
 (5المحاضرة رقـ )

 اإللغاء شروط قبوؿ دعوى 
 

يجب توفر بعض الشروط لقبوؿ دعوى اإللغاء حتى يتمكف القضاء مف نظر الدعوى 
ومخاصمة القرار اإلداري، فإذا لـ توفر ىذه الشروط كميا أو بعضيا حكـ القاضي بعدـ قبوؿ 

 الدعوى دوف النظر في موضوعيا.
 نتناوؿ بالدراسة األمور اآلتية:ولمبحث في شروط قبوؿ دعوى اإللغاء 

 الشروط المتعمقة بالعمل اإلداري المطعوف فيو . 
 المتعمقة برافع الدعوى . الشروط 

 الشرط الخاص بتظمـ صاحب الشأف

 الشروط المتعمقة بميعاد رفع الدعوى . 

 
 المبحث األوؿ

 الشروط المتعمقة بالعمػل اإلداري 
 

عمد إلى نوعيف مف األعماؿ يسمى النوع األوؿ األعماؿ عندما تمارس اإلدارة نشاطيا فإنيا ت
المادية وىي تمؾ األعماؿ التي تجرييا الييئات اإلدارية وال تيدؼ مف جرائيا إلى أحداث آثار 
قانونية مباشرة، أما النوع الثاني فيسمى باألعماؿ والتصرفات القانونية وىي تمؾ األعماؿ التي 

آثار قانونية، أما بخمق مراكز قانونية جديدة أو جراء تعديل في  تجرييا اإلدارة وتقصد بيا أحداث
 المراكز القانونية القائمة أو إنيائيا . 

وىذه التصرفات القانونية تتخذ مظيريف األوؿ يتمثل باألعماؿ القانونية الصادرة عف اإلدارة 
قود اإلدارة وينطوي باالشتراؾ مع بعض األفراد أو بالييئات اإلدارية األخرى في ظل ما يسمى بع

النوع الثاني عف التصرفات التي تقـو بيا اإلدارة مف جانب واحد بإرادتيا المنفردة وتشمل القرارات 
 اإلدارية . 

والقرارات اإلدارية ىي موضوع دعوى اإللغاء فإذا انتفى القرار اإلداري أضحى مف غير 
 . الممكف قبوؿ الدعوى دوف الحاجة لمبحث في الشروط األخرى 



وعمى ذلؾ نجد أف مف المناسب البحث في موضوع القرار اإلداري وتمييزه عما قد يختمط بو 
 . 

 
 المطمب األوؿ: تعريف القرار اإلداري 

ناؿ موضوع القرار اإلداري عناية الكثير مف الفقياء، كما أسيـ القضاء اإلداري في الكشف 
ضاء لمقرار اإلداري مف حيث األلفاظ فأنو عف الكثير مف مالمحو، ومع اختالؼ تعريفات الفقو والق

 ينـ عف مضموف واحد . 
فقد عرفو العميد " دوجي " بأنو كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل األوضاع القانونية كما 

 ىي قائمة وقت صدوره أو كما تكوف في لحظة مستقبمة معينة . 
 ( 1انونية القائمة.)وعرفو "بونار" بأنو كل عمل إداري يحدث تغييرًا في األوضاع الق

أما في الفقو العربي فقد عرفو الدكتور " سامي جماؿ الديف " بأنو تعبير عف اإلرادة المنفردة 
 ( 2لسمطة إدارية بقصد أحداث أثر قانوني معيف . )

وجاء في تعريف الدكتور " ماجد راغب الحمو " بأف القرار اإلداري ىو إفصاح عف إرادة 
 ( 3ارية ويرتب أثارًا قانونية . )منفردة يصدر عف سمطة إد

 
اما في العراؽ فقد جاء في تعريف الدكتور " شاب توما منصور " بأف القرار اإلداري ىو 

 (4عمل قانوني يصدر عف السمطة اإلدارية مف جانب واحد ويحدث  اثرًا قانونيا . )
مزمة بما ليا مف في حيف عرفة القضاء اإلداري المصري بانو أفصاح اإلدارة عف إرادتيا الم

 (5سمطة بمقتضي القوانيف والموائح بقصد أحداث أثر قانوني معيف ابتغاء مصمحة عامة . )
 

 المطمب الثاني: تمييز القرار اإلداري عف أعماؿ الدولة األخرى 
تمارس الدولة وفقًا لمبدأ الفصل بيف سمطات ثالثة مياـ أو وظائف ىي الوظيفة التشريعية 

والوظيفة التنفيذية، فالوظيفة التشريعية تتضمف ميمة وضع القواعد السموكية  والوظيفة القضائية
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العامة والمجردة وتختص بممارسة السمطة التشريعية، أما الوظيفة القضائية فتتضمف الفصل في 
 المنازعات وتختص بيا السمطة القضائية، أما الوظيفة التنفيذية فتختص بيا السمطة التنفيذية . 

المبدأ ال يعنى الفصل التاـ بيف ىذه السمطات إذ ال تقتصر كل جية عمى  غير أف ىذا
نما تمارس بعض األعماؿ الداخمة أصاًل في نشاط السمطات األخرى.)  ( 6ممارسة وظيفة خاصة وا 

فالسمطة التشريعية تمارس عماًل إداريًا عندما تصدر الميزانية والسمطة التنفيذية قد تقـو 
ريق المجاف اإلدارية ذات االختصاص القضائي، بينما يمارس القضاء بالفصل في خصومو عف ط

بعض االختصاصات اإلدارية المتعمقة بموظفي الييئات القضائية فضاًل عف وظيفتو األصمية في 
 الفصل في المنازعات . 

لذلؾ كاف مف الواجب تمييز القرار اإلداري عف أعماؿ السمطة التشريعية والسمطة القضائية 
 ث في تمييز القرار اإلداري عف العمل المادي لإلدارة والعقود اإلدارية . ثـ نبح

 
 القرارات اإلدارية واألعماؿ التشريعية: -أوالً 

القرارات اإلدارية تقبل الطعف باإللغاء أماـ القضاء اإلداري وعمى العكس مف ذلؾ فإف 
ويتردد الحديث بيف معياريف  (،7القوانيف ال يمكف الطعف فييا إال بالطريق الدستوري المقرر )

 لتحديد صفة العمل تشريعية أـ إلدارية . 
 
 . المعيار الشكمي:1

وفقًا لممعيار الشكمي أو العضوي يتـ الرجوع إلى الييئة التي أصدرت العمل أو اإلجراءات 
التي اتبعت في إصداره دوف النظر إلى موضوعو، فإذا كاف العمل صادرًا مف السمطة التشريعية 

و عمل تشريعي، أما إذا كاف صادرًا مف إحدى الييئات اإلدارية بوصفيا فرعًا مف فروع السمطة في
 التنفيذية فيو عمل إداري . 

ومف ثـ يمكف تعريف العمل اإلداري وفق ىذا المعيار بأنو كل عمل صادر مف فرد أو ىيئة 
 تابعة لإلدارة أثناء أداء وظيفتيا . 

قائـ بالعمل دوف أف يتعدى ذلؾ إلى طبيعة العمل ذاتو، وىو فيذا المعيار يقف عند صفة ال
معيار سيل التطبيق لو التزمت كل سمطة بممارسة نشاطيا وأخذت بمبدأ الفصل التاـ بيف 
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السمطات، إال أف طبيعة العمل تقتضي في أحياف كثيرة وجود نوع مف التداخل والتعاوف بيف 
ر آخر لمتمييز بيف القرارات اإلدارية واألعماؿ السمطات مما دعى بالفقو إلى البحث عف معيا

 التشريعية . 
 
 . المعيار الموضوعي:2

يعتمد المعيار الموضوعي عمى طبيعة العمل وموضوعو بصرؼ النظر عف الجية التي 
أصدرتو أو اإلجراءات التي اتبعت في إصداره فإذا تمثل العمل في قاعدة عامة مجردة فأنشأ مركزًا 

اعتبر عماًل تشريعيًا أما إذا تجسد في قرار فردي يخص فردًا أو أفرادًا معينيف بذواتيـ  قانونيًا عاماً 
 ( 8فأنشأ مركزًا قانونيًا خاصًا اعتبر عماًل إداريًا . )

وينقد أنصار ىذا االتجاه المعيار الشكمي ألنو يقف عند الشكميات وعدـ االىتماـ بطبيعة 
 االتجاه الموضوعي الفقيو دوجي وبونار وجيز . العمل وجوىره، ويأتي في مقدمة أنصار 

ويؤمف ىؤالء الفقياء بأف القانوف يقـو عمى فكرتيف أساسيتيف ىما فكرتا المراكز القانونية 
 (9واألعماؿ القانونية : )

 . المراكز القانونية: وىي الحالة التي يوجد فييا الفرد إزاء القانوف وتقسـ إلى قسميف : 1
ونية العامة أو الموضوعية : وىو كل مركز يكوف محتواه واحد بالنسبة المراكز القان -أ

لطائفة معينة مف األفراد، فترسـ حدوده ومعالمو قواعد مجردة متماثمة لجميع مف يشغموف ىذا 
 المركز ومثمو مركز الموظف العاـ في القانوف العاـ والرجل المتزوج في القانوف الخاص . 

