
 )مفيوم االعتراض عمى القرارات االدارية بين الفقو القانوني والتشريعات العراقية االدارية والضريبية(

 
لمنزاع بشكل عام، الن ىذا المعنى ىو االطار العام لمتعبير عن واالصطالحي بداية البد من توضيح المعنى المغوي 

ويعتبر ايضا الصورة الواسعة التي تمثل الطعن بقرارات واعمال المسؤولين الطعن باالعمال القانونية االدارية،  وأاالعتراض 
االداريين او امتناعيم عن العمل، فالنزاع بشكل عام ىو تعبير عن )االختالف، التجادل، االختصام، التعادي، التنازع، 

  .المالية(االدارة العامة و ن و التنافر، المناقشة، الخصومة، المناظرة، وغيرىا من المطمحات المغوية في مجال القانو
بغض النظر عن نشاطيا االداري وبين االفراد ىو الحكومية و ايضا ان مصطمح النزاع االداري القانوني بين الجيات 

يتضمن ويشير عام مح عام يعبر عن االختالف بالمصالح بين عدة اطراف بخصوص موضوع محدد، وىو مصطمح طمص
عدم التفاىم وغياب  واوجيات النظر والرأي تتجو الى التعبير عن االختالف في التي قانونية التصرفات ال العديد منالى 

لتسمية  اتوحيد يوجد فيياال التشريعات العراقية حتى  اوالقانوني  اتجاىات الفقو، وان بين اطراف العالقة القانونية االتفاق
العديد من االوصاف القانونية النزاع، مثال استخدام  س وجودتعكوالتي او وصف التعبير عن عدم االتفاق او عدم التفاىم 

، وال نعتقد ان مصطمح االعتراض يختمف في ، وغيرىا(الطعن بالقرارمن القرار، التظمم وىي )االعتراض عمى القرار، 
)الطعن بالقرار والتظمم من القرار(، واالختالف برأينا  ات اخرى مثلعن مصطمحوالمفيوم المضمون او المحتوى واالىداف 

 الطمب.  واجراءات تقديم يتركز في نوع النزاع والقانون الذي ينظم حل النزاع وشروط او شكميات
ىو تعبير عن االختالف والتعارض في الرأي مع الغير او االحتجاج عمى حكم او  ،االعتراض وبالعودة الى مفيوم

الشأن المتضرر عمى عمل االدارة عدم رضا صاحب المصمحة او صاحب العالقة و ، ايضا ىو ى قرار معينعدم الموافقة عم
القرار االداري( النو مخالف لمقانون، فيمجأ الى التظمم من القرار لدى نفس الجية االدارية التي صدر عنيا القرار او الى )

بيدف المطالبة بسحب القرار االداري او االلغاء او التعديل،  الرئيس االعمى لمموظف المسؤول عن صدور القرار المخالف،
ويكون االعتراض خالل المدة المحددة قانونا، فتتم اعادة النظر بالقرار االداري وفقا لالجراءات والشروط القانونية، ومن ثم 

االداري عن طريق القضاء المختص، الغاء القرار او التعديل في اثار القرار المخالف لمقانون، وىذا افضل من الغاء القرار 
بمصالح  اضرر  سببوىو صدور قرار اداري غير صحيح قانونا، فيقدم احد االشخاص طمبا بالتظمم من ىذا القرار النو 

  المعترض ومركزه القانوني، ويقدم طمب التظمم الى الجية االدارية المختصة قانونا بيدف الغاء القرار او التعديل.
االدارة ىناك الكثير من التعاريف التي توضح معنى االعتراض عمى اعمال المسؤولين في ىيئة  ،الى ماتقدم اضافة

برأينا المتواضع نجد ضرورة اختصارىا  في اطارىا العام ومعانييا، لذلك وىي متشابية ،ايضا الضريبة في الفقو القانوني
بين اإلدارة الضريبية وبين دافعي الضريبة عندما تقوم االدارة  ختالف وعدم اتفاقأ ىواالعتراض فبالمفاىيم التالية، 

