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 :الممخص
 ي، دعوى القضاء الشامل االساس الذي ظهر من اجمه القضاء العادتعد 

الوسائل المهمة التي استخدمها لغرض بسط رقابته عمى اعمال ويعتبر ايضا من 
االدارة، وبالتالي فهي دعوى شخصية مرتبطة بأطراف النزاع ، اعني بذلك المدعي 

ها له حجية نسبية مقتصرة طرفًا واالدارة طرفًا آخر ، ومن ثم يكون الحكم الصادر عن
 لذا قيل عنها بانها دعوى تنتمي لمحق الشخصي. عمى اطراف النزاع،

  (.قضاء ، شامل  ، مشروعية تعويض) الكممات المفتاحية:
 

The principle of legality and universal justice (a comparative study) 

dr. Hamad Munshid stubbornness 

Shatt Al-Arab University College 

Abstracts: 

The comprehensive judiciary lawsuit is the basis for which the ordinary 

judiciary appeared, and it is also considered one of the important means that 

he used for the purpose of extending his control over the work of the 

administration, and therefore it is a personal lawsuit related to the parties to 

the dispute, I mean by that the plaintiff is one party and the administration is 

another party, and then the judgment issued by it is for him Relative authority 

limited to the parties to the conflict, so it was said that it is a claim that 

belongs to the personal right. 
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 المقدمة
مننننننننن المعمننننننننوم ، ان السننننننننمطة االداريننننننننة فنننننننني جمينننننننن  النننننننندول المعاصننننننننرة تسننننننننعى 
جاهنننندًة إلننننى توسنننني  نشنننناطاتها ، هادفننننًة منهننننا تحقيننننق المصننننمحة العامننننة ، ويبنننندو ذلننننك 
بصنننننفة اساسنننننية ورئيسنننننية فننننني ادارة المرفنننننق العنننننام االداري ، والنننننذي بننننندور  يهننننندف إلنننننى 

الرئيسننننية أال وهنننني ،  اشننننباع الحاجننننات العامننننة وفنننني المحافظننننة عمننننى عناصننننر النظننننام
 االمن العام ، الصحة العامة ، والسكينة العامة . 

لننننذا يعنننند اصنننندار القننننرارات االداريننننة امتيننننازًا هامننننًا لنننن دارة ، بمقابننننل مننننا تتمتنننن  بننننه 
 من امتيازات اخرى . 

وممنننننا تجننننندر االشنننننارة الينننننه ، ان االدارة حينمنننننا تصنننننر اينننننة قنننننرارات فاننننننه عميهننننننا 
سننننننننمها القننننننننانون ، لتحقيننننننننق االهننننننننداف المحننننننننددة لهننننننننا ، ان تراعنننننننني الشننننننننكميات التنننننننني ر 

 وحتى تغدو صحيحة ومشروعة . 
أي انهنننننننا البننننننند منننننننن احترامهنننننننا لمبننننننندأ المشنننننننروعية ، أو مبننننننندأ سنننننننيادة القنننننننانون ، 
فنننناذا مننننا اصنننندرت تمننننك القننننرارات خ فننننًا لمقننننانون مننننن النننننواحي الموضننننوعية والشننننكمية ، 

 ها باإللغاء .فانها تعتبر غير مشروعة ومن ثم يتعين الطعن في
وهكننننذا فننننان واليننننة القضنننناء االداري تمتنننند اساسننننًا إلننننى عنننندة مننننن انننننواع النننندعاوى 

ومنهنننننننا القضننننننناء الشنننننننامل ، بحيننننننننث تبمننننننن  سنننننننمطة القاضننننننني االداري إلننننننننى االدارينننننننة ، 
اقصننننى حنننند ممكننننن فنننني هننننذا النننننوع مننننن النننندعاوي فنننن  تقتصننننر عمننننى بحننننث المشننننروعية 

حكننننننننم بننننننننالتعويض عننننننننن االضننننننننرار ، بننننننننل تمتنننننننند الننننننننى تعننننننننديل القننننننننرار او اسننننننننتبداله وال
الناجمنننننة عنننننننه لتصنننننحيي المركننننننز القنننننانوني لمطنننننناعن ، كمنننننا ان دور القضنننننناء الشننننننامل 
ال يقتصننننر عمننننى ذلننننك بننننل يتعنننندا  حتننننى الننننى تعننننويض المتضننننرر عننننن القننننرار االداري 