خصية أو الفردية : وىي المراكز التي يحدد محتواىا بالنسبة لكل المراكز القانونية الش -ب
فرد عمى حده، وىي بيذا تختمف مف شخص إلى آخر وال يمكف أف يحدد القانوف مقدمًا ىذه 
المراكز ألنيا تتميز بػأنيا خاصة وذاتية ومثمو مركز الدائف أو المديف في القانوف الخاص ومركز 

 نوف العاـ . المتعاقد مع اإلدارة في القا
 
. األعماؿ القانونية : وتمتاز بأنيا متغيرة ومتطورة بحسب الحاجة ويتـ ىذا التغيير أما 2

 بإرادة المشرع أو بإرادة شاغميا ويقسـ " دوجي " ىذه األعماؿ إلى ثالثة أقساـ : 

                              
1
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أعماؿ مشرعة: وىي كل عمل قانوني ينشئ أو يعدؿ أو يمغى مركزًا قانونيًا عامًا أو  -أ
وضوعيًا ومف ىذه األعماؿ القوانيف المشرعة والموائح واألنظمة، والتي تتضمف قواعد تنظيمية م

 عامة وغير شخصية . 
أعماؿ شخصية أو ذاتية: وىي األعماؿ القانونية التي تنشئ أو تتعمق بمراكز شخصية  -ب

 ال يمكف تعديميا إال بإرادة أطرافو وأوضح مثاؿ عمى ىذه األعماؿ العقود . 
أعماؿ شرطية: وىي األعماؿ الصادرة بصدد فرد معيف وتسند إليو مركزًا عامًا، فيي  -ػج

تجسيد لقاعدة عامة عمى حالة أو واقعة فردية، ومثالو في القانوف العاـ قرار التعييف في وظيفة 
 عامة، فيذا القرار يعد عماًل شرطيًا ألنو ال ينشئ لمموظف مركزًا شخصيًا، ألف ىذا المركز كاف

 قائمًا وسابقًا عمى قرارا التعييف . 
 

العمل التشريعي  ىو الذي يتضمف قاعدة عامة موضوعية " الى اف  " دوجي "ويخمص 
قوانيف أو الموائح " بغض النظر عف الييئة أو اإلجراءات المتبعة إلصداره، في حيف يعد إداريًا إذا 

 (10لفردية واألعماؿ الشرطية . )اتسـ بطابع الفردية وىذا يصدؽ عمى القرارات واألعماؿ ا
ويبدو أف المشرع والقضاء الفرنسياف يأخذاف بالمعيار الشكمي فاألصل أف ال يقبل الطعف 
باإللغاء ضد أعماؿ السمطة التشريعية سواء في القوانيف أو القرارات الصادرة مف البرلماف، واعتمد 

جمس الدولة، إذ نص عمى أف المنظـ لم 31/7/1945المشرع عمى ذلؾ في األمر الصادر في 
 محل الطعف بسبب تجاوز السمطة ىو األعماؿ الصادرة مف السمطات اإلدارية المختمفة . 

إال أف القضاء الفرنسي لجأ في بعض الحاالت إلى األخذ بالمعيار الموضوعي لمتمييز بيف 
لماف المتعمقة بتسيير األعماؿ اإلدارية واألعماؿ التشريعية قاباًل الطعف باإللغاء في أعماؿ البر 

الييئة التشريعية كالموائح الداخمية لمبرلماف والقرارات الصادرة بتعييف موظفيو، ال سيما بعد صدور 
الذي سمح لموظفي المجالس برفع المنازعات ذات الطابع  17/11/1958األمر النظامي في 

 (11الفردي إلى القضاء اإلداري . )
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اإلداري المصري فيو وأف اعتمد المعيار الشكمي قاعدة وىو االتجاه الذي اعتمده القضاء 
عامة في الكثير مف أحكامو إال انو اعتبر في أحكاـ أخرى القرارات الصادرة مف مجمس الشعب 

 (12بإسقاط عضوية أحد أعضاءه عماًل إداريًا يقبل الطعف فيو باإللغاء . )
اإللغاء المتعمقة بالقرارات  بنظر طمبات القضاء ينحصراختصاص محكمة  اما في العراؽ فأف

أخذًا بالمعيار الشكمي ة التشريعية اإلدارية وال يمتد اختصاصيا لمبحث في مشروعية أعماؿ السمط
، ومف مقتضيات اعتماد القضاء االداري والقرارات اإلدارية التشريعيةفي التمييز بيف أعماؿ السمطة 
التشريعيو الصادرة مف البرلماف  عماؿالاو في ال يجوز الطعف امام في العراؽ المعيار الشكمي انو

عموما و بغض النظر الطبيعة الحقيقية لمعمل وىي نتيجة غير مقبولة في ضوء الكـ الكبير مف 
 االعماؿ ذات الطبيعة االدارية الصادرة مف البرلماف السيما تمؾ المتعمقة بشؤوف  اعضائة . 

 
العمل تشريعيا لمجرد انو صادر  ال يعد الذي المعيار المزدوجعمى  مما قاد نحو االعتماد  

 مف السمطو التشريعية مالـ يتضمف قاعدة عامو مجرده .
فيي ذات طبيعة إدارية تخضع التشريع  خارج نطاؽ  باشرىا يأما التصرفات األخرى التي 

ذا ومف مقتضيات ىلرقابة المشروعية وتدخل ضمف والية القضاء اإلداري باعتبارىا قرارات إدارية 
المعيار ايضا انو ليس جل مايصدر مف االدارة  قرار اداري، ففي حكـ حديث لمحكمة القضاء 
االداري ذىبت الى عدـ اختصاصيا بنظر في قرار ايقاع الحجز عمى المصوغات الذىبية 

الف المحكمة  1996-11-31في  121الصادراستنادا  قرار مجمس قيادة الثورة المنحل رقـ 
حة االوامر والقرارات االدارية التي تصدر عف الموظفيف والييئات في دوائر بالنظر في ص تختص
والقطاع االشتراكي والتختص بالنظر بقرار مجمس قيادة الثورة والذي لو قوة القانوف وليس الدولة 

 13قرارا اداري .
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 القرارات اإلدارية واألعماؿ القضائية: -ثانياً 
يما الحثيث نحو تطبيق القانوف وتنفيذه عمى الحاالت الفردية، يشترؾ القضاء مع اإلدارة في سعي

فيما ينقالف حكـ القانوف مف العمومية والتجريد إلى الخصوصية والواقعية وذلؾ بتطبيقو عمى 
    (14الحاالت الفردية . )

ويظير التشابو بينيما أيضا في أف اإلدارة شأنيا شأف القضاء تسيـ في معظـ األحياف 
صل في المنازعات مف خالؿ نظرىا في تظممات األفراد وفي الحالتيف يكوف القرار بوظيفة الف

 اإلداري الصادر مف اإلدارة والحكـ القضائي الصادر مف السمطة القضائية أداة لتنفيذ القانوف . 
ومع ىذا التقارب سعى الفقو والقضاء إلى إيجاد معيار لمتمييز بيف العمل القضائي والعمل 

طورة النتائج المترتبة عمى الخمط بينيما، فالقرارات اإلدارية يجوز بصورة عامة إلغاؤىا اإلداري لخ
 وتعديميا وسحبيا، أما األحكاـ القضائية فطرؽ الطعف فييا محددة تشريعيًا عمى سبيل الحصر . 

وبرزت في مجاؿ التمييز بيف القرارات اإلدارية واألعماؿ القضائية نظريات عدة يمكف حصرىا 
 ضمف معياريف :  في

 
 .  المعيار الشكمي:1

يقـو ىذا المعيار عمى أساس أف العمل اإلداري ىو ذلؾ العمل أو القرار الذي يصدر عف فرد 
أو ىيئة تابعة لجية اإلدارة بصرؼ النظر عف مضموف وطبيعة العمل أو القرار ذاتو، بينما يعد 

لقضاء وفقًا إلجراءات معينة، بصرؼ النظر العمل قضائيًا إذا صدر عف جية منحيا القانوف والية ا
 عف مضموف وطبيعة العمل . 

وىذا المعيار منتقد مف حيث أنو ليس جل األعماؿ القضائية أحكامًا، بل أف منيا ما يعد 
أعمااًل إدارية بطبيعتيا، ومف جانب آخر نجد أف المشرع كثيرًا ما يخوؿ الجيات اإلدارية سمطة 

 فيكوف ليذه الجيات اختصاص قضائي . الفصل في بعض المنازعات 
وعمى ىذا األساس فإف المعيار الشكمي ال يكفي لتمييز األعماؿ اإلدارية عف األحكاـ 

 القضائية . 
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 .  المعيار الموضوعي:2

المعيار الموضوعي أو المادي يقـو عمى أساس النظر في موضوع وطبيعة العمل نفسو 
تمد ىذا المعيار عناصر عدة يتـ مف خالليا التوصل إلى دوف اعتبار بالسمطة التي أصدرتو، واع

طبيعة ومضموف العمل، فيكوف العمل قضائيًا، إذ تضمف عمى " إدعاء بمخالفة القانوف، وحل 
قانوني لممسألة المطروحة يصاغ في تقرير، وقرار ىو النتيجة الحتمية لمتقرير الذي انتيي إليو 

 ( 15القاضي " . )
داريًا إذا صدر مف سمطة تتمتع باختصاص تقديري وليس مف سمطة في حيف يكوف العمل إ

تتمتع باختصاص مقيد كما في أحكاـ القضاء، وأف يصدر بشكل تمقائي وليس بناًء عمى طمب مف 
 األفراد وأف يكوف الغرض مف العمل إشباع حاجات عامة.

ضاء، ألف الكثير وال شؾ أف ىذه العناصر ال تكفي لتمييز األعماؿ اإلدارية عف أعماؿ الق
 مف قرارات اإلدارة إنما يصدر عف اختصاص مقيد، وكثيرًا منيا ال يصدر إال بطمب مف األفراد.

واإلدارة عندما تفصل في المنازعات باعتبارىا جية ذات اختصاص قضائي إنما يقترب 
 نشاطيا مف نشاط القضاء وييدؼ إلى حماية النظاـ القانوني لمدولة.