الضريبية بواجباتيا الوظيفية، والتي كفميا قانون الضريبة عمى الدخل، وىيئة الضريبة تعتبر أول الطريق الذي يسمكو 
االساليب القانونية وايضا ىو الوسائل و ، المختصة بنظر المنازعة الضريبية صاحب الحق في المطالبة بحقو أمام الجية

التي اعطاىا المشرع الضريبي لدافع الضريبة من اجل مطالبة السمطة المالية باعادة النظر في تقديرىا لمضريبة، عمى ان 
او الجيات المختصة االخرى التي تنظر باالعتراض وتحسم  االدارةيكون االعتراض مؤيدا بوثائق مقبولة قانونا تقتنع بيا 

عمى القرارات  مكن معرفتو من مضمون نصوص التشريع الضريبي الخاصة بتنظيم مراحل االعتراضالنزاع، وىذا ما ي
 .االدارية

سواء في مجال عمى اساس ماتقدم من مفاىيم كثيرة لالعتراض عمى اعمال المسؤولين او امتناعيم عن عمل 



طي اىتماما المتواضع ان الفقو القانوني يعبشكل دقيق ومن منظورنا القانوني نالحظ الضريبة، حتى االدارة العامة او 
ىو جزء ال يتجزأ من مفيوم النزاع بشكل عام، ومتى ما وجد  برأينا مصطمح االعتراضان واسعا لحق االعتراض، ايضا 

ضريبي اداري او مع تخصيص نوع النزاع اذا كان مدني او جنائي او  االعتراض فانما يدل عمى نزاع بين عدة اطراف
االلفاظ في ختالف االمع في طبيعتيا القانونية طمب االعتراض يحتوى عمى اتجاىات محددة ان و ، قضائي()اداري او 

كحق ، كذلك ان وصف االعتراض في المفاىيم السابقة اعاله و القانونية فقط في الفقو القانوني لمفيوم االعتراض
او التصرف  المتضرر من القرار االداري جية يتطمب القيام بعمل مادي قانوني من ىو  لالشخاص الطبيعية والمعنوية

عن ارادتو بعدم الرضا وعدم االتفاق واالختالف في الرأي  االعالنخالل االداري المخالف لمقانون او التعميمات وذلك من 
بشروط محددة قانونا واجراءات تتعمق مع الجية التي صدر عنيا القرار االداري، وان اعالن الرغبة باالعتراض يكون 

 .اضافة لتحديد اسباب ىذا االعتراضلتقديم ىذا الطمب مع تحديد الجيات المختصة التي يقدم الييا  القانونيةبالمدة 
اعمال وقرارات مسؤولي الجيات االدارية  عمىاالعتراض االداري مصطمح و مفيوم من الميم ايضا االشارة الى ان و 

مصطمحات اخرى سائدة بالتعامل ضمن نصوص التشريعات العراقية مثل مفيوم عن فات القانونية يتميز ببعض الص
 طعن القضائي باالعمال االدارية(.ل)االلتماس وكذلك ا

فطمب االعتراض عمى القرارات االدارية يكون باالصل ضد قرار اداري مخالف لمقانون ويكون اليدف منو الغاء 
اما ب عمى ىذا االجراء اثار قانونية، االجراء شكميات محددة ومدة قانونية يقدم خالليا حتى تترتالقرار او التعديل، وليذا 

يو تقديم طمب بيدف التخفيف من شدة االثار القانونية لقرار اداري محدد ومحاولة الحصول عمى مساعدة فااللتماس 
اداري مخالف لمقانون وانما القرار صحيح قانونا وعطف الجية االدارية في ىذا االلتماس، وال يقدم االلتماس ضد قرار 

 ة التي صدر عنيا قرارباالصل، وال يتحدد تقديم ىذا الطمب خالل مدة محددة مثل تقديم طمب االلتماس الى الجية االداري
وظف اداري بنقل موظف الى جية ادارية اخرى في مدينة اخرى، وكان اليدف من الطمب ىنا ىو تأجيل موعد نقل الم