 المشروع الذي اصابه بضرر وذلك لقواعد المسؤولية عمى اساس المخاطر.
دعنننننننوى القضننننننناء الشنننننننامل وشنننننننروط وتثنننننننور مشنننننننكمة البحنننننننث فننننننني بينننننننان ماهينننننننة 

قبولهننننننننننا ، وهننننننننننل يختمنننننننننننف اختصنننننننننناص القضنننننننننناء االداري فننننننننننني مجننننننننننال المنازعنننننننننننات 
 القضائية المتعمقة بالقضاء الشامل من دولة إلى اخرى . 
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لنننننننذا وددننننننننا تقسنننننننيم هنننننننذا البحنننننننث المتواضننننننن  النننننننى مطمبنننننننين االول نبحنننننننث فينننننننه 
ضننننننناء ماهينننننننة هنننننننذ  الننننننندعوى وفننننننني الثننننننناني نتنننننننناول خصنننننننائص وتطبيقنننننننات دعنننننننوى الق

 الشامل وذلك في فرعين.
 األولالمطمب 

 ماهية دعوى القضاء الشامل 
يمتمك القضاء االداري في العراق سمطة الغاء القرارات االدارية المطعون فيها 
أمامه اذا خالفة مبدأ المشروعية ، بسبب اصابتها بعيب أو اكثر من العيوب الخمسة 
المحددة في قانون مجمس الدولة ، وهي عيب عدم االختصاص ، والشكل ، وعيب 

واخيرًا اساءة استعمال السمطة أو االنحراف مخالفة القانون والموائي ، وعيب السبب ، 
 (1)بها . 

وب  شك ان الرقابة عمى أعمال اإلدارة قد تكون رقابة إدارية , رقابة سياسية , او 
رقابة قضائية , ان دعوى القضاء الشامل هي من ابرز دعاوي المراجعات التي تقام 

 أمام مجمس شورى الدولة المبناني. 
عاوي يتمت  القاضي بدور هام يمكنه ليس فقط من الغاء ففي هذا النوع من الد

القرار االداري المعيب والتعويض عنه لصاحب الشأن فحسب وانما أيضا تعويض 
االضرار الناجمة عن قرارات االدارة الشرعية التي اصابت الغير بضرر خاص وجسيم 

ونظم العديد  وذلك وفقًا لنظرية المسؤولية عمى اساس المخاطر كما ان المشرع تدخل
 من القضايا التي تدخل ضمن والية القضاء الشامل.

لذلك دور القضاء الشامل ال يقتصر فقط عند حدود عدم مشروعية القرار االداري 
وانما ايضًا يتعدا  الى التعويض عن القرارات التي تصيب الغير بضرر وفقًا لشروط 

 .معينة . فما هو مفهوم , طبيعة وشروط القضاء الشامل 
 الفرع األول : مفهوم وطبيعة دعوى القضاء الشامل 

 : مفهوم دعوى القضاء الشامل  أوال
تعتبر دعوى القضاء الشامل من الدعاوى التي يطالب فيها المدعى بحق 
شخصي تجا  جهة االدارة ، ويرتب القاضي في تمك الدعوى جمي  النتائج القانونية 
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عمى الوض  غير المشروع ، فيصبي له الحق في الحكم بالتعويض عن االضرار التي 
 ت االدارية غير المشروعة . اصابة هذا االخير بما في ذلك تقوم بتعديل القرارا

يعرف بأنه قضاء شخصي يطالب فيه المدعي خصمه بحق شخصي ويكون و 
لمقاضي االداري عند بحثه لمنزاع سمطة شاممة في هذا الخصوص اذ ال تقتصر عمى 
بحث مشروعية العمل موضوع النزاع بل يرتب كل اآلثار القانونية والمالية ويسمى 

 (2).بقضاء التعويض

دعوى القضاء الشامل النوع الثاني من انواع الدعاوى االدارية التي يختص وتعد 
بها القضاء االداري طبقًا لموالية العامة في النظر في الدعاوى اإلدارية ويسميها البعض 
من الشراح دعوى التعويض عمى اساس ان القضاء الشامل يهدف في اصمه الى 

ااًل وثيقًا. ونتيجة النتشار وزيادة األفكار التعويض ويتصل به من الناحية العممية اتص
االشتراكية وازدياد تدخل الدولة كانت هناك مكانة مرموقة لمقضاء الشامل بين الدعاوى 