ر مختمط يقـو عمى أساس المزج بيف المعياريف الشكمي والموضوعي إذ إزاء ذلؾ نشأ معيا
ينظر إلى طبيعة العمل مف ناحية، والشكل الذي يظير فيو العمل واإلجراءات المتبعة لصدوره مف 

  ناحية أخرى . 
والمتتبع ألحكاـ مجمس الدولة في فرنسا يجد أنو يأخذ في الغالب بالمعيار الشكمي لتمييز 

ضائي عف القرار اإلداري إال أنو يتجو في بعض األحياف إلى المعيار الموضوعي فيو العمل الق
يمزج بيف المعياريف الشكمي والموضوعي ألف العمل القضائي الذي ال يعد قرارًا إداريًا وال يخضع 

 (16لمطعف أماـ القضاء اإلداري ال يشمل حتمًا كل ما يصدر عف الجية القضائية . )
اإلداري المصري قد واكب ىذا االتجاه فقد قضت محكمة القضاء اإلداري :  ويبدو أف القضاء

" أف شراح القانوف العاـ قد اختمفوا في وضع معايير التفرقة بيف القرار اإلداري والقرار القضائي 
فمنيـ مف أخذ بالمعيار الشكمي، ويتضمف أف القرار القضائي ىو الذي يصدر مف جية منحيا 

قضاء، ومنيـ مف أخذ بالمعيار الموضوعي وىو ينتيي إلى أف القرار القضائي ىو القانوف والية ال
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 –الذي يصدر في خصومة لبياف حكـ القانوف فييا و بينما رأى آخروف أف يؤخذ بالمعياريف معًا 
وقد اتجو القضاء في فرنسا ثـ في مصر إلى ىذا الرأي األخير وعمى أف  –الشكمي والموضوعي 

بالمعياريف معًا مع بعض الضوابط، وبياف ذلؾ أف القرار القضائي يفترؽ عف  الراجح ىو األخذ
القرار اإلداري في أف األوؿ يصدر مف ىيئة قد استمدت والية القضاء مف قانوف محدد 
الختصاصيا مبيف إلجراءاتيا وما إذا كاف ما تصدره مف أحكاـ نيائيًا أو قاباًل لمطعف مع بياف 

الطعف في الحالة الثانية وأف يكوف ىذا القرار حاسمًا في خصومة، أي في الييئات التي تفصل في 
 (17نزاع بيف طرفيف مع بياف القواعد التي تطبق عميو ووجو الفصل فيو".)

 
بنظر طمبات اإللغاء المتعمقة  القضاءينحصر اختصاص محكمة ومف الجدير بالذكر انة 

بمبدأ  أخذًا  السمطة القضائية مشروعية أعماؿبالقرارات اإلدارية وال يمتد اختصاصيا لمبحث في 
 بالمعيار الشكمي في التمييز بيف أعماؿ السمطة القضائية والقرارات اإلدارية. استقالؿ القضاء و 

ومف جية  …) حيث قضت  القضاء اإلداري في العراؽ ويتبيف ذلؾ مف توجو محكمة .
ى حكـ جزائي واجب التنفيذ ليس أخرى وجد أف الطعف في ىذه الدعوى ينصرؼ في حقيقتو إل

لمقضاء اإلداري والية عميو مما يكوف طعف المدعييف في ىذه الدعوى غير معتبر، عميو واستنادًا 
 (18)(.…إلى ما تقدـ قرر رد الدعوى 

كما جاء في فتوى لمجمس شورى الدولة أف ) قرار الحجز ىو قرار إداري تصدره وفقًا 
ف العقوبات السالبة لمحرية وىي السجف والحبس واإليداع لمصالحيات المخولة ليا في حيف أ

بالنسبة لألحداث ىي قرارات تصدر عف المحاكـ المختصة   وتأسيسا عمى ما تقدـ يرى المجمس 
 (19 )أف قرار الحجز الصادر عف وزير الداخمية ال يعد بمنزلة الحكـ القضائي (

/ اتحادية /  11ذاتو في الدعوى كما اخذت  المحكمة االتحادية العميا باالتجاة      
و الذي طمبت فيو محكمة التمييز االتحادية بموجب النظر في  2116/  5/  29بتاريخ   2115

والبت  2116لسنة  27ثالثا ( مف قانوف التقاعد الموحد رقـ  –/ أوال 21دستورية نص المادة )
قضائي  وال يجوز تمييزة اماـ في شرعيتو باعتبار اف  قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعديف عمل 

وبرأي  باف النص المذكور  -لمحكمة التمييز  -مجمس شورى الدولة  حيث ترى الييئة العامة 
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مف دستور جميورية العراؽ نصت باف تكوف السمطات  47غير دستوري عمى اساس  باف المادة 
تيا وميماتيا عمى أساس االتحادية مف السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصا

 مبدأ الفصل بيف السمطات .
وحيث أف مجمس شورى الدولة يرتبط بوزارة العدؿ وال يعد مف أجيزة السمطة القضائية فيو 
تابع لمسمطة التنفيذية ويتكوف مف رئيس وأعضاء غالبيتيـ المطمقة مف غير القضاة وبالتالي فاف 

مف قانوف  29دأ الفصل بيف السمطات واف المادة نظر الطعوف مف قبل المجمس المذكور يخل بمب
نصت باف تسري والية المحاكـ المدنية عمى جميع  1969لسنة  83المرافعات المدنية رقـ 

األشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلؾ الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إال ما 
ؿ بيذا المبدأ خاصة واف الدستور استثنى بنص خاص واف التشريع المذكور مف شانو اإلخال 

الدائـ وقبمو قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية نص عمى استقاللية القضاء سيما واف 
المشرع أوجب أف يرأس ىيئة قضايا المتقاعديف قاضي منتدب مف مجمس القضاء وأعضاء آخريف 

 بل ىيئة قضائية .فال يجوز النظر تميزا" في القرارات الصادرة منيا مف ق
وقد خمصت المحكمة االتحادية العميا الى مايمي : ) أف الفقرة )أ( مف البند أوال" مف المادة        

نصت بتشكيل لجنة  تسمى ) لجنة تدقيق  2116لسنة  27مف قانوف التقاعد الموحد رقـ  21
وعضويف مف قضايا المتقاعديف ( برئاسة قاضي مف الصنف الثاني ينتدبو مجمس القضاء 

الموظفيف القانونييف ال تقل درجتيما عف مدير احدىما مف وزارة المالية واآلخر مف وزارة الدفاع 
تتخذ قراراتيا باألكثرية وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عمييا الناشئة مف تطبيق أحكاـ 

مت بموجب قانوف القانوف المذكور ، لذا تجد ىذه المحكمة أف ىذه المجنة ىي لجنة خاصة شك
لمنظر في شؤوف المتقاعديف مف موظفي الدولة مف حيث  2116لسنة  27التقاعد الموحد رقـ 

الحقوؽ التقاعدية واف القرارات التي تصدرىا ىي قرارات إدارية ذات طبيعة خاصة تغمب عمييا 
دبو مجمس الصفة اإلدارية وليست قرارات قضائية صرفة بالرغـ مف أف المجنة يترأسيا قاضي ينت

القضاء لذا فاف القرارات التي تصدرىا تعتبر قرارات ذات طبيعة خاصة وحيث أف البند أوال" مف 
مف قانوف التقاعد الموحد عيف مرجع الطعف في القرارات التي تصدرىا المجنة المذكورة  21المادة 

البند ثالثا" مف  لدى الييئة العامة لذا لألسباب المتقدمة فاف النص المتقدـ المنصوص عميو في
ال يتعارض مع مبدأ الفصل بيف  2116لسنة  27مف قانوف التقاعد الموحد رقـ  21المادة 

السمطات ومبدأ استقالؿ القضاء والتدخل في شؤوف السمطة القضائية مف قبل السمطة التنفيذية 



رد الطمب ( ويكوف طمب الييئة العامة لمحكمة التميز المشار إليو أعاله غير وارد ، لذا قرر 
(21 ) 

ومف ذلؾ يتبيف اف المحكمة االتجادية العميا قد اعتمدت المعيار الشكمي مف خالؿ عدىا 
القرارات التي تصدرىا لجنة تدقيق قضايا المتقاعديف قرارات إدارية ذات طبيعة خاصة تغمب عمييا 

 الصفة اإلدارية وليست قرارات قضائية بحكـ صدورىا مف جية ادارية.
ال يجوز الطعف امامو  ات اعتماد القضاء االداري في العراؽ المعيار الشكمي انوومف مقتضي

القضاء االداري اليمكف اف  االاف واالدعاء العاـرجاؿ القضاء  صادره مفال في االعماؿ القضائية
المعيار الموضوعي عمى سبيل االستثناء مف األصل العاـ فتسبغ الصفة اإلدارية عمى  يتجاىل

كتمؾ القرارت المتعمقة  وتجيز الطعف فييا باإللغاءذات الطبيعة االدارية  ة القضائية أعماؿ الجي
العمل  ال يعد الذيمعيار المزدوج بانظباط موظفي الجياز القضائي وشؤوف خدمتيـ  استنادا  لم

نما يشترط فيو أف يفصل في خصومو قانونية أو قضائيا  لمجرد انو صادر مف السمطو القضائية  وا 
 مق بإجراءات الفصل فييا أو تنفيذ الحكـ الصادر بخصوصيا . يتع

 
 القرارات اإلدارية واألعماؿ المادية: -ثالثاً 

العمل المادي مجرد واقعة مادية غير مؤثرة في المراكز القانونية التي تتصل بيا، فإذا كاف 
ح ىي معيار األعماؿ وجود األثر القانوني ىو معيار القرارات اإلدارية، فأف غيبو ىذا األثر تصب

