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تطور رقابة حمكمة القضاء االداري على القرارات االدارية يف
ضوء التعديل اخلامس لقانون جملس شورى الدولة رقم
( )71لسنة 3172

د .سامي حسن نجم الحمداني حسين طالل مال اهلل العزاوي
مدرس القانون االداري

مدرس مساعد القانون االداري

املقدمة
اهمية الدراسة

لكي تمارس السلطة االدارية نشاطها االداري فأنه يتحتم عليها اصدار العديد
من الق اررات االدارية المختلفة والتي تتمكن من خاللها من تنظيم المسائل

الموكلة اليها سواء كانت هذه الق اررات ق اررات ادارية فردية او كانت ق اررات

ادارية تنظيمية ،وتعد هذه الق اررات سالحاُ خطي ار بيد السلطة االدارية نظ اًر لما
تتمتع به من قوة القانون االمر الذي قد يعرض يه حقوق االفراد وحرياتهم

للخطر  ،االمر الذي يستلزم توافر ضمانات عند لجوء االدارة الى اصدار مثل
هكذا ق اررات ،ولعل الضمانة االكثر فاعلية بهذا الصدد هي الرقابة القضائية

وبالتحديد رقابة محكمة القضاء االداري على تلك الق اررات نظ اًر لما تتميز به
تلك الرقابة من فاعلية بهذا الخصوص ،ومما يزيد هذه الفعالية التطور الذي

جاء به قانون التعديل الخامس رقم()71لسنة  3172لقانون مجلس شورى

الدولة رقم  56لسنة  7111المعدل.
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مشكلة الدراسة

 -7تنطوي مشكلة الدراسة الوقوف على عدم تمييز وتوضيح قانون
التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم  715لسنة  7191لما
جاء به من غموض في عدم توضيح اختصاص محكمة القضاء
األدراج بالرقابة على الق اررات االدارية وانما جعل االمر عاماً دون
التمييز بين تلك الق اررات وخصوصاً وان اثارها تختلف بأختالف مركز
المخاطبين بها.
 -3كما ان مشكلة البحث االخرى تنطوي على ان محكمة القضاء االداري
قبل صدور التعديل الخامس اعاله قد استثنت الكثير من الق اررات
االدارية التنظيمية من النظر بذريعة واهية هي ان هذه الق اررات
تخضع لرقابة المحكمة االتحادية العليا االمر الذي ترتب عليه حرمات
الكثير من ذوي الشأن من حقوقهم التي من المفترض الحصول عليها
امام محكمة القضاء االداري .

منهجية الدراسة

تقوم منهجية الدراسة على الوقوف على ابرز النصوص القانونية والدستورية

التي تطرقت لموضوع البحث من خالل تحليل هذه النصوص والوقوف على
ابرز المشاكل التي تعتريها واالخذ بنظر االعتبار ايجاد الحلول القانونية

المناسبة لها لذلك فأننا سوف نتبع المنهج التحليلي لهذه النصوص اضافة الى

المنهج الوصفي لها.
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646

مبحثين تناولنا في

المبحث االول التعريف بالق اررات االدارية من خالل تقسيم هذا المبحث الى

مطلبين تعرفنا في المطلب االول على الق اررات االدارية الفردية والتنظيمية اما
المطلب الثاني فقد تناولنا اوجه االختالف بين كال الق اررات واهمية التمييز

بينهما.

اما المبحث الثاني فقد قسمناه الى الى مطلبين ايضاً تناولنا في المطلب االول
رقابة محكمة القضاء االداري على الق اررات االدارية قبل صدور التعديل

الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم  71لسنة  ، 3172اما المطلب
الثاني فقد خصصناه لبيان تطور رقابة محكمة القضاء االداري على الق اررات

االدارية بعد صدور التعديل اعاله.
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املبحث األول

أنواع القرارات اإلدارية
الق اررات اإلدارية ليست ذات طبيعة واحدة فهي مختلفة من حيثث اثثثار،
أو الشثثكل أو مثثن حيثثث مثثدى خضثثوعها للرقابثثة القضثثائية ولمثثا كثثان االخثثتالف
بين هذه الق اررات على وفق األعتبارات المذكورة أدى ذلك إلى اختالف األحكثام
والقواعد التي تستند عليها وبقدر تعلق األمر بموضوع البحث فإن ما يهمنا من
هذه التقسيمات تلثك التثي تقسثم ،اسثتناداً علثى ثارهثا فثي الم اركثز القانونيثة ،إلثى
قث اررات تنظيميثثة تتنثثاول الم اركثثز القانونيثثة العامثثة وقث اررات فرديثثة تتنثثاول الم اركثثز
القانونية الخاصة باإلنشاء أو بالتعديل أو باإللغاء ،ويتبثع هثذا التقسثيم اخثتالف
فثثي أحكثثام كثثل منهمثثا .وسثثوف نتنثثاول فثثي هثثذا المبحثثث التقسثثيم المثثذكور ومثثا
يترتب عليه من أحكام في مطلبين.
املطلب األول

القرارات اإلدارية التنظيمية والفردية
إن تقسث ثثيم الق ث ث اررات اإلداريث ثثة إلث ثثى تنظيميث ثثة وفرديث ثثة وبث ثثالرغم مث ثثن تعلقث ثثه
بموضوع البحث إال أنه من جهة أخثرى يع أثد أهثم تقسثيم للقث اررات اإلداريثة نظث اًر
لم ثثا يترت ثثب علي ثثه م ثثن نت ثثائج مهم ثثة ف ثثي النظ ثثام الق ثثانوني كم ثثا يتب ثثين لن ثثا ذل ثثك
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الحقاً،فثثالق اررات االداريثثة تنقسثثم مثثن حيثثث مثثداها وعموميتهثثا الثثى ق ث اررات فرديثثة
واخرى تنظيمية (.)7
وسنقوم في هذا المطلب بدراسة هذا التقسثيم مثن حيثث مضثمون كثل مثن
نوعي ثثة وكيفي ثثة التميي ثثز بينهم ثثا والنت ثثائج المترتب ثثة عل ثثى ه ثثذا التميي ثثز ف ثثي ف ثثرعين
وكاالتي-:

الفرع األول

القرارات اإلدارية التنظيمية
هي ق اررات تتضمن قواعد موضوعية ذات صفة عامة مجردة تتعلق
بعدد غير محدد من األفراد تخاطبهم بأوصافهمال بذواتهم( ،)3كما أنها تطبق
()2

على عدد غير محدد من الحاالت

أيضاً ،وذلك متى توافرت أحكام تطبيق
4

القرار .نحو ذلك األنظمة والتعليمات الخاصة بالمرور( ) ،أو حماية البيئة من

( -)7ينظر :د .ماجد راغب الحلو  ،الق اررات االدارية،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية
، 3111،ص. 731
(-)3ينظر :د .أعاد حمود القيسي ،الوجيز في القثانون اإلداري ،الطبعثة األولثى ،دار األوائثل
للطباعة والنشر ،عمان  .7119ص .211د .علي محمد بدير ،أنواع الق اررات اإلدارية،
مجلثة القثانون واالقتصثاد ،تصثدرها هيئثة القثانون واالقتصثاد فثي جامعثة البصثرة ،العثثددان
( )4-2السنة الثانية .7111 ،ص.291
(– )2ينظر :د .أعاد حمود القيسي  ،المصدر السابق .ص .211د .علي محمد بدير ود1
عص ثثام عب ثثد الوه ثثاب البرزنج ثثي زد .مه ثثدي ياس ثثين الس ثثالمي  ،مب ثثاد واحك ثثام الق ثثانون
االداري ،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،بغداد 7112،ص.462

(-)4ينظر :د .ماهر صالح عالوي  ،القرار االداري ،دار الحكمة للطباعثة والنشثر.7117،
ص.763
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التلوث ،أو الحفاظ على النظام العام … الخ ،كما أن القرار قد يخاطب طائفة
()7

معينة

نحو الق اررات الصادرة عن نقابة المحامين في شأن من شؤون
3

أعضائها ،وقد يتعلق القرار بفرد واحد فقط لكنه معين بصفته ال بذاته( ) .مثال
ذلك القرار الصادر بمنح المحافظ صالحيات معينة.
إذن نتيجث ثثة لمث ثثا سث ثثبق ذك ث ثره يمكث ثثن القث ثثول أن الق ث ثرار اإلداري التنظيمث ثثي
يتصثثف بصثثفة الثبثثات النسثثبي وال ينتهثثي بتطبيقثثه علثثى حالثثة معينثثة أو شثثخص
محدد.
فقواع ث ثثد القث ث ثرار التنظيم ث ثثي تطب ث ثثق كلم ث ثثا تث ث ثوافرت ش ث ثثروط تطبيقه ث ثثا عل ث ثثى
الحثثاالت واألشثثخاص فثثي الحاضثثر والمسثثتقبل

()2

لثثذلك فأنثثه يحمثثل صثثفة تشثريع

ثثثانوي تمي ث اًز لثثه مثثن القثثانون بوصثثفه مصثثد اًر أصثثيالً فثثي التش ثريع(.)4لثثذلك يطلثثق
عليها البعض مصطلح التشريع الفرعي(.)6

(-)7ينظثثر :د .بكثثر القبثثاني  ،القثثانون اإلداري ،الناشثثر دار النهضثثة العربيثثة ،القثثاهرة ،بثثال
سنة طبع.
(– )3ينظر:د .بكر القباني  ،المصدر نفسه .ص.475وكذلك ينظر :د .ماجد راغب الحلثو
 ،القانون اإلداري  ،دار المطبوعات الجامعية  ،االسكندرية. 7114 ،

( -)2ينظر:د 1خالد سمارة الزغبي  ،القرار اإلداري بين النظريثة والتطبيثق (د ارسثة مقارنثة)،
الطبعة الثانية ،الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان .7111 ،ص.773
(-)4ينظر :محسن خليل  ،النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة ،الطبعة
األولى ،الناشر منشأة المعارف باإلسكندرية .7161 ،ص.316

( -)6ينظر :د .ماهر صالح عالوي الجبوري ،مبادي القانون االداري (دراسة
مقارنة)،المكتبة القانونية ،بغداد ،بدون سنة طبع،ص. 712
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كما عرف البعض االخر الق اررات االدارية التنظيمية بأنها ق اررات تنطثوي
علثثى قواعثثد عامثثة مجردة،تنطبثثق علثثى كثثل مثثن تتثثوافر فيثثه شثثروط تطبيقهثثا مثثن
االف ثراد أو الوقثثائع وال تخ ثص شخص ثاً بذاتثثه أو وقثثائع بثثذاتها ،فهثثي تقثثوم علثثى
وقائع تتصف بالتجريد والعمومية ال الذاتية أو الخصوصية،واتصافها بالعمومية
والتجريد ال يعني ضرورة انطباقها على عدد كبير من االفراد أو الحاالت(.)7
وال يغي ثثر م ثثن طبيع ثثة القث ثرار االداري التنظيم ثثي ان يض ثثيق م ثثن مج ثثاالت
تطبيقثثه مثثن حيثثث عثثدد االشثثخاص الثثذين ينطبثثق علثثيهم حتثثى ولثثو انطبثثق علثثى
حالثثة واحثثدة مادامثثت هثثذه الحالثثة متجثثددة غيثثر معينثثة بثثذاتها ،بثثل مثثن طبيعثثة
القث ثرار االداري التنظيم ثثي ان يك ثثون المخاط ثثب ب ثثه معروفث ثاً وق ثثت ص ثثدوره م ثثادام
المجثثال الزمنثثي لتطبيقثثه يمكثثن ان يتسثثع ليشثثمل غيثره وذلثثك كمثثا هثثو الحثثال فثثي
الق اررات المتعلقة برئيس الدولة او رئيس الوزراء(.)3
فثثالق اررات االداريثثة التنظيميثثة أعمثثال اداريثثة داخليثثة ذات طبيعثثة تش ثريعية
ل ثثيس م ثثن ش ثثأنها ان تم ثثس حق ثثوق االفث ثراد ومص ثثالحهم مسث ثاً مباشث ث اًر وه ثثي تقب ثثل
التغيير والتبديل تبعاً لمقتضيات االدارة وال يمكن حصرها النهثا تتبثع المصثالح
العامة فأينما وجدت مصلحة تتدخل االدارة إلصدار مثل هكذا ق اررات(.)2

