,مصدر سابق ,ص ) (1)
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 المبحث الثالث
 الرقابة القضائية على اللوائح االدارية

 ادلطلب االول

على اللوائح االدارية و بيان خصائص و  قسم ىذا ادلطلب اىل فرعُت تضمن االول رقابة القضاء االداري
امهية زلكمة القضاء االداري يف العراق وكيفية الرقابة على مشروعية اللوائح اما الفرع الثاين فقد تضمن 
الشروط ادلتعلقة بدعوى االلغاء كوهنا دتارس الرقابة على اللوائح حيث تعد اىم مظهر من مظاىر رقابة 

 القضاء على اعمال االدارة .
 الفرع االول 

 رقابة القضاء االداري على االنظمة 
على اعمال االدارة  تلرقابة القضائية ىي اكثر الرقابايكاد الفقو يف الدول ادلختلف جيمع على ان ا

و التعويض عن االضرار فاعلية بسبب ادلدى الواسع الذي تصل اليو ,فقد تنتهي اىل الغاء القرار االداري 
 الناجتة عن تطبيقو .

ان ىذا النوع تضطلع بو مجيع اجلهات القضائية اليت ختتص بالفصل يف ادلنازعات االدارية سواء  كانت ف
جهات قضاء عادي او اداري او جهات قضائية مشًتكة . فال تقتصر ىذه الرقابة على زلاكم معينة 

 بذاهتا امنا دتارسها مجيع احملاكم اخلاصة بنظر اخلصومات االدارية .
ء ادلوحد جتري على اخضاع ادلنازعات االدارية للقضاء العادي كما يف انكلًتا . اما يف ففي ظل القضا

 ظل القضاء ادلزدوج فتوجد زلاكم ادارية اىل جانب جهات القضاء العادي كما يف فرنسا .
ومع ذلك فأن ىذا االختالف بُت النظامُت ال يضع حدود بشأن االختصاص يف فحص مشروعية 

ظل نظام القضاء ادلزدوج زلاكم ادارية سلتصة بنظر ادلنازعات االدارية ومنها مشروعية اللوائح فنجد يف 
 (1اللوائح .)

 
 
 

 

___________________________________________________ 
,ص 2113,ادليناء للطباعة,1وطيف الظروف العادية  لإلدارةوسام صبار العاين ,االختصاص التشريعي  (1)
(261,262) 
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اما يف العراق فأن انشاء زلكمة للقضاء االداري من شأنو ان يسرع اخلطى ضلو استكمال مقومات 
( من قانون التعديل اخلامس بتشكيل زلاكم 7القضاء االداري و ىيكلو الكامل .وقد قضت ادلادة )

  ادارية من شأهنا تسهيل مهمة زلاكم اجمللس بالفصل يف الدعاوى من خالل ختفيف  العبء عنها
بتحضَت الدعاوى و هتيئتها للمرافعة و ادلسائل القانونية اليت يثَتىا النزاع و غَتىا يسهم يف تطوير ىذا 

 القانون االداري و نظرياتو .ادلبادئ و القواعد و يؤدي اىل ازدىار 
اما اختصاصات ىذه احملكمة فيقضي النص ادلعدل ختتص زلكمة القضاء االداري )بالفصل يف صحة 

و القرارات االدارية الفردية و التنظيمية اليت تصدر عن ادلوظفُت واذليئات يف الوزارات و اجلهات  االوامر
الغَت مرتبطة بوزارة و القطاع العام اليت مل يعُت مرجع للطعن فيها بناء على طلب من ذي مصلحة 

 (1معلومة و حالة شلكنة ...()
 
 

م يف صورة دعوى االلغاء اليت تستهدف الغاء اللوائح و وان الرقابة على مشروعة اللوائح او االنظمة يت
القرارات االدارية تصدر سلالفة للقانون حيث تعد اىم مظهر من مظاىر رقابة القضاء على اعمال 
االدارة .فقد استقر القضاء الفرنسي على ان اللوائح ىي قرارات ادارية ختضع كسائر القرارات االدارية 

يف اللوائح االدارية اذا  باإللغاءمر بالنسبة للقضاء ادلصري حيث جيوز الطعن لدعوى االلغاء ,كذلك اال
 (2شاهبا عيب من عيوب عدم ادلشروعية .)

