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 اىغالنث:   

يتعػرض البحػ  ٞنشػكلة كبػًنة يػتظلم منهػا الك ػًن كهػ  أف تػرؾ القػرار االدارم اٞن ػالف للقػانوف نافػػ ان 
كمرتبان آثار  القانونية ه  مشكلة يف غاية اال٨نية ألن  سػوؼ ينشػأ عػن ذلػك تبعػات قانونيػة ك ػًنة ألنػ  مػا 

  أف دعػول االلغػاء أك مػا تسػم  بػدعول ْنػاكز حػد السػلطة بأ ػا دعػول يبىن عل  باطل فهو باطل ُنيػ
قضائية ترف  للمطالبة بالغاء أك اعداـ قرار إدارم ٢نالف للقانوفع فتعد الغاية األساسية من دعول اإللغاء 
هػػ  ٓنقيػػ  مبػػدأ اٞنشػػركعية أم أف اٞنشػػركعية ت كػػد علػػ  توافػػ  التصػػرفات الػػي تصػػدر مػػن سػػلطات دكلػػة 

يهػػا مػػ  قواعػػد قانونيػػة موضػػوعية سػػابقان كبعبػػارة أخػػرل يعػػين أف القػػانوف بكافػػة أنػػواع قواعػػد  سػػواء  كمواطن
كانت دستورية أـ عادية أـ فرعية ٩ن  أف يطب  بصفة عامة عل  اٛنمي ع كيف ضوء ذلك اقتضت دراسة 
 موضػػػػوع البحػػػػ  تقسػػػػيم  علػػػػ  مقدمػػػػة كأربعػػػػة مباحػػػػ  تضػػػػمن اٞنبحػػػػ  األكؿ مفهػػػػـو دعػػػػول اإللغػػػػاء

كطبيعتهػػاع فيمػػا كػػرس اٞنبحػػ  ال ػػاين للشػػركط اٞنتعلقػػة بػػالقرار االدارمع أمػػا البحػػ  ال الػػ  خصػػ  إُف 
شركط مصػلحة رافػ  الػدعولع كالرابػ  كػرس لألحكػاـ اٝناصػة ّنيعػاد رفػ  دعػول االلغػاءع كأ يػت البحػ  

 ِنإنة تضمنت النتائ  كالتوصيات.
Abstract:  
The research exposed to a big problem complain of a lot is that the left 

exasve is against the law in force and tidy legal effects are a problem is 

very important because it will arise from the legal consequences of many 

because it is built on falsehood is false so that the suit cancellation or so – 
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called pretext limit exceeded authority as suit judicial raises to demand the 

cancellation or execution of an administrative decision is contrary to law, 

ranks as the main purpose of the suit cancellation is to achieve the 

principle of legality means that the legitimacy emphasizes agree actions 

issued by the authorities of the state and its citizens with the rules of 

substantive law previously in other words means that the law with all kinds 

of rules, whether constitutional or ordinary or subset must be applied 

generally to everyone, and in light of that warrant study research topic 

divided on the front and four topics included first section concept suit 

cancellation and nature, while devoted the second part of the conditions 

relating to administrative decision, and the third section devoted to the 

conditions of interest lifter lawsuit, and the fourth was devoted to special 

provisions the time to sued cancellation, and finished the research 

conclusion included the findings and recommendations.  

 اىٍلػٌث:

تعػػػد دعػػػول اإللغػػػاء أحػػػد أنػػػواع الػػػدعاكل اإلداريػػػة الػػػي ٫نػػػت  بنظرهػػػا القضػػػاء اإلدارم لضػػػماف مبػػػدأ 
اٞنشركعيةع كّنا أف القوانٌن َف يرد فيها تعريف كاضح لدعول اإللغاء كإ٧نا اقتصرت ه   القوانٌن عل  بياف 

ارم فقػػػد مت الرجػػػوع إُف الفقػػػ  كالقضػػػاء اإلدارم ٞنعرفػػػة مػػػا اٞنقصػػػود مػػػا يػػػدخل يف اختصػػػاص القضػػػاء اإلد
بدعول اإللغاءع كعلػ  هػ ا األسػاس فقػد عرفهػا بعػض الفقػ  اإلدارم بأ ػا )دعػول قضػائية ترفػ  للمطالبػة 

 بإلغاء أك إعداـ قرار إدارم ٢نالف للقانوف(
كؿ إُف ماهيػة دعػػول حيػ  يتكػوف البحػ  مػن مقدمػة كأربعػػة مباحػ  كخإنػة كخصصػت اٞنبحػ  األ

اإللغاء كقسمت  إُف ثالثة مطال ع األكؿ ٞنفهػـو دعػول اإللغػاء كطبيعتهػا كال ػاين ٝنصػائ  دعػول اإللغػاء 
كغاياهتا كال ال  للتميي  بٌن دعول اإللغاء كدعول القضاء الكامل. أما اٞنبح  ال اين ف صصت  للشركط 

األكؿ للتعريػػػف بػػػالقرار اإلدارم كبيػػػاف شػػػكل  كال ػػػاين  اٞنتعلقػػػة بػػػالقرار اإلدارم كقسػػػمت  إُف ثالثػػػة مطالػػػ 
كال ال  لشركط القرار اإلدارم. أما اٞنبح  ال الػ  ف صصػت  إُف شػركط مصػلحة رافػ  الػدعول كقسػمت  
إُف ثالثػػة مطالػػ  األكؿ إُف التعريػػف باٞنصػػلحة كأنواعهػػا كال ػػاين كال الػػ  للشػػركط اٞنتعلقػػة ّنصػػلحة رافػػ  

رابػ  ف صصػػت  إُف االحكػاـ اٝناصػػة ّنيعػاد رفػػ  دعػول اإللغػػاء فقسػمت  إُف ثالثػػة الػدعول. أمػا اٞنبحػػ  ال
 مطال  األكؿ لبدء ميعاد الطعن كال اين لتجاكز ميعاد الطعن كال ال  ألثر انتهاء ميعاد الطعن. 

 أٍْ٘ث اىتطد: 

ر ذات ع باعتبار  تربز أ٨نية البح  يف كون  يستند إُف الدستور ُني  تنب  ه   األ٨نية من أ٨نية الدستو 
اٞنػػػػنظم للدكلػػػػةع مػػػػن حيػػػػ  شػػػػكلها كنظػػػػاـ اٜنكػػػػم فيهػػػػا كٓنديػػػػد السػػػػلطات العامػػػػة كالعالقػػػػة فيمػػػػا بينهػػػػا 

( مػن الدسػتور العراقػ  ََُكباالضافة إُف ما يتضمن  من حقوؽ ككاجبات لألفرادع حيػ  نصػت اٞنػادة )
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قػرار إدارم مػن الطعػن( أم  علػ  )٪نضػر الػن  يف القػوانٌن علػ  ٓنصػٌن أم عمػل أك ََِٓالناف  لعاـ 
أف من خالؿ دعػول الغػاء القػرار اإلدارم اٞن ػالف للقػانوف سػوؼ يتحقػ  مبػدأ اٞنشػركعية كمػن   سػيادة 
القػػانوف كمػػن ذلػػك سػػوؼ يتحقػػ  ضػػماف اٜنفػػاظ علػػ  اٜنقػػوؽ كاٜنريػػات الفرديػػة ضػػد إسػػاءة اسػػتعماؿ 

 اإلدارة لسلطتها اإلدارية. 
 ٌلهيث اىتطد:

اًف مشػػكلة علػػ  قػػدر كبػػًن مػػن األ٨نيػػة كهػػ  أف بقػػاء القػػرار اإلدارم اٞن ػػالف أف موضػػوع البحػػ  يعػػ
 للقانوف موض  التنفي  أم منتجان إلثارة سوؼ ينت  عن ه ا تبعات قانونية ك ًنة.

 فؽى٘ث اىتطد:

حي  تتم ػل الغايػة األساسػية مػن دعػول اإللغػاء هػو ٓنقيػ  مبػدأ اٞنشػركعية الػ م يقصػد بػ  هػو مبػدأ 
ع فالقػانوف ٩نػ  أف سيدة القانوف ع أم يعين احرتاـ أحكاـ القانوف كسػريان  علػ  كػل مػن اٜنػاكم كاكػـو

 ٪نكم سلوؾ األفراد ليس فقط فيما بينهم كإ٧نا باالضافة الي  أف ٪نكم عالقاهتم ّٔيئات اٜنكم يف الدكلة. 
 اىٍتطد األول: ث ٌاْ٘ث دػٔى اإلىغاء

 كطبيعتها.اٞنطل  األكؿ: ػ مفهـو دعول اإللغاء 
 اٞنطل  ال اين: خصائ  دعول اإللغاء كغاياهتا.

 اٞنطل  ال ال : التميي  بٌن دعول اإللغاء كدعول القضاء الكامل.
بػػادئ ذم بػػدء البػػد مػػن التأكيػػد علػػ  أف القػػوانٌن أك التشػػريعات َف يػػرد فيهػػا تعريػػف كاضػػح لػػدعول 

ختصاص القضاء اإلدارمع كمػن   كػاف الفقػ  اإللغاء كإ٧نا اقتصرت ه   القوانٌن عل  بياف ما يدخل يف ا
 كالقضاء اإلدارم هو اٞنعوؿ علي  من أجل بياف مفهـو دعول اإللغاء.

كعل  ه ا األساس تعرؼ دعول اإللغاء أك ما يسم  بدعول ْناكز حد السلطة بأ ا )دعول قضائية 
 ترف  للمطالبة بالغاء أك إعداـ قرار إدارم ٢نالف للقانوف( 

٣نا تقدـ بأف دعول اإللغاء ه  أحػد أنػواع الػدعاكل اإلداريػة الػي ٫نػت  بنظرهػا القضػاء إذف يستنت  
 اإلدارم لضماف مبدأ اٞنشركعية.

 املـٍت األٚي: ِفَٙٛ دػٜٛ اإلٌغبء ٚؿج١ؼزٙب:

 أكالن: ت ريف دعول اإللغا :
للدعول اإلدارية لػ ا َف تض  التشريعات العراقية أية تعريفات كك لك التشريعات اٞنقارنة أم تعريفات 

فػػأف األمػػر مػػرتكؾ للفقػػ  كالقضػػاء اإلداريػػٌن فقػػد عرفهػػا بعػػض الفقػػ  اإلدارم بأ ػػا )الوسػػيلة القانونيػػة الػػي 
 . (ِ)يتمت  ّٔا األفراد من خالؿ االلتجاء إُف القضاء ٜنماية حقوقهم اٞنتعدل عليها(

                                                        
 . ُُِ( ص ََِٖعل  سعد عمراف / القضاء اإلدارم )بابل: كلية القانوف ، مطبعة الرياحٌن ،  -ِ
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 الفقػػ  اإلدارم فقػػد عرفهػػا بعػػض كػػ لك دعػػول اإللغػػاء َف تعرفهػػا التشػػريعات فقػػد تػػرؾ هػػ ا األمػػر إُف
  (ّ)الفق  اإلدارم بأ ا )ه  دعول قضائية ترف  للمطالبة باعداـ قرار إدارم ٢نالف للقانوف(

 ثان ان:  ب    دعول اإللغا :
أف دعػػػول اإللغػػػاء ذات طبيعػػػة موضػػػوعية أك عينيػػػة تقػػػـو ّن اصػػػمة قػػػرار إدارم غػػػًن مشػػػركعع يتػػػوُف 