، وبالتالي فان تقديم طمب الى ىيئة الضريبة لمجرد التماس الرأفة والعطف من ىذه الييئة مراعاة ظروفو الصحية السيئةل
لمتخفيف من نسبة او قيمة الضريبة ال يعتبر اعتراضا عمى اساس ىذه المقارنة بين االعتراض وبين االلتماس، كما ان 

االعتراض عمى القرار االداري امام ىيئة الضريبة يعتبر التماسا النو يخضع تقديم طمب لتقسيط مبمغ الضريبة خالل مرحمة 
وال يحدد تقديم الطمب  ،باالساس لمسمطة التقديرية لييئة الضريبة باسباب التقسيط وضعف المركز المالي لدافع الضريبة

 .ر القرار بمقدار الضريبة النيائيلمتقسيط بمدة قانونية، اال انو يقدم بعد صدو 
اعمال المسؤولين من حيث ان االول  عمى االعتراضالقضائي بالعمل االداري فانو يتميز عن الطعن بخصوص ا ام

وىو يتمخص ال مجال لتفصيميا في مقالنا المتواضع ىذا، لو اجراءات اخرى كثيرة تختمف عن اجراءات االعتراض االداري 
، وليس امام ، وغيرىا(محكمة قضاء الموظفين، المحكمة االداريةمام القضاء او المحكمة المختصة )دعوى تقام ا بصيغة

جية ادارية مثل حالة االعتراض االداري، وان لمجية االدارية حق السكوت وعدم الرد عمى التظمم عمى عكس الحال في 
اساس رقابة الطعن القضائي االداري، وان قرارات المحاكم االدارية ىي قضائية وتتضمن الغاء القرار بالغالب عمى 

قد تتضمن الغاء القرار او التعديل عمى القانونية المشروعية عمى القرار المخالف، اما في االعتراض االداري فان اثاره 
 عمى القرار االداري.او المالئمة والمشروعية اساس رقابة 

، ان نصوص التشريعات العراقية االدارية وحتى الضريبية ال تحدد عن مفيوم االعتراض في الجانب القانونياخيرا و 
لمصطمح او حق مفيوم بشكل دقيق مفيوم قانوني لمنزاع االداري وال حتى القضائي، ايضا ىي خالية تماما من تحديد 

عتراض وتدعم بالمقابل فيي تحدد وتنظم وتعترف بحق االو االعتراض عمى القرارات االدارية او في المرحمة القضائية، 
في حماية وضمان حقوق االفراد في االعتراض عمى القرارات االدارية حاليا النافذ  5002نصوص الدستور العراقي لسنة 

وتصرفات مسؤولي االدارة العامة وتعزز حق التقاضي واقامة الدعاوى امام المحاكم العراقية مع ضمان حق الدفاع 
في التشريعات االدارية العراقية ونخص في ذلك التشريعات و الجيات المختصة،  واالثبات لمحقوق المتنازع عمييا امام



من دون  الضريبية تتضمن تحديد دقيق لبعض المصطمحات واالوصاف القانونية الواردة في نفس النصوص التشريعية
لة موظفي الدو  اطقانون انضب -قانون الخدمة المدنية -مثال )قانون مجمس شورةى الدولةتحديد لمصطمح االعتراض، 

 .من التشريعات قانون ضريبة العرصات( وغيرىا -ارقانون ضريبة العق -قانون ضريبة الدخل -والقطاع العام
ىو قصور في نصوص التشريعات العراقية نظرا الىمية ىذا الحق وما يحققة  ذكره لما سبقوبرأينا ان عدم التحديد 

العامة واالفراد عمى حد سواء ومن ثم التطبيق الصحيح لمبدأ المشروعية من اىداف ونتائج ايجابية لمصمحة االدارة 
لقانون وتحقيق العدالة القانونية، عمما ان ىنالك القانونية والتوازن بالمصالح القانونية والمالية وبالنتيجة سيادة ا

 صريحة.تشريعات اخرى ادارية وحتى الضريبية تحدد مفيوم االعتراض كحق دستوري وتشريعي بنصوص 
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