
 

 (4المحاضرة رقم )   
 قضاء اإللغاء

 
 تعريف دعوى اإللغاء:

دعوووى اإللغوواء عوو  دعوووى قضووالى  ترضوو  علوو  الرضوواء إلعوودام قوورار عدار   وودر   وو   مووا 
 ىرض  به الرانون وتسم  أىضًا دعوى تجاوز السمط  وتعد من أعم وسالل حماى  المشروعى  . 

( وكان مجموس الدولو   واح  1ى اإللغاء،)وقد كان لمرضاء الفرنس  الريادة ض  عنشاء دعو 
وبس   تزايد الطعون المردمو  علو  المجموس  2781الوالى  العام   نظر الدعاوى اإلداري  منذ عام 

الذ  جعل مجمس الدول   اح  الوالىو  العامو   2590س تم ر  03أ در اإل  ح التشريع  ض  
لنظر ضيها عل  محاكم عداري  أ رى وىمكن  نظر الدعاوى اإلداري  الت  لم ىمنح الرانون ا ت اص ا

استلنا  أحكام المحاكم اإلداري  أمام مجمس الدول  الفرنس  عال عذا نص الرانون عمو   و   ذلو  
. 

وموون  ووم  ضووىن دعوووى اإللغوواء ضوو  ضرنسووا تنظوور عموو  درجتووين تعوور  ا ولوو  أمووام المحوواكم 
 جمس الدول   و فه محكم  االستلنا  . اإلداري  والدرج  ال انى  تعر  أمام مجمس الدول  أمام م

 221أما ضو  م ور ضوىن دعووى اإللغواء ظهور   نشوا مجموس الدولو  بمرتضو  الروانون رقوم 
وكانوو  محكموو  الرضوواء اإلدار  ت ووتص دون  يرعووا ضوو  الف وول ضوو  دعوواوى علغوواء  2541لسوون  

  الرضاء اإلدار   نظور الررارا  اإلداري ، ولما أنشأ  المحاكم اإلداري  والتأدي ى  أسهم  م  محكم
دعوى اإللغاء كً  حس  ا ت ا ها وتنظر المحكم  اإلداري  العمىا ض  م ر دعوى اإللغاء عنودما 
ىردم عليها الطعن ض  أحكام محكم  الرضاء اإلدار   ينما تنظر محكم  الرضاء اإلدار  ض  الطعون 

 (2الت  ترض  عليها ض  ا حكام ال ادرة من المحاكم اإلداري  . )
وعم  ذل  ضىن دعوى اإللغاء تنظر ض  م ر عم  درجتين أىضًا الدرجو  ا ولو  أموام محواكم 
الرضاء اإلدار  أو المحاكم اإلداري  كل حس  ا ت ا ها، والدرج  ال انىو  عنودما تف ول المحكمو  
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 اإلداريوو  العمىووا ضوو  الطعووون المردموو  عليهووا موون محوواكم الرضوواء اإلدار  وعنوودما تف وول ا  يوورة ضوو 
 الطعون المردم  عليها من المحاكم اإلداري  . 

 231الروانون رقوم  ضرد نشوأ  دعووى االلغواء  نشووء الرضواء االدار  ب ودور العراقأما ض  
(  2585لسون   19)قانون التعديل ال ان  لروانون مجموس شوورى الدولو  رقوم  2575لسن  

عن المووظفين والهيلوا  ضو  ت تص بالنظر ض   ح  االوامر والررارا  االداري  الت  ت در ل
وكانوو  محكموو  الرضوواء االدار  ضوو   محمووس شووورى الدولوو  دوالوور الدولوو  والتعوووى  عنهووا. 

ت ووتص برضوواء االلغوواء ب ووفتها قاضوو  او  درجووه وقوود اجوواز الرووانون الطعوون بروورار محكموو  
اال   / انىوا/(( . 8الرضاء االدار  تمييزا لدى الهيل  العام  لمجمس شورى الدوله  ) الموادة 

من قانون عدارة الدول  العراقى  لممرحم  االنترالى  والرسم ال ان  من  44انه واستنادا" لممادة 
ممحره وبناءا" عم  مواضر  مجمس الرلاس  أ در مجمس الوزراء قوانون المحكمو  االتحادىو  

الووذ   موونح المحكموو  االتحادىوو  العمىووا ضوو  العووراق ا ت وواص   1339لسوون   03العمىووا رقووم 
 ل ادرة من محكم  الرضاء اإلدار .نظر ض  الطعون المردم  عم  ا حكام والررارا  اال
 