 االدارية .
وتعد دعوى القضاء الشامل االصل فيما يتعمق بالمنازعات المتعمقة بالعقود 

بالضرائب والدعاوي الخاصة  االدارية والمسؤولية التقصيرية لإلدارة والدعاوي الخاصة
باالنتخابات فقد استقر القضاء اإلداري فرنسا ومصر ولبنان ان العممية العقدية تدخمت 

 (3)برمتها ضمن اختصاص قاضي العقد دون قاضي اإللغاء 
" اما في العراق ، فقد اخرج منازعات العقود االدارية والدعاوى المتعمقة بالضرائب 

إلدارة من اختصاص القضاء االداري لتبقى من اختصاص والمسؤولية التقصيرية ل
. وقد شاي  مجمس شورى الدولة المبناني نظير  العراقي فيما يخص (4)القضاء العادي " 

 (5)االضرار الناجمة عن حوادث المركبات فانها تنظر من قبل المحاكم العدلية. 
 : طبيعة دعوى القضاء الشامل  ثانياً 

تستند دعوى القضاء الشامل الى اعتداء االدارة عمى حق شخصي فهي دعوى 
د باالعتداء بالنسبة لرف  شخصية ال بد ان تستند الى حق معتدى عميه او مهد

 (6).الدعوى
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وهي تتمثل بشكل نزاع بين طرفين هما جهة االدارة المدعى عميها باستمرار 
ادية التي تنظر امام القضاء العادي اال والمدعي وهي بذلك ال تختمف عن الدعاوى الع

 (7)في كون احد طرفيها جهة ادارية وطبقًا لذلك اعتبرت كأنها دعوى قضائية عادية . 
اذن محل دعوى القضاء الشامل هو االعتداء عمى الحقوق الشخصية لممدعي 
وان الطعن فيها ينصب عمى مراكز ذاتية شخصية اي ان الطمب في دعوى القضاء 

ال بد ان تقوم عمى حق اثر فيه القرار محل الطعن وألحق به ضررًا , بينما  الشامل
دعوى االلغاء ذات طبيعة موضوعية او عينية تقوم عمى مخاصمة قرار اداري غير 
مشروع يتولى القضاء االداري فيها بحث مشروعية هذا القرار بغض النظر عن الحقوق 

 (8)الشخصية لممدعي
 الفرع الثاني : شروط قبول دعوى القضاء الشامل 

يراد بشروط قبول الدعوى تمك الشروط التي يجب توفرها حتى تكون الدعوى 
مقبولة ويكون عمى القاضي التدقيق في هذ  الشروط قبل التعرض لموضوع الدعوى او 

 اساسها فاذا تخمف احداها حكم القاضي بعدم قبول الدعوى اي برفضها شكً  :
 واًل : شروط القرار االداري المسبق وعريضة ربط النزاع :ا

 شروط القرار اإلداري: - أ
من المستقر عميه في القضاء االداري الفرنسي انه يجب ان توجه الدعوى 
القضائية ضد قرار اداري مسبق سواء كان هذا القرار صريحًا ام ضمنيًا . وهذ  قاعدة 

النسبة لممحاكم االدارية باستثناء الدعاوى ثابته امام مجمس الدولة الفرنسي وكذلك ب
 المتعمقة باالشغال العامة .

ولقد اخذت بهذ  القاعدة لبنان ، اذ يتعين ان تكون الدعوى المرفوعة امام القضاء 
 االداري المبناني لمخاصمة قرار اداري معين صادر عن السمطة االدارية .

 1975المبناني الصادر سنة فالمرسوم االشتراعي والمنظم لمجمس شورى الدولة 
عمى انه " ال يجوز الحد من االفراد ان يقدم  67حيث نص في الفقرة الثانية من المادة 

 (9)قرار صادر عن السمطة االدارية " دعوى امام القضاء االداري اال بشكل مراجعة ضد
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ان مراجعة القضاء الشامل او التعويض ترف  بقصد المطالبة بالتعويض عن 
 او الفعل الذي صدر عن االدارة محدثًا الضرر لممدعي . التصرف

فالقرار االداري غير المشروع ، الذي اصاب المدعي بالضرر يعطي هذا االخير 
الحق بالغاء  والمطالبة بالتعويض فدعوى القضاء الشامل في هذ  الحالة تتمحور حول 

مشروعية القرار االداري القرار االداري غير المشرع المحدث او المسبب لمضرر فعدم 
والمطالبة بالتعويض كعكس القاضي في القضاء الشامل من ابطال القرار والتعويض 

 عمى المستدعي .
اال ان دعوى القضاء الشامل ، قد تتمحور حول قرار مشروع لإلدارة احدث ضررًا 
يدًا ما استوجب التعويض عمى اساس قواعد المسؤولية االدارية المرنة والمتطورة وتحد

 المسؤولية عمى اساس المخاطر فمثً  
الفصل المشروع لمموظف والذي جاء مفاجئًا له سيصيبه بضرر عمى اعتبار انه 
رتب امور  عمى اساس االستقرار بالوظيفة . هذا الضرر يستوجب من االدارة تعيضه 

بذاته فهنا دعوى القضاء الشامل انفصمت عن فكرة المشروعية فالقرار االداري مشروعًا 
 اال انه سبب ضررًا يستوجب التعويض عمى اساس المخاطر .