 .(ْ)كعية القرار بغض النظر عن اٜنقوؽ الش صية للمدع القضاء اإلدارم فيها ُن  مشر 
أم يعين أف دعول اإللغاء ذات طبيعة موضوعية كليست عينية بل ه  ليست ش صية أم يعين أ ا 
ال تقـو عل  ٢ناصمة ش   آخر أم أف القاض  يقـو بفح  القرار اإلدارم من التحق  من مشركعية 

 .(ٓ)دعول اإللغاء موضوعية عينيةأك عدـ مشركعيت  كمن هنا جاءت طبيعة 
 املـٍت اٌضبٟٔ: خظبئض دػٜٛ اإلٌغبء ٚغب٠برٙب:

 الفرع األكؿ: خصائص دعول اإللغا :
دعول اإللغاء دعول قضائية: ػ إذا كانت ه   الصفة يف الوقت اٜناضػر غػًن متنػازع عليهػا ألف هػ    .ُ

ت من خالؿ ٠نلػس الدكلػة الفرنسػ  الدعول كانت ٠نرد تظلمان إداريان رئاسيانع كلكن طبيعتها قد تغًن 
، فتحولػت مػن تظلػم إدارم إُف دعػول قضػائية غػًن أف هػ   الػدعول قػد ُٖٕٖقضاءان مفوضػان عػاـ 

نشأت يف مصر كالعراؽ كدعول قضائية. فف  العراؽ مت انشاء ١نكمة القضاء اإلدارم ّنوج  اٞنادة 
امس لقانوف ٠نلس شورل الدكلة رقم قانوف التعديل اٝن َُِّ( لسنة ُٕاٝنامسة من القانوف رقم )

 .حي  نصت اٞنادة اٝنامسة:ُٕٗٗ( لسنة ٓٔ)
أكالن:ػػػػ تشػػػكل ١نكمػػػة للقضػػػاء اإلدارم ك١نكمػػػة لقضػػػاء اٞنػػػوظفٌن برئاسػػػة نائػػػ  الػػػرئيس لشػػػ كف القضػػػاء 

 اإلدارم أك مستشار كعضوين من اٞنستشارين أك اٞنستشارين اٞنساعدينع....( 
تشػػكيل ١نػػاكم أخػػرل للقضػػاء اإلدارم كلقضػػاء اٞنػػوظفٌن يف مراكػػ  اافظػػات ثانيان:ػػػ ٩نػػوز عنػػد االقتضػػاء 

 ببياف يصدر  كزير العدؿع بناء عل  اقرتاح من هيأة الرئاسة كينشر يف اٛنريدة الرٚنية.
ثال ان:ػػػػ ٩نػػػوز انتػػػداب القضػػػاة مػػػن الصػػػنف األكؿ أك ال ػػػاين برتشػػػيح مػػػن ٠نلػػػس القضػػػاء األعلػػػ  إُف ١نػػػاكم 

 أك ١ناكم قضاء اٞنوظفٌن.القضاء اإلدارم 
رابعان: ػ ٔنت  ١نكمة القضاء اإلدارم بالفصل يف صحة األكامر كالقرارات األدارية الفرديػة كالتنظيميػة الػي 
تصػدر عػػن اٞنػوظفٌن كاٟنيئػػات يف الػوزارات كاٛنهػػات غػًن اٞنرتبطػػة بػوزارة كالقطػػاع العػاـ الػػي َف يعػٌن مرجػػ  

                                                        
( ََِٕد . رفػػػا  كػػػرمي كربػػػل / دعػػػول التعػػػويض عػػػن القػػػرارات االداريػػػة غػػػًن اٞنشػػػركعة / اطركحػػػة دكتػػػورا  )جامعػػػة بغػػػداد ،  -ّ

 .  ُٓص
د . إٚناعيل صعصاع / ١ناضرات بعنواف )دعول الغاء القرار اإلدارم( القيت عل  طالب اٞناجستًن يف كليػة القػانوف جامعػة  -ْ

 .  ٓ، ص ََِٖبابل ، سنة 
 . َُٗ( ص ُِٕٗ. ١نسن خليل / القضاء اإلدارم )بًنكت ، دار النهضة العربية ، د  -ٓ
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صلحة معلومة كحالة ك٣نكنػةع كمػ  ذلػك فاٞنصػلحة اتملػة تكفػ  للطعن فيها بناءان عل  طل  من ذم م
 . (ٔ)إف كاف هناؾ ما يدعو إُف الت وؼ من اٜناؽ الضرر ب كم الشأف

دعػػول اإللغػػػاء مػػػن اجتهػػػاد ٠نلػػػس لدكلػػػة الفرنسػػػ : فعلػػػ  الػػػرغم مػػػن صػػػدكر عػػػدة قػػػرارات يف فرنسػػػا  .ِ
مرتككة ّٓلس الدكلة كااكم االداريةع كمن نظمت ه   الدعول فاف االحكاـ التفصيلية ٟنا ما زالت 

 .(ٕ)هنا يتأت  أمر مركنتها كتطورها ل ا اعتربها ٠نلس الدكلة الفرنس  أداة لتحقي  اٞنشركعية
دعول اإللغاء تنتم  إُف القضاء العيين أك اٞنوضوع : فدعول اإللغاء اٞنعركضة أماـ القاض  اإلدارم  .ّ

مشػػركعية القػػرار اإلدارم بغػػض النظػػر عػػن اٜنقػػوؽ الش صػػية تتعلػػ  بالتأكػػد مػػن مشػػركعية أك عػػدـ 
لراف  الدعولع كحق  يف اٜنصوؿ عل  تعويضع...ع فه   الدعول هتدؼ إُف ٓنقي  اٞنصلحة العامة 
فالقاضػ  اإلدارم عنػدما يقػـو بالغػاء القػرار يف حػاؿ عػدـ مشػركعيت  فهػ  دعػول تنتمػ  إُف القضػاء 

مػػن حيػػ  اٞنبػػدأ العػػاـ كبالوقػػت نفسػػ  ٓنقػػ  اٞنصػػلحة الش صػػية  . هػػ ا(ٖ)العيػػين أك قضػػاء اٞنشػػركعية
 لرافعها. 

تتمت  دعول اإللغاء برعايػة خاصػة: لقػد احػاط اٞنشػرع الفرنسػ  دعػول اإللغػاء برعايػة خاصػة ٕن لػت  .ْ
بعػػدـ اشػػرتاط تقػػدمي عريضػػة الػػدعول بواسػػطة ١نػػاـ كعػػدـ تطلػػ  دفػػ  الرسػػـو القضػػائية عنهػػا مقػػدمان 

 . (ٗ)وفرة يف مصركه   الرعاية غًن مت
 الفرع الثاني:  ايات دعول اإللغا : ػ

تتم ػػل الغايػػة األساسػػية مػػن دعػػول اإللغػػاء يف ٓنقيػػ  مبػػدأ اٞنشػػركعية الػػ م يقصػػد بػػ  هػػو مبػػدأ سػػيادة 
.  القانوف أم يعين احرتاـ احكاـ القانوف كسريان  عل  كل من اٜناكم كاكـو

فيمػػا بيػػنهم كا٧نػػا باالضػػافة اليػػ  أف ٪نكػػم عالقػػاهتم فالقػػانوف ٩نػػ  أف ٪نكػػم سػػلوؾ االفػػراد لػػيس فقػػط 
 ّٔيئات اٜنكم يف الدكلة.

 أكالن. التعريف باٞنشركعية.
فاٞنشػػػركعية تفػػػرتض توافػػػ  التصػػػرفات الػػػي تصػػػدر مػػػن سػػػلطات الدكلػػػة كمواطنيهػػػا مػػػ  قواعػػػد قانونيػػػة 

ستورية أـ عاديػة أـ فرعيػة موضوعة سابقان كال م يعين ب  هو أف القانوف بكافة انواع قواعد  سواء كانت د
 . (َُ)٩ن  أف يطب  بصفة عامة عل  الكافة

                                                        
قػػانوف التعػػديل اٝنػػامس لقػػانوف ٠نلػػس  َُِّ( لسػػنة ُٕالوقػػائ  العراقيػػة ، اٛنريػػدة الرٚنيػػة ٛنمهوريػػة العػػراؽ ، قػػانوف رقػػم ) -ٔ

 . ّْ، ص َُِّ/ٕ/ِٗيف ِّْٖ، العدد  ُٕٗٗلسنة  ٓٔشورل الدكلة رقم 
 .  ُُِ – َُِ( صُٕٔٗسليماف ١نمد الطموم / دركس يف القضاء االدارم )القاهرة ، دار الفكر العري ، د .  -ٕ
 . ُُٕ،  ُُٔاٞنصدر نفس  ، ص -ٖ
 . ٕ( صََِْد . ماجد راغ  اٜنلو / القضاء اإلدارم )االسكندرية ، منشأة اٞنعارؼ ،  -ٗ

 . ُْ( صََِٓء األكؿ )بًنكت ، منشورات اٜنلف اٜنقوقية ، د . ١نمد رفعت عبد الوهاب / القضاء االدارم ، اٛن   -َُ
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 ثانيان: ػ مصادر اٞنشركعية:
ففيما يتعل  ّنصادر اٞنشركعية فه  )التشػري  الدسػتورمع التشػري  العػادمع التشػري  الفرعػ ( فبالنسػبة 

ال ّنقتضػػػػػػ  للتشػػػػػري  الدسػػػػػػتورم فيقصػػػػػػد بػػػػػ  أف هيئػػػػػػات الدكلػػػػػػة كحكامهػػػػػا ال ٬نارسػػػػػػوف اختصاصػػػػػػاهتم إ
 .(ُُ)الدستور

أمػػػا فيمػػػا يتعلػػػ  بالتشػػػري  العػػػادم فهػػػو القػػػانوف الػػػ م تقػػػرر  السػػػلطة التشػػػريعية يف الدكلػػػة كيػػػأيت هػػػ ا 
التشري  باٞنرتبػة ال انيػة بعػد التشػري  الدسػتورم مػن حيػ  التػدرج يف اٟنػـر القػانوين كيعػد اٞنصػدر ال ػاين مػن 

 . (ُِ)العامة يف الدكلة باحرتاـ احكام  مصادر اٞنشركعية كعل  ذلك تلتـ  كافة اٟنيئات
أمػػا فيمػػا يتعلػػ  بالتشػػري  الفرعػػ  فػػاذا كانػػت السػػلطة التشػػريعية هػػ  صػػاحبة االختصػػاص االصػػيل يف 
٠ناؿ التشري  طبقان ٞنبدأ الفصل بٌن السلطات فاف الواقػ  العملػ  قػد حػتم الت فيػف مػن حػدة هػ ا اٞنبػدأ 

وع مػػػن القواعػػػد العامػػػة آّػػػردة تعػػػرؼ باسػػػم )اللػػػوائح أك كتولػػػت السػػػلطة التنفي يػػػة هػػػ  االخػػػرل كضػػػ  نػػػ
التشػػريعات لفرعيػػة( رغػػم ذلػػك فتعػػد هػػ  قػػرارات اداريػػة مػػن حيػػ  مصػػدرها أم مػػن الناحيػػة العضػػوية أك 
الشػػكلية غػػًن أ ػػا مػػن الناحيػػة اٞناديػػة تعتػػرب تشػػريعات بػػالنظر إُف موضػػوعها كمػػا تضػػمنت  مػػن قواعػػد عامػػة 

 . (ُّ)ريعات العادية٠نردة ٩ن  أال ٔنالف التش
٣نا تقدـ من مصادر للمشركعية فه  يطل  عليها باٞنصػادر اٞنكتوبػة فباالضػافة إُف هػ   اٞنصػادر الػي 
مت ذكرهػػا آنفػػان هنػػاؾ مصػػادر للمشػػركعية يطلػػ  عليهػػا باٞنصػػادر الغػػًن مكتوبػػة يأخػػ  منهػػا مبػػدأ اٞنشػػركعية 

ككػ لك هنالػك مصػادر أخػرل  فمن ه   اٞنصادر ه  اٞنبادئ القانونية العامة كالقػرارات القضػائية كالفقػ ع
 يأخ  منها مبدأ اٞنشركعية كلكنها مصادر غًن مل مة ه  كاالعراؼ كالعادات كالتقاليد اإلدارية. 