 (21المادية . )
واألعماؿ المادية أما أف تكوف أفعااًل أدارية أرادتيا اإلدارة وتدخمت لتحقيقيا مثل اإلجراءات 
التنفيذية التي ال تسمو لمرتبة القرار اإلداري كيدـ المنازؿ اآليمة لمسقوط تنفيذًا لقرار اإلدارة باليدـ 

 . 
قع بطريق الخطأ واإلىماؿ مثل حوادث السير يسببيا أحد وقد تكوف أفعااًل غير إرادية ت

 موظفي اإلدارة . 
واألعماؿ المادية ال تعتبر مف قبيل األعماؿ القانونية اإلدارية ألنيا ال ترتب آثارًا قانونية 

 مباشرة وتخرج ىذه األعماؿ مف نطاؽ الطعف باإللغاء أماـ القضاء اإلداري . 
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تبار العمل المادي قرارًا إداريًا وأف كاف يمنع الطعف فيو أف عدـ اع ومف الجدير بالذكر
باإللغاء فأنو يصح أف يكوف محاًل لمنازعة تختص المحاكـ المدنية بنظرىا كما يمكف أف يكوف 
محاًل لمنازعة إدارية تمس مصالح األفراد عندما يكوف محاًل لطمب التعويض عمى أساس دعوى 

 القضاء الكامل . 
 ت اإلدارية والعقد اإلداري:القرارا -رابعاً 

بينا أف التصرفات القانونية التي تجرييا اإلدارة وتقصد بيا إلى أحداث اآلثار القانونية أما 
أف تتمثل بالتصرفات التي تقـو بيا اإلدارة مف جانب واحد وبإدارتيا المنفردة وتشمل القرارات 

 واألوامر اإلدارية . 
الصادرة عف اإلدارة باالشتراؾ مع بعض األفراد بحيث  وأما أف تتمثل باألعماؿ القانونية

تتوافق اإلرادتاف وتتجياف نحو إحداث اثر قانوني معيف وتمجأ اإلدارة إلى إتباع ىذا األسموب 
 لتحقيق ىدفيا في إشباع الحاجات العامة، وفق ما يمكف تسميتو بعقود اإلدارة . 

وني واحد، فيي عمى نوعيف: األوؿ عقود والعقود التي تبرميا اإلدارة ال تخضع لنظاـ قان
اإلدارة التي تخضع لمقانوف الخاص والتي تماثل العقود التي يبرميا األفراد في نطاؽ القانوف 
الخاص، والنوع الثاني ىي العقود اإلدارية التي تخضع لمقانوف العاـ والتي تبرميا اإلدارة باعتبارىا 

 سمطة عامة تستيدؼ تنظيـ مرفق عاـ.
بنظر  نص قانوف مجمس شورى الدولة عمى اختصاص محكمة القضاء االداري يولـ 

، بحكـ أف واليتيا تنحصر العادية المنازعات المتعمقة بالعقود اإلدارية فيي مف اختصاص المحاكـ 
 بإلغاء القرارات اإلدارية والتعويض عنيا . 

ات اإلدارية السابقة ومع ذلؾ فقد استقر القضاء اإلداري في فرنسا ومصر عمى أف القرار 
عمى إبراـ العقد والمميدة النعقاده مثل قرارات لجاف فحص العطاءات، ولجاف البت في العطاءات 
وقرار استبعاد أحد المتقدميف وقرار إرساء المناقصة أو المزايدة وقرار إلغائيا ىي قرارات إدارية 

 (22مستقمة عف العقد يجوز الطعف بيا بدعوى اإللغاء . )
 Le theorie des actesىذه النظرية بنظرية األعماؿ اإلدارية المنفصمة وتسمى 

detachable   ومقتضاىا أنو يستطيع كل مف لو مصمحة مف الغير أف يطعف باإللغاء في ىذه
 القرارات، أما المتعاقدوف  فميس ليـ أف يطعنوا في ىذه القرارات إال أماـ قاضي العقد . 
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القرار اإلداري المنفصل عف العقد ال يؤدي تمقائيًا إلى إلغاء  ومف الجدير بالذكر أف إلغاء
 العقد، فيظل العقد نافذًا و ممزمًا ألطرافو إلى أف يفصل القضاء العادي في المنازعة المتعمقة بو . 

 
 

 المطمب الثالث: خصائص القرار اإلداري المطعوف فيو
الطعف فيو أماـ القضاء اإلداري، يجب أف تتوافر في القرار اإلداري خصائص عدة لكي يمكف 

 فال يمكف قبوؿ الطعف فيو لمجرد أنو قد اكتسب صفة القرار اإلداري .
 أواًل : أف يصدر القرار مف سمطة إدارية وطنية : 

يشترط في القرار اإلداري أف يصدر مف سمطة إدارية وطنية سواء أكانت داخل حدود الدولة  
ة السمطة أو عدـ مركزيتيا ، والعبرة في تحديد ما إذا كانت أو خارجيا مف دوف النظر إلى مركزي

نما بمصدر السمطة التي تستمد  الجية التي أصدرت القرار وطنية أـ ال ليس بجنسية أعضائيا ، وا 
 منيا والية إصدار القرار . 

ولنكوف أماـ قرار إداري ينبغي أف يصدر ىذا القرار مف شخص عاـ لو الصفة اإلدارية  
ره وال عبرة بتغير صفتو بعد ذلؾ ، وىو ما يميز القرار اإلداري عف األعماؿ التشريعية وقت إصدا

والقضائية التي بيناىا وفقًا لممعيار الشكمي ، إذ يتـ النظر إلى صفة الجية التي قامت بالعمل 
 واإلجراءات المتبعة في إصداره . 

 
أشخاص القانوف الخاص قرارات  ووفقًا ليذا الشرط ال يمكف اعتبار القرارات الصادرة عف 

إدارية إال في حالتيف اعترؼ فييما القضاء اإلداري بالصفة اإلدارية لمقرارات الصادرة مف أشخاص 
القانوف الخاص ، تتعمق الحالة األولى بالقرارات الصادرة عف الموظف الفعمي أو الظاىر ، وىو 

مة ، متخذًا مظير الموظف شخص تدخل خالفًا لمقانوف في ممارسة اختصاصات وظيفة عا
( أما في الحالة الثانية فتتعمق بالقرارات الصادرة مف ممتـز المرافق العامة 23القانوني المختص . )

( .24) 
 ثانيًا : صدور القرار باإلدارة المنفردة لإلدارة . 
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 4ش  –هجلح الحقوىق والشورَعح الكىَرُوح  –ًظرَح الظاهر فٍ القاًىى اإلدارٌ  –ٌَظر :  د. هاجد راغة الحلى  -  

 .  59ص 0ع

 .   796ص  – 3ج –تُروخ  –الوكرثح العصرَح  –القاًىى اإلدارٌ  –د. زهدٌ َكي         
34

 .  33ص  -0889-القاهرج  –دار الٌهضح العرتُح  –وًظرَاخ القاًىى اإلدارٌ هثادئ  –د. عصود عثد هللا  -  



يجب أف يصدر القرار مف جانب اإلدارة وحدىا ، وىو ما يميز القرار اإلداري عف العقد  
داري الذي يصدر باتفاؽ أرادتيف سواء أكانت ىاتيف اإلرادتيف لشخصيف مف أشخاص القانوف اإل

 العاـ أو كاف أحدىا لشخص مف أشخاص القانوف الخاص . 
والقوؿ بضرورة أف يكوف العمل اإلداري صادرًا مف جانب اإلدارة وحدىا ليكتسب صفة  

حد ، فقد يشترؾ في تكوينو أكثر مف فرد كل القرار اإلداري ال يعني أنو يجب أف يصدر مف فرد وا
  (  25منيـ يعمل في مرحمة مف مراحل تكوينو ألف الجميع يعمموف لحساب جية إدارية واحدة . )

 
 ثالثًا : ترتيب القرار آلثار قانونية . 

لكي يكوف القرار إداريًا يجب أف يرتب آثارًا قانونية وذلؾ بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز  
 ني معيف ، فإذا لـ يترتب عمى العمل اإلداري ذلؾ فإنو ال يعد قرارًا إداريًا .قانو 

ليذا نجد القضاء اإلداري الفرنسي يشترط في القرار المطعوف فيو باإللغاء أف ينتج ضررًا 
( ومف ثـ تكوف لو مصمحة في إلغاء ىذا القرار ويتطمب توفر عنصريف 26برافع الدعوى . )

 مصمحة لمطاعف ىما : أساسيف لمقوؿ بوجود 
وجوب تولد آثار قانونية عف القرار المطعوف فيو ، ومف ثـ يجب استبعاد القرارات التي  -1

 ( 27ال يحدث آثارًا قانونية مف نطاؽ دعوى اإللغاء . )
 (28أف يحمل القرار قابمية أحداث آثار قانونية بنفسو . ) -2

والمذكرات التحضرية التي تسبق اتخاذ  وبناًء عمى ذلؾ فإف األعماؿ التمييدية والتقارير
القرار ال تعد قرارات إدارية لعدـ تحقق ىذيف العنصريف ، ونجد أنو مف المناسب أف نبيف مضموف 

 بعض ىذه األعماؿ : 
األعماؿ التمييدية والتحضرية : وىي مجموعة مف القرارات التي تتخذىا اإلدارة وتتضمف  -أ

ا إلصدار قرار إداري وىذه األعماؿ ال تولد آثارًا قانونية وال رغبات واستشارات وتحقيقات تمييد
 يجوز الطعف فييا باإللغاء . 