 
 
 
 

 

 
____________________________________ 
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 الفرع الثاني

 دعوى االلغاءشروط 
 الشروط ادلتعلقة بالعمل االداري موضع الطعن  اوال:

 
يشًتط يف القرار ان يكون قرارا اداريا موجود و القرار االداري ىو افصاح االدارة عن ارادهتا ادللزمة بقصد 
احداث اثر قانوين يكون جائزا و شلكنا .حيث جيب ان يكون موجودا وال يشًتط لوجود القرار اختاذ 

حرية االدارة يف ان تعطي للقرار الشكل الذي ترتئيو طادلا ال يوجد نص يف القانون  فاألصل معينا شكال
يف شكل معُت .وال يشًتط ان يكون القرار موجودا فحسب بل ينبغي ان يظل قائما اىل  بإصداريلزمها 

ول دعوى االلغاء حُت نظر الدعوى فقيام االدارة بسحب القرار الصادر عنها او الغائو حيول دون قب
 ضده .

بل جيب ان يكون القرار  لإللغاءوال يكفي ان تفصح االدارة عن ارادهتا ادلنفردة لكي يكون القرار قابل 
هنائيا و مؤثرا . و العربة يف هناية القرار االداري القابل للطعن ىي صدور القرار من جهة ادارية خيوذلا 
القانون سلطة البت يف موضوع معُت دون احلاجة اىل تصديق سلطة اعلى او اجراء الحق اي استنفاذ 

 القرار االداري جلميع ادلراحل الالزمة لتكوينو .
وعلى ذلك فال جيوز الطعن يف االجراءات التحضَتية اليت تسبق اختاذ القرار النهائي .وايضا جيب ان 

الثار قانونية تؤثر يف ادلراكز القانونية القائمة امؤثرا مبعٌت ان يكون مرتبا  باإللغاءيكون القرار زلل الطعن 
 ضرر بالطعن  ألحلاقاي ان يكون 

صدر بصفة شخصية معنوية  فإذاشخصية معنوية ادارية بصفتها  وكذلك ان يكون صادرا عن سلطة
 عامة فأنو دياثل تصرفات االفراد العاديُت ومن مث خيضع لقواعد القانون اخلاص .

واخَتا ينبغي ان يكون صادرا عن سلطة وطنية سواء كانت يف داخل اقليم الدولة او خارجو مادامت 
االدارية من قانون الدولة فالقرارات الصادرة من ادلنظمات الدولية و تستمد سلطاهتا يف اصدار القرارات 

 (1البعثات ال يقبل الطعن فيها عن طريق االلغاء .)
 
 
 
 

_________________________________ 
 (211-216م صبار العاين ,مصدر سابق ,ص )وسا (1)
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 ثانيا: مصلحة رافع الدعوى 

 اال دعوى بغَت مصلحة .يف ادلبادئ ادلستقرة يف رلال التقاضي 

 ادلصلحة ىي مربر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبها ف

 1972لسنة  47( من قانون رللس الدولة رقم 12وقد نصت ادلادة )

ليست ذلم مصلحة شخصية ,و ادلصلحة يف الدعوى ىي على اال تقبل الطلبات ادلقدمة من اشخاص 
 اجابتو اىل طلبو.ادلنفعة اليت ديكن ان حيصل عليها رافعها يف حالة 

و ختتلف ادلصلحة هبذا ادلعٌت عن الصفة يف الدعوى وىي امكان رفعها قانونا او الصالحية للًتافع امام 
القضاء كطرق يف الدعوى .فقد يكون الشخص ذا مصلحة ومع ذلك ديتنع عليو مباشرة الدعوى بنفسو 

او من ينوب عنو قانونا او  لعدم كمال اىليتو فصاحب الصفة ىو نفس صاحب ادلصلحة يف الدعوى
و ادلصلحة يف دعوى االلغاء ال يلزم ان تستند اىل حق ادلدعي بل يكفي ان يكون لرافع الدعوى  اتفاقا .

 (1رلرد مصلحة ال ترقى اىل مرتبة احلق الن دعوى االلغاء تعترب دعوى موضوعية وليست شخصية )

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 289,ص 2111,دار اجلامعة اجلديدة ,االسكندرية ,1ماجد راغب احللو ,القضاء االداري,ط (1)
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 ثالثا: الشروط ادلتعلقة بتظلم صاحب الشأن 

للمطالبة بعدول االدارة عن قرار اختذتو  لألفراديعد التظلم االداري احد الوسائل اليت دينحها ادلشرع 
حبقهم ومن التشريعات من جعل طريق التظلم االداري امر البد منو لكي ديكن بعد ذلك قبول الطعون 
ادلوجهة ضد القرارات االدارية امام القضاء االداري وىو ما تطلبو ادلشرع العراقي حيث اشًتط لقبول 

القضاء االداري ان يكون للطاعن قد سلك طريق للتظلم امام الطعن يف القرار االداري امام زلكمة 
فقد اشًتط ادلشرع العراقي قبل تقدمي الطعن اىل زلكمة القضاء االداري ان يتم التظلم منو لدى  االدارة .