( -)7ينظر :د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،القرار االداري في قضاء مجلس الدولة
،الطبعة االولى ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،3119،ص. 795
( -)3ينظر :د .ماجد راغب الحلو،القانون االداري ،دار المطبوعات الجامعية باالسكندرية
،7191،ص. 491

( -)2ينظر :محمد يعقوب العبيدي ،مبادي القانون االداري ،ج،7مطبعة الزهراء،يغداد
،ص. 1
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ومثالها في العراق االنظمة والتعليمات ،مثل االنظمة والتعليمات المتعلقة
بحركة المرور وتنظيم نشاط معين وقرار منع السير في احد الطرق(.)7

الفرع الثاني

القرارات اإلدارية الفردية
وه ثثي قث ث اررات تتعل ثثق بف ثثرد أو أفث ثراد معين ثثين ب ثثذواتهم ،بحال ثثة أو بح ثثاالت
معينثثة

(.)3

وال يهثثم عثثدد المخثثاطبين فثثي هثثذه الق ث اررات ووانمثثا المهثثم هثثو أن يكثثون

األفراد معروفين بذواتهم وصفاتهم( .)2فمثالً صدور قرار إداري بقبول طالب في
كليث ثثة القث ثثانون معث ثثين باالسث ثثم ،أو صث ثثدور ق ث ثرار يتضث ثثمن تعيث ثثين مجموعث ثثة مث ثثن
األسماء في وظائف عامة ،ففي كال الحالتين نكون أمام قرار إداري فردي.
كذلك فأن القث اررات الفرديثة قثد تتعلثق بحالثة أو حثاالت معينثة كمثا ذكرنثا،
مثثثال ذلثثك صثثدور أمثثر مثثن الشثثرطة بتفريثثق مظثثاهرة معينثثة أو منثثع عثثدة أفثثالم
سينمائية معينة باالسم من العرض.
أن الق ث اررات اإلداريثثة الفرديثثة تتميثثز غالب ثاً باسثثتنفاذها بمجثثرد تطبيقهثثا
فهي على عكس الق اررات التنظيمية ،ألن األخيثرة تتضثمن قواعثد عامثة مجثردة،
أمثثا الق ث اررات الفرديثثة فأنهثثا تقثثوم بتطبيثثق القواعثثد العامثثة المجثثردة س ثواء أكانثثت
( -)7ينظر :د .ماهر صالح عالوي الجبوري ،مبادي القانون االداري ،المصدر السابق،
ص. 712
( -)3ينظر د .علي محمد بدير ،و خرون  ،مصدر سابق .ص.463

(-)2ينظثثر:د .ثثثروت بثثدوي ،تثثدرج القث اررات اإلداريثثة ومبثثدأ المشثثروعية ،الناشثثر دار النهضثثة
العربية .7111 ،ص.19-11
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صثثادرة بقثثانون أم بق ثرار تنظيمثثي علثثى أف ثراد معينثثين أو حثثاالت معينثثة فيسثثتنفذ
القرار أثره عند تطبيقه على األفراد أو الحاالت التي صدر من أجلها(.)7

املطلب الثاني

متييز القرارات اإلدارية التنظيمية عن الفردية وأهمية
التمييز

تتمي ثثز القث ث اررات اإلداري ثثة التنظيمي ثثة م ثثن القث ث اررات الفردي ثثة م ثثن الن ثثاحيتين
الموضوعية والشكلية .فمن الجانثب الموضثوعي أن القثرار التنظيمثي يثؤدي إلثى
خلق مراكز قانونية موضوعية بينما يؤدي القرار الفردي إلى التأثير في المراكز
القانونيثثة الخاصثثة أو الذاتيثثة التثثي تنشثثأ مثثن خثثالل تطبيثثق القواعثثد القانونيثثة أو
التنظيمية.
لذلك فان القرار الفردي المخالف للقرار التنظيمي الذي يستند عليه يكون

مشوباً بعدم المشروعية وللقضاء إلغاؤه أو االمتناع عن تطبيقه على أقل
تقدير ،فالقرار التنظيمي أسمى من القرار الفردي في التدرج القانوني وذلك

استناداً للمعيار الموضوعي المطبق في هذه الحالة التحاد جهة إصدار

كال الق اررين وهي السلطة اإلدارية ،وال يغير من األمر صدور القرار
الفردي من جهة إدارية أعلى من الجهة التي أصدرت القرار التنظيمي،

ولو كانت هذه الجهة واحدة في الحالتين(.)3

( -)7ينظر :فارس عبد الرحيم حاتم ،حدود رقابة القضاء االداري على الق اررات التي لها
قوة القانون  ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،الجامعة المستنصرية،3111،ص. 34

( -)3ينظر في ذلك د .أعاد حمود القيسي  ،المصدر السابق  .ص .،213د .ثروت بدوي
 ،مصدر سابق .ص.16-92
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أما من الناحية الشكلية فإن القرار التنظيمي يتميز عن القرار الفردي من
حيثثث س ثريانه فثثي مواجهثثة المخثثاطبين بثثه إذ أنثثه يوجثثب إج ثراءات خاصثثة هثثي
النشر لبدء نفاذه ،وعثادة يكثون النشثر فثي الجريثدة الرسثمية أو أي طريقثة أخثرى
يثثنص عليهثثا القثثانون ،أمثثا الق ثرار الفثثردي فثثأن نفثثاذه يثثتم بثثإجراءات التبلي ث س ثواء
بصثورة مباشثرة أو عثن طريثق البريثد المسثجل ث مثثالً ث إلثى ذوي الشثأن ،إال أنثه
في حاالت معينة ال يقتصر أثره في المخاطب به بثل يتعثدى إلثى غيثره فيصثار
عندئثثذ إلثثى وجثثوب اتبثثاع إج ثراءات النشثثر لكثثي يسثثري فثثي حثثق اثخ ثرين ،مثثثال
ذلثثك ق ثرار ترقيثثة موظثثف ،فهثثو ووان كثثان يخاطثثب الموظثثف المرقثثى إال أن أث ثره
يمتد إلى اثخرين لذا يجب نشره(.)7
وكثثذلك عنثثدما يكثثون عثثدد المخثثاطبين بثثه كبيث اًر جثثداً يصثثعب معثثه التبلي ث
به ،فيتم النشر باي طريقة من طرق النشر التي ينص عليها القانون.
ومن الشكليات أيضاً خضوع القرار التنظيمي لمبدأ االستشارة السابقة
التي يجب أن تأتي من جهات متخصصة كمجلس الدولة في فرنسا ،ومجلس
شورى الدولة في العراق.

يتبين مما تقدم أن المعيار الموضوعي هو أساس التفريق بين القرار

التنظيمي والقرار الفردي وبالرغم من أهمية المعيار الشكلي إال أنه ال يكفي

وحده أن يكون حاسماً ووان كان أيسر وأسهل من المعيار الموضوعي كما تبين
لنا ذلك سابقاً.

(-)7ينظر:د .ماجد راغب الحلو ،القضاء اإلداري ،المصدر السابق .ص.231-271

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

تطور رقابة محكمة القضاء االداري على القرارات االدارية في ضوء التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم  71لسنة 3172

656

ويترتب على التمييز بين القرار اإلداري التنظيمي والفردي اختالف

القواعد القانونية التي يخضع لها كالً منهما ،وبالتالي فإن هذه القواعد تؤدي

إلى نتائج متعددة هي-:

 -7سلطة اإلدارة في إلغاء الق اررات التنظيمية واسعة وذلك بحسب
متطلبات المصلحة العامة ،أما سلطتها في الق اررات الفردية فهي

مقيدة والسيما عند إنشائها لحقوق مكتسبة للمخاطبين بها وهو ماال
يمكن االحتجاج به في الق اررات التنظيمية إذا تم اإللغاء بإجراء عام

على وفق القانون(.)7

 -3قد يعلق نفاذ قانون معين على صدور قرار تنظيمي ،ولكن ناد اًر ما
يعلق تطبيقه على صدور قرار فردي(.)3

 -2للمحاكم العادية سلطة تفسير واالمتناع عن تنفيذ الق ار ارت التنظيمية
بينما ال تُملك هذه السلطة تجاه الق اررات الفردية()2وذلك على أساس
أن الق اررات التنظيمية تحمل صفة تشريع ثانوي .

 -4يجوز الطعن بعدم مشثروعية القثرار التنظيمثي أمثام القضثاء اإلداري
بع ثثد إنقض ثثاء الم ثثدد القانوني ثثة للطع ثثن وذل ثثك بمناس ثثبة الطع ثثن بقث ثرار
( -)7ينظث ثثر :د .خالث ثثد سث ثثماره الزغبث ثثي  ،مصث ثثدر سث ثثابق .ص .771د .علث ثثي محمث ثثد بث ثثدير
و خث ثثرون  ،مصث ثثدر سث ثثابق .ص .456د .ماجث ثثد ارغث ثثب الحلث ثثو  ،القث ثثانون اإلداري ،مصث ثثدر
سابق .ص .631د .ماهر صالح عالوي  ،مصدر سابق .ص.759

(– )3ينظثثثر:د .خالث ثثد سث ثثماره الزغبثثثي  ،مصث ثثدر سث ثثابق .ص .771د .ماجث ثثد ارغث ثثب الحلث ثثو
،القث ثثانون اإلداري ،مصث ثثدر سث ثثابق .ص ،631د .مث ثثاهر صث ثثالح عث ثثالوي  ،مصث ثثدر سث ثثابق.
ص.759
(-)2ينظ ث ثثر :د .س ث ثثليمان محم ث ثثد الطم ث ثثاوي  ،النظري ث ثثة العام ث ثثة للقث ث ث اررات االداري ث ثثة  ،د ارس ث ثثة