المنشورات واألوامر المصمحية : وىي األعماؿ التي تتضمف تعميمات وتوجييات صادرة  -ب
مف رئيس الدائرة إلى مرؤوسيو لتفسير القوانيف أو الموائح وكيفية تطبيقيا وتنفيذىا ، ما دامت 
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 .  530ص  – 0883 –دار الثقافح الجاهعُح  –هثادئ القاًىى اإلدارٌ  –د. دمحم سعُد حسُي أهُي  -  
26

  -  F.Benoit – Le Droit Administratif Frncais , Dalloz , 1968 , P 577  . 
27

  -  Marcel Waline – Traite de droit Administratif 1963 , P 452 .  
28

  -  Auby et Drago – Traite de contentieux Administratif – 1963 , T 11 , P 460  . 



ىذه المنشورات لـ تتعد ىذا المضموف أما إذا تضمنت أحداث آثار في مراكز األفراد فأنيا تصبح 
 قرارات إدارية يقبل الطعف فييا باإللغاء .

األعماؿ الالحقة لصدور القرار : األصل أف ىذه األعماؿ ال ترتب آثرًا قانونيًا ألنيا أما  -ج
ابقة فال يقبل الطعف فييا باإللغاء ألنيا تنصب عمى أف تكوف بمثابة إجراءات تنفيذية لقرارات س

تسييل تنفيذ القرار اإلداري السابق ، وال تشير إلى قرارات مستقبمة فال يكوف األثر المترتب عمييا 
 حااًل . 
اإلجراءات الداخمية : وتشمل إجراءات التنظيـ لممرافق العامة التي تضمف حسف  -د
اءات التي يتخذىا الرؤساء اإلداريوف في مواجية سيرىا بانتظاـ واطراد ، واإلجر  
موظفييـ المتعمقة بتقسيـ العمل في المرفق وتبصير الموظفيف بالطريق األمثل لممارسة  

 وظائفيـ . 
وىذا النوع مف اإلجراءات ال يدخل مف ضمف القرارات اإلدارية التي يجوز الطعف بيا أماـ  

 المراكز القانونية لألفراد .  دوائر القضاء اإلداري ألنيا ال تؤثر في
 
 

 اف يكوف القرار االداري نيائيًا : – رابعا 
يشترط في القرار االداري ليكوف محاًل لدعوى االلغاء اف يكوف قرارًا اداريًا نيائيًا . ويقصد  

بالنيائية وفقًا لما ىو مستقر في الفقو والقضاء ىو عدـ خضوع القرار الصادر مف االدارة لتصديق 
 ة اخرى .جي

وبمعنى آخر اف يكوف القرار قد استنفذ جميع المراحل التحضيرية الالزمة الصداره ،  
وصدر مف السمطة التي تممؾ البت في امره نيائيًا دوف اف يكوف الزمًا لنفاذه وجوب عرضو عمى 

 سمطة اعمى العتماده أو التصديق عميو.
يائي ىو القرار الذي يكوف نافذًا بمجرد ، الف القرار الن بالنفاذوتختمط الصفة النيائية  

صدوره ، اال اف النيائية ال تمنع مف جواز سحبو مف الجية التي اصدرتو أو وقف 
(.وكذلؾ اليمنع مف الطعف في القرار اف تقـو الجية المختصة باصداره بطمب رأي بعض 29تنفيذه)

                              
 .25، ص 1987منشأة المعارف  –القرار ا داري في قضاء مجمس الدولة  –د. حمدي ياسين عكاشة  (  29)



لتقدير في االمر بغير لزـو الجيات عمى سبيل االستئناس ما داـ ليا وحدىا في النياية سمطة ا
 (.31مف تدخل الحق مف أي سمطة اخرى لمتصديق عمى قرارىا)

وعمى ذلؾ فالقرار الذي يصمح محاًل لمطعف بااللغاء يجب اف ينفذ لكي يصبح المركز  
القانوني الذي يحدثو حاال ومؤثرًا اما االجراءات التنفيذية أو اجراءات التنظيـ الداخمي التي التؤثر 

 (.31كز قانوني ، فال ينطبق عمييا وصف القرار االداري )في مر 
  
(، عمى اشتراط النيائية في القرارات االداريػة القابمة 32ىذا وقد درج المشرع المصري ) 

ف المشرع العراقي لـ ينص عمى شرط أف يكوف القرار نيائيًا فا . اما في العراؽلمطعف بااللغاء 
 قضتذلؾ  ، وفي في العراؽ يتطمب توافر ىذا الشرط اإلداري غير اف قضاء محكمة القضاء 

 …) 26/1/1991الصادر في  1991/قضاء إداري 11في حكميا حكمة القضاء اإلداري م
قررت المحكمة رد الدعوى حيث لـ يكف قرارًا نيائيًا وحاسمًا وحيث أف القرارات اإلدارية التي يطعف 

 (33.)ية الحاسمة (فييا أماـ ىذه المحكمة ىي فقط القرارات النيائ

                              
 . 25ص –صدر السابق الم –د. دمحم فياد عبد الباسط  (  31)

(31 )  De laubader – Trait’e element de droit administratif P- 253 . 

وفي ىذا المعنى قضت المحكمة ا دارية العميا في مصر )) القرارات التوي تصودرىا مجوالس تأديوب العواممين بيي وة النقول العوام بالقواىرة  
ية ، ولويس ليوا منزلوة ا حكوام التأديبيوة التوي يجووز الطعون فييوا مباشورة اموام ىي مجرد اعمال تحضيرية ت ضع لتصديق السمطة الر اس

المحكموة ا داريووة العميووا وان القوورار الصووادر بالتصووديق عمووى قوورار مجموس التأديووب ىووو القوورار ا داري النيووا ي الووذي يوورد عميووو الطعوون(( 
 . 156ق المجموعة ، ص 13السنة  357القضية  1972يناير  22حكميا في جمسة 

حوورص المشوورع المصووري عمووى الوونص عمووى ان تكووون القوورارات ا داريووة التووي تقبوول الطعوون با لغوواء قوورارات نيا يووة . فقوود نصووت المووادة  (  32)
عمووى شوورن النيا يووة بالنسووبة لجميووع القوورارات ا داريووة التووي يجوووز الطعوون فييووا  1972لسوونة  47العاشوورة موون قووانون مجمووس الدولووة رقووم 

 الدولة في البنود ال اصة بيذه القرارات عمى النحو اآلتي : با لغاء امام مجمس
ثالثوووا  : الطمبوووات التوووي يقووودميا ذوو الشوووأن بوووالطعن فوووي القووورارات ا داريوووة النيا يوووة الصوووادرة بوووالتعيين فوووي الوظوووا    -

 العامة أو الترفيو أو يمنح العداوات .
 رارات ا دارية النيا ية . امسا  : الطمبات التي يقدميا ا فراد او اليي ات بالغاء الق -
سادسوووا  : الطعوووون فوووي القووورارات النيا يوووة الصوووادرة مووون الجيوووات ا داريوووة فوووي المنازعوووات والضووورا ب والرسووووم وفقوووا   -

 لمقانون الذي ينظم كيفية نظر ىذه المنازعات امام مجمس الدولة .
ليووا ا تصوواص قضووا ي ، فيمووا عوودا  ثامنووا  : الطعووون التووي ترفووع عوون القوورارات النيا يووة الصووادرة موون جيووات اداريووة -

القرارات الصادرة من ىي ات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كوان مرجوع الطعون عودم ا  تصواص 
 أو عيب في الشكل أو م الفة القوانين أو الموا ح ، أو ال طأ في تطبيقيا أو تأويميا .

 الغاء القرارات النيا ية لمسمطات التأديبية .تاسعا  : الطمبات التي يقدميا الموظفون العموميون ب -

0
. صووالح ربووراىيم احموود المتيوووتي ، شوورون الطعوون امووام محكمووة القضوواء ا داري فووي العووراق، رسووالة ماجسووتير مقدمووة الووى كميووة اشووار اليووو - 

 . 26، ص1994القانون ، جامعة بغداد ، 



وقد أيدت الييئة العامة في مجمس شورى الدولة قرار محكمة القضاء اإلداري المذكور وذلؾ 
حيث جاء في قرارىا )إذ  24/12/1991الصادر في  1991تمييز /  –/إداري 41بقرارىا المرقـ 

القضاء اإلداري ألف لـ تصدر الجية اإلدارية قرارًا نيائيًا فأف ذلؾ ال يجوز الطعف فيو أماـ محكمة 
 (.34)القرارات التي يطعف فييا أماميا ىي فقط القرارات النيائية الحاسمة (

 
 اف اليكوف القرار االداري محصنًا مف الطعف بااللغاء . –ًا خامس

إف مف مظاىر سيادة القانوف اف تخضع جميع تصرفات الدولة لرقابة القضاء ، فيو  
االفراد في مواجية الدولة بييئاتيا المختمفة التشريعية  الوسيمة الوحيدة لمحفاظ عمى حقوؽ 

(.فالقضاء وحدة يممؾ تقويـ االدارة واجبارىا عمى احتراـ المشروعية اذا ما حادت 35والتنفيذية )
عنيا وال شؾ اف في ذلؾ ضمانة ميمة لحماية حقوؽ االفراد وحرياتيـ ، تتـ مف خالؿ السماح 

 رة اذا مست مصالحيـ طالبيف الغائيا أو التعويض عنيا .لالفراد بالطعف في قرارات االدا
واذا كاف االصل خضوع االدارة لرقابة القضاء فاف مستمزمات المصمحة العامة قد قضت  

بالتخفيف مف صرامة المبدأ فسمحت بموازنة مبدأ خضوع االدارة لمقانوف ، وقد بينا في حديثنا عف 
 تفصيل .مبدأ المشروعية ىذا الموضوع بشيء مف ال

اال اف الدوؿ تبالغ احيانًا في استبعاد الكثير مف القرارات االدارية مف الخضػوع لمطعف اماـ  
مف رقابة القضاء  القضاء العتبارات مختمفة فباالضافة الى اعماؿ السيادة التي اخرجيا المشرع 

قانوف  و ( منو4المادة ) في )الممغي(  1963( لسنة 26السمطة القضائية رقـ ) في قانوف 
 1989( لسنة 116القانوف رقـ ) وفي مادتو العاشرة  1979لسنة  161التنظيـ القضائي رقـ 

في مادتو السابعة  1979لسنة  65وىو قانوف التعديل الثاني لقانوف مجمس شورى الدولة رقـ 
 البند خامسًا .