( يوم 31وعلى ىذه اجلهة ات تبت يف القرار خالل ) باألمرتبليغو ( يوم 31اجلهات ادلختصة خالل )
اليت اصدرت القرار  لإلدارةوان ىذا اجملال اراد بو ادلشرع فسح اجملال  التظلم لديها .من تاريخ تسجيل 

او تعديلو اذا تبُت ذلا ان القرار معيب او سلالف للقانون . وحىت ال  بإلغائومراجعة القرار و معاجلة عيوبو 
التظلم دون ات جتيب  (يوم من تسجيل31)تتمادى االدارة يف اطالة مدة النظر يف التظلم فيعترب فوات 

عنو السلطات االدارية مبثابة قرار بالرفض .و يكون ميعاد رفع الدعوى يف الطعون امام زلكمة القضاء 
او من تاريخ رفض التظلم اما اذا ( يوم ادلذكورة 31( يوم من تاريخ انقضاء )61االداري خالل )

 (1)احملددة فأن مصَت دعواه ترد شكال استعجل صاحب ادلصلحة اقامو دعوى االلغاء دون التقيد بادلدد

 رابعا :ميعاد رفع الدعوى 

دتتاز دعوى االلغاء عن غَتىا من الدعاوى بأهنا زلددة ادلدة حبيث اذا رفع ادلدعي الدعوى بعد انقضاء 
(يوم اما 61ادليعاد احملدد رفضت الدعوى شكال وقد حدد ىذا ادليعاد يف فرنسا بشهرين اما يف مصر )

باب الطعن  ال يبقى احلكمة من ىذا التحديد ىو ضمان استقرار االوضاع و ادلراكز القانونية ولكي
وان  بالقرارات االدارية مفتوحا و لتامُت احلماية القانونية للحقوق ادلكتسبة الناشئة من القرارات االدارية .

عدم التحديد يؤدي اىل عدم امكانية التفرقة بُت القرارات ادلنعدمة اليت تتجرد من الصفة االدارية و ذلك 
او  باألمر العراق فقد عمد ادلشرع اىل لزوم تقدمي الطعن اما يف بسبب جسامة العيب الذي شاهبا .

(يوم من تاريخ انتهاء مدة البت يف التظلم و تعترب ميعاد رفع دعوى االلغاء 61القرار ادلتظلم منو خالل )
من التظلم العام و لذلك فللقاضي ان يثَت عدم القبول النقضاء ادليعاد من تلقاء نفسو و ادلدعي عليو 

 (2لك يف ايو مرحلة من مراحل التقاضي كما جيوز االتفاق على اطالتو او تقصَته .)ان يثَت ذ

____________________________________ 

 ( 213-212ازن ليلو راضي ,مصدر سابق ,ص )م (1)
 ( 225_224وسام صبار العاين ,ادلصدر السابق ,ص ) (2)
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 المطلب الثاني
 باإللغاءاوجو الطعن 

  بإلغائويضمن ىذا ادلطلب العيوب اليت تصيب القرار االداري فتجعلو غَت مشروع و تسوغ طلب احلكم 

 اوال : عيب عدم االختصاص 
خارج عن موضوع القرار الصادر من  ألنويعد عيب عدم االختصاص احد عيوب ادلشروعية اخلارجية 

 اجلهة االدارية لكنو من اىم العيوب اليت تصيب القرارات االدارية .
ويعٍت عدم القدرة على مباشرة عمل قانوين الن ادلشرع جعلو من اختصاص ىيئة او عضو ,اي يعٍت 

انون او االنظمة .وقد خروج اجلهة االدارية عن اختاذ القرارات االدارية عن السلطة احملددة مبوجب الق
يكون عيب عدم االختصاص اجيابيا كان تقوم االدارة بعمل ال يدخل ضمن اختصاصها قانونا او قد 

 يكون سلبيا مثل ان دتتنع االدارة عن القيام بعمل على اعتبار انو ال يدخل يف اختصاصها .
رتو و يًتتب على ذلك انو و خطو  ألمهيتونظرا بالنظام العام  باتصالوو ديتاز عيب عدم االختصاص 

ديكن اثارة الدفع بشأنو يف اي مرحلة من مراحل التقاضي سواء بطلب من اخلصوم او من القاضي من 
 (1)تلقاء نفسو .