 املـٍت اٌضبٌش: اٌز١١ّض ث  دػٜٛ االٌغبء ٚدػٜٛ اٌمؼبء اٌىبًِ:

 أكالن: ػ م  ح ث سلط  القاضي: 
لتحقػػ  مػػن مػػدل اتفػػاؽ أك ٢نالفػػة حيػػ  ٤نػػد أف يف دعػػول اإللغػػاء تقػػف سػػلطة القاضػػ  عنػػد حػػد ا

القرار اٞنطعوف في  لقواعد القانوف كمن   اصدار اٜنكم بالغائ  أك ابطال  يف حالة التأكد من ٢نالفت  ٞنبدأ 
اٞنشركعية أما يف دعول القضاء الكامل فاف سلطة القاض  كاملة ّنعىن أ ا ال تقػف فقػط عنػد حػد الغػاء 

تعػػدل ذلػػك إُف حسػػم ٗنيػػ  عناصػػر اٞننازعػػة أم بتحديػػد اٞنركػػ  القػػانوين القػػرار االدارم غػػًن اٞنشػػركع بػػل ت
 .(ُْ)للطاعن كتبياف اٜنكم السليم الواج  االتباع

                                                        
 .  ُِ( صََُِد . عمر ١نمد الشوبك  / القضاء اإلدارم )عماف ، دار ال قافة للنشر كالتوزي  ،  -ُُ
 .  ِِٓ( صََِٓد . رم م ط  الشاعر / النظرية العامة للقانوف الدستورم )القاهرة ، دار النهضة العربية ،  -ُِ
ل  ١نمد بػدير ، د . عصػاـ عبػد الوهػاب الربز٤نػ  ، د . مهػدم ياسػٌن السػالم  / مبػادئ كأحكػاـ القػانوف اإلدارم د . ع -ُّ

 . ٕٓ( صُّٗٗ)بغداد ، دار الكت  للطباعة كالنشر ، 
 .  ُْٓ( صََِٔد . حسٌن ع ماف ١نمد ع ماف / قانوف القضاء اإلدارم ، )بًنكت ، منشورات اٜنلف ،  -ُْ
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 ثان ان: م  ح ث موضوع الدعول:
فنجػػد أنػػ  مػػن دعػػول اإللغػػاء يكػػوف موضػػوع الػػدعول هػػو القػػرار االدارم اٞنطعػػوف فيػػ  كاٞنػػدع  بعػػدـ 

تعترب دعػول عينيػة أك دعػول موضػوعيةع أمػا بالنسػبة لػدعول القضػاء مشركعيت  كل لك فاف ه   الدعول 
الكامػػػل فهػػػ  دعػػػول ش صػػػية أل ػػػا تنصػػػ  علػػػ  حػػػ  ذايت أك ش صػػػ  لرافػػػ  الػػػدعول فهػػػ  خصػػػومة 
حقيقيػػة بػػٌن رافػػ  الػػدعول كبػػٌن جهػػة االدارة الغػػرض منهػػا تبيػػاف اٞنركػػ  القػػانوين للطػػاعن كلػػ لك فػػاف هػػ   

عل  خالؼ دعول اإللغاء حي  ا ػا تنتمػ  إُف القضػاء اٞنوضػوع  أك الدعول تنتم  للقضاء الش ص  
 . (ُٓ)العيين

 ثالثان: م  ح ث المصلح   ي الدعول:
فػػاف دعػػول اإللغػػاء بنػػاءان علػػ  طبيعتهػػا اٞنوضػػوعية فأ ػػا دعػػول موضػػوعية تكفػػ  لرفعهػػا ّنجػػرد كجػػود 

في  بينما ال يكفػ  شػرط اٞنصػلحة مصلحة ش صية مباشرة لراف  الدعول تربر طل  الغاء القرار اٞنطعوف 
الش صية اٞنباشرة لقبوؿ دعول القضاء الكامل يستلـ  أف تستند ه   الدعول إُف ح  الطػاعنع أثػر فيػ  
القرار أك عمل االدارة كيراد التعويض بشأن  كمن هنا يتحقػ  القػوؿ بػأف دعػول اإللغػاء ٔنتلػف بداهػة عػن 

الؿ أف يف دعػػول اإللغػػاء يكتفػػ  لرفعهػػا كجػػود مصػػلحة دعػػول التعػػويض أركانػػان كموضػػوعان كحجيػػة مػػن خػػ
بينمػػا يشػػرتط يف رافػػ  دعػػول التعػػويض أف يكػػوف رافػػ  الػػدعول صػػاح  حػػ  اصػػابت  جهػػة االدارة بقرارهػػا 

 . (ُٔ)اٝناطم
 راب ان: م  ح ث حج   الحكم الصادر  ي  ل م  الدعوت  :

دارم اٞنعي  يكوف لػ  حجيػة مطلقػةع أم فبالنسبة لدعول اإللغاء فاف اٜنكم الصادر بالغاء القرار اال
أنػػػػ  يسػػػػرم يف مواجهػػػػة الكافػػػػة كيسػػػػتطي  أف يتمسػػػػك باإللغػػػػاء كػػػػل ذم مصػػػػلحة كلػػػػو َف يكػػػػن طرفػػػػان يف 
الػدعول. أمػػا حجيػػة اٜنكػػم الصػادر يف دعػػول القضػػاء الكامػػل فأ ػا تكػػوف ذات حجيػػة نسػػبية يسػػرم يف 

شػ ء معػٌن ٞنصػلحة اٞنػدع  أك أمػا أف يكػوف ح  اطػراؼ الػدعول كالػ م يصػدر أمػا بػال اـ االدارة بعمػل 
اٜنكم الصادر بال اـ االدارة باالمتنػاع عػن عمػل شػ ء معػٌن كغالبػان مػا يكػوف اٜنكػم الصػادر هػو يتضػمن 
الػػ اـ اإلدارة بػػدف  مبلػػغ معػػٌن مػػن اٞنػػاؿ علػػ  صػػيغة تعػػويض للشػػ   اٞنػػدع  علػػ  االدارة. كػػ لك فػػاف 

 . (ُٕ)فقط كا٧نا بتحديد اٞنرك  القانوين بصورة عامة للطاعندعول القضاء الكامل ال يكوف يف التعويض 
 اىٍتطد اىراُٖ: ٌطو دػٔى اإلىغاء

 اٞنطل  األكؿ: التعريف بالقرار اإلدارم كبياف شكل .
 اٞنطل  ال اين: شركط كجود القرار اإلدارم.

                                                        
 .  ْصعصاع / اٞنصدر الساب  ، ص د . إٚناعيل -ُٓ
 . ُّْد . حسٌن ع ماف ١نمد ع ماف / اٞنصدر الساب  ، ص -ُٔ
 .  ٔد . اٚناعيل صعصاع / اٞنصدر الساب  ، ص -ُٕ
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إذا كاف ١نل دعول اإللغاء دائما قرار إدارم فأن  ينبغ  بل يتعٌن أف يتوافر يف ه ا القرار عدة شػركط 
فاألكؿ يتعل  بصدكر القرار ٩ن  أف يكوف صادران من سلطة إدارية كال اين يتعل  بصدكر القرار من سلطة 

ٞنػا تتمتػ  بػ  مػن سػلطة تقديريػة  إدارية كطنية كك لك ٩ن  أف تكػوف مسػتندة يف إصػدارها بارادهتػا اٞننفػردة
بل يتعٌن باالضافة إُف ذلك أف يكوف ه ا القرار قد صدر  ائيان يف نشاط إدارم كك لك ٩ن  أف يكػوف 
قػػراران مػػػن الناحيػػػة الشػػػكلية أم صػػدكر  مػػػن سػػػلطة إداريػػػة ككػػػ لك إداريػػان مػػػن الناحيػػػة اٞنوضػػػوعية أم كفقػػػان 

القرار اإلدارم فإذا ٔنلف الشكل أصبح القرار باطالن إال  ٞنضمون  كفحوا ع ك لك فأف الشكل هو ركن يف
 يف حالة الظركؼ االست نائية. 

 املـٍت األٚي: اٌزؼش٠ف ثبٌمشاس اإلداسٞ ٚث١بْ شىٍٗ. 
لقد تعددت التعاريف الي قيلت بصدد القرار اإلدارم إال أ ا تدكر ٗنيعػان حػوؿ معػىن كاحػد أال كهػو 

 . (ُٖ)نفردة بقصد إحداث آثار قانونية معينة()إفصاح اإلدارة عن إرادهتا اٞن
كقد عرؼ القضاء اإلدارم العراق  القرار اإلدارم بأن  )القرار اإلدارم هو عمل قانوين صادر من جهة 

 . (ُٗ)إدارية بارادهتا اٞننفردة بقصد إحداث آثار قانونية معينة(
قرار اإلدارم كه  )عمػل قػانوينع ل لك نالحه أف القضاء اإلدارم العراق  يشرتط ثالثة عناصر يف ال

 يصدر من جهة إداريةع كباالرادة اٞننفردة لإلدارة(. 
كيالحػػػه أف افصػػػاح االدارة عػػػن ارادهتػػػا اٞننفػػػردة يف أنػػػاذ القػػػرار قػػػد يكػػػوف صػػػر٪نان كتعيػػػٌن موظػػػف أك 

 إصدار إجازة بناء.
معػٌن كمػنح رخصػة سػيارة  كيف صدد كوف القرار صر٪نان فهو أما أف يكوف ا٩نابيان يتضمن القيػاـ بعمػل

أك قد يكوف سلبيان إذا تضمن القرار امتناع أك رفض اإلدارة عن القياـ بعمل معٌن كقرار رفض منح رخصة 
 قيادة سيارة. 