يذًا لتوجييات رئيس القرارات االدارية التي تتخذ تنفاف المشرع العراقي قد اخرج فأننا نجد  
( ، كما اخرج العديد مف القرارات الخاصة بتطبيق بعض 36)الجميورية وفقًا لصالحياتو الدستورية

                              
 26ص-المصدر نفسة  -2

(35  ) G. Vedel, Droit administratif presses Universite, De France , paris P- 266 . 

)وان القوورارات  13/2/1992فوي  1992/ قضواء رداري/ 12محكموة القضوواء اإلداري رقوم  حكوم الشوأنومون أحكوام القضواء اإلداري بيووذا  -36
الممنوحوة لوو بموجوب القوانون ، التي تصدر عن ديوان الر اسة ىي التي تتم بنواء  عموى توجييوات السويد ر ويس الجميوريوة حسوب ا  تصاصوات 

لسوونة  65 اصووة وان األموور المشووار رليووو صنفووا قوود صوودر م اطبووا  جيووة التنفيووذ تحريريووا ، عميووو وحيووث أن ا تصاصووات مجمووس شووورى الدولووة رقووم 
ييوات ر ويس الجيوريوة . كما أن ىذه المحكمة   ت تص بالقرارات اإلدارية التي تت ذ تنفيوذا  لتوج1989لسنة  116المعدل بالقانون رقم  1979



التزامو بتطبيق ما جاءت بو  القضاء نممسمف خالؿ تتبع أحكاـ التشريعات مف رقابة القضاء و 
يا قرارات إدارية منع حكـ بعدـ قبوؿ كافة الدعاوى التي موضوعفنجده يتمؾ التشريعات المانعة 

ما جاء بحكـ محكمة القضاء ومف ذلؾ المشرع القضاء مف قبوؿ الطعف فييا باإللغاء أمامو ، 
)لدى التدقيق والمداولة وجد أف ابف المدعي طالب في الصف  22/9/2114اإلداري الصادر في 

ف المدرسة لمعاـ وانو فصل م 2الثالث في مدرسة بالط الشيداء التابعة لتربية بغداد الكرخ / 
وذلؾ لتجاوز  28/2/2114في  12بموجب قرار المدرسة المرقـ  2114/  2113الدراسي 

( يومًا واف المدعي اعترض عمى القرار لدى تربية بغداد الكرخ 26غياباتو المدد المقررة البالغة )
ب القانوف رقـ وزارة التربية دوف نتيجة ولدفع وكيمو المدعي عميو / إضافة لوظيفتو انو بموج 2/
( منو منعت المحاكـ مف سماع الدعاوى 38قانوف وزارة التربية وبالمادة ) 1998( لسنة 34)

التي تقاـ عمى وزارة التربية أو الدوائر التابعة ليا في كل ما يتعمق بالقبوؿ واالنتقاؿ أو االمتحانات 
سوب وكغيره ولكوف الوزارة أو العقوبات اإلنضباطية التي تفرض عمى التالميذ والطالب بسبب الر 

والدوائر كل حسب اختصاصو  حق البت في الشكوى التي تنشأ مف ىذه األمور عميو ومف كل ما 
( لسنة 34تقدـ يتضح أف المدعي سمؾ طريق الشكوى لدى المدعي عميو واف القانوف رقـ )

التي تقاـ عمى ( منو منع المحاكـ مف سماع الدعاوى 38قانوف وزارة التربية وبالمادة ) 1998
وزارة التربية والدوائر التابعة ليا أو المدارس أو المعاىد لذا قرر الحكـ برد دعوى المدعي 

…()37 .) 
تنافى مع مبدأ المشروعية وضرورة خضوع االدارة لمقانوف وال شؾ اف ىذة االستثناءات ت

ـ دستوريتيا فقد نص عالوة عمى عدتح المجاؿ اماـ تعسفيا وانتياؾ حقوؽ االفراد وحرياتيـ. تفو 
)يحظر النص في القوانيف عمى تحصيف اي  97في الماده  2115الدستور العراقي الصادر عاـ 
 عمل او قرار اداري مف الطعف.(

 
 

 سادسا: اف اليكوف لمقرار االداري طريقا خاصا لمطعف فيو

                                                                                       
(  امسووا  / ب / وحيوث أن القوورار المطعووون فيوو قوود صوودر عوون المودعي عميووو تنفيووذا  ألموور 7وفقوا  لصوواحياتو الدسووتورية تطبيقوا  لمنطوووق المووادة )

ق رد دعوووى ديوووان الر اسووة فتكووون دعوووى الموودعيين واجبووو الوورد لعوودم ا تصوواص ىووذه المحكمووة فووي نظوور القوورار المطعووون فيووو لووذا قوورر با تفووا
 المدعيين(.

 غير منشور  22/9/2114والصادر في  61/2114(  قرار محكمة القضاء اإلداري المرقم 37)



جمس قانوف التعديل الثاني لقانوف م) 1989لسنة  116القانوف رقـ المشرع في  اخرج 
لقضاء اإلداري ا يبسط والية اف كاف منتظرا منو . وبعد أف (1979لسنة  65شورى الدولة رقـ 

عمى جميع المنازعات التي تكوف اإلدارة طرفًا فييا بوصفيا سمطة عامة، مف اختصاصات محكمة 
ادة الم تنص ،اذحد مف سمطة القضاء اإلداري القرارات االدارية مما القضاء االداري العديد مف 

التي رسـ القانوف ) القرارات االدارية السابعة/ البند خامسًا/ الفقرتيف جػ مف القانوف عمى استبعاد 
 (.يا أو االعتراض عمييا أو الطعف فييامنطريقًا لمتظمـ 

 ، 
ومف التشريعات التي رسـ المشرع طريقا لمطعف في القرارات االدارية الناشئة عف تطبيقيا 

 1971لسنة  21وقانوف التقاعد المدني رقـ  1971لسنة  17عي رقـ قانوف االصالح الزرا
الى غير ذلؾ مف تشريعات يحفل بيا النظاـ القانوني   1981لسنة  12وقانوف االستمالؾ رقـ 

 عيف ليا المشرع العراقي مرجعا لمطعف فييا اماـ لجاف او مجالس ادارية ذات اختصاص قضائي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 اإللغاء برافع دعوى  والمتعمق طو الشر 

 
مف المسمـ بو عدـ قبوؿ أي دعوى ما لـ تكف لرافعيا مصمحة مف أقامتيا، ومتى ما قامت 

 المصمحة عند رفع الدعوى، فال بد أيضًا مف أف تتوافر فيو أىمية المخاصمة لدى القضاء . 



 
 

 المطمب األوؿ: شرط المصمحة
القضاء ومنيا دعوى اإللغاء أماـ محكمة  المصمحة شرط أساسي لقبوؿ الدعاوى كافة

، تعرؼ المصمحة عمومًا بأنيا )الفائدة أو المنفعة التي يمكف أف يحصل عمييا رافعيا في االداري 
مف المستقر قضاًء أنو ال يقبل أي طمب أو دفع ال يكوف لصاحبو و   (38)حالة إجابتو إلى طمبو (

 فيو مصمحة قائمة يقرىا القانوف.
حة في دعوى اإللغاء تتميز عف تمؾ التي تتطمبيا الدعاوى العادية أماـ إال أف المصم

 أو دعوى القضاء الكامل .  لعاديةالمحاكـ ا
 

 طبيعة المصحة في دعوى اإللغاء: -أوالً 
إذا كاف المستقر في قوانيف المرافعات أف المصمحة التي تبرر قبوؿ الدعوى يجب أف تستند 

عتداء عميو، فأف المصمحة في دعوى اإللغاء ال يشترط فييا أف إلى حق اعتدى عميو أو ميدد باال
 تستند إلى حق لرافعيا اعتدت عميو اإلدارة أو ىددت باالعتداء عميو . 

فقد درج الفقو والقضاء اإلدارياف عمى أنو يكفي لقبوؿ دعوى اإللغاء توفر شرط المصمحة 
 ىو الشأف في القضاء المدني .  الشخصية مباشرة دوف االستناد إلى حق مكتسب لمطاعف كما

وعدـ اشتراط استناد المصمحة في دعوى اإللغاء إلى حق لمطاعف أدى إلى اتساع ميداينيا 
بوصفيا دعوى موضوعية تخاصـ القرارات اإلدارية غير المشروعة، بقصد حماية مبدأ المشروعية 

( .39 ) 
لذي نظـ مجمس الدولة وعزز ىذا االتجاه أف المشرع الفرنسي في القانوف األساسي ا

، وفي القانوف الحالي في لممجمس لـ يشترط توفر المصمحة 24/2/1872الفرنسي الصادر في 
لدى الطاعف في دعوى اإللغاء ثـ ليس لمقضاء أف يقيد الدعوى بيذا الشرط، مما دفع جانب مف 

 (40الفقو إلى القوؿ بأف دعوى اإللغاء دعوى حسبة . )
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ب إلى أف صمت المشرع الفرنسي عف اشتراط المصمحة في غير أف جانب أخر منيـ ذى
دعوى اإللغاء يعود إلى أنو قد ترؾ لقضاء مجمس الدولة أمر تنظيـ دعوى اإللغاء، فيذه الدعوى 

 (41في معظـ أحكاميا ىي مف خمق القضاء . )
 قد اشترط توافر المصمحة العراؽوأيًا كاف األمر فأف القضاء اإلداري في فرنسا و مصر و 

 لدى الطاعف باإللغاء لقبوؿ دعواه . 
 