مقارنة،الطبعة الخامسة،دار الفكر العربي،القاهرة .7194،ص.411
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ف ثثردي أتخث ثثذ اس ثثتناداً للق ث ثرار التنظيم ثثي ،أي أن ه ثثذا األخي ثثر يمكثثثن
الطعن به فثي أي وقثت حتثى بعثد انتهثاء المثدد القانونيثة علثى شثرط
أن يك ثثون هن ثثاك طع ثثن أم ثثام القض ثثاء اإلداري بع ثثدم مش ثثروعية قث ثرار
فردي أتخذ تنفيذاً له استناداً إلثى مبثدأ الثدفع بعثدم المشثروعية ،بينمثا
يكتس ثثب القث ثرار الف ثثردي الحص ثثانة م ثثن الطعث ثن ب ثثه بع ثثد فث ثوات الم ثثدة
القانونية عدا بعض الحاالت االستثنائية(.)7
 -6فيمثثا يتعلثثق بالقضثثاء اإلداري الفرنسثثي فثثإن مجلثثس الدولثثة يخثثتص
بصث ثثفة محكمث ثثة أول و خث ثثر درجث ثثة النظث ثثر فث ثثي الق ث ث اررات التنظيميث ثثة
للوزراء التي تدفع أمامه في ميدان تجاوز السلطة.
 -5يمكث ثثن للق ث ث اررات التنظيميث ثثة فث ثثي حث ثثاالت معينث ثثة أن تعث ثثدل أو تلغث ثثي
ق ث ثوانين عاديث ثثة وهث ثثي مث ثثا تسث ثثمى بث ثثالق اررات التث ثثي لهث ثثا قث ثثوة القث ثثانون،
أم ث ث ثثا القث ث ث ث اررات الفردي ث ث ثثة ف ث ث ثثال يمكنه ث ث ثثا تع ث ث ثثديل أو إلغ ث ث ثثاء القث ث ث ثوانين
العادي ثثة لك ث أثن له ثثا الح ثثق ف ثثي مخالفته ثثا مؤقتث ثاً عن ثثد الض ثثرورة ،إذ أن
القواعد العامة المجردة ال تعدل أو تلغى إال بقواعد مثلها(.)3

()7ينظثثثر:د .ماجث ثثد ارغ ثثب الحلث ثثو  ،الق ثثانون اإلداري ،مص ثثدر سثثثابق .ص .637د .مث ثثاهر
صالح عالوي  ،مصدر سابق .ص.751-759

()3ينظر :فارس عبد الرحيم حاتم ،المصدر سابق،ص. 31
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املطلب الثاني

التمييز بني القانون والقرار التنظيمي والنتائج املرتتبة
على ذلك

مما ال شك فيه أن الق اررات التنظيمية مجموعة من القواعد العامثة المجثردة لثذا
فأنهثثا تع ثثد تش ثريعات ثانوي ثثة بحسثثب المعي ثثار الموضثثوعي،وعليه ف ثثأن العمومي ثثة

والتجري ثثد تق ثثرب القواع ثثد التنظيمي ثثة م ثثن القواعث ثد القانوني ثثة وه ثثذا مم ثثا أدى إل ثثى

صعوبة التميز بينهما استناداً إلى المعيار المادي أو الموضوعي(.)7

ولثثذا فثثأن المعيثثار الشثثكلي هثثو المعيثثار الثراجح الثثذي يمكثثن األخثثذ بثثه فثثي

مثل هذه الحالة وبموجبه تكون العبرة في التمييز تعتمد على الجهة التثي صثدر

منها العمل(.)3

( )7ينظثثر :فثثي ذلثثك د .سثثامي جمثثال الثثدين  ،الل ثوائح اإلداريثثة وضثثمان الرقابثثة القضثثائية،
منش ثثأة المع ثثارف باالس ثثكندرية .7193،ص .33لق ثثد حاول ثثت ع ثثدة نظري ثثات التميي ثثز ب ثثين
القثثانون والقثرار التنظيمثثي ماديثاً ،فمثثن هثثذه المحثثاوالت نظريثثة القثثانون قاعثثدة عامثثة والتثثي

تتلخص في أن القانون هو الثذي يتضثمن قواعثد عامثة مجثردة .وقثد انتقثدت هثذه النظريثة

بأنها تتعارض مع المنطق والقانون الوضعي.

وقالث ثثت نظريث ثثة أخث ثثرى أن القث ثثانون يضث ثثع المبث ثثاد األساسث ثثية بينمث ثثا يقتصث ثثر دور الق ث ثرار
التنظيم ثثي عل ثثى وض ثثع األحك ثثام التفص ثثيلية والقواع ثثد الثانوي ثثة ،وق ثثد وج ثثه النق ثثد إل ثثى ه ثثذه
النظرية بأنه من الصعب التمييز بين المباد األساسية واألحكام التفصيلية .أما النظريثة

الثالثة فقد حاولت التمييز على أساس أن القانون هو مثا يتضثمن قاعثدة قانونيثة .ويقصثد
بالقاعدة القانونية هنا هي التي تؤدي إلى المساس بالمراكز القانونية لألفراد ،وقثد انتقثدت
هذه النظرية بأنها جانبت الصواب.
ينظر في تفصيل هذه النظريات د .محمود محمد حافظ  ،القرار االداري ،دراسة مقارنثة،
الجزء االول ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،بدون سنة طبع .1ص.711-791

( )3ينظر :د .خالد سماره الزغبي  ،مصدر سابق .ص .776-774د .سامي جمال الثدين
 ،اللث ث ثوائح اإلداري ث ثثة ،مص ث ثثدر س ث ثثابق .ص .36-33د .محم ث ثثود محم ث ثثد ح ث ثثافظ  ،القث ث ثرار
اإلداري ،مصدر سابق .ص.714
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فالقثثانون ه ثثو الثثذي يص ثثدر عثثن الس ثثلطة المختصثثة وه ثثي التش ثريعية أم ثثا

القرار التنظيمي فهو الذي تتواله السلطة التنفيذية.
ويترتب على هذا التمييز ما يأتي:

 -7إن الق ثثانون أس ثثمى م ثثن القث ثرار التنظيم ثثي ويعل ثثوه مرتب ثثة ف ثثي الت ثثدرج
القانوني ألن السلطة التشريعية أعلى مرتبة من السلطة التنفيذيثة ،

إذ أن األولى تعبر عن إرادة الشعب لذلك فهي األسمى(.)7

ويترتثثب علثثى سثثمو القثثانون وخضثثوع الق ثرار التنظيمثثي لثثه ،أن األخيثثر ال

يس ثثتطيع أن يع ثثدل فث ثثي الق ثثانون أو يلغي ثثه أو يعطلث ثثه أو ي ثثؤخر تنفي ثثذه وواال فقث ثثد
مشروعيته وأمكن الطعن به أمام القضاء ،أما القانون فله أن يعثدل أو يلغثي أو

يعطل القرار التنظيمي وله إيقثاف تنفيثذه

()3

 .وحتثى فثي ظثل التجديثد الثذي جثاء

ب ثثه الدس ثثتور الفرنس ثثي ع ثثام  7169فيم ثثا يخ ثثص العالق ثثة ب ثثين الق ثثانون والقث ثرار
التنظيمثي ،كمثثا سثنراه الحقث ًثا ،فثأن القثثانون احثثتفظ بقوتثه وبقثثي هثو األسثثمى عنثثد

اشث ثثتراكه مث ثثع الق ث ثرار التنظيمث ثثي فث ثثي نطث ثثاق واحث ثثد طالمث ثثا يصث ثثدر عث ثثن السث ثثلطة
التشريعية التي تعبر عن إرادة الشعب أو األمة ،عكس القث اررات التنظيميثة التثي

تصدر عن السلطة التنفيذية(.)2

( )7ينظث ثثر :د .بكث ثثر قبث ثثاني  ،القث ثثانون االداري ،دار النهضث ثثة العربي ث ثثة ،بث ثثدون سث ثثنة طبث ثثع.
ص .471وكذلك ينظر:
د .علث ثثي محمث ثثد بث ثثدير  ،مصث ثثدر سث ثثابق .ص .291د .ماجث ثثد ارغث ثثب الحلث ثثو  ،القث ثثانون

اإلداري ،مصدر سابق .ص. 634-632

( -)3ينظثثر-:د.السثثيد صثثبري  ،بحثثث فثثي سثثلطة عمثثل الل ثوائح ،مجلثثة المحامثثاة ،تصثثدرها
نقابثثة المحثثامين األهليثثة ،السثثنة الثانيثثة والعشثثرون ،العثثدد الثثثامن والتاسثثع والعاشثثر ،أبريثثل
ومايو ويونيو ،مطبعة حجازي ،القاهرة.7143 ،

( -)2ينظر :عبد الغني بسثيوني عبثد ا ، ،القضثاء اإلداري ،قضثاء االلغاء،منشثأة المعثارف
باالسكندرية ،7192،ص.31
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أن مثثا سثثبق ذك ثره يمثثثل القاعثثدة العامثثة واسثثتثناء علثثى هثثذه القاعثثدة فثثأن

هناك حاالت ينص عليها الدسثتور يمكثن أن ترقثى فيهثا القث اررات التنظيميثة إلثى

قوة القانون(.)7

أن القانون صثادر عثن السثلطة التشثريعية فهثو ال يخضثع للرقابثة
 3ث بما أ
إال فثثي الثثدول التثثي تأخثثذ بالرقابثثة علثثى دسثثتورية الق ثوانين ،وبعثثض هثثذه الثثدول
تأخذ بالرقابثة السياسثية دون القضثائية كفرنسثا ،إال أن النثوع األخيثر هثو األكثثر

فعالي ثثة ألن الرقابثثثة السياس ثثية أي السث ثثابقة عل ثثى ص ثثدور الق ثثانون يغلث ثثب عليهثثثا

الط ثثابع السياس ثثي وتك ثثون عرض ثثة لألهث ثواء الحزبي ثثة( ،)3م ثثن وجه ثثة نظ ثثر بع ثثض
الشراح ،كمثا أنهثا تقتصثر علثى مرحلثة إصثدار القثانون ممثا يثؤدي إلثى تحصثين
القانون بمجرد صدوره ،لذلك فإن غياب الرقابة القضائية على دستورية القثوانين

يؤدي إلى أن يصبح مبدأ علوية

الدستور نظرياً بحتاً ويتربثع القثانون علثى قمثة النظثام القانونيأكانثت رقابثة

قض ث ث ث ث ث ثثاء إداري وذل ث ث ث ث ث ثثك ف ث ث ث ث ث ثثي ال ث ث ث ث ث ثثدول ذات النظ ث ث ث ث ث ثثام القض ث ث ث ث ث ثثائي الم ث ث ث ث ث ثثزدوج
أم الرقابة أمام القضاء العادي في الدول ذات النظام القضائي الموحد .