كقد يكوف ضمنيان ّنعىن أن  يوجد دكف افصاح من جان  اإلدارة ْنا  مسألة معينة كيدؿ علي  أما من 
ا أك امتناعها عن اعالف إرادهتا كالقرار الضمين برفض التظلم بعد فعل ا٩ناي لإلدارة أك من خالؿ سكوهت

 . (َِ)مض  مدة ثالثٌن يومان دكف ردها
 املـٍت اٌضبٟٔ: ششٚؽ ٚعٛد اٌمشاس اإلداسٞ:

 أكالن: كجود القرار اإلدارم النهائي المؤثر: 
يعين أن  ٩ن  أف يوجد القرار اإلدارم عندما تعلن اإلدارة باالفصاح عن ارادهتا اٞننفردةع عندئ  يكوف 
القرار اإلدارم موجودان ك٩ن  أف يكوف ه ا القرار اإلدارم  ائيان ّنعىن أن  يكوف قابالن للتنفيػ  دكف حاجػة 

                                                        
 . ُُٖعل  سعد عمراف / اٞنصدر الساب  / ص -ُٖ
 .  َّ( صُُٗٗد .ماهر صاٌف عالكم / القرار اإلدارم )بغداد ، دار اٜنكمة للطباعة كالنشر ،  -ُٗ
 .  ُُٔعل  سعد عمراف / اٞنصدر الساب  / ص -َِ
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  ركط قبوؿ دعول الغا  القرار اإلدارم 
 

ُِّ 

در القػػرار عػػن سػػلطة إداريػػة ٕنلػػك إُف أم إجػػراء الحػػ . كحػػىت يكػػوف ١نػػالن لػػدعول اإللغػػاء ٩نػػ  أف يصػػ
سػػلطة إصػػدار  بصػػورة  ائيػػة دكف حاجػػة إُف تصػػدي  سػػلطة أعلػػ . أمػػا إذا كػػاف القػػرار ال يػػ اؿ غػػًن قابػػل 
للتنفيػ  بضػركرة اعتمػاد  أك التصػدي  عليػ  مػن الػرئيس اإلدارم األعلػ  أك مػن جهػة إداريػة أخػرل فأ ػا ال 

 .(ُِ)يقبل الطعن بااللغاء
اء االدارم يف العراؽ أكصافان مشػأّة للنهائيػة كصػفة للقػرار األدارم فقػد جػاء يف كحي  ٤ند أف للقض

مػا يلػ : ػ )كحيػ  أف  ُُٗٗ/َُ/ِٔيف  ُٗٗػ قضػاء إدارم  ُٔحكم كمة القضاء اإلدارم بعدد 
الطلبػػػات الػػػي كجههػػػا اٞنػػػدع  عليػػػ  إُف دائػػػرة تنفيػػػ  الكػػػرادة لغػػػرض ٔنليػػػة الػػػدار اٞنطعػػػوف فيهػػػا أمػػػاـ هػػػ   

كمػػػة ال تنطػػػوم ضػػػمن مػػػدلوؿ القػػػرار اإلدارم يرتتػػػ  عليػػػ  أثػػػران قانونيػػػان حػػػاالن كمباشػػػرة فالنتيجػػػة تكػػػوف ا
 . (ِِ)حاٚنة ك ائية(

كيتضح لنا ٣نا تقدـ أف القرار اإلدارم يصدر باإلرادة اٞننفردة بقصد إحداث آثػار قانونيػة باسػتحداث 
ئم كمػػن هنػا ٩نػ  أف يكػػوف القػرار االدام مػػ ثران أم مركػ  قػانوين جديػػد أك تعػديل أك الغػاء مركػػ  قػانوين قػا

 ي ثر يف اٞنرك  القانوين للطاعن باإللغاء ب .
أم يشػػػػرتط لقبػػػػوؿ دعػػػػول اإللغػػػػاء أمػػػػاـ ١نكمػػػػة القضػػػػاء اإلدارم أف يكػػػػوف القػػػػرار اإلدارم موضػػػػوع 

لسػػنة  َُٔالػػدعول  ائيػػان. لقػػد نػػ  أك تضػػمن التعػػديل ال ػػاين لقػػانوف ٠نلػػس شػػورل الدكلػػة العراقػػ  رقػػم 
عل  ذلك حي  يكوف القرار  ائيان إذا صدر من جهػة إداريػة ٕنلػك اٜنػ  يف اصػدار  دكف حاجػة  ُٖٗٗ

إُف تصػػديق  أك اقػػرار  لػػ لك قضػػت ١نكمػػة القضػػاء اإلدارم )حيػػ  أف ٛننػػة أراضػػ  االسػػتيالء َف يصػػدر 
 .(ِّ)عنها قرار  ائ  كحاسم يف اٞنوضوع ل ا تقرر رد الدعول(

اٞنصػػػرم فقػػػد كضػػػ  هػػػ ا الوصػػػف )النهائيػػػة( للقػػػرارات اإلداريػػػة الػػػي تػػػدخل يف اختصػػػاص أمػػػا اٞنشػػػرع 
اختصػػاص ٠نلػػس الدكلػػة يف اٞنػػادة  ُِٕٗلسػػنة  ْٕالقضػػاء االدارم فقػػد حػػدد قػػانوف ٠نلػػس الدكلػػة رقػػم 

( بػػػالنظر يف لطعػػػوف اٞنوجهػػػة ضػػػد القػػػرارات االداريػػػة النهائيػػػة علػػػ  اضػػػافة كلمػػػة  ػػػائ  إُف القػػػرارات َُ)
داريػػػة الػػػي تقبػػػل الطعػػػن باإللغػػػاء كػػػاف موضػػػ  انتقػػػاد مػػػن جانػػػ  الفقػػػ  كقػػػد افػػػرتض الػػػبعض اسػػػتبداٟنا اال

 . (ِْ)بالتنفي ية
أما فيما يتعل  بتأثًن القرار اإلدارم فهنا ٩ن  أف يكوف للقرار اإلدارم أثر يف اٞنراك  القانونية للطاعن 

أف يكػػوف أثػػران قانونيػػان فأنػػ  ال ٬نكػػن الطعػػن فيػػ  بػػأف اٜنػػ  ضػػرران بػػ  فػػاذا كػػاف عمػػل االدارة لػػيس مػػن شػػأن  
بااللغػػػاء كمػػػن أم لػػػة ذلػػػك بيانػػػات االسػػػتعالمات كاألعمػػػاؿ اٞنتعلقػػػة باثبػػػات حالػػػة معينػػػة كػػػاألمر بػػػإجراء 
الكشػػف الطػػف علػػ  أحػػد اٞنػػوظفٌنع...ع كال ٩نػػوز الطعػػن باإللغػػاء أيضػػان يف اجػػراءات التنظػػيم الػػداخل .  

                                                        
 .  ُّْ( صََِٔد . إبراهيم عبد الع ي  شيحا / القضاء االدارم )االسكندرية ، منشأة اٞنعارؼ ،  -ُِ
 .  ٠ْٕنلة العدالة / ٠نلة فصلية تصدرها كزارة العدؿ / بغداد / العدد األكؿ / ص -ِِ
 .  ُُٗٗ/ِ/ُٓ/ قضاء إدارم / يف ٕٕ، قرار  ٠ُّْنلة العدالة / اٞنصدر الساب  / ص -ِّ
  . ُّٓد . إبراهيم عبد الع ي  شيحا / اٞنصدر الساب  / ص -ِْ
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ِِّ 

 عشر ثام ال ال دد

م سػًن العمػل داخػل االدارات دكف أف تنػت  أثػران قانونيػان بالنيػة لألفػراد الػ ين كاإلجراءات الػي تت ػ  لتنظػي
 . (ِٓ)صدرت بشأ م كذلك كتوزي  العمل عل  اٞنوظفٌن

 ثان ان: ػ صدكر القرار م  سلط  إداري  ك ن  : 
٩نػػ  أف يصػػدر القػػرار اٞنطعػػوف فيػػ  مػػن سػػلطة اداريػػة سػػواء أكانػػت هػػ   السػػلطة مرك يػػة أـ ال مرك يػػة 

القرار االدارم ٬نكن أف يصدر من رئيس الدكلة أك من أحد الوزراء كما ٬نكن أف يصدر من ٠نلس ١نل  ف
 .(ِٔ)أك من هيئة عامة أك من إحدل النقابات باعتبارها من اش اص القانوف العاـ

ككػػ لك يصػػدر القػػرار اإلدارم مػػن اٟنيئػػات اٞنسػػتقلة الػػي كرد ذكرهػػا يف الدسػػتور العراقػػ  النافػػ  لعػػاـ 
( من : )تعد اٞنفوضية العليا ٜنقوؽ اإلنسافع كاٞنفوضية العليا اٞنسػتقلة َُِال م ن  يف اٞنادة ) ََِٓ

 .(ِٕ)لالنت اباتع كهيئة الن اهةع هيئات مستقلةع ٔنض  لرقابة ٠نلس النواب كتنظم اعماٟنا بقانوف(
ح االدارة عػػن ارادهتػػا ككػػ لك ٩نػػ  أف يصػػدر القػػرار مػػن جهػػة أداريػػة بارادهتػػا اٞننفػػردة أم يعػػين افصػػا 

اٞننفردة أم التعبًن عن ارادهتا اٞننفردة أم سواء كاف ه ا االفصاح إ٩نابيان أك سلبيان كسواء كاف ه ا افصػاح 
صر٪نان أـ ضمنيان فهو يف ٗني  اٜناالت ه   صفة العمد متوفرة الي ٕني  القرار االدارم عن غًن  كمػن هنػا 

دارم الػ م ينشػأ باالتفػاؽ بػٌن االدارة كاٞنتعاقػد مػ  اإلدارة كفػ  شػركط يتمي  القرار االدارم عػن العقػد اال
 .(ِٖ)معينة يتم االتفاؽ عليها بٌن اٛنانبيٌن

كػػ لك فيمػػا يتعلػػ  بػػالقرار االدارم فػػأف اٛنهػػة الػػي تتػػوُف بػػالنظر يف صػػحة القػػرارات االداريػػة الػػي قػػاـ 
 ٓٔلقػػانوف ٠نلػػس شػػورل الدكلػػة رقػػم  قػػانوف التعػػديل اٝنػػامس َُِّ( لسػػنة ُٕبتحديػػدها قػػانوف رقػػم )

قػػد جػػاء بػػالن  يف اٞنػػادة السػػابعة رابعػػان )ٔنػػت  ١نكمػػة القضػػاء االدارم بالفصػػل يف صػػحة  ُٕٗٗلسػػنة 
األكامر كالقرارات االدارية الفردية كالتنظيميػة الػي تصػدر عػن اٞنػوظفٌن كاٟنيئػات يف الػوزارات كاٛنهػات غػًن 

 َف يعٌن مرج  للطعن فيها بناءان عل  طل  من ذم مصلحة....(  اٞنرتبطة بوزارة كالقطاع العاـ الي
 ك لك اشرتط القانوف اٞن كور آنفان يف اٞنادة السابعة بالفقرة سابعان 

أ ػ )يشػػرتط قبػػل تقػػدمي الطعػػن إُف ١نكمػػة القضػػاء االدارم أف يػػتم الػػتظلم منػػ  لػػدل اٛنهػػة االداريػػة  
بلغ  باألمر أك القرار االدارم اٞنطعػوف فيػ  أك اعتبػار  مبلغػانع ( ثالثٌن يومان من تاريخ تَّاٞن تصة خالؿ )

 ( يومان من تاريخ تسجيل التظلم لديها(.َّكعل  ه   اٛنهة أف تبت يف التظلم خالؿ )

                                                        
 .  ُُٔد . ماجد راغ  اٜنلو / اٞنصدر الساب  ، ص -ِٓ
 . َّد . إٚناعيل صعصاع / اٞنصدر الساب  ، ص -ِٔ
،  ََِٓ( ، السػػػنة السػػػابعة كاالربعػػػوف ، َُِْالوقػػػائ  العراقيػػػة / اٛنريػػػدة الرٚنيػػػة ٛنمهوريػػػة العػػػراؽ / بغػػػداد / )العػػػدد ) -ِٕ

 .  ِِص
 .  ٖٔػ  ٖٓ( صََِِد . ١نمد ١نمد عبد اللطيف / قانوف القضاء اإلدارم )القاهرة / دار النهضة العربية ،  -ِٖ
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ِّّ 

ب ػ )عند عدـ البت يف التظلم أك رفض  من اٛنهة االداريػة اٞن تصػة علػ  اٞنػتظلم أف يقػدـ طعنػ  إُف 
ان مػػػػن تػػػػاريخ رفػػػػض الػػػػتظلم حقيقػػػػة أك حكمػػػػان كعلػػػػ  تسػػػػجيل الطعػػػػن ( سػػػػتٌن يومػػػػَٔاكمػػػػة خػػػػالؿ )

 . (ِٗ)لديها......،(
 اىٍتطد اىراىد: اىلؽوط اىٍخؼيلث ةٍهيطث رافغ اىػػٔى.