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

________________________________ 
 (252-251وسام صبار العاين , مصدر سابق ,ص ) (1)
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 ثانيا: عيب الشكل واالجراء

عن ارادهتا و االجراءات اليت  لإلفصاحيقصد بعنصر الشكل ادلظهر اخلارجي الذي تسيغو االدارة على القرار 
تتبعها يف اصدارىا ,وعليو فان صدور القرار االداري دون التزام االدارة للشكليات اليت تنص عليها القانون او 

لعدم ادلشروعية ,و  لإللغاءدون اتباع االجراءات احملددة او سلالفة ذلا يصيب القرار بعيب الشكل و جيعلو قابال 
مبنعها من  لإلدارةيست رلرد روتُت او قواعد اجرائية ال قيمة ذلا و امنا تعد ضمانات االجراءات الشكلية ل

قرارات غَت مدروسة و محلها على الًتوي و وزن الظروف  باختاذالتسرع و هتديد ضمانات االفراد و حرياهتم 
ضد احتماالت  فرادلألاحمليطة مبوضوع القرار حتقيقا للمصلحة العامة وىو االمر الذي حيقق ايضا ضمانات 

 تعسف االدارة .

و االصل ان القرار االداري ال خيضع يف اصداره لشكليات معينة مامل يستلزم القانون اتباع شكل زلدد حيث 
استقر القضاء االداري على )ان جهة االدارة غَت مقيدة بشكل معُت تفصح فيو عن ارادهتا ادللزمة مامل حيتم 

 (1ة لقرار معُت ()القانون اتباع شكل خاص بالنسب

 ثالثا: عيب سلالفة القانون 
ديثل عيب احملل يف سلالفة النظام لنص قانوين او دستوري بصورة مباشرة .مثال ذلك ان تصدر انظمة دتنع دتلك 
العراقي للعقارات يف جزء معُت من دولة . وعليو للمحكمة االحتادية النظر يف مشروعية اي نص تنظيمي اذا 

القانون دون استثناء ال سيما االنظمة اليت خيلع عليها وصف اعمال السيادة و ادلعروفة  حكامأل وجد فيو سلالفة
 (2يف قانون رللس شورى الدولة ىي القرارات اليت يصدرىا رئيس اجلمهورية او بناء على توجيهاتو .)
شكلي  ألجراءان سلالفة القرار االداري للقانون يؤدي اىل خروج االدارة على قاعدة االختصاص لو سلالفتها 

زلدد بالقانون او ان تبٍت قرارىا على وقائع غَت صحيحة ,حيث يعترب عمل االدارة سلالفة للقانون طادلا ان 
داري  .ويرى البعض ان ىذا العيب يعد الضمان القانون ىو الذي حيدد القواعد اليت حتكم كافة اركان القرار اال

تسمح باحلكم على كل اوجو عدم مشروعية القرار االداري  العامةدلبدا ادلشروعية اذا ان صفتو االكثر فاعلية 
,اال ان اجتاه واسع من الفقو يرى ان عيب سلالفة القانون يقتصر على اجلانب ادلوضوعي وىو عيب احملل الن 

يل او التعد باإلنشاءالقرار او االثر القانوين ادلًتتب على صدوره جتاه ادلراكز القانونية سواء  ادلراد بو مضمون
 (3يا(ام فرديا .)ئحسواء كان القرار تنظيميا )ال

 

__________________________________________________ 

  ,منشاة ادلعارف ,االسكندرية 1سامي مجال الدين ,الوسيط يف دعوى الغاء القرارات االدارية ,ط (1)
 (438,437,ص )2114,

 382علي يوسف امساعيل و رجب علي حسن ,مصدر سابق ,ص (2)
 (268,267وسام صبار العاين ,مصدر سابق ,ص ) (3)
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 رابعا: عيب السبب 
يتمثل عنصر السبب يف القرار االداري يف رلموعة الوقائع اليت تسبق القرار و تدفع اىل اصداره فهو اذن 
ادلربر و الدافع اىل اختاذ القرار االداري و ديكن تعريفو قانونا بأنو رلموعة العناصر الواقعية و القانونية اليت 

 بالتصرف و اختاذ القرار االداري  لإلدارةتسمح 
يف الرقابة القضائية على القرارات االدارية و على  عنصر السبب يف القرار االداري دورا ىاماو يلعب 