وبالرغم من الثورة القانونيثة التثي جثاء بهثا الدسثتور الفرنسثي لعثام 7169

فثي المثثادة ( )21منثه والتثثي منحثت السثثلطة التنفيذيثة صثثالحية إصثدار القث اررات

المس ثثتقلة وم ثثا أثارت ثثه تج ثثاه العالق ثثة ب ثثين الق ثثانون والقث ثرار التنظيم ثثي (Lancer

) eglementareفثثأن مجلثثس الدولثثة الفرنسثثي قثثد حسثثم وبثثدون تثثردد الخثثالف

(-)7ينظثثر:د .سثثامي جمثثال الثثدين  ،اللثوائح اإلداريثثة ،مصثثدر سثثابق .ص .797د .سثثليمان
محمثثد الطمثثاوي  ،مصثثدر سثثابق .ص 412اله ثثامد .د .ماج ثثد ارغثثب الحل ثثو  ،القثثانون
اإلداري ،مص ثثدر س ثثابق .ص .634د .محم ثثود محم ثثد ح ثثافظ  ،القث ثرار اإلداري ،مص ثثدر

سابق .ص.796

( -)3ينظ ثثر  :د .إبث ثراهيم عب ثثد العزي ثثز ش ثثيحا  ،الق ثثانون الدس ثثتوري،الدار الجامعي ثثة للطباع ثثة
والنشر ،بيروت .7192،ص.327-331
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الفقهثثي الثثذي ثثثار بعثثد صثثدور الدسثثتور النافثثذ حثثول طبيعثثة الق ث اررات التنظيميثثة
المستقلة ومدى خضوعها للرقابة القضائية وذلك بقبول الطعن في هذه القث اررات

أمامه

()7

بوصفها تبقى ذات طبيعة إدارية على الرغم مما طث أر عليهثا مثن تغييثر

في ظل الدستور الجديد الذي أزال عنها تبعتيها للقانون(.)3

( )7وذلك في الحكم الصادر بتاريخ  .7151/3/73وكان قد أعلن مجلس الدولة بصورة

ضمنية عن خضوع الق اررات التنظيمية المستقلة للرقابة القضائية في حكم له بتاريخ

 ،7161/5/35وذلك بمناسبة نظره بطعن موجه ضد سلطة رئيس الدولة التشريعية
بصدد المستعمرات جاء فيه (أن كل سلطة الئحية ملزمة باحترام المباد

القانونية

العامة وخاصة تلك المستمدة من مقدمة الدستور ،حتى في حالة عدم وجود نصوص

تشريع د .سامي جمال الدين  ،اللوائح اإلدارية ،مصدر سابق .ص.714-712
( )3المصدرنفسه .ص.714
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املبحث الثاني

رقابة حمكمة القضاء االداري على القرارات االدارية
يقتضي مبدأ المشروعية خضوع الدولة وهيئاتها وأفرادها جميعاً ألحكام القانون
وأن ال تخرج عن حدودها ،فهذا المبدأ يقتضي أن تحترم اإلدارةأحكام القانون

فيما تصدره من ق اررات وأعمالواال فأن تلك األعمال والق اررات سوف تكون
معرضة للبطالن ن قبل القضاء الذي يفرض رقابته على تلك

اإلعمال

والق اررات ،بما له من والية على األشخاص العامة والخاصة،فمبدأ المشروعية

أو سيادة القانون هو أساس الرقابة القضائية(،)1ويعد القضاء المالذ األمن
لألفراد والهيئات على حد سواء نظ اًر لما يتمتع به القضاء من استقاللية
وح يادية ،ولما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجية يلتزم الجميع بتنفيذها
وأحترامها بما في ذلك اإلدارة ،فالقضاء سلطة مستقلة أناط بها الدستور مهمة

الفصل في المنازعات المعروضة أمامها(،)2ولكي تكتمل عناصر الدولة
القانونية البد من وجود تنظيم للرقابة القضائية على مختلف انواع السلطات
في الدولة،ث حيث تقوم بهذه المهمة المحاكم على أختالف أنواعها سواء كانت

عادية أم إدارية ،تبعاً لطبيعة النظام القضائي المعمول به في الدولة كأن يكون

( -)7ينظثثر :الثثدكتور طعيمثثة الجثثرف  :مبثثدأ المشثثروعية وضثوابط خضثثوع الدولثثة للقثثانون ،
مكتبثثة القثثاهرة الحديثثثة  ،مثثن دون سثثنة طبثثع  ،ص 71ومثثا بعثثدها  ،وكثثذلك الثثدكتور فثثاروق
أحمد خمثاس :الرقابثة علثى أعمثال اإلدارة  ،دار الكتثب للطباعثة والنشثر ،جامعثة الموصثل ،
 ، 7199ص ، 74 ، 72نقالً عن :نورس هادي وحيد السلطاني ،التنظيم القانوني لمجالس
المحافظثثات غيثثر المنتظمثثة فثثي اقلثثيم فثثي العراق،د ارسثثة مقارنثثة رسثثالة ماجسثثتير مقدمثثة الثثى

كلية القانون ،جامعة بابل،3171ص. 761
( -)3ينظر :المواد( )91،99،91من الدستور العراقي النافذ لعام . 3116
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نظام قضاء موحد أم نظام القضاء المزدوج( ،)1فهناك دول تأخذ بوحدة
القضاء ،حيث تكتفي بإنشاء هيئة قضائية واحدة وهي جهة القضاء العادي

،ويطلق على هذا النظام (بنظام القضاء الواحد او الموحد) ويعرف ايضاً
بالنظام االنكلوسكسوني نظ اًر ألسبقية انكلت ار في تطبيقه والتي تعد البلد األم

لهذا النظام ،وكذلك الواليات المتحدة األمريكية كما وسارت على هذا النهج

دوالً عدة(.)3

في حين انه هناك دول أخرى أخذت بمبدأ تخصص القضاء ،اذ يوجد الى
جانب القضاء العادي الذي يكون مختصاً بالفصل في المنازعات التي تنشأ
بين األفراد قضاءاً إدارياً يختص بالفصل في المنازعات التي تكون اإلدارةطرفاً
فيها ،وتعد فرنسا البلد االم لمثل هذا النظام ومهداً لهذا النظام(.)3
وبناءاً على ذلك فأننا سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب
االول رقابة محكمة القضاء االداري على الق اررات االدارية قبل صدور التعديل
الخامس رقم  71لسنة  3172لقانون مجلس شورى الدولة رقم  56لسنة
 7111المعدل ،بينما نتناول في المطلب الثاني اختصاص محكمة القضاء

( -)7ينظثر :د .مثازن ليلثو راضي،القضثاء اإلداري ،الطبعثثة األولثى  ،مطبعثة الحثاج هاشثثم،
اربيل  ، 3111 ،ص. 72
( -)3ينظ ثثر :د.إبث ثراهيم عب ثثد العزي ثثز ش ثثيحا:مباد وواحك ثثام القض ثثاء اإلداري اللبناني،ال ثثدار

الجامعية،بيروت ،7115،وكذلك د .أدم وهيب النداوي ،قانون المرافعات المدنية  ،بال مكثان

نشر ،بغداد ،7199 ،ص21

( -)2ينظ ثثر :د .أدم وهي ثثب الن ثثداوي ،المص ثثدر الس ثثابق ،ص،21وك ثثذلك ينظ ثثر ،م ثثازن ليل ثثو
راضي ،مصدر سابق ،ص . 56
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االداري على الق اررات االدارية بعد صدورالتعديل الخامس رقم  71لسنة 3172
لقانون مجلس شورى الدولة رقم  51لسنة  7111المعدل.

املطلب االول

رقابة حمكمة القضاء االداري على القرارات االدارية قبل
صدور التعديل اخلامس لقانون جمللس شورى الدولة رقم
( )71لسنة 3172
اصبح العراق من الدول ذات التنظيم القضائي المزدوج بموجب قانون التعديل
الثاني رقم  715لسنة  ،7191حيث انشأ هذا التعديل محكمة القضاء االداري
لتكون هيئة من هيئات مجلس شورى الدولة الى جانب مجلس االنضباط العام
او كما تسمى حاليا بث(محكمة قضاء الموظفين) وهي التسمية التي جاء بها
قانون التعديل الخامس رقم ( )71لسنة .)7( 3172
وقد أصبحت المحكمة هيئة من هيئات مجلس شورى الدول المشكل بموجب
القانون رقم  56لسنة  ،)2(7111لذا تكون هذه المحكمة أول محكمة قضاء

( -)7ينظر المادة ( )6من قانون التعديل الخامس رقم ( )71لسنة  3172لقانون مجلس شورى الدولة
رقم( )56لسنة . 7111
( -)3نصثثت المثثادة( )3مثثن قثثانون مجلثثس شثثورى الدولثثة المعثثدل بالقثثانون رقثثم  715لسثثنة  7191علثثى أنثثه((
يتكثثون المجلثثس مثثن الهيئثثة العامثثة وهيئثثة الرئاسثثة والهيئثثة الموسثثعة ومجلثثس االنضثثباط العثثام ومحكمثثة القضثثاء
الحاجة))،ع ثثدلت ه ثثذه الم ثثادة بموج ثثب الم ثثادة( )3م ثثن ق ثثانون
اإلداري وع ثثدد م ثثن الهيئ ثثات المتخصص ثثة حس ثثب
ُ
التعثثديل الخثثامس رقثثم( )71لسثثنة  3172لقثثانون مجلثثس شثثورى الدولثثة رقثثم  56لسثثنة 7111والتثثي نصثثت علثثى
:يلغى نص المادة( )3من القانون ويحل محلها مايأتي -:المادة -3-أوالً :يتكون المجلس من األتي-:

أ -الهيئة العامة ب -الهيئة الرئاسة ج -الهيئات المتخصصة د -المحكمة اإلداريثة العليثا ه ث  -محثاكم القضثاء
اإلداري د -محاكم قضاء الموظفين
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إداري أنشئت وتشكلت في بغداد(،)1بعد أن كان القضاء المدني هو الذي يتولى
النظر في الق اررات اإلدارية الصادرة عن الموظفين والهيئات الرسمية في
الدولة(،)2ومحكمة القضاء اإلداري هي الهيئة القضائية الثانية بجانب مجلس
االنضباط العام والذين يمارس مجلس شورى الدولة من خاللهما أختصاصاته
القضائية(.)3
لقثثد كثثان أنشثثاء محكمثثة القضثثاء اإلداري فثثي الع ثراق يمثثثل نقطثثة تحثثول فثثي
النظثثام القضثثائي الع ارقثثي ،وقثثد أتجهثثت نيثثه المشثثرع الع ارقثثي الثثى ضثثرورة أيجثثاد
القضاء اإلداري بصورة مستقلة عن القضاء العادي،لما لهذا القضاء مثن أهميثة
وخصوصثثية ف ثي حمايثثة مصثثالحالدولة والم ارفث ثثق العث ثامة وحســ سثثيرها ،فض ثالً
عمثثا يحقق ثثه ه ثثذا القض ثثاء م ثثن أهمي ثثة حماي ثثة حق ثثوق االفثثراد م ثثن تعس ثثف اإلدارة
وجورها والسيما أأذا ما أقدمت على أنتهاك تلك الحقوق مخالفة بذلك القانون(.)4
فقد حثدد قثانون مجلثس شثورى الدولثة رقثم  56لسثنة  7111اختصثاص محكمثة
القضثثاء اإلداري بثثالنظر فثثي صثثحة األوامثثر والقث اررات اإلداريثثة التثثي تصثثدر مثثن
( -)7وق ث د تشثثكلت محكمثثة القضثثاء اإلداري فثثي الع ثراق أنثثذاك فثثي بغثثداد ببيثثان وزيثثر العثثدل
رقث ث ثثم( )4ف ث ث ثثي ،7111/7/1ونش ث ث ثثر ف ث ث ثثي الجري ث ث ثثدة الرس ث ث ثثمية بع ث ث ثثددها الم ث ث ثثرقم( )2317ف ث ث ثثي
. 7111/7/33

( -)3ينظثثر :غثثازي اب ثراهيم الجنثثابي ،القضثثاء اإلداري فثثي الع ثراق ،بحثثث منشثثور فثثي مجلثثة
التشث ث ث ث ث ث ث ثريع والقض ث ث ث ث ث ث ثثاء ،الع ث ث ث ث ث ث ثثدد الرابع(تشث ث ث ث ث ث ث ثرين االول،تشث ث ث ث ث ث ث ثرين الثاني،ك ث ث ث ث ث ث ثثانون االول)
السنة،3111ص. 71
( -)2ينظثثر :د .ماجثثد نجثثم عيثثدان الجبثثوري ،النظثثام القثثانوني لثثدعوى اإللغثثاء فثثي الع ثراق،
دراسة مقارنة،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،جامعة النهرين،3111،ص. 11