 ط ىع  دعوى االلغاء :
م عم  م ا م  الررار االدار   ير المشروع دعوى االلغاء دعوى موضوعى  أو عينى  ترو  

، وع  موجه  ضد الررار االدار  ويتعين لر وو  الودعوى ان ىكوون الرورار قالموًا ومنتجوًا ال وار  عنود 
 (.0اقام  الدعوى )

وقد ذع  جان  من الفره الفرنس  عل  أن دعوى اإللغاء لىس  دعووى  وين أطورا  ولكنهوا  
ان عنا  مدع ض  عجوراءا  دعووى اإللغواء ضأنوه ال يوجود بوالمعن  دعوى موجه  ضد قرار وأنه عذا ك

الدقيق لمكمم  مدع  عمىه، وعو كما  ينا مما ىميز دعوى اإللغاء مون دعووى الرضواء الكامول التو  
 تتعمق  تأ ير الررار ض  مركز قانون  ش    ضتكون الدعوى ش  ى  ض  عذ  ال ورة . 

يها يتمت  بحجى  ق ل الكاض  ضىذا تضمن الحكم علغاء كما تتميز دعوى اإللغاء ض  أن الحكم ض
الرورار اإلدار  موضووع الودعوى ضتعت ور جمىو  اإلجوراءا  والت ورضا  الرانونىو  واإلداريو  التو  تمو  

 بموجبه ممغاة من تاريخ  دور ذل  الررار . 
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نح وور ضوو  التحرووق موون  ووح  سوومط  الراضوو  ضوو  دعوووى االلغوواء ت انوموون الجوودير بالووذكر 
احود االضوراد الو  الرضواء االدار  بطمو   ضوأذا رضو  روعى  الررار االدار  ومدى مواضرته لمرانون ومش
راضوو  ضحووص مشووروعى  الروورار االدار  ضوواذا ت ووين الت ووو   ضووأن عووذة الوودعوى  قوورار ادار   الغوواء 

ار م الفته لمرانون حكم بالغاله ولكن دون ان ىمتد حكمه ال  أك ر من ذل  ، ضموىس لوه تعوديل الرور 
المطعون ضىه أو أست دا   ير  به . وعم  عوذا االسواس ىكوون قضواء االلغواء عمو  عكوس الرضواء 
الكامل الذ  ي و  لمراض  سمطا  كامم  لحسم النوزاع ، ضالراضو  الىرت ور عمو  الغواء قورار  يور 
مشووروع ، وانمووا يرتوو  عموو  الوضوو   يوور المشووروع جمىوو  نتالجووه الرانونىوو  النووه يتعمووق بووالحروق 

 و التعوى  عن االضرار التو  ألحرهوا بالمودع  بالغاء الررار ى  لراض  الدعوى ضمه ان ىحكم الش 
 رضاء التعوى  عن اعما  االدارة الضار بالمنازعا  المتعمر   ومن ذل 

       
ضوو  الوقو  الووذ  يتمتو  الحكووم ضو  دعووى االلغوواء بحجىو  مطمرو  ضوو  مواجهو  الكاضو   كموا  

  .حجى  نس ى  ترت ر عم  اطرا  النزاع ذو  الرضاء الكامل دعوى  ىكون ضىه الحكم ض 
الجمو   وين السابع  مون قوانون مجموس شوورى الدولو  ض  المادة  العراق وقد اجاز المشرع  

، ان كوان لوه مرتضو دعوى االلغاء والرضاء الكامل ض  طم  واحد ضىكوون التعووى  تابعوًا لالغواء 
ب ووفه  بووالنظر ضوو  طمبووا  التعوووى  اذا رضعوو  اليهووا ال ت ووتص محكموو  الرضوواء االدار   وموون  ووم 
 وانما ي تص  ها الرضاء العاد . ا مى 

توج    له رض  دعوى االلغاء يالمشرع عم  تحديد مىعاد  ردمعم  أن ى استرر العملوقد  
لمسو ا  عممى  وقانونى  ىمتن  عم  االضراد طم  االلغاء بعود انرضوالها وعو  شوهران ضو  الروانون 

وستين يوموا مون تواريخ ال و  ضو  الوتظمم او مون تواريخ وستون يومًا ض  الرانون الم ر   الفرنس 
ضوو  حووين  .ضوو  العووراق   انتهوواء ال   ووين يومووا الواجوو  عموو  االدارة ال وو  ضىووه اذا امتنعوو  عوون ذلوو 

 اليتريد الطاعن ض  دعوى الرضاء الكامل  هذة المواعيد الر يرة وانما ي ض  لمدد الترادم العادى .
 