 
 أوصاؼ المصمحة في دعوى اإللغاء: -ثانياً 

يشترط القضاء توافر أوصاؼ معينة في المصمحة حتى يتـ قبوؿ دعوى اإللغاء، وتتحدد 
ىذه األوصاؼ في ضرورة أف تكوف ىذه المصمحة شخصية ومباشرًة مف ناحية وأف تتعمق 

 ية أخرى . بمصمحة مادية أو أدبية مف ناح
أف يكوف  في المادة السابعة مف قانوف مجمس شورى الدولة العراقي المشرع وقد اشترط  

 ( . …الطعف المقدـ إلى محكمة القضاء اإلداري مف )ذي مصمحة معمومة وحالة وممكنة 
 
 
 . المصمحة الشخصية المباشرة:1

اء أماـ القضاء اإلداري  اتفق الفقو والقضاء عمى أف المصمحة المبررة لقبوؿ دعوى اإللغ
البد أف تكوف مصمحة شخصية فال تقبل الدعوى مف شخص ال مصمحة لو في إلغاء القرار 

 اإلداري، ميما كانت صمتو بصاحب المصمحة . 
فالمصمحة الشخصية ىي سند قبوؿ دعوى اإللغاء وىي غايتيا، وما تحقيق المشروعية في 

 (42. ) اوحمايتي القرار محل الطعف سوى تأكيد ىذه المصمحة
وتتضح المصمحة الشخصية مف خالؿ الصمة الشخصية لممدعي بالقرار المطعوف فيو 
والضرر الذي تسببو لو، وبمعنى آخر أف يكوف الطاعف في حالة قانونية يؤثر فييا القرار 

 المطعوف فيو تأثيرًا مباشرًا . 
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لمصمحة شخصية تبرر مع ذلؾ يجوز أف تتحد المصمحة عند مجموعة مف األفراد وتكوف ا
قبوؿ دعوى اإللغاء، مثمما ىو الحاؿ في مصمحة المنتفعيف مف مرفق عاـ تقرر إلغاؤه ففي ىذه 

ال ينتموف إلى طائفة أو جماعة  فالذي الحالة يجوز أف ترفع دعوى واحدة تجمع ىؤالء اإلفراد
 ( 43تتمتع بالشخصية المعنوية . )

 
 . المصمحة المادية والمصمحة األدبية:2

استقر القضاء اإلداري عمى أنو يكفي لقبوؿ دعوى اإللغاء أف يكوف لمطاعف مصمحة 
شخصية مباشرة، مادية أو أدبية، ومف األمثمة عمى المصمحة المادية " مصمحة الطاعف بإلغاء 

 قرار اإلدارة المتعمق بغمق محمو التجاري، أو رفضيا منحو رخصة مزاولة مينة معينة " . 
الموظف واعتباره، عندما يطمب  ةاألدبية بقرارات اإلدارية التي تمس سمعوتتمثل المصمحة 

(، أو كما لو 44إلغاء قرار تأديبو المقنع عمى الرغـ مف أنو أحيل عمى المعاش بناًء عمى رغبتو)
 تعمق القرار بغمق مكاف لمعبادة أو منع ممارسة الشعائر الدينية فيو .

 
 
 
 تممة:. المصمحة المحققة والمصمحة المح3

مف المتفق عميو أنو يجب أف يكوف لرافع الدعوى مصمحة محققة حتى يمكف قبوؿ دعوى 
اإللغاء، ويتحقق ذلؾ بصفة عامة إذا حصل ضرر حاؿ بمصمحة الطاعف سواء مف الناحية المادية 

 أو األدبية . 
ويظير الشؾ عندما تكوف المصمحة محتممة وعندما ال يكوف الضرر واقعًا فعاًل عمى 

نما لتوقي الضرر ال نما يحتمل الوقوع فترفع الدعوى ال لدفع الضرر الذي وقع بالفعل وا  طاعف وا 
 قبل وقوعو . 
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ذا نظرنا إلى اتجاه المشرع في الدعاوى ال ادية نجده قد توسع في تفسير المصمحة عوا 
وسمح بقبوؿ المصمحة المحتممة عمى سبيل االستثناء لدفع ضرر محدؽ أو الستيثاؽ حق يخشى 

 زواؿ دليمو . 
ذا كاف األمر كذلؾ في الدعاوى العادية التي تستند فييا المصمحة إلى حق فأف التوسع  وا 
في شرط المصمحة في دعوى اإللغاء يكوف مف باب أولى، ال سيما أف انتظار الطاعف حتى تصبح 

الذي االمر مصمحتو محققة فيو مخاطرة مف حيث احتماؿ فوات مدة الطعف وىي قصيرة غالبًا . 
قبوؿ المصمحة المحتممة في دعوى اإللغاء صراحة وذلؾ في   ةأجاز الى المشرع العراقي  دعى

 1979( لسنة 65الفقرة )د( مف المادة السابعة مف قانوف مجمس شورى الدولة المعدؿ رقـ )
والتي نصت عمى )بناء عمى طعف ذي مصمحة معمومة وحالة ممكنة ومع ذلؾ فالمصمحة المحتممة 

 ذا كاف ىناؾ ما يدعو إلى التخوؼ مف إلحاؽ ضرر بذوي الشأف( .تكفي إ
ومف جانب آخر فأف دعوى اإللغاء مف حيث طبيعتيا تنتمي إلى القضاء الموضوعي 
وتستيدؼ تحقيق مصمحة عامة وىذه المصمحة محققة دائمًا ألف الجماعة يعنييا أف تتـ 

ما يخالف ىذا  القضاء االداري (،وليس في قضاء محكمة 45المشروعية عمى الوجو األكمل )
  .  االتجاه

 وقت توفر المصمحة: -ثالثاً 
ال حكـ بعدـ قبوليا، ويظير الخالؼ  ال خالؼ في ضرورة توفر المصمحة عند رفع الدعوى وا 

 حوؿ وجوب استمرار المصمحة حتى الفصل في الدعوى . 
رفع الدعوى وعدـ فقد استقر مجمس الدولة الفرنسي عمى االكتفاء بقياـ المصمحة وقت 

صدار  اشتراط استمرارىا إلى وقت الفصل فييا . فإذا زالت ىذه المصمحة يستمر في نظر الدعوى وا 
 ( 46حكمو . )

وأيد الفقو ىذا التوجو مف المجمس عمى أساس أف دعوى اإللغاء دعوى موضوعية توجو 
وف وىي ترفع لتحقيق إلى ذات القرار اإلداري وتيدؼ إلى حماية مبدأ المشروعية وسيادة القان

 مصمحة الجماعة باإلضافة إلى المصمحة الخاصة لمطاعف . 
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أما مجمس الدولة المصري فقد تردد في أحكامو إذ أنو أخذ أحيانًا بضرورة توفر المصمحة 
 في وقت رفع دعوى وال يتطمب استمرارىا حتى الفصل فييا . 

لحيف الفصل فييا، ويبدو أف ىذا  ويعود في أحياف أخرى ليشترط وجود المصمحة واستمرارىا
االتجاه ىو الغالب قي القضاء اإلداري المصري، فقد ذىبت المحكمة اإلدارية العميا في حكـ ليا 
إلى أنو : " يشترط لقبوؿ دعوى اإللغاء أف يتوافر في رافعيا شرط المصمحة ويتعيف توافر ىذا 

 ( 47الشرط مف وقت رفع دعوى لحيف الفصل فييا " . )
د األستاذ الدكتور سميماف دمحم الطماوي ىذا االتجاه فيقوؿ أنو العتبارات عممية يفضل ويؤي

المسمؾ الذي يشترط استمرار المصمحة حتى صدور الحكـ في الدعوى ألف ذلؾ يخفف العبء عمى 
كاىل مجمس الدولة مف ناحية وألف رقابة قضاء اإللغاء حديثة نسبيًا في مصر مف ناحية أخرى . 

(48 ) 
يًا كانت التبريرات فقد جانب ىذا االتجاه الصواب نظرًا لمطبيعة الموضوعية لدعوى اإللغاء وأ

ودورىا الميـ في الحفاظ عمى مبدأ المشروعية التي تتطمب استمرار نظر الدعوى وأف زالت 
المصمحة الشخصية لرافعيا أثناء السير فييا ألف ىناؾ مصمحة أخرى تتمثل بحماية مبدأ 

 ىذه المصمحة تبقى وال تزوؿ بزواؿ األولى . المشروعية و 
ىذا الموضوع فأننا اتجاه  ورغـ اننا لـ نممس توجة معيف مف القضاء االداري في العراؽ 
 استمرارىا حتى انتياء الدعوى دوف اف يتطمب توافر المصمحة وقت رفعيا  اف يشترط القضاء نرجو

يادة القانوف وتماشيًا مع طبيعة دعوى اإللغاء مف أثر في احتراـ مبدأ المشروعية وس ذلؾ  لما في
 (49والحجية المطمقة لألحكاـ الصادرة فييا.)