(-)4ينظر :غازي ابراهيم الجنابي ،المصدر السابق،ص. 74
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ثاء علثثى طعثثن مثثن ذوي
المثثوظفين والهيئثثات فثثي دوائثثر الدولثثة والقطثثاع العثثام ،بنث ً
مصلحة معلومة وحالة وممكنثة ،ومثع ذلثك فالمصثلحة المحتملثة تكفثي أن كثان
هناك ما يدعوا الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن(.)1
ومث ثثن مالحظث ثثة نث ثثص عبث ثثارة(( صث ثثحة األوامث ثثر والق ث ث اررات اإلداريث ثثة) نجث ثثد انهث ثثا
تنص ثثرف بش ثثكل مباش ثثر ال ثثى معن ثثى المش ثثروعية وه ثثذا يعن ثثي ان رقاب ثثة القاض ثثي
تغط ثثي ك ثثل اش ثثكال مخالف ثثة الق ثثانون المتعلق ثثة ب ثثركن او اكث ثثر م ثثن ارك ثثان القث ثرار
االداري أي االختصاص والسبب والمحل والشكل والغرض

()3

( -)7ينظثثر :المثثادة(/1ثاني ثاً/د) مثثن قثثانون التعثثديل الثثثاني رقثثم( )715لسثثنة  7191لقثثانون

مجلثثس ش ثورى الدولثثة رقثثم 56لسثثنة ،7111وقثثد ُع ثدلت هثثذه المثثادة بموجثثب المثثادة( )6مثثن
قانون التعديل الخامس رقم( )71لسنة ، 3172و نصت على أنه(( رابعاً -:تخثتص محكمثة
القضاء اإلداري بالفصل في صحة األوامر والق اررات اإلدارية الفردية والتنظيمية التي تصثدر
عثثن المثثوظفين والهيئثثات فثثي الثثو ازرات والجهثثات غيثثر المرتبطثثة بثثو ازرة والقطثثاع العثثام التثثي لثثم

يع ثثين مرجعث ثاً للطع ثثن فيه ثثا بن ثثا ًء عل ثثى طل ثثب مص ثثلحة معلوم ثثة وحال ثثة وممكن ثثة ،وم ثثع ذل ثثك
فالمص ثثلحة المحتمل ثثة تكفثثثي أن يك ثثون هن ثثاك مثثثا ي ثثدعوا ال ثثى التخثثثوف م ثثن الح ثثاق الضثثثرر
بذويالشأن))،يالحظ بعضهم على هذا االختصاص الجديد بعد تعديله بالقانون اعاله ،انثه لثم
يش ثثمل ك ثثل المنازع ثثات اإلداري ثثة ف ثثي ح ثثين ك ثثان م ثثن الم ثثأمول أن يمت ثثد االختص ثثاص ليش ثثمل

المنازعثثات اإلداريثثة التثثي تثثدخل فثثي أختصثثاص القضثثاء اإلداري ،كمثثا تعارفثثت عليثثه القثوانين
المقارنثثة ومنهثثا منازعثثات العقثثود اإلداريثثة .للمزيثثد ينظثثر :د .غثثازي فيصثثل مهثثدي،ود .عثثدنان
عاجل عبيد ،القضاء اإلداري ،د .غازي فيصل مهثدي،ود .عثدنان عاجثل عبيثد ،القضثاء
اإلداري ،دار الوث ثثاق والكت ثثب القانوني ثثة ف ثثي المكتب ثثة الوطنية،الطبع ثثة الثاني ثثة ،بغ ثثداد3173 ،

،ص744و،746وكث ثثذلك ينظث ثثر :د .عصث ثثمت عبث ثثد المجيث ثثد بكث ثثر ،مجلث ثثس شث ثثورى الدولث ثثة،
(الماض ثثي ،الحاض ثثر ،المس ثثتقبل) ،المع ثثد والناش ثثر ص ثثباح ص ثثادق جعف ثثر االنب ثثاري ،بغ ثثداد،
،3111ص. 39

( -)3ينظر د .فاروق احمد خماس  ،محكمة القضاء االداري في ضوء القانون()715
لسنة ،7191مجلة العلوم القانونية  ،جامعة بغداد  ،المجلد التاسع ،العدد االول
والثاني،7111،ص. 321
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ويالحظ ان هذا النص غيثر واضثح فثي بيثان المعيثار لتمييثز القث اررات االداريثة
فقثثد اثيثثر جثثدل حثثول اختصثثاص محكمثثة القضثثاء االداري فهنثثاك مثثن يثثرى ان
رقابثثة محكم ثثة القضثثاء االداري ال تمت ثثد بثثأي ش ثثكل مثثن االش ثثكال الثثى القثث اررات
االدارية التنظيمية او كما سمينها (باألنظمة والتعليمات) في بدايثة بحثنثا عنثدما
عرفنا ما المقصود بالق اررات االدارية التنظيمية ،بل هي مقتصرة على القث اررات
االداريث ثثة الفردية،وقث ثثد أكث ثثدت محكمث ثثة القضث ثثاء االداري هث ثثذا االتجث ثثاه فث ثثي احث ثثد
ق ارراتهثا ،حيثثث ذهبثثت الثى ان اختصثثاص محكمثثة القضثاء االداري ينحصثثر فثثي
الغاء وتعديل الق اررات االدارية والتتعداها الى االنظمة والتعليمات(.)7
وق ثثد اص ثثدرت محكم ثثة القض ثثاء االداري والهيئ ثثة العام ثثة لمجل ثثس ش ثثورى الدول ثثة
ق اررات استبعدت فيها واليتها من النظر في صحة التعليمثات وهثي مثن القث اررات
االداري ثثة التنظيمية،ن ثثذكر منه ثثا عل ثثى س ثثبيل المث ثثال ال الحص ثثر قث ثرار المحكم ثثة
الم ثرقم (/55قضثثاء اداري )7111/فثثي  7117/1/71والثثذي جثثاء فيثثه(( ولمثثا
كان ثثت اختصاص ثثات ه ثثذه المحكم ثثة هث ثي النظ ثثر ف ثثي ص ثثحة القث ث اررات واألوام ثثر
والعالق ثثة له ثثا بالتعليم ثثات الت ثثي تص ثثدرها دوائ ثثر الدول ثثة والقط ثثاع الع ثثام فتك ثثون
الثث ثثدعوى واجبث ث ثثة الرد))،وكثث ثثذلك ق ث ث ثرار الهيئ ث ثثة العام ث ثثة لمجلث ث ثثس ش ث ثثورى الدولث ث ثثة
الم ث ثرقم(/9اداري/تمييث ثثز )16/فث ثثي  )7116 /7/36والث ثثذي جث ثثاء فيث ثثه(وحيث ان
الفقرة _ه_ من البند ثانيا من المادة السثابعة اعتبثرت مثن اسثباب الطعثن بوجثه
خ ثثاص ان يتض ثثمن االم ثثر او القث ثرار خالقث ثاً او مخالف ثثة للق ثثانون أو االنظم ثثة أو
( -)7ينظر :سينم صالح محمد  ،الرقابة القضائية على الق اررات االدارية التنظيمية في
العراق (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة كركوك،3172،ص49و. 41
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التعليمثثات وبثثذلك فثثأن التعليمثثات التكثثون مح ثالً للطعثثن امثثام تلثثك المحكمثثة ولثثو
اراد المشث ثثرع شث ثثمول اختصث ثثاص المحكمث ثثة النظث ثثر فث ثثي صث ثثحة السث ثثند القث ثثانوني
للتعليمات لنص على ذلك صراحة(.)7
وبعبثثارة ادق ان االختصاصثثات التثثي حثثددها المشثثرع لمحكمثثة القضثثاء االداري
تدول حول مفهوم اساسي ،هوالقرار االداري ومشروعيته

( )3

يتض ثثح م ثثن ذل ثثك ان القث ث اررات االداري ثثة التنظيمي ثثة التخض ثثع لرقاب ثثة محكم ثثة
القضثثاء االداري ،شثثانها فثثي ذلثثك شثثان القث اررات االداريثثة التنظيميثثة التثثي نصثثت
ق ث ثوانين كث ثثل مث ثثن المانيث ثثا وهولنث ثثدا ولوكسث ثثمبورك علث ثثى اسث ثثتبقائها خث ثثارج دعث ثثوى
االلغاء(.)2
اال انه على عكس ماموجود في العراق فأن الق اررات االدارية التنظيميثة فثي
كثثل مثثن فرنسثثا ومصثثر تخضثثع لرقابثثة القضثثاء اسثثوة بثثالق اررات الفرديثثة ا يجثثوز
الطعن بها باإللغاء بطريق مباشر خثالل الميعثاد القثانوني ثليس هثذا فحسثب بثل
يجوز الطعن فيها في بعض الحاالت طعناً مباش اًرث فيمكن الطعثن فثي القث اررات
االداري ثثة الفردي ثثة الص ثثادرة باالس ثثتناد مباشث ثرة ال ثثى قث ثرار اداري تنظيم ثثي مخ ثثالف
للقثثانون علثثى اسثثاس عثثدم مشثثروعية سثثندها القثثانوني ،وكثثذلك اذا تغيثثرت الحالثثة

( -)7ينظر :سينم صالح محمد ،المصدر نفسه ،نفس الصفحة .
( -)3ينظر :اسراء عبد الكريم الطالباني ،الطعن بأحكام محكمة القضاء االداري امام
المحكمة االتحادية العليا /رسالة ماجستير،جامعة السليمانية،3111،ص. 33

( -)2ينظر :د .غازي فيصل مهدي  ،الطعن في القرار االداري التنظيمي مجلة دراسات
قانونية  ،قسم الدراسات القانونية،بيت الحكمة  ،العدد ،7السنة  3111 ، 4ص. 17-11
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الواقعي ثثة الت ثثي نظمه ثثا القث ثرار االداري وامتنع ثثت االدارة ع ثثن تع ثثديلها بن ثثاءاً عل ثثى
طلب الطاعن  ،فبوسع الطاعن مهاجمة امتناع االدارة اإللغاء(.)7
لذلك نحن نرى ان حصر اختصاص محكمثة القضثاء االداري بثالق اررات الفرديثة
وامتناع النظر في الطعون المقدمة ضد الق اررات االداريثة التنظيميثة دون مسثو
قثثانوني ممثثا يثثؤدي الثثى انفثثالت حزمثثة هائلثثة مثثن الق ث اررات االداريثثة عثثن رقابثثة
المحكمة االمر الذي ينعكس سلباً على حقوق االفراد وحرياتهم.
علمث ثثا ان الطعث ثثن فث ثثي الق ث ث اررات االداريث ثثة التنظيميث ثثة او كمث ثثا تسث ثثمى(االنظمة و
التعليمثثات) امثثام محكمثثة القضثثاء االداري يحقثثق لألفثراد فوائثثد جمثثة قثثد ال يتمتثثع
بها الطاعن امام المحكمة االتحادية العليا ومن هذه المنثافع ،فثي وسثع الطثاعن
اقامة دعوى من دون انابة محام كما بأمكانه الغاء النظام وبأثر رجعي ،وكذلك
طلب التعويض ان كان له مقتضى كما ان حكم محكمة القضاء االداري يكثون
قثثابال للطعثثن لثثدى المحكمثثة االتحاديثثة العليثثا س ثواء اكثثان بالغثثاء الق ثرار ام بثثرد
الدعوى

()3

وبثثالرجوع الثثى نثثص المثثادة(/1ثانيثثا/د) نالحثثظ علثثى الثثنص أنثثه أسثثتعمل لفظثثي
األوامر والق اررات ،في حين أنهما مترادفان ويبدو ان المشرع أراد م ارعثاة العثرف
الذي درجت عليه دوائر الدولة بتسمية الق اررات اإلدارية باألمر اإلداري.
( -)4ينظر :سينم صالح محمد ،المصدر السابق ،ص. 67
( -)7ينظر  :سينم صالح محمد  ،المصدر السابق،ص . 61بموجب المادة  /3البند رابعاً/