 اٞنطل  األكؿ: ػ التعريف باٞنصلحة كأنواعها.
 اٞنطل  ل اين: ػ كجود مصلحة ش صية مباشرة.

 اٞنطل  ال ال : ػ توافر اٞنصلحة كقت رف  الدعول.
مػػن اٞنبػػػادئ اٞنسػػػلم ّٔػػا يف أصػػػوؿ التقاضػػػ  أف ال دعػػول بػػػدكف مصػػػلحة فاٞنصػػلحة هػػػ  مػػػربر كجػػػود 
الدعول بالنسبة لصاحبهاع كاٞنصػلحة يف الػدعول هػ  اٞننفعػة الػي ٬نكػن أف ٪نصػل عليهػا رافعهػا يف حالػة 

لقبوؿ إجابت  إُف طلب ع كعل  ذلك نالحه أف القضاء اإلدارم قد أكج  كجود مصلحة للمدع  كشرط 
دعول اإللغاء حىت كأف َف يشرتطها اٞنشػرع كمػا هػو حػاؿ اٞنشػرع الفرنسػ  الػ م َف يػورد اٞنصػلحة كشػرط 
لقبوؿ دعول اإللغاءع فاٞنصلحة يف نطاؽ دعول اإللغاء تعين أف يكوف للطاعن مصلحة ش صية كمباشرة 

 .(َّ)يف دعول الغاء القرار
 املـٍت األٚي: اٌزؼش٠ف ثبملظٍحخ ٚؤٔٛاػٙب: 

 فرع األكؿ:ال
اٞنقصػػود باٞنصػػلحة يف دعػػول اإللغػػاء هػػ  اٞننفعػػة الػػي ٬نكػػن أف ٪نصػػل عليهػػا رافػػ  الػػدعول كٔنتلػػف 
اٞنصػػلحة ّٔػػ ا اٞنعػػىن عػػن الصػػفة يف الػػدعول كهػػ  إمكػػاف رفعهػػا قانونػػان أك الصػػالحية للرتافػػ  أمػػاـ القضػػاء  

ة الػدعول بنفسػ  لعػدـ  كطرؼ يف الدعول فقد يكوف الش   ذم مصلحة كم  ذلك ٬نتنػ  عليػ  مباشػر 
كمػػاؿ أهليتػػ  أم ّنعػػىن مػػا يكتفػػ  لقبػػوؿ دعػػول اإللغػػاء باعتبارهػػا دعػػول موضػػوعية ٠نػػرد كجػػود مصػػلحة 
ش صية مباشرة لراف  الدعول تربر طل  الغاء القرار اٞنطعوف في  باالضافة إُف ذلػك فقػد اكتفػ  القػانوف 

وف مػػربران لػػ  لتقػػدمي طلػػ  بالغػػاء القػػرار ّنجػػرد كجػػود مصػػلحة ١نتملػػة لرافػػ  دعػػول اإللغػػاء فػػأف ذلػػك يكػػ
( قػانوف التعػديل اٝنػامس لقػانوف َُِّ( لسػنة )ُٕاإلدارم اٞنطعوف في  كه ا مػا أشػار اليػ  قػانوف رقػم )

حيػ  نصػت اٞنػادة السػابعة منػ  رابعػان )ٔنػت  ١نكمػة القضػاء  ُٕٗٗلسنة  ٠ٔٓنلس شورل الدكلة رقم 
اءان علػػ  طلػػ  مػػن ذم مصػػلحة معلومػػة كحالػػة ك٣نكنػػةع كمػػ  اإلدارم بالفصػػل يف صػػحة األكامػػرع....ع بنػػ

 . (ُّ)ذلك فاٞنصلحة اتملة تكف  إف كاف هناؾ ما يدعو إُف الت وؼ من اٜناؽ الضرر ب كم الشأف(

                                                        
 .  ّٗ، صالوقائ  العراقية ، اٞنصدر الساب   -ِٗ
  . ٓد . إٚناعيل صعصاع / اٞنصدر الساب  ، ص -َّ
 . ّٗالوقائ  العراقية ، اٞنصدر الساب  ، ص -ُّ
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ِّْ 

 عشر ثام ال ال دد

 الفرع الثاني:أنواع المصلح   ي دعول اإللغا : 
اٞنصػػلحة الػػي قػػد تتنػػوع إُف قلنػا فيمػػا سػػب  أف دعػػول اإللغػػاء ال ترفػػ  إال بتػػوافر مصػػلحة لرافعهػػا هػػ   

أنواع عدة كذلك لتعدد صفات رافع  ه   الدعولع فه  قد تتوافر يف االش اص الطبيعية كما قد تتوافر 
 يف االش اص اٞنعنوية كه  ما سنبح   يف اآليت:

مصػػػػلحة االشػػػػ اص الطبيعية:ػػػػػ كتتحػػػػدد فيمػػػػا إذا كػػػػاف رافعػػػػ  الػػػػدعول مػػػػن اٞنػػػػوظفٌن أك غػػػػًن  أكالن.
 اآليت:اٞنوظفٌن ك

 اٞنصلحة يف طعوف اٞنوظفٌن: -ُ
القرارات اٞنتعلقة بالتعيٌن: لكػل مػن تتػوافر فيػ  شػركط اشػغاؿ كظيفػة مػن الوظػائف كتقػدـ اليهػا  - أ

الطعن يف قرارات تعيٌن الغًن يف ه   الوظيفة إذا كانت غًن مشركعةع ككما أف لكػل مػن تتػوافر 
بقػػرار االدارة القاضػػ  بػػرفض اشػػرتاك   فيػػ  شػػرط االشػػرتاؾ يف اٞنسػػابقة للتعيػػٌن يف كظيفػػة الطعػػن

 فيها.
القرارات اٝناصة بالرتقية: فللموظف مصلحة ش صية كمباشرة بالطعن بقرارات ترقية زمالئ  إذا   - ب

 كانت ٔنل  ل  منافسان عل  ترقيت  اٞنستقبلية ككانت ه   القرارات غًن مشركعة. 
ٞنػواطن لوحػدها للطعػن بااللغػاء بػل ال اٞنصلحة يف طعوف األفػراد مػن غػًن اٞنػوظفٌن: ال تكفػ  صػفة ا -ِ

 بد كأف تتوافر صفة أخرل ْني  الطعن باإللغاء كمنها: 
صفة اٞنالك: للمالك أف يطعن بالقرارات اإلدارية اٞنعيبة الي تسب  كمالك ضرران كلو َف تصػل  - أ

 إُف حد االعتداء عل  ح  اٞنلكية.
أخػر القضػاء االدارم لسػاكين منطقػة أك صفة اٞنستفيد من اٞنراف  العامة كاف كانػت ١نليػة: لقػد  - ب

مدينة معينة طل  الغاء القرارات اإلدارية الػي ٕنػنعهم مػن االسػتفادة مػن خػدمات اٞنرافػ  اليػة 
 . (ِّ)الي ٔن  مدينتهم

بينما موقف القانوف العراق  فهو كاضح أم يكتف  كجود مصلحة ١نتملة للفرد من دعول الغاء القرار 
انوف أم عندما تتوفر تلك اٞنصلحة اتملة إذا كاف هناؾ ما يدعو إُف الت وؼ مػن االدارم اٞن الف للق

اٜناؽ الضرر ب كم الشأف فيكوف ذلػك مػربران كافيػان للطعػن بالغػاء ذلػك القػرار كهػ ا مػا أشػارت اليػ  اٞنػادة 
ل الدكلػػة قػانوف التعػػديل اٝنػػامس لقػانوف ٠نلػػس شػػور  َُِّلسػػنة  ُٕسػابعان الفقػػرة رابعػػان مػن قػػانوف رقػػم 

 .(ّّ)ُٕٗٗلسنة  ٓٔرقم 
ثانيان: مصلحة األش اص اٞنعنوية:ػ كتشمل األشػ اص اٞنعنويػة اٟنيئػات أك اٛنماعػات ٗنيعهػا الػي يعػرتؼ 
ٟنا القانوف ّٔ   الش صية سواء أ كانت عامة أـ خاصة كالنقابات كاٛنمعيات كغًنهاع فله   االش اص 

 ية اٞنعيبة الي ٕنس مصاٜنها اٞنادية كاالدبية كاآليت: اٞنعنوية مصلحة يف الطعن بالقرارات اإلدار 
                                                        

 .  ُِٖعل  سعد عمراف ، اٞنصدر الساب  / ص -ِّ
 .  ّٗالوقائ  العراقية ، اٞنصدر الساب  ، ص -ّّ
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  ركط قبوؿ دعول الغا  القرار اإلدارم 
 

ِّٓ 

الػػدعاكم اٝناصػػة باٞنصػػلحة اٛنماعيػػة للشػػ   اٞنعنػػوم ذاتػػ : ػ فللشػػ   اٞنعنػػوم مصػػاٌف خاصػػة  .ُ
جديرة باٜنماية فيجوز رف  دعول اإللغاء ضد القرارات االدارية الي ٬نكن أف ٕنس الش   اٞنعنوم 

 .(ّْ)مرك   القانوين كدعول إلغاء قرار رفض تأسيس ٗنعية أك حلهايف كجود  أك ذمت  اٞنالية أك يف 
الػػدعاكم اٝنػػاص ُنمايػػة أهػػداؼ الشػػ   اٞنعنوم:ػػػ أف اٞنصػػلحة أم مصػػلحة الشػػ   اٞنعنػػوم يف  .ِ

رفػػ  دعػػول اإللغػػاء قػػد تػػػأيت مػػن األغػػراض الػػي أنشػػأ مػػػن أجلهػػا الشػػ   اٞنعنػػوم إذا مػػا تعرضػػػت 
مػػدل تػػوافر اٞنصػػلحة يف رفػػ  الػػدعول مػػن خػػالؿ الرجػػوع إُف  للتهديػػد بقػػرارات إداريػػة كيكػػوف تقػػدير

 .(ّٓ)النصوص القانونية الي ٓندد أهداؼ الش   اٞنعنوم
٩ن  مالحظة أف الش   اٞنعنوم ال ٩نوز ل  رف  الدعول ٜنماية مصلحة فردية لش   أك ّٓموعة 

عنوم التدخل يف الدعول أش اص معنيٌن ب كاهتم كإال فاف الدعول تكوف غًن مقبولة إال أف للش   اٞن
إذا كاف القرار يتعل  بأفراد معنيٌن بأٚنائهم كشػ   ثالػ  يف الػدعول دكف أف يكػوف لػ  إضػافة طلبػات 

 . (ّٔ)جديدة
 املـٍت اٌضبٟٔ:ر ٚعٛد ِظٍحخ شخظ١خ ِٚبد٠خ ِجبششح:

أف تكوف اٞنصلحة مصلحة ش صية كمباشرة فال بد أف يكوف للطػاعن )صػاح  اٞنصػلحة( يف  أكالن:
حالة قانونية أثر فيها القرار اٞنطلوب إلغاء  تأثًنان مباشران يف مصلحة ذاتيػة لػ ع أم أف ٬نػس القػرار اٞنطعػوف 

صػلحة ش صػية في  حالة قانونية خاصة باٞندع ع كعل  ذلك فال تقبل دعول اإللغاء من غًن صػاح  م
كمباشرة مهما كانت صلت  بصاح  اٞنصلحةع فال ٬نكن م الن لورثة الطاعن االستمرار بدعول مورثهم مػا 
َف تكػػػن ٟنػػػم مصػػػلحة ش صػػػية كمباشػػػرة ذلػػػك أف م ػػػل هػػػ ا اٜنػػػ  ال يػػػورثع فيجػػػ  أف ٬نػػػس القػػػرار ٟنػػػم 