االخص من حيث مالئمتها اذا تتأثر اىل حد كبَت بالدافع اىل اختاذ القرار و مدى امكانية تربيره . لذلك 
 االسباب و تقتضي رقابة اسباب القرار التعمق يف جوىرة العمل االداري حيث يبحث القاضي يف

الدوافع اليت محلت االدارة على اصدار قرارىا ذلك يزيد حرص االدارة باالستناد اىل اسباب صحيحة 
 (1) الشأنقانونيا لعلمها باهنا ستخضع لرقابة الفعالة عليها من جانت القضاء االداري يف ىذا 

 
 خامسا: عيب اضلراف السلطة 

 
يعد عيب اضلراف السلطة من العيوب الداخلية او ادلادية اليت تشوب القرار االداري يف ركن الغاية او 

استعمال االدارة لسلطتها من اجل حتقيق غَت مشروع سواء كانت  وىو باإللغاءاذلدف فتجعلو جدير 
 انون .تستهدف لبغلية بعيدة عن ادلصلحة العامة او اهنا مغايرة للغاية اليت حددىا الق

ويتضح شلا تقدم ان عيب االضلراف بالسلطة يصيب القرار االداري يف ركن الغاية او اذلدف الذي تسعى 
القرار و ذلك الن االدارة ليست حرة يف اختيار ىدفها بل يفرض عليها القانون ان  بإصداراىل حتقيقو 

بصدد عمل معُت و يتصل تكون ادلصلحة العامة ىدف جلميع اعماذلا او اذلدف الذي حدده ادلشرع 
قدرا من  لإلدارةعيب االضلراف بالسلطة التقديرية اتصال وثيقا اي يف االحوال اليت يًتك فيها ادلشرع 

احلرية يف التدخل عن طريق عملها او عدمو او حىت يف اخيار وقت التدخل .و رغم ذلك فان العيب 
 ديكن 

كان نادر احلصول الن يف حالة االختصاص ادلقيد   وان لإلدارةان يظهر حىت يف ميدان السلطة ادلقيدة 
تفًتض مشروعية العمل الصادر عن االدارة تكون االدارة ملزمة سلفا بالتصرف على ضلو زلدد ومن مث 

 (2الن االصل ىو تأكيد سالمة و صحة القرار .)
 

_________________________________________ 
 499سامي مجال الدين ,مصدر سابق ,ص  (1)
 (287,286وسام صبار العاين ,مصدر سابق ,ص ) (2)
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 الخاتمة
 

حيث تطرقت فيو اىل ي ادلوسوم )اللوائح االدارية( وختامو مسك وصلت بعد جهدا وعناء اىل هناية حبث
ادلشروعية وضمان لو وحتقيقا للعدالة االدارية واجياد التوازن بُت مقاصد االدارة يف حتقيق الصاحل  أمبد

العام وضمان حقوق االفراد والن ذلك اصل النظم الدستورية والدديقراطية يف دولة ادلؤسسات حيث 
 : ما يأيتث من ىذا البح وتاستخلص

 واعتبارىا مصدر من مصادر القانون.امهية اللوائح االدارية يف حياة اجملتمع  -1
تطرقت اىل خصائصها يف تشاهبها مع التشريع العام يف العمومية والتجرد وااللزام واختالفها  -2

 .معها من حيث الصدور عن السلطة االدارية
 انواعها حيث اللوائح التنفيذية وانظمة التفويض واالنظمة ادلستقلة وانظمة الضبط. -3
دارية ولوائحها حيث قسمت ادلبحث اىل مطلبُت تناول االول الرقابة وختمت حبثي بالرقابة اال -4

 االدارية على اللوائح وبيان موقف ادلشرع العراقي ودور القضاء االداري.
 وبيان العيوب . باإللغاءاما الطلب الثاين فقد ذكرت بو اوجو الطعن 

فال بد لو من  كاإلدارةيا  يقول االستاذ عبدالرزاق الشهوري )ان من كان مظلوما وكان خصمو قو 
واحفظ دلكانتها من ان تنزل مع  لإلدارةمالذ يلوذ بو ويتقدم اليو بشكواه وال شيء اكرم 

اىل ساحة القضاء تنصفو او تنتصف منو وذلك ادنا اىل احلق والعدل وابقى للهيبة خصمها 
 واالحًتام(.

 
 امل ان ينال رضا اساتذيت يف جلنة ادلناقشة ومشرفيت الكردية

 
 
 

 واهلل ويل التوفيق
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