أما حالة سحب اإلدارة لقرارىا غير لمشروع أثناء سير الدعوى فأف المحكمة تمـز بالتوقف 
عف الفصل في الدعوى ألف السحب يعدـ القرار المطعوف فيو منذ صدوره فمـ يعد محاًل لمطعف فيو 

 صبح المصمحة في إلغائو منتفية مما يتأذى معو الحكـ بانتياء الخصومة . وت
 

 المطمب الثاني: شرط األىمية
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يشترط في الطاعف باإلضافة إلى شرط المصمحة أف يكوف أىاًل لمتقاضي، فإذا لـ يكف أىاًل 
ة في لمباشرة الدعوى بنفسو لنقص في أىميتو، تعيف عمى القاضي رد الدعوى إذ أف صاحب الصف

إقامتيا في ىذه الحالة نائبو أو وصيو ويتعيف عمى ىذا األخير أف يبرز الوثائق القانونية التي 
وقد تثبت أنو يتصرؼ نيابة عف صاحب المصمحة فاقد األىمية أو ناقصيا قبل مباشرة الدعوى . 

 (50) حدد المشرع العراقي سف الرشد باتماـ ثماني عشرة سنة ميالدية.
"كل شخص بمغ سف الرشد متمتعًا بقواه  العراقيمف القانوف المدني  46ة وقد أوضحت الماد

 (51" . )  عميو يكوف كامل األىمية لمباشرة حقوقو المدنية غير محجور العقمية 
ذا كاف الطاعف شخص مف أشخاص القانوف الخاص غير الطبيعية فال يجوز ليا مباشرة  وا 

 (52نوية . )حق التقاضي ما لـ تكف متمتعة بالشخصية المع
أما إذا كاف الطاعف في القرار اإلداري جية إدارية فينصرؼ عندئذ مفيـو األىمية إلى معنى 
االختصاص، ويتولى رفع دعوى تجاوز حدود السمطة الشخص المعنوي الذي يتبع لو المرفق العاـ 

يا حق صاحب المصمحة، وبطبيعة الحاؿ تحدد القوانيف والموائح السمطة المختصة التي يكوف ل
 التقاضي باسـ الجية اإلدارية .

 

 
 
 

 المبحث الثالث
 تظمـ صاحب الشأف

 
يعد أسموب التظمـ اإلداري أحد الوسائل التي يمنحيا المشرع لألفراد لممطالبة بعدوؿ اإلدارة  

جعل طريق التظمـ اإلداري أمرا البد مف سموكو مف  التشريعات  ، ومفعف قرار اتخذتو بحقيـ 
وىو يمكف بعد ذلؾ قبوؿ الطعوف الموجية ضد القرارات اإلدارية أماـ القضاء اإلداري  ابتداًء ، لكي
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 .  العراقيمن القانون المدني  46المادة  - 51
 . العراقيمن القانون المدني  48المادة   - 52



قبوؿ الطعف في القرار اإلداري أماـ محكمة القضاء اإلداري لالمشرع العراقي حينما اشترط  ما تطمبو
 ( . 53أف يكوف الطاعف قد سمؾ طريق التظمـ أماـ اإلدارة )

 
بأنو طمب يتقدـ بو صاحب الشأف إلى الجية اإلدارية التي عرؼ التظمـ اإلداري ويمكف اف ن 

 بالغائوفي القرار اإلداري  النظر يطمب فيو إعادة ليا أصدرت القرار أو إلى الجية الرئاسية 
 .سحبو أو تعديمو او 

  
يمجأ إليو صاحب المصمحة لمطالبة اإلدارة بإعادة النظر  قد يكوف اختياريا عندما التظمـ و 

وف أف يمزمو القانوف بذلؾ. والتظمـ االختياري ىو األصل في فرنسا ومصر حيث أف في قرارىا د
 القاعدة فييا أف التظمـ ىو أمر اختياري .

يمـز القانوف تقديمو إلى الجية اإلدارية صاحبة القرار  عندما  وجوبيا التظمـ كما قد يكوف 
سا ومصر بالتظمـ الوجوبي إال ويرتب عمى إغفالو رفض قبوؿ الدعوى. وال يأخذ المشرع في فرن

 (.54لطريق قبل مراجعة القضاء. ) في حاالت استثنائية نصت عمى وجوب استنفاذىذا
 
و(  مف قانوف مجمس  //البند ثانيًا 7في المادة)و في العراؽ فقد اشترط المشرع العراقي  

وى االلغاء اماـ التظمـ الوجوبي لدى الجيو االدارية المختصو قبل رفع دعشورى الدولة المعدؿ 
انو )يشترط قبل تقديـ الطعف أماـ محكمة القضاء اإلداري أف محكمة القضاء االداري فقد ورد 

عف لدى الجية اإلدارية المختصة التي عمييا أف تبت في التظمـ وفقًا لمقانوف خالؿ ايتظمـ الط
رفضو تقـو محكمة ثالثيف يومًا مف تاريخ تسجيل التظمـ لدييا وعند عدـ البت في التظمـ أو 

 القضاء اإلداري بتسجيل الطعف لدييا بعد استيفاء الرسـ القانوني(.
وىذا االتجاه مف المشرع انما اراد بو فسح المجاؿ لالداره التي اصدرت القرار او        

 الجيو الرئاسيو ليا مراجعة القرار ، ومعالجة عيوبو بالغائو او تعديمو اذا تبيف ليا اف القرار معيب

                              
 .  154لقضاء اإلداري في العراق، مصدر سابق، صصالح ربراىيم احمد المتيوتي، شرون الطعن أمام محكمة ا -53

اشوووترطت الووتظمم موون عووودد موون القووورارات  1972( لسوونة 47( موون قوووانون مجمووس الدولووة رقوووم )12الموووادة ) فوويمصوور  نووص المشوورع فوووي-(54)
 المتعمقة بالوظيفة العامة قبل رفع دعوى اإللغاء بصددىا. 



او مخالف لمقانوف . وبذلؾ ينتيي النزاع بشأنو بطريق ايسر دوف حاجة الى التقاضي و اضاعة 
 ( 55الوقت والجيد واحراج االدارة اماـ القضاء.)

 الذي اشترطة المشرع العراقي لمطعف في القرار االداري  التظمـ الوجوبى اف ونرى            
حتى  بااللغاءقرارات التمييدية فال يجوز الطعف فيو يجعل القرار المطموب الطعف ضده مف قبيل ال

 .يسمؾ صاحب الشأف طريق التظمـ ومف ثـ الطعف في القرار الصادر فيو
 وانعمى انو وحتى التتمادى االدارة في اطالة مدة النظر في التظمـ لدى االدارة ف         
مطات االدارية بمثابة قرار التظمـ دوف اف تجيب عنو السمف تسجيل يومًا  ثالثيفيعتبر فوات 

ستيف يومًا مف اماـ محكمة القضاء االداري خالؿ بالرفػض ويكوف ميعاد رفع الدعوى في الطعف 
 ، او مف تاريخ رفض التظمـ رفضا صريحا .يومًا المذكورة مدة الثالثيفتاريخ انقضاء 

يتظمـ مف القرار  ومف الجدير بالذكر اف المشرع العراقي لـ يمـز صاحب الشأف اف          
االداري  خالؿ فترة محددة  قبل الطعف في صحة القرار االداري اماـ محكمة القضاء االداري ،بل 
ترؾ لو الخيار بعد تبمغة او عممو بالقرار االداري اف يختار وقت تقديـ التظمـ . وىذا االتجاة معيب 

نافى مع االستقرار الواجب في العمل مف حيث انو يترؾ المراكز القانونية معمقة مده طويمة وىذا يت
 االداري .

كما اف المشرع لـ يشترط التظمـ الوجوبي فيما يتعمق برفع الدعاوى المتعمقة          
 بحقوؽ الخدمة المدنية اماـ مجمس االنظباط العاـ.

غير اف المشرع اشترط  قبل الطعف في القرار االداري الخاص بفرض العقوبة التظمـ منو 
لجية التي اصدرتو خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ تبميغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعمى اماـ ا

ىذه الجيو البت في التظمـ خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ التظمـ وعند عدـ البت يعد ذلؾ رفضا 
لمتظمـ يجوز عنده الطعف لدى مجمس االنضباط العاـ خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ الرفض الصريح 

 (56كمي لمتظمـ.)او الح
 وعمى اي حاؿ وحتى يقـو التظمـ بدوره يجب توفر شروط معينة ىي :      

اف يقدـ التظمـ مف صاحب الشأف الذي اثر القرار المتظمـ منو في مركزه القانوني أو  -1
 مف نائبو القانوني اذا ما كاف ناقص االىمية .
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بالتظمـ الوالئي أو يوجو الى  اف يوجو التظمـ الى متخذ القرار نفسو وىو ما يعرؼ -2
رئيس متخذ القرار وىو ما يدعى بالتظمـ الرئاسي أو يقدـ الى لجنة متخصصة بالنظر في التظمـ 

 فيدعى بالتظمـ الى المجاف االدارية .
يجب اف يكوف التظمـ مف القرار مجديًا . أي اف يكوف في وسع االدارة المقدـ الييا  -3

 غائو أو سحبو فال يجوز التظمـ مف قرار منع القانوف التظمـ منو .التظمـ تعديل القرار أو ال
اف يكوف التظمـ واضحًا ودااًل عمى القرار المطعوف فيو واف يبيف مقدمة انو يرغب في  -4

الغاء او سحب أو تعديل القرار المتظمـ منو وبياف اوجو القصور التي تمحق ىذا القرار. اما اذا لـ 
دعوى االدارة الى العدوؿ عف القرار بأف اكتفى بطمب الشفقة والعطف مف تتضمف عبارات التظمـ 

 (.57الجية االدارية المختصة فأف ىذا ال يعد تظممًا وال يؤدي الى قطع ميعاد دعوى االلغاء )
اف يقع التظمـ عمى قرار اداري نيائي صدر فعاًل ، فال يجوز التظمـ مف االعماؿ  -5

 (.58لقرار او مف قرار اداري غير نيائي )التحضيرية التي تسبق اصدار ا
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