ج) اصبحت احكام محكمة القضاء االداري يطعن بها امام المحكمة االدارية العليا بموجب

قانون التعديل الخامس رقم( )71لسنة  3172لقانون مجلس شورى الدولة رقم  56لسنة
. 7111
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كذلك الحظنا ايضاً من خالل التدقيق اختصاص محكمثة القضثاء االداري نجثد
انثثه يقتصثثر بثثالنظر فثثي صثثحة االوامثثر والق ث اررات االداريثثة فقثثط فثثي حثثين انثثه
هنالثثك الكثيثثر مثثن المنازعثثات االداريثثة اصثثبحت مثثن اختصثثاص جهثثات عديثثدة
هث ثثي محكمثثثة القضث ثثاء االداري والقضث ثثاء الع ثثادي والسث ثثلطات االداريث ثثة الرئاسث ثثية
واللجثثان والمجثثالس االداري ثثة وهثثذا االمثثر ين ثثال مثثن الفك ثرة االساس ثثية التثثي بن ثثي
عليهثثا القضثثاء االداري وهثثي ايجثثاد جهثثة قضثثائية مسثثتقلة عثثن القضثثاء العثثادي
تنظر في المنازعات االداريثة لمثا لهثا مثن طبيعثة متميثزة مثن المنازعثات المدنيثة
لذا ينبغي ان يكون ألختصاص محكمة القضاء االداري الوالية العامة في نظر
المنازعات االدارية جميعاً .
اما البند خامساً من المادة ( )1من قانون التعثديل الثثاني لقثانون مجلثس
شث ثثورى الدولث ثثة فقث ثثد اخث ثثرج مث ثثن اختصث ثثاص محكمث ثثة القضث ثثاء االداري الطعث ثثون
المتعلقة بما يأتي :
 _7اعمثثال السثثيادة ويعتبثثر مثثن اعمثثال السيادةالم ارسثثيم والقث اررات التثثي يصثثدرها
رئيس الجمهورية.
 _3الق ث اررات االداريثثة التثثي تتخثثذ تنفيثثذاً لتوجيهثثات رئثثيس الجمهوريثثة علثثى وفثثق
صالحياته الدستورية.
 _2الق اررات االدارية التي رسم القثانون طريقثاً للثتظلم منهثا او االعتثراض عليهثا
او الطعن فيها.

والذي يتضح من نصالبند( خامساً ) من المادة ( )1من قانون التعديل الثاني

لقانون مجلس شورى الدولة ما يأتي-:

 -7ان اختصاص المحكمة محثدود ومتواضثع الن القثانون حثددها بثالنظر
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فثثي صثثحة الق ث اررات االداريثثة التثثي لثثم يعثثين مرجثثع للطعثثن فيهثثا او لثثم
يرسث ثثم طريق ث ثاً للث ثثتظلم منهث ثثا او االعت ث ثراض عليهث ثثا علث ثثى حث ثثين هنث ثثاك
تشريعات عديدة زاخرة بالنصوص التي تحدد طرق للثتظلم مثن القث اررات
امام جهات ادارية او سلطات رئاسثية او لجثان قضثائية ممثا يفلثت هثذه
الق اررات من رقابة القضاء االداري ومن ثم يفثوت الهثدف االساسثي مثن
انشثثاء المحكم ثثة وه ثثو تثثوفير الض ثثمانة القض ثثائية فثثي مواجه ثثة س ثثلطات
االدارة.
 -3ان المشرع العراقي قد منع صراحة محكمة القضاء االداري من النظر
في المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة وفق وصفها العام الذي أستقر
عليه الفقه والقضاء االداري المقارن .وبوصفها الخاص المحدد(
بالمراسيم والق اررات) على حين كان يفترض أن يترك المشرع العراقي
لمحكمة القضاء األداري الحرية في تقرير وتكييف صفة أعمال
السيادة وفقاً للمعيار الذي تراه المحكمة في تمييزها ألعمال السيادة
عن غيرها من أالعماألالدارية.
 -2أن المشرع أضفى صفة أعمال السيادة على جميع المراسيم والق اررات
التي يصدرها رئيس الجمهورية االمر الذي يؤدي الى أستبعاد البعض
من تلك المراسيم والق اررات التي قد ال تتصف بصفة السيادة من
الطعن القضائي أذ ليس حتمياً أن يتصف جميعها بهذا الوصثفخاصثة
وأن لرئيثس الجمهورية سلطات واسعة ومتابعات يومية لكافة أالنشطة
في الدولة .مما قد ينتج منها أصدار كثير من الق اررات ذات الطبيعة
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إلدارية البحته وال ينطبق عليها وصف السيادة وتخضع بالتالي الى
الطعن القضائي أمام محكمة القضاء اإلداري .وهذا يعني ان المشرع
العراقي أتجه نحو توسيع نطاق أعمال السيادة على عكس ما أستقر
عليه الفقه والقضاء المقارن الذي يميل الى التضييق منها كلما كان
ذلك ممكناً.

املطلب الثاني

رقابة حمكمة القضاء االداري على القرارات االدارية بعد
صدور التعديل السابع لقانون جملس شورى الدولة رقم
()71لسنة 3172
ومن مطالعة نصوص قانون التعديل الخامس رقم  71لسنة 3172
المتعلقة بأختصاصات محكمة القضاء االداري نجد أن هذا التعديل لم يأتي
بشيء جديد فيما يتعلق بتوسيع أختصاصات هذه المحكمة وكل ماجاء فيه
بهذا الخصوص هو توسيع مفهوم الق اررات االدارية الخاضعة للرقابة حيث
نصت المادة السابعة فقرة رابعاً على أن (( تختص محكمة القضاء االداري
بالفصل في صحة األوامر والق ار ارت االدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر
عن الموظفين والهيئات في الو ازرات.)7())...
وذهب البعض بهذا الصدد ان وصف الق اررات االدارية الخاضعة لرقابة
محكمة القضاء االداري بأنها فردية وتنظيمية فيه نوع من التزيد النه من
( -)7حيث كان النص القديم بموجب قانون التعديل الثاني رقم  715لسنة . 7191
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المعلوم ان تكون الق اررات من حيث االشخاص المخاطبين بها فردية او
تنظيمية ،بينما ذهب البعض االخر بالقول ان اختصاص محكمة القضاء
االداري اعاله جاء مطلقاً لم يقيد،وعاماً لم يخصص،لذلك فأنه يشمل القرار
االداري بنوعيه الفردي والتنظيمي ،وربما أراد المشرع من وراء ذلك ازالة اللبس
الذي كانت تقع فيه محكمة القضاء االداري التي كانت ترفض النظر في
دعاوي االلغاء المنصبة على الق اررات التنظيمية وقصرها على الق اررات الفردية
منها فقط(.)7
ومن جانب أخر هناك جملة من االختصاصات قد أخرجت من والية
محكمة القضاء االداري ويمكن اجمالها بالنقاط االتية-:
اوالً -:التختص محكمة القضاء االداري بالنظر في دعاوى التعويض التي
يرفعها االفراد المتضررين من الق اررات االدارية غير المشروعة أذا مارفعت
بشكل مستقل عن دعوى االلغاء.

(-)7ينظر :د .وسام صبار العاني ،تطور الرقابة القضائية في العراق في ظل قانون
التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة  ،بحث منشور على االنترنت وعلى الرابط
االلكتروني االتي www.jcolaw.uobaghdad.edu.iq :تاريخ الزيارة 3176/1/7

.وكذلك ينظرد .محمود خلف الجبوري ،القضاء االداري في العراق،الطبعة الثانية،دار
المرتضى ،بغداد ، 3174،ص. 11
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ثانياً -:التنظر المحكمة في دعاوى المسؤولية التقصيرية التي ترفع على
االدارة نتيجة ألعمالها المادية لتي تسبب ضر اًر لألفراد حيث الزال القضاء
العادي هو المختص بنظرها(.)7
ثالثاً -:التختص محاكم القضاء االداري في النظر بمنازعات العقود االدارية
تاركاً اياها للقضاء العادي في حين ان هذا االختصاص ينعقد للقضاء االداري
السيما في الدول التي يوجد فيها مثل هذا القضاء مثل فرنسا ومصر ،لما لهذه
العقود من خصائص تميزها عن العقود المدنية(.)3
رابعاً -:والتختص كذلك محكمة القضاء االداري بالنظر في صحة األوامر
والق اررات االدارية التي رسم القانون لها مرجعاً للطعن بها(.)2
خامساً -:التخضع الختصاص محكمة القضاء االداري الق اررات االدارية
الصادرة من المنظمات المهنية حيث ان هذه المنظمات تخرج من نطاق دوائر
الدولة والقطاع العام وان العاملين فيها ال يعدون من الموظفين(.)4لذلك كان
( -)7ينظر:علي سعد عمران ،القضاء االداري  ،دروس في القضاء االداري العراقي
المقارن ،بغداد،3119 ،ص.714
( -)3ينظر:د .عبد اللطيف نايف ،أختصاصات القضاء االداري بين االطالق والتقييد
بحث مقدم الى المؤتمر الثاني لرؤوساء المحاكم االدارية في الدول العربية المنعقد في دولة

االمارات العربية عام ، 3173منشور على االنترنت وعلى الموقع االلكتروني االتي-:
 1www.carjj.orgتاريخ الزيارة . 3176/1/6
( -)2ينظر :حيث نستخلص هذا المنع ضمن المادة  -1اوالً عندما نصت على (( تختص
محكمة القضاء االداري بالفصل في صحة األوامر والق اررات الفردية والتنظيمية ...التي لم

يعين مرجعاً للطعن بها)).

( -)4ينظر :د.عصمت عبد المجيد ،مجلس الدولة،ط،7دار الكتب العلمية ،ط،7دار الكتب
العلمية ،بيروت ، 3177،ص . 271
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نص المادة ( /1ثانياُ/د) من قانون التعديل الثاني رقم  715لسنة 7191
واضحاً وهو(تختص محكمة القضاء االداري النظر في صحة األوامر والقرات
التي
تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي))...
اخرجت تلك الق اررات اعاله من اختصاص محكمة القضاء االداري.
وبالتالي ُ
والمتأمل للتشريعات العراقية نجد انها تسعى دائما الى تضييق نطاق
اختصاص محكمة القضاء االداري من خالل اسناد حل المنازعات الناشئة
عنها الى لجان

ومجالس ادارية أو شبه قضائية والقضاء العادي ممثالً
()7

بمحكمة البداءة ومحكمة التمييز

وعليه يكون الجزء األعظم من نشاط

السلطة االدارية خارج اطار رقابة محكمة القضاء االداري وتختص النظر فيها
جهات عدة ومن ابرز االمثلة على ذلك قانون االصالح الزراعي رقم  71لسنة
 7111وقانون االستهالك رقم  73لسنة  7191وقانون ضريبة الدخل رقم 72
لسنة  7193وقانون و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي رقم  41لسنة
.)3(7199