إلغائػػ ع كمػػا  مصػػلحة أك حالػػة قانونيػػة خاصػػة بكػػل مػػنهم ْنعػػل لػػ  مصػػلحة ش صػػية كمباشػػرة يف طلػػ 
ذهػػ  القضػػاء اإلدارم إُف عػػدـ قبػػوؿ الػػدعول مػػن أخ يطلػػ  فيهػػا إلغػػاء قػػرار امتنػػاع اإلدارة عػػن ْنديػػد 

 جوازات السفر اٝناصة باخوت  كلو كاف هو أكرب أفراد األسرة القائم عل  ش ك ا. 
ل ٩نػػ  أف أف تكػػوف اٞنصػػلحة ماديػػة أك أدبيػػة: ال يشػػرتط أف تكػػوف اٞنصػػلحة ماديػػة فحسػػ  بػػ ثان ػػان:

تكػوف ماديػة أك أدبيػة مػػا داـ القػرار اٞنطعػوف فيػػ  يهػدد أحػداهاع أم أف ٓنقػ  إحػػدل هػ   اٞنصػاٌف يكفػػ  
إلقامػػة دعػػول اإللغػػاء كم ػػاؿ اٞنصػػلحة اٞناديػػة أك اٞناليػػة الطعػػن بقػػرار اإلدارةع القاضػػ  بػػرفض مػػنح رخصػػة 

وظػػف برفػ  دعػػول اإللغػاء لقػػرار ترقيػػة لشػ   ٞن اكلػػة مهنػة معينػػة كاٞنصػػلحة األدبيػة قػػد تتم ػل ّنصػػلحة اٞن
زمالئ  كٔنطي  بالرتقية كلو كاف قد احيل إُف التقاعد كألف اٞنصلحة متصلة بسمعة اٞنوظف كالتشكيك يف  

                                                        
 .  ْْسنة( ص زهدم يكن / القضاء اإلدارم )بًنكت ، دار ال قافة للنشر كالتوزي  ، بال -ّْ
 .  َُّاٞنصدر نفس  ، ص -ّٓ
 .  ُٔٓد . ماجد راغ  اٜنلو / اٞنصدر الساب  / ص -ّٔ
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 عشر ثام ال ال دد

كفاءتػػ ع كتظهػػر اٞنصػػلحة األدبيػػة أيضػػان يف النطػػاؽ الػػديين فيكػػوف ألحػػد معتنقػػ  األديػػاف مصػػلحة يف رفػػ  
 . (ّٕ)لي ٕنس الشعائر الدينية الي يعتنقهادعول اإللغاء ضد القرارات اإلدارية ا

 املـٍت اٌضبٌش: رٛافش املظٍحخ ٚلذ سفغ اٌذػٜٛ:  
من األمور اٞنستقرة كجوب توافر شرط اٞنصلحة عند رف  دعول اإللغاء كأالحكم بعدـ قبوٟناع غًن أف 

  اٝنالؼ ي ور حوؿ كجوب استمرار ه ا الشرط ٜنٌن الفصل يف الدعول أـ ال يشرتط ذلك 
لقد استقر ٠نلس الدكلة الفرنس  يف أحكام  عل  االكتفاء بتػوافر اٞنصػلحة كقػت رفػ  الػدعول كعػدـ 
اشرتاط اسػتمرارها ٜنػٌن الفصػل فيهػاع فػإذا زالػت هػ   اٞنصػلحة أثنػاء نظػر الػدعول فػاف آّلػس يسػتمر يف 

دارة بإزالة عدـ اٞنشػركعية نظر الدعول كإصدار حكم  فيهاع إال إذا كاف زكاؿ اٞنصلحة راجعان إُف قياـ اإل
 (.ّٖ)ال م شاب القرار ألف الدعول تكوف بال ١نل حينئ 

أما القضاء اإلدارم العراق  فباستقراء احكام  يتضح أن  يشرتط قياـ اٞنصلحة من كقػت رفػ  الػدعول 
حىت الفصل فيها ُنكم  ائ . أما ٠نلس الدكلة اٞنصرم فقد استقرت احكام  بعد إنشاء اكمة االدارية 

أف أك ػر الفقػ  رفضػوا هػ ا  العليا عل  اشرتاط توافر اٞنصلحة من بداية رف  الدعول ٜنٌن الفصل فيها غًن
االْنػػا  كاعتػػربكا أف الطبيعػػة العينيػػة لػػدعول اإللغػػاء تتػػأىب األخػػ  بػػ  ككجػػدكا أف االْنػػا  األكؿ هػػو الواجػػ  
اإلتبػػاع يتفػػ  كدعػػول اإللغػػاء مػػن حيػػ  الطبيعػػة كمػػن حيػػ  اٜنجيػػة اٞنطلقػػة لألحكػػاـ الصػػادرة يف ظلهػػا 

ْنػا  الػ م ال يشػرتط اٞنصػلحة إال كقػت رفػ  الػدعول كذلػك كبالنسبة إُف رأم اٞنتواض  أميػل إُف تأييػد اال
 بالنظر إُف الطبيعة اٞنوضوعية لدعول اإللغاء كما ت دي  من دكر يف اافظة عل  مبدأ اٞنشركعية. 

 اىٍتطد اىؽاةغ: ث اىلؽوط اىٍخؼيلث ةٍ٘ؼاد رفغ اىػػٔى.

 اٞنطل  األكؿ: ػ بدء ميعاد الطعن.
 اد الطعن.اٞنطل  ال اين: ػ ْناكز ميع

 اٞنطل  ال ال : ػ أثر انتهاء ميعاد الطعن. 
يعد ٓنديد ميعاد الطعن برف  دعول اإللغاء أم ٓنديد مدة زمنية معينة ٩ن  أف ترف  الػدعول خالٟنػا 
كأالحكػػػم بردهػػػا كذلػػػك ألف ٓنديػػػد ميعػػػاد معػػػٌن يػػػ دم إُف اسػػػتقرار األكضػػػاع القانونيػػػة كاسػػػتقرار اٞنراكػػػ  

القػػرار اإلدارم مهػػدد باإللغػػاء لفػػرتة غػػًن ١نػػددة مػػن الػػ من ألف ذلػػك يػػ دم عػػدـ  القانونيػػة كحػػىت ال يظػػل
استقرار األكضاع القانونية كمن شأن  ٩نعل القرار اإلدارم مهدد باإللغاء طاٞنا َف ٪ندد ميعاد معٌن للطعن 

 يف اإللغاء ب لك القرار اٞن الف للقانوف.
نية الواج  خالٟنا إقامة دعػول اإللغػاء أمػاـ القضػاء لقد أكضحت تشريعات الدكؿ اٞنقارنة الفرتة ال م

. بشػهرين مػن تػاريخ نشػر ُْٓٗ/ٓ/ُّاإلدارمع فقد حددها اٞنشرع الفرنس  ّنوج  األمر الصادر يف 
                                                        

( ََِٓم ىن أ٘ند جاسم الشافع  / شرط اٞنصلحة يف دعول اإللغػاء / رسػالة ماجسػتًن )جامعػة بغػداد ، كليػة القػانوف ،  -ّٕ
 .  َِِص

 .  ِٔٗ( صُّٕٗكتبة اٜندي ة ، د . ١نمد عل  آؿ ياسٌن / القانوف اإلدارم )بًنكت ، اٞن -ّٖ
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  ركط قبوؿ دعول الغا  القرار اإلدارم 
 

ِّٕ 

القرار يف اٛنريدة الرٚنية أك يف النشرات اٞنصػلحية أك إعػالف صػاح  الشػأف بػ  أمػا يف مصػر فقػد حػددها 
( من  بػ)ستٌن يومان( من تاريخ نشر القرار ِْيف اٞنادة ) ُِٕٗلسنة  ْٕم قانوف ٠نلس الدكلة اٞنصرم رق

 أك إعالن  لصاح  الشأف.
قػانوف التعػديل  َُِّلسنة  ُٕأما اٞنشرع العراق  فقد حدد ميعاد رف  دعول اإللغاء يف قانوف رقم 

سػابعة / سػابعان/ اٞنعدؿ حي  أجبت اٞنادة )ال ُٕٗٗلسنة  ٓٔاٝنامس لقانوف ٠نلس شورل الدكلة رقم 
( سػػتٌن يومػػان مػػن تػػاريخ انتهػػاء مػػدة ال الثػػٌن يومػػان َٔأ( علػػ  اٞنػػتظلم أف يقػػدـ طعنػػ  إُف اكمػػة خػػالؿ )

 .(ّٗ)اٝناصة بتقدمي التظلم إُف اٛنهة االدارية اٞن تصة كإال سقط حق  يف الطعن
االنضباطية فقػد أكضػح أما فيما يتعل  برف  الدعول أماـ ٠نلس االنضباط العاـ فيما ٫ن  العقوبات 

يف اٞنػادة  ُُٗٗلسػنة  ُْلقانوف انضباط مػوظف  الدكلػة رقػم  ََِٗلسنة  ٓقانوف التعديل ال اين رقم 
كتكوف  ُُٗٗلسنة  ُْ( من قانوف انضباط موظف  الدكلة رقم ُٓ( من  يضاؼ ما يل  إُف اٞنادة )ُ)

( عشػرة آالؼ دينػار ََََُقطػوع مقػدار  )الفقرة )سابعان( ٟنا: سػابعان ػ أ ػ )يسػتويف مػن اٞنوظػف رسػم م
 . (َْ)عند االعرتاض عل  القرار الصادر بفرض العقوبة االنضباطية علي  أماـ ٠نلس االنضباط العاـ(

 املـٍت األٚي: ثذء ١ِؼبد اٌـؼٓ:
يبػػدأ ميعػػػاد اإللغػػاء مػػػن تػػاريخ نشػػػر القػػػرار أك اعػػالف صػػػاح  الشػػأف بػػػ ع كقػػد جػػػاء القضػػػاء االدارم 

 كه  العلم اليقيين كهو ما سنوضح  يف اآليت: بوسيلة ثال ة
 أكالن: نشر القرار: ػ 

أف نشػػر القػػرار أ٧نػػا يكػػوف يف اٛنريػػدة الرٚنيػػة للدكلػػة أك يف النشػػرات الرٚنيػػة أك اٞنصػػلحية إال إذا نػػ  
القانوف عل  كسيلة أخرل للنشرع أما غًن ذلػك فػال يعػد نشػران للقػرار كبالتػاِف ال يتحقػ  علػم صػاح  أك 

 .(ُْ)اب الشأف ب  كال يفرتضأصح
كنشػر القػػرار اإلدارم ا٧نػا هػػو كسػيلة للعلػػم بػ  بالنسػػبة للقػرارات اإلداريػػة التنظيميػة لكو ػػا تضػ  قواعػػد 

 . (ِْ)عامة ٠نردة تطب  عل  عدد غًن ١ندد من األفراد
 ثان ان: تبل غ القرار أك إعبلنو:

اح  الشػػػأف علمػػػان بػػػالقرار اإلدارم )فتبليػػػغ التبليػػغ أك اإلعػػػالف هػػػو الطريقػػػة الػػػي ٓنػػػيط االدارة ّٔػػػا صػػػ
القرار أك إعالن  ما هو إال كسيلة للعلم بالنسبة للقػرارات اإلداريػة الفرديػة ككالنشػر ٩نػ  أف ٪نتػوم التبليػغ 

.كالقاعدة العامة أف التبليغ ال ٫نض  إُف شكليات معينة يتوج  توافرها (ّْ)عل  اٞنضموف الكامل للقرار(

                                                        
 . ُْالوقائ  العراقية ، اٞنصدر الساب  ، ص -ّٗ
  . www.miqpm.comاٞنرصد النياي العراق   -َْ
 . ِّٖد . ١نسن خليل / اٞنصدر الساب  / ص -ُْ
 . ِْٕد . إبراهيم عبد الع ي  شيحا/ اٞنصدر الساب / ص -ِْ
 . ١ُُٗنسن خليل / اٞنصدر نفس  ، ص د . -ّْ
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يتضمن اسم اٛنهة اإلدارية الصادر عنها كأف يصدر عن اٞنوظف اٞن ت ع كأف يوج   غًن أن  البد من أف
إُف ذكم اٞنصػػػلحة ش صػػػيان أك مػػػن يقػػػـو مقػػػامهمع كيبػػػدأ اٞنيعػػػاد بالسػػػرياف مػػػن تػػػاريخ كصػػػوؿ التبليػػػغ إُف 

 . (ْْ)صاح  الشأف كليس من تاريخ إرسال 
 ثالثان: ال لم يق ني:

كاٞنقارف إُف اعتبػار العلػم اليقيػين بػالقرار اٞنطعػوف فيػ  مبػدأ لتحديػد ميعػاد اْن  القضاء اإلدارم العراق  
الطعػػن باإللغػػاء فػػالعلم اليقيػػين هػػو علػػم صػػاح  الشػػأف بػػالقرار اإلدارم بصػػورة فعليػػة ّنػػا يغػػين عػػن العلػػم 

 .(ْٓ)بالتبليغ
 كيشرتط القضاء االدارم م ه ا العلم عدة شركط:

كلػػيس افرتاضػػيان أك ضػػمنيانع ألف العلػػم اليقيػػين يػػأيت علػػ  خػػالؼ أف يكػػوف هػػ ا العلػػم حقيقيػػان م كػػدان  .ُ
 األصل اٞنتم ل بالنشر أك التبليغ.

 أف يكوف ه ا العلم ١نددان بتاريخ ٓنديدان دقيقان. .ِ
 أف ٪نتوم العلم عل  مضموف القرار كعناصر  كأسباب  ٗنيعها. .ّ
 .(ْٔ)أف يكوف العلم ١نددان عل  القرارات اإلدارية فقط دكف غًنها .ْ

 املـٍت اٌضبٟٔ: رجبٚص ١ِؼبد اٌـؼٓ:
أف اٞنواعيػػد اػػددة قانونػػان للطعػػن بػػالقرارات اإلداريػػة إلغػػاءانع توجػػ  أف يقػػـو صػػاح  اٞنصػػلحة برفػػ  
دعوا  خالٟناع كإال سقط حق  يف الطعنع أل ػا كمػا أشػرنا تعػد مػن النظػاـ العػاـع كمػ  ذلػك ٩نػوز امتػداد 

 ه   اٞندد يف األحواؿ التالية: 
 : ػ كقف الم  اد: أكالن 

كيعػػين عػػدـ سػػرياف مػػدة الطعػػن بعػػد أف بػػدأت كذلػػك ٜنػػدكث ظػػرؼ طػػارئع كهػػ ا األخػػًن يقصػػد بػػ  
القوة القاهرة الي ه  كل ع ر قهرم ٬نن  صاح  اٞنصلحة من رف  دعوا  ُنيػ  ال تسػرم بقيػة اٞنػدة إال 

كال تقتصػر القػوة القػاهرة علػ  بعد زكاؿ ه   القوة القاهرة الػي حالػت بػٌن صػاح  اٞنصػلحة كرفػ  دعػوا  
االحػواؿ اٝنارجيػػة عػػن ارادة صػػاح  اٞنصػػلحة الػػي ٓنػوؿ بينػػ  كبػػٌن رفػػ  دعػػول اإللغػػاء ػ كقيػػاـ حػػرب أك 
حدكث كوارث طبيعية بل تشمل ك لك األحواؿ اٝناصة باٞندع  كاعتقال  أك العج  الػ م يصػيب  نتيجػة 

بالنسػػػبة إليػػػ  كللقاضػػػ  اإلدارم سػػػلطة تقديريػػػة يف  اٞنػػػرض الػػػ م يصػػػيب  األمػػػر الػػػ م ٩نعػػػل اٞنيعػػػاد موقوفػػػان 
 التحق  من توافر حالة القوة القاهرة من عدمها.

                                                        
 . ُِٓد . ١نمد رفعت عبد الوهاب / اٞنصدر الساب  ، ص -ْْ
 ِّٖاٞنصدر نفس  / ص -ْٓ
 . ِْٕد . إبراهيم عبد الع ي  شيحا / اٞنصدر الساب  ، ص -ْٔ
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 ثان ان:ػ انقطاع الم  اد:
اٞنقصػػود بػػ  كقػػوع أمػػر معػػٌن أك حادثػػة معينػػة تػػ دم إُف اسػػقاط أك عػػدـ احتسػػاب مػػا مضػػ  مػػن أيػػاـ 

ٜنادثػػػة كينقطػػػ  ميعػػاد الطعػػػن باإللغػػػاء يف اٞنيعػػاد علػػػ  اف يبػػدأ ميعػػػاد جديػػػد بعػػد انقضػػػاء هػػػ ا األمػػر أك ا
 اٜناالت اآلتية:

التظلم اإلدارم: ػ كهو عبارة عن طل  يقدم  صاح  الشأف إُف اٛنهة اإلدارية الػي اصػدرت القػرار  .ُ
أك اٛنهة الرئاسية العليا يطل  في  إعادة النظر يف القرار الصادر ُنق  بسحب  أك تعديل  قبل االلتجاء 

 .(ْٕ)التظلم ينت  أثر  يف قط  ميعاد الطعن باإللغاء إُف القضاءع فه ا
طلػػ  اإلعفػػاء مػػن الرسػػـو القضػػائية: مقتضػػا  أف يقػػدـ صػػاح  الشػػأف إُف اكمػػة اٞن تصػػة طلبػػان  .ِ

يتضػػمن التماسػػان بإعفائػػ  مػػن الرسػػـو القضػػائية ٕنهيػػدان إلقامػػة الػػدعول أمػػاـ القضػػاء اإلدارمع كيرتتػػ  
 .(ْٖ)ميعاد الطعن عل  أف يقدـ خالؿ اٞنيعاد اٞنقرر للطعن باإللغاءعل  تقدمي ه ا الطل  انقطاع 

رفػػػ  الػػػدعول إُف ١نكمػػػة غػػػًن ٢نتصة:ػػػػ أف رفػػػ  الػػػدعول إُف ١نكمػػػة غػػػًن ٢نتصػػػة سػػػواء كانػػػت تابعػػػة  .ّ
للقضاء اإلدارم أك العادم ينت  أثر  يف انقطاع اٞندة للطعن باإللغػاءع كيبقػ  أثػر قطػ  سػرياف اٞنيعػاد 

بعدـ االختصاص  ائيان باستنفاذ ٗني  طػرؽ الطعػن فيػ  أك بفػوات هػ   اٞنواعيػدع حىت يصبح اٜنكم 
 . (ْٗ)غًن أف صاح  الشأف ال يستفيد من ه ا السب  القاط  سول مرة كاحدة فقط

قػػانوف  َُِّلسػػنة  ُٕأمػػا موقػػف اٞنشػػرع العراقػػ  فهػػو كاضػػح مػػن خػػالؿ مػػا نػػ  عليػػ  قػػانوف رقػػم 
يف اٞنادة )السابعة / سابعان/ ب( )عند  ُٕٗٗلسنة  ٓٔالدكلة رقم  التعديل اٝنامس لقانوف ٠نلس شورل

عدـ البت يف التظلم أك رفض  من اٛنهة االدارية اٞن تصة عل  اٞنػتظلم أف يقػدـ طعنػ  إُف اكمػة خػالؿ 
( سػػتٌن يومػػان مػػن تػػاريخ رفػػض الػػتظلم حقيقػػة أك حكمػػان كعلػػ  اكمػػة تسػػجيل الطعػػن لػػديها بعػػػد َٔ)

القانوين كال ٬نن  سقوط اٜن  يف الطعن أمامها من مراجعة القضاء العادم للمطالبة ُنقوق   أستيفاء الرسم
. ٣نػػا تقػػدـ يتضػػح بػػأف رافػػ  دعػػول (َٓ)يف التعػػويض عػػن االفػػراد الناشػػئة عػػن اٞن الفػػة أك اٝنػػرؽ للقػػانوف(

١نكمػػة القضػػاء اإللغػػاء كأف كػػاف حقػػ  قػػد سػػقط مػػن الطعػػن بإلغػػاء القػػرار اإلدارم اٞن ػػالف للقػػانوف أمػػاـ 
اإلدارم أال أف ه ا ال ٬ننع  من اللجوء إُف القضاء العادم للمطالبة بالتعويض عن حقوق . 

 املـٍت اٌضبٌش: ر آصبس أزٙبء ١ِؼبد اٌـؼٓ ثبإلٌغبء:
يرتت  عل  انقضاء ميعاد رف  دعول اإللغاء ٓنصن القرار اإلدارم من الطعن باإللغاء سواء كػاف هػ ا 

ـ فرديػػانع فتكػػوف الػػدعول اٞنرفوعػػة بعػػد ذلػػك غػػًن مقبولػػة شػػكالن كالػػدف  بعػػدـ القبػػوؿ دفػػ  القػػرار تنظيمػػان أ

                                                        
( ََُِسػػػليم نعػػػيم خضػػػًن اٝنفػػػاج  / ميعػػػاد رفػػػ  دعػػػول اإللغػػػاء / رسػػػالة ماجسػػػتًن )جامعػػػة بغػػػداد ، كليػػػة القػػػانوف ،  -ْٕ

 .  ٓٓص
 . َُٓد . ١نمد رفعت عبد الوهاب / اٞنصدر الساب  ، ص -ْٖ
 .  ٕٓد . سليم نعم خضًن اٝنفاج  / اٞنصدر الساب  / ص -ْٗ
 .  ِْالوقائ  العراقية ، اٞنصدر الساب  ، ص -َٓ
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متعلػػ  بالنظػػاـ العػػاـ غػػًن أف هنػػاؾ بعػػض االسػػت ناءات علػػ  القاعػػدة أعػػال . أرسػػاها القضػػاء اإلدارم أم 
 باآليت: جواز الطعن ببعض القرارات اإلدارية كلو فاتت مواعيد الطعن فيهاع كه   االست ناءات تتم ل

 ػ أف ٖنة قرارات ال يتقيد الطعن فيها ّنيعاد ١ندد أم استمرار سرياف ميعاد الطعن فيها كه :أكالن:
القرارات اٞنعدكمة:ػ القرار اٞنعدـك هو ال م يكوف مشوبان بعي  جسيم ٩نعل  معدـك األثر قانونػان كمػا  .ُ

 لو شاب بعي  غص  السلطة أك انعدمت إرادة مصدر . 
ستمرة:ػ كه  القرارات اإلدارية الصادرة بناءان عل  سلطة مقيدة فال تولد آثاران قانونية معينة القرارات اٞن .ِ

كإ٧نػػػا ينحصػػػر دكرهػػػا علػػػ  ٠نػػػرد تنفيػػػ  كتقريػػػر للحػػػ  اٞنسػػػتمد مػػػن القػػػانوف مباشػػػرة فػػػال ٕنتػػػ  اإلدارة 
ارات ال يتحصن باصدارها بأم سلطة تقديرية ل ا قرر القضاء اإلدارم اٞنقارف بأف ه ا النوع من القر 