( -)7ينظر :د.عصام البرزنجي  ،مجلس شورى الدولة وميالد القضاء العراقي ،مجلة العلوم القانونية
والسياسية  ،جامعة بغداد  ،المجلد ، 4العدد األول والثاني، 7196 ،ص. 66
( -)3ينظر:د .محمد علي جواد ،القضاء االداري ،بغداد ،ب ،ت ،ص ،22ومن ابرز االمثلة على هذه
اللجان لجنة شؤون المتقاعدين المشكلة بموجب قانون التقاعد الموحد رقم  31لسنة  3115ومحكمة الخدمات
المالية المشكلة بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم  65لسنة  3114ولجنة المسائلة والعدالة المشكلة
بموجب القانون رقم  71لسنة . 3119
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ونحن نرى ان االبقاء على هذه اللجان المجالس االدارية او شبه قضائية الى
جانب القضاء االداري والتي لها صالحية حسم المنازعات بشكل نهائي
ومستقل يقلل من أهمية وجود محكمة القضاء االداري والهدف الذي انشأت
من اجله المحكمة  ،فضالً عن ذلك فان التعديل الخامس رقم ( )71لسنة
 3172قد انشأ محكمة اخرى الى جانب محكمة القضاء االداري وهي محكمة
قضاء الموظفين والتي يمكن ان تساهم الى جانب محكمة القضاء االداري في
حسم الكثير من القضايا والمنازعات الوارد ذكرها اعاله.
لذلك ندعوا المشرع الى ضرورة انهاء دور تلك اللجان طالما ان التعديالت
القانونية قد انصبت لصالح القضاء االداري في العراق وما انشئه التعديل
الخامس رقم()71لسنة  3172من مجموعة من المحاكم التي يمكن ان تساهم
بشكل كبير في حسم تلك االمور والقضايا اعاله.
وقد صدرت قوانين في السنوات االخيرة وسعت بموجبها اختصاصات
محكمة القضاء االداري وابرز األمثلة على هذه القوانين هي-:
 -7تختص محكمة القضاء االداري بالنظر في الدعاوى الناشئة عن
تطبيق قانون الجنسية رقم  35لسنة .3115
 -3ماتضمنه قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  37لسنة
 3119في منح محكمة القضاء االداري النظر في الطعون المقدمة
من رؤوساء الوحدات االدارية واعضاء مجالس المحافظات واالقضية
والنواحي عند انهاء عضويتهم(.)7
( -)7ينظر :المادة  ،5الفقرة ثالثاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 37
لسنة  3119المعدل.
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 -2النظر بالطعون المتعلقة بق اررات حل مجالس المحافظات والمجالس
()7

المحلية

 -4وكذلك تختص محكمة القضاء االداري في النظر بالق اررات الصادرة
بمنح ت ارخيص االستثمار بموجب المادة  31من نظام االستثمار رقم
 3لسنة. 3111
 -6النظر في الطعون المتعلقة بشروط اعتماد المكاتب االستثمارية
والخبرات في مجال حماية البيئة بموجب تعليمات حماية البيئة رقم 7
لسنة . 3177
وقد وضع الدستورالعراقي النافذ لعام  3116حداً لمسألة تحصين
االعمال والق اررات من الطعن عندما نص في المادة ( )711منه على
أن (( يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري
من الطعن)) ،وبموجب هذا النص الدستوري يصدر المشرع قانون
الغاء النصوص القانونية التي تمتنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم
 71لسنة  3116اال انه استثنى عدداً من القوانين منها قانون و ازرة
()3

التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والضريبة

.

(-)7ينظر :المادة ( ) 1من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم  71لسنة . 3172

( -)3حيث نصت المادة( ) 7على ان(( تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والق اررات الصادرة من مجلس

قيادة الثورة (المنحل) اعتبا اًر من  7159 /1 / 71لغاية  3112/4/1التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى
الناشئة عن تطبيق القوانين ،))...ونصت المادة ( ) 2منه على أن (( تستثنى قوانين و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

وو ازرة التربية والضرائب وق اررات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام هذا القانون))،القانون منشور في جريدة

الوقائع العراقية بالعدد  4177في  . 3116/73/33وهذا االستثناء يتعارض مع نص المادة ( )711من الدستور العراقي
والتي نص ت على ((يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن))
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واتساقاً مع هذه النصوص الدستورية والقانونية فقد الغى المشرع في
قانون التعديل الخامس رقم  71لسنة  3172لقانون مجلس شورى
الدولة تحصين اعمال السيادة و ا
القررات االدارية التي تتخذ تنفيذاً
لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي كان ينص عليها قانون التعديل
الثاني رقم  715لسنة .)7(7191
وفي تطور تشريعي جديد صدر التعديل االول رقم  2لسنة
 ،)3(3176وبتقديرنا سيوسع ذلك من اختصاص محكمة القضاء
االداري كون المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين سالفة الذكر
تمثل في الواقع منازعات ادارية لذلك ينبغي ان تخضع لوالية محكمة
القضاء االداري وهو مسلك محمود من المشرع.

( -)7حيث كانت المادة  -1فقرة خامساً الملغية تنص على أن ((التختص محكمة القضاء
االداري بالنظر في الطعون المتعلقة بمايأتي:

أ -اعمال السيادة وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والق اررات التي يصدرها رئيس
الجمهورية.
ب -القارات االدارية التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاص للدستور.

ج_ الق اررات االدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها او االعتراض عليها او الطعن
فيها.

( -)3حيث نصت المادة ( )7منه على أن (( يلغى نص المادة ( )2من قانون الغاء
النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم  71لسنة  3116وتسري
احكام هذا القانون بأثر رجعي))  ،منشور في جريد الوقائع العراقية ،العدد  4264في 3
اذار . 3176
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اخلامتة

بعد ان انتهينا من حبثنا هذا توصلنا اىل جمموعة من

االستنتاجات والتوصيات وهي كاالتي-:

 -7ان تقسيم الق اررات االدارية يتمحور في شكلين هما الق اررات االدارية

الفردية والق اررات االدارية التنظيمية،وحسنناً فعل المشرع العراقي عندما

ازال الغموض بخوص توضيح تلك الق اررات.

 -3الق اررات اإلدارية ليست ذات طبيعة واحدة فهي مختلفة من حيث
اثثار ،أو الشكل أو من حيث مدى خضوعها للرقابة القضائية ولما
كان االختالف بين هذه الق اررات على وفق األعتبارات المذكورة أدى

ذلك إلى اختالف األحكام والقواعد التي تستند عليها .

 -2إن تقسيم الق اررات اإلدارية إلى تنظيمية وفردية وبالرغم من تعلقه
يعد أهم تقسيم
بموضوع البحث إال أنه من جهة أخرى أ
اإلدارية .

للق اررات

 -4تتميثثز الق ث اررات اإلداريثثة التنظيميثثة مثثن الق ث اررات الفرديثثة مثثن النثثاحيتين
الموضثثوعية والشثثكلية .فمثثن الجانثثب الموضثثوعي أن الق ثرار التنظيمثثي
يؤدي إلى خلق مراكز قانونية موضوعية بينما يؤدي القرار الفردي إلى
التثثأثير فثثي الم اركثثز القانونيثثة الخاصثثة أو الذاتيثثة التثثي تنشثثأ مثثن خثثالل
تطبيق القواعد القانونية أو التنظيمية.
 -6كثثان اختصثثاص محكمثثة القضثثاء االداري محصثثو ار بثثالق اررات االداريثثة
الفرديثة وامتناعثثه النظثر فثثي الكثيثر مثثن الطعثون المقدمثثة علثى القث اررات
االدارية التنظيمية االمر الذي ادى الى خروج الكثيثر مثن تلثك القث اررات
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ع ثثن رقاب ثثة محكم ثثة القض ثثاء االداري االم ثثر ال ثثذي انعك ثثس سث ثلباً عل ثثى
حقوق االفراد وحرياتهم.

 -5ان قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم  71لسنة
 3172قد جاء بشي جديد بخصوص توسيع مفهوم الق اررات االدارية

الخاضعة لرقابة محكمة القضاء االداري من خالل تصنيفها الى

ق اررات ادارية فردية وتنظيمية.

 -1على الرغم من تطور اختصاص محكمة القضاء االداري في هذا
التعديل الى انه ومن جانب أخر هناك جملة من االختصاصات قد
أخرجت من والية محكمة القضاء االداري ومنها

 -9دعاوى التعويض التي يرفعها االفراد المتضررين من الق اررات االدارية

غير المشروعة أذا مارفعت بشكل مستقل عن دعوى االلغاء،وكذلك

التنظر المحكمة في دعاوى المسؤولية التقصيرية التي ترفع على

االدارة نتيجة ألعمالها المادية لتي تسبب ضر اًر لألفراد حيث الزال
القضاء العادي هو المختص بنظرها وايضاً ال تختص محاكم القضاء

االداري في النظر بمنازعات العقود االدارية تاركاً اياها للقضاء العادي
في حين ان هذا االختصاص ينعقد للقضاء االداري السيما في الدول

التي يوجد فيها مثل هذا القضاء ،لما لهذه العقود من خصائص تميزها
عن العقود المدنية وكذلك التنظر محكمة القضاء االداري بالنظر في

صحة األوامر والق اررات االدارية التي رسم القانون لها مرجعاً للطعن

بها
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املقرتحات

 -7نقترح على المشرع من تعديل نص المادة  1فقرة  4بجعل اختصاص
محكمة القضاء االداري الوالية العامة ليشمل جميع المنازعات االدارية

التي تدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء االداري ومن ضمنها

العقود االدارية ...الخ فذلك اضمن لفعالية رقابة محكمة القضاء
االداري .

 -3نقترح على المشرع الحد من عمل اللجان االدارية او تقليص دورها
بخصوص حل اغلب المنازعات االدارية المناطة بها وجعل االمر

مختصاً بمحكمة القضاء االداري وتوسيع نطاقها.

 -2ندعوا المشرع الى ضرورة تقليص او انهاء عمل المجالس واللجان
واالدارية وشبه القضائية بخصوص دورها في نظر بعض المنازعات
التي هي من اختصاص محكمة القضاء االداري في االصل .

 -4ندعوا المشرع الى ضرورة تفعيل نص المادة ( ) 711من الدستور
العراقي والتي منعت من تحصين أي عما او قرار اداري من الطعن
وجعلها سياق عمل متبع للحيلولة دون خرق الدستور بخصوص تفعيل

رقابة محكمة القضاء االداري على تلك الق اررات.

 -5ندعوا المشرع الى ضرورة تفعيل التشكيل الجديد لمحاكم القضاء

االداري التي استحدثت بموجب التعديل الخامس رقم  71لسنة 3172
كمحكمة قضاء الموظفين والمحكمة االدارية لضمان تفعيل مبدا

المشروعية في الرقابة على الق اررات االدارية وضرورة التزام الجميع
بهذا المبدأ.