 بفوات اٞنيعاد.
ػػػ إذا تغػػػًنت الظػػركؼ الػػػي أدت إُف إصػػدار القػػرار غػػػًن اٞنشػػركع بػػأف عػػػدؿ التشػػري  أك اختلػػػف ثان ػػان:

مسلك القضاء اإلدارم ال م صدر يف ظل  القػرار اإلدارم فيكػوف بػ لك غػًن مشػركعع فلصػاح  الشػأف 
اٛنديد أك من تاريخ العلم اليقيين لصاح  الشػأف الطعن بالقرار خالؿ فرتة الطعن التالية لصدكر التشري  

 .(ُٓ)باختالؼ مسلك القضاء اإلدارم يف التغًن
 اىغاحٍث: 

 بعد ه   الدراسة فأننا توصلنا إل  ٗنلة من النتائ  كالتوصيات ٬نكن بيا ا حس  ما يأيت: 
 إٌزبئظ: - ؤ

هػ  إحػدل الػدعاكل اإلداريػة أف دعول إلغاء القرار اإلدارم اٞن الف للقانوف ه  دعػول إداريػة أم  .ُ
الي ٫نت  ّٔا القضاء اإلدارم كإ ا دعول موضوعية عينية كليست ش صية كأف القرار ال م يكوف 

 ١نل للطعن ٩ن  أف يكوف قرار إدارم  ائ  م ثر صادر من سلطة إدارية كطنية.
و مبػػدأ سػػيادة أف الغايػػة األساسػػية مػػن دعػػول اإللغػػاء هػػ  ٓنقيػػ  مبػػدأ اٞنشػػركعية الػػ م يقصػػد بػػ  هػػ .ِ

.  القانوف أم يعين احرتاـ أحكاـ القانوف كسريان  عل  كل من اٜناكم كاكـو
٪نظر الن  يف القوانٌن عل  ٓنصٌن أم عمل أك قرار إدارم من الطعن. كه ا مػا أشػارت إليػ  اٞنػادة  .ّ

 . ََِٓ( من دستور ٗنهورية العراؽ لسنة ََُ)
 ػػالف للقػػانوف أف يػػتظلم صػػاح  الطعػػن لػػدل اٛنهػػة يفػػرتض قبػػل تقػػدمي الطعػػن بػػالقرار اإلدارم اٞن .ْ

 اإلدارية اٞن تصة الي عليها البت يف التظلم خالؿ ثالثٌن يومان من تاريخ تسجيل التظلم لديها.
 يشرتط توافر اٞنصلحة كقت رف  دعول اإللغاء كأف تكوف ه   اٞنصلحة ش صية كمادية كمباشرة.  .ٓ
يػػػػة أك مػػػن البدايػػػة إُف النهايػػػػة موضػػػوع اختلفػػػت عليػػػػ  تػػػوافر اٞنصػػػلحة كقػػػت رفػػػػ  الػػػدعول مػػػن البدا .ٔ

اْناهػػات قضػػاء الػػدكؿ اٞنقارنػػةع فقػػد اسػػتقر ٠نلػػس الدكلػػة الفرنسػػ  يف أحكامػػ  علػػ  االكتفػػاء بتػػوافر 

                                                        
 . ِِّ( صََُِد . عبد الغين بسيوين عبد ا / القضاء اإلدارم )بًنكت ، منشورات اٜنلف ،  -ُٓ
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  ركط قبوؿ دعول الغا  القرار اإلدارم 
 

ُّّ 

اٞنصلحة كقت رف  الدعول كعدـ اشرتاط استمرارها ٜنػٌن الفصػل فيهػاع أمػا القضػاء اإلدارم العراقػ  
قيػػاـ اٞنصػػلحة مػػن كقػػت رفػػ  الػػدعول حػػىت الفصػػل فيهػػا ُنكػػم فباسػػتقراء أحكامػػ  يتضػػح أف يشػػرتط 

 ػػائ ع أمػػا ٠نلػػس الدكلػػة اٞنصػػرم فقػػد اسػػتقرت احكامػػ  علػػ  اشػػرتاط تػػوافر اٞنصػػلحة مػػن بدايػػة رفػػ  
 الدعول ٜنٌن الفصل فيها.

اختلفػػت تشػػريعات الػػدكؿ اٞنقارنػػة حػػوؿ ٓنديػػد الفػػرتة ال منيػػة الػػي ٩نػػ  خالٟنػػا إقامػػة دعػػول اإللغػػاء  .ٕ
ف  يتم الرد من قبل ١نكمة القضاء اإلدارمع فبالنسبة للمشرع الفرنس  قد حددها بشهرينع أما كِنال

 اٞنشرع اٞنصرم كالعراق  فقد مت االتفاؽ عل  تلك اٞندة الي ٓنددت بستٌن يومان. 
 اٌزٛط١بد: - ة

اريخ ينبغػػػ  أف تػػػ دم حجيػػػة حكػػػم اإللغػػػاء إُف إزالػػػة كافػػػة اآلثػػػار الػػػي أحػػػدثها القػػػرار اٞنلغػػػ  مػػػن تػػػ .ُ
صدكر ع عل  أف ال ٬نس اٜنقوؽ اٞنكتسبة لةخرين أم أف ٟن ا اٜنكم أثػران رجعيػان يف اٜنػدكد كاٞنػدل 
الػػ م قػػرر  مضػػموف اٜنكػػم الصػػادر عػػن اكمػػةع ك٩نػػ  علػػ  اإلدارة أف ال تنفػػ  اٜنكػػم صػػوريان بػػل 

 ٩ن  أف تنف   تنفي ان حقيقيان كامالن.
صػالح نظػاـ القضػاء اإلدارم ُنيػ  يصػبح نظامػان متكػامالن اقػرتح علػ  اٞنشػرع العراقػ  بػاف يتػدخل ال .ِ

 يقـو عل  تعدد ااكم اإلدارية كتعدد درجات التقاض .
أف التسػػاهل يف قبػػػوؿ دعػػول اإللغػػػاء بسػػب  طبيعتهػػػا اٞنوضػػوعية كارتبػػػاط شػػرط اٞنصػػػلحة فيهػػا ّنبػػػدأ  .ّ

استمرارها ٜنٌن الفصل اٞنشركعيةع يستوج  االكتفاء بقياـ اٞنصلحة كقت رف  الدعول دكف اشرتاط 
 فيها.

ينبغػػػ  أف يرتتػػػ  علػػػ  زكاؿ مصػػػلحة الطػػػاعن اثنػػػاء السػػػًن يف الػػػدعول مػػػ  بقػػػاء القػػػرار غػػػًن اٞنشػػػركع  .ْ
استمرار النظر فيهاع باعتبار دعول اإللغاء كسػيلة عامػة للػدفاع عػن مبػدأ اٞنشػركعية كاٞنصػلحة العامػة 

 اٝناصة.أك ر منها كسيلة للدفاع عن اٜنقوؽ الش صية كاٞنصاٌف 
ضػػركرة تك يػػف الػػدكرات التأهيليػػة كتعػػريفهم ّنػػا تضػػمنت  األنظمػػة اٞنسػػتحدثة مػػن أحكػػاـ ٢نتلفػػةع ّنػػا  .ٓ

 يساعدهم عل  أداء كظيفتهم عل  أكمل كج .
 اىٍهادر:

 ؤٚاًل: اٌىزت  
 (ََِٔد. إبراهيم عبد الع ي  شيحا / القضاء اإلدارم )االسكندريةع منشأة اٞنعارؼ،  ُ

 (ََِٔع ماف ١نمد ع ماف/ قانوف القضاء اإلدارم )بًنكت، كمنشورات اٜنلفع د. حسٌن  ِ    
 (ََِٓرم م ط  الشاعر /النظرية العمة للقانوف الدستورم )القاهرةع دار النهضة العربية،  ّ
 د. زهدم يكن/ القضاء االدارم )بًنكتع دار ال قافة للنشر كالتوزي ع بال سنة( ْ
 (ُٕٔٗدركس يف القضاء اإلدارم )القاهرةع دار الفكر العريع سليماف ١نمد الطماكم/  ٓ
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 عشر ثام ال ال دد

 (ََُِد. عبد الغين بسيوين عبد ا / القضاء اإلدارم )بًنكتع منشورات اٜنلفع  ٔ
 (ََِٖعل  سعد عمراف/ القضاء اإلدارم )جامعة بابل، كلية القانوف،  ٕ

سػٌن السػالم  / مبػادئ كأحكػاـ القػانوف د. عل  ١نمد بديرع عصاـ عبد الوهاب الربز٤ن ع مهدم يا ٖ
 ( ُّٗٗاإلدارم )بغدادع دار الكت  للطباعة كالنشر، 

 (ََُِد. عمر ١نمد الشوبك  / القضاء االدارم )عمافع دار ال قافة للنشر كالتوزي ،  ٗ
 (ََِْد. ماجد راغ  اٜنلو /القضاء اإلدارم )االسكندريةع منشأة اٞنعارؼ،  َُ
 (ُُٗٗعالكم/ القرار اإلدارم )بغدادعدار اٜنكمة للطباعة كالنشر، د. ماهر صاٌف  ُُ
 (ُِٕٗد. ١نسن خليل/ القضاء اإلدارم)بًنكتع دار النهضة العربية،  ُِ
 (ََِٓد. ١نمد رفعت عبد الوهاب/ القضاء اإلدارم اٛن ء األكؿ )بًنكتع منشورات اٜنلف،  ُّ
 (ُّٕٗاٞنكتبة اٜندي ةع  ١نمد آؿ ياسٌن/ القانوف اإلدارم )بًنكتع ُْ
 (. ََِٓد. ١نمد ١نمد عبد اللطيف/ قانوف القضاء اإلدارم )القاهرةع دار النهضة العربية،  ُٓ

 صب١ًٔب: اٌشعبئً ٚاألؿبس٠ح:
سليم نعيم خضًن اٝنفاج / ميعاد رف  دعول اإللغاء/ رسالة ماجسػتًنع )جامعػة بغػداد، كليػة القػانوفع  ُ

ََُِ) 
الشػػافع  / شػػرط اٞنصػػلحة يف دعػػول اإللغػػاءع رسػػالة ماجسػػتًن )جامعػػة بغػػدادع كليػػة  م ػػىن أ٘نػػد جاسػػم
 القانوفع بال سنة(

رفا  كرمي كربل / دعول التعويض عن القرارات اإلدارية غًن اٞنشركعة / أطركحة دكتػورا  )جامعػة بغػداد،  
 ( ََِٕكلية القانوفع 

 صبٌضًب: املحبػشاد:
يف القضػػػػاء اإلدارم القيػػػػت علػػػػ  طػػػػالب آّاسػػػػتًن يف كليػػػػة  إٚناعيػػػػل صعصػػػػاع / ١ناضػػػػرات  ُ

 (ََِٖالقانوف )جامعة بابل/ 
 ساثؼًب: اٌمٛأ :

 اٞنعدؿ  ُٕٗٗلسنة  ٓٔقانوف ٠نلس شورل الدكلة العراق  رقم   ُ
 خبِغًب: املجالد:

 (.٠ُُٗٗنلة العدالة / ٠نلة فصلية تصدرها كزارة العدؿ )بغدادع العدد األكؿع  ُ
 عبدعًب: اٌذٚس٠بد:

، َُِٗالوقػػائ  العراقيػػة / اٛنريػػدة الرٚنيػػة ٛنمهوريػػة العػػراؽع دسػػتور ٗنهوريػػة العػػراؽع العػػدد  
 . ِِ( صََِٓالسنة السابعة كاالربعوفع 
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