 -6ندعوا المشرع بأن من الضروري ألغاء جميع هذه النصوص التي
ترسم طريقا خاصا للطعن في القرار االداري والنص صراحة على
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اختصاص محكمة القضاء االداري في النظر بالطعون التي تقدم
بشأن جميع القرارت االدارية دون أستثناء .والتي لم يعين مرجع

قضائي للطعن فيها.
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املصادر

 -7د .أعثثاد حمثثود القيسثثي ،الثثوجيز فثثي القثثانون اإلداري ،الطبعثثة األولثثى ،دار األوائثثل
للطباعة والنشر ،عمان .7119
 -3د .إبراهيم عبثد العزيثز شثيحا  ،القثانون الدسثتوري،الدار الجامعيثة للطباعثة والنشثر،
بيروت.7192،

 -2د.إبث ث ث ثراهيم عب ث ث ثثد العزي ث ث ثثز ش ث ث ثثيحا،مباد وواحك ث ث ثثام القض ث ث ثثاء اإلداري اللبناني،ال ث ث ثثدار
الجامعية،بيروت. 7115،

 -4د .أدم وهيب النداوي ،قانون المرافعات المدنية  ،بال مكان نشر ،بغداد. 7199 ،

 -6د .بكثثر القبثثاني  ،القثثانون اإلداري ،الناشثثر دار النهضثثة العربيثثة ،القثثاهرة ،بثثال سثثنة
طبع.
 -5د .ثثثروت بثثدوي ،تثثدرج الق ث اررات اإلداريثثة ومبثثدأ المش ثثروعية ،الناشثثر دار النهضثثة
العربية.7111 ،
 -1د .خالثثد سثثمارة الزغبثثي  ،الق ثرار اإلداري بثثين النظريثثة والتطبيثثق (د ارسثثة مقارنثثة)،
الطبعة الثانية ،الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.7111 ،

 -9سليمان محمد الطماوي  ،النظريثة العامثة للقث اررات االداريثة  ،د ارسثة مقارنة،الطبعثة
الخامسة،دار الفكر العربي،القاهرة.7194،
 -1د .سامي جمال الدين  ،اللوائح اإلدارية وضمان الرقابة القضائية ،منشأة المعثارف
باالسكندرية.7193،

 -71عب ثثد الغن ثثي بس ثثيوني عب ثثد ا ، ،القض ثثاء اإلداري ،قض ثثاء االلغاء،منش ثثأة المعث ثارف
باالسكندرية ،7192،ص.31
 -77د1طعيم ثثة الج ثثرف  :مب ثثدأ المش ثثروعية وضث ثوابط خض ثثوع الدول ثثة للق ثثانون  ،مكتب ثثة
القاهرة الحديثة  ،من دون سنة طبع .

 -73د.عصثثام البرزنجثثي  ،مجلثثس شثثورى الدولثثة ومثثيالد القضثثاء الع ارقثثي ،مجلثثة العلثثوم
القانونية والسياسية  ،جامعة بغداد  ،المجلد ، 4العدد األول والثاني. 7196 ،
 -72د .عصث ثثمت عبث ثثد المجي ث ثثد بكث ثثر ،مجلث ثثس ش ث ثثورى الدول ث ثثة( ،الماض ث ثثي ،الحاض ث ثثر،
المستقبل) ،المعد والناشر صباح صادق جعفر االنباري ،بغداد. 3111 ،
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 -74د .عصثثمت عبثثد المجيثثد ،مجلثثس الدولثثة،ط،7دار الكتثثب العلميثثة ،ط،7دار الكتثثب
العلمية ،بيروت. 3177،
 -76علي سعد عمران ،القضاء االداري  ،دروس في القضثاء االداري الع ارقثي المقثارن،
بغداد. 3119 ،

 -75د .علثثي محمثثد بثثدير ،أنثواع الق ث اررات اإلداريثثة ،مجلثثة القثثانون واالقتصثثاد ،تصثثدرها
هيئة القانون واالقتصاد في جامعة البصرة ،العددان ( )4-2السنة الثانية. 7111 ،
 -71د .علي محمد بدير ود .عصام عبد الوهاب البرزنجي زد.مهدي ياسين السالمي ،
مباد واحكام القانون االداري ،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،بغداد. 7112،

 -79د.غثثازي فيصثثل مهثثدي،ود .عثثدنان عاجثثل عبيثثد ،القضثثاء اإلداري ،دار
الوثاق والكتب القانونية في المكتبة الوطنية،الطبعة الثانية ،بغداد3173 ،

 -71غثثثازي ابث ثراهيم الجن ثثابي ،القض ثثاء اإلداري ف ثثي العث ثراق ،بح ثثث منشثثثور ف ثثي مجلث ثثة
التشريع والقضاء ،العدد الرابع(تشرين االول،تشرين الثاني،كانون االول) السنة. 3111
 -31الثثدكتور فثثاروق أحمثثد خمثثاس :الرقابثثة علثثى أعمثثال اإلدارة  ،دار الكتثثب للطباعثثة
والنشر ،جامعةالموصل . 7199 ،
 -37د .ماهر صالح عالوي  ،القرار االداري،دار الحكمة للطباعة والنشر.7117،
 -33د.م ثاهر صثثالح عثثالوي الجبثثوري ،مبثثادي القثثانون االداري (د ارسثثة مقارنة)،المكتبثثة
القانونية ،بغداد ،بدون سنة طبع.

 -32د.مازن ليلو راضي،القضاء اإلداري ،الطبعة األولى  ،مطبعثة الحثاج هاشثم ،اربيثل
3111 ،
 -34د .ماجد راغب الحلو  ،القانون اإلداري  ،دار المطبوعات الجامعية  ،االسكندرية،
.7114

 -36محسثثن خليثثل  ،النظثثام الدسثثتوري فثثي مصثثر والجمهوريثثة العربيثثة المتحثثدة ،الطبعثثة
األولى ،الناشر منشأة المعارف باإلسكندرية.7161 ،
 -35د.محمد علي جواد ،القضاء االداري ،بغداد ،ب ،ت .
 -31د .محمود محمد حافظ  ،القرار االداري ،دراسة مقارنة ،الجزء االول ،دار النهضة
العربية  ،القاهرة  ،بدون سنة طبع.
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 -39د .محمث ث ثثود خلث ث ثثف الجبث ث ثثوري ،القضث ث ثثاء االداري فث ث ثثي العراق،الطبعث ث ثثة الثانيث ث ثثة،دار
المرتضى ،بغداد. 3174،

ً
ثانيا :البحوث املنشورة
 -7د.السثثيد صثثبري  ،بحثثث فثثي سثثلطة عمثثل الل ثوائح ،مجلثثة المحامثثاة ،تصثثدرها نقابثثة
المحثثامين األهليثة ،السثثنة الثانيثثة والعشثثرون ،العثثدد الثثثامن والتاسثثع والعاشثثر ،أبريثثل

ومايو ويونيو ،مطبعة حجازي ،القاهرة.7143 ،
ً
ثالثا :الرسائل اجلامعية

 -7ماجثثد نجثثم عيثثدان الجبثثوري ،النظثثام القثثانوني لثثدعوى اإللغثثاء فثثي الع ثراق ،د ارسثثة
مقارنة،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،جامعة النهرين. 3111،

 -3نورس هادي وحيد السلطاني ،التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غيثر المنتظمثة
في اقليم في العراق،دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى كليثة القثانون ،جامعثة
بابل. 3171
 -2فثثارس عبثثد الثثرحيم حثثاتم ،حثثدود رقابثثة القضثثاء االداري علثثى القث اررات التثثي لهثثا قثثوة
القانون  ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،الجامعة المستنصرية. 3111،

 -4سينم صالح محمد  ،الرقابة القضثائية علثى القث اررات االداريثة التنظيميثة فثي العثراق
(دراسة مقارنة) رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة كركوك.3172،
 -6اسراء عبد الكريم الطالباني ،الطعن بأحكام محكمثة القضثاء االداري امثام المحكمثة
االتحادية العليا /رسالة ماجستير،جامعة السليمانية. 3111،

ً
ثالثا-:مواقع االنرتنت
 -7د.عبثثد اللطيثثف نثثايف ،أختصاصثثات القضثثاء االداري بثثين االطثثالق والتقييثثد ،بحثثث
مقدم الى المثؤتمر الثثاني لرؤوسثاء المحثاكم االداريثة فثي الثدول العربيثة المنعقثد فثي

دولة االمارات العربية عام ، 3173منشور على االنترنت وعلى الموقع االلكتروني
االتي1www.carjj.org -:
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د .وسام صبار العاني ،تطور الرقابة القضثائية فثي العثراق فثي ظثل قثانون التعثديل
الخثثامس لقثثانون مجلثثس شثثورى الدولثثة  ،بحثثث منشثثور علثثى االنترنثثت وعلثثى الثرابط

االلكتروني االتيwww.jcolaw.uobaghdad.edu.iq :

ً
رابعا-:القرارات القضائية
 -1وذلثثك ف ثثي الحك ثثم الصثثادر بت ثثاريخ  .7151/3/73وك ثثان ق ثثد أعلثثن مجلثثس الدول ثثة
بصورة ضمنية عن خضوع القث اررات التنظيميثة المسثتقلة للرقابثة القضثائية فثي حكثم

لثثه بت ثثاريخ  ،7161/5/35وذل ثثك بمناس ثثبة نظث ثره بطع ثثن موج ثثه ض ثثد س ثثلطة رئ ثثيس

الدولة التشريعية بصدد المستعمرات .
 -2بغداد ببيان وزير العدل رقم( )4في . 7111/7/1
 -3القث اررات الصثثادرة مثثن مجلثثس قيثثادة الثثثورة (المنحثثل) اعتبثثا اًر مثثن 7159 /1 / 71
لغاية . 3112/4/1
ً
خامسا-:التشريعات والقوانني العراقية
 -7الدستور العراقي النافذ لعام . 3116
 -3قانون مجلس شورى الدولة المعدل بالقانون رقم  715لسنة . 7191
 -2قانون التعديل الثاني رقم( )715لسثنة  7191لقثانون مجلثس شثورى الدولثة رقثم56
لسنة . 7111
 -4من قانون التعديل الخامس رقم( )71لسنة  3172لقانون مجلس شورى الدولة رقثم
 56لسنة . 7111

-5
 -6بموجب قانون التقاعد الموحد رقم  31لسنة . 3115
 -1قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم  37لسنة  3119المعدل .
 -8قانون لجنة المسآلة والعدالة رقم  71لسنة . 3119
 -9التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم  71لسنة . 3172
قانون البنك المركزي العراقي رقم  65لسنة 3114
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ً
سادسا  :الدوريات
 -7جريدة الوقائع ذي العدد ( )2317في . 7111/7/33
 -3جريدة الوقائع العراقية بالعدد  4177في . 3116/73/33

جريد الوقائع العراقية ،العدد  4264في  3اذار  . 3176جامعة كركوك
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الملخص

لكي تمارس السلطة االدارية نشاطها االداري فأنه يتحتم عليها اصدار
العديد من الق اررات االدارية المختلفة والتي تتمكن من خاللها من
تنظيم المسائل الموكلة اليها سواء كانت هذه الق اررات ق اررات ادارية

فردية او كانت ق اررات ادارية تنظيمية ،وتعد هذه الق اررات سالحاُ

خطي ار بيد السلطة االدارية نظ اًر لما تتمتع به من قوة القانون االمر
الذي قد يعرض يه حقوق االفراد وحرياتهم للخطر  ،االمر الذي

يستلزم توافر ضمانات عند لجوء االدارة الى اصدار مثل هكذا ق اررات

،ولعل الضمانة االكثر فاعلية بهذا الصدد هي الرقابة القضائية

وبالتحديد رقابة محكمة القضاء االداري على تلك الق اررات نظ اًر لما
تتميز به تلك الرقابة من فاعلية بهذا الخصوص.
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Abstract
To exercise administrative authority activity
administrative, it is incumbent upon the issuance of
many different administrative decisions, which can
in which to organize matters entrusted to it whether
these decisions were individual administrative
decisions or were administrative decisions of
regulatory and prepares these decisions a dangerous
weapon, however, administrative authority because
of its of the force of law, which may expose Yeh
rights and freedoms of individuals at risk, which
requires the availability of collateral at the resort
administration to issue such a decisions, and perhaps
the most guarantee effectiveness in this regard is the
judicial oversight, specifically Administrative Court
control over those decisions due to the characteristic
of such control of effectiveness in this regard.
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