فقد يكون طمب المدعي بالتعويض نتيجة تصرف قانوني اي قرار اداري اضر 
بحقه او بمركز  القانوني عمى نحو غير مشروع ويطمب المدعي فضً  عن الغاء القرار 

مركز  او بمصالحه التعويض عن الضرر الذي اصابه من جراء هذا القرار الذي مس ب
وقد يكون الفعل الصادر من االدارة غير منطوي عمى قرار اداري بل يتمثل في مجرد 
اعمال مادية قامت بها جهة االدارة ولحسابها كاألعمال المتعمقة بتنفيذ المرافق او 
المصالي العامة واالعمال المتعمقة باألشغال العامة التي تتم لحساب االدارة او تمك 

 تيها االدارة نتيجة تنفيذ العقود االدارية .التي تأ
في مثل هذ  الحاالت ال يوجد ثمة قرار اداري عمى االط ق ولكن المتضرر من 
افعال االدارة ال يستطي  ان يرف  دعوى القضاء الشامل مطالبًا بحقه في التعويض اال 

موقفها تجا  مزاعمة بعد ان يستصدر من االدارة قرارًا مسبقًا يوجه اليه الطعن تحدد فيه 
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اذ يجب عمى المتضرر ان يحمل جهة االدارة عمى اصدار قرار اداري صريي او 
 .(10)ضمني بتقديم طمب اليها يحدد فيها مزاعمه يسمى بعريضة ربط النزاع

من المرسوم االشتراعي لمجمس شورى الدولة المبناني  68وهذا ما تضمنته المادة 
درت قرارًا يتوجب عمى ذي الع قة ان يستصدر مسبقًا بانه " اذا لم تكن السمطة قد اص

قرارًا من السمطة المختصة " .ومن اجل ذلك يقدم الى السمطة طمبًا قانونيًا فتعطيه بدون 
نفقة ايصااًل يذكر فيه موضوع الطمب وتاريخ است مه , واذا لم تجبه السمطة الى طمبه 

مب المقدم منه اعتبر سكوتها بمثابة خ ل مدة شهرين اعتبارًا من تاريخ است مه الط
 وهنا يثار تساؤل وهو لماذا القرار االداري المسبق؟  (11)قرار رفض. 

وتطمب القرار االداري المسبق يؤدي الى التخفيف من كثرة المراجعات امام 
مجمس شورى الدولة اذ كثيرًا ما توافق االدارة المدعي عمى مطالبة دون ان تدخل في 

ول امد الحكم فيها فيتحقق بذلك صالي المدعي وصالي االدارة في ذات منازعات قد يط
الوقت .كما انه يعمل من ناحية اخرى عمى تسهيل مهمة القاضي اذ يجعل النزاع 

 محصورًا بمضمون القرار الصادر من جهة االدارة بخصوص مطالب الطاعن.
 عريضة ربط النزاع  - ب

إداري مسبق من قبل االدارة لمدى من المعموم ، انه البد من إصدار أي قرار 
امكانية رف  المراجعة لمقضاء الشامل ، يتوجب عمى صاحب المصمحة )المدعي( ، ان 
يتوجه بطمب إلى السمطة المختصة تدعى بعريضة ربط النزاع ، يحدد فيها مطالبه ، 
بة فاذا وافقة االدارة عمى مطالب هذا االخير انتهى االمر ، أما اذا لم توافق لممطال

االواردة في عريضة ربط النزاع ، سواًء بقرار صريي او ضمني من خ ل مرور 
الشهرين من تاريخ تقديم العريضة ، اعتبر النزاع قد ربط م  االدارة ، ومن ثم يتعين 

 .(12)عمى صاحب المصمحة رف  دعوا  
وفي حال المطالبة من قبل هذا االخير ورفضه من قبل االدارة بقرار صريي ، 
فانه ال يتعين في تمك القرارات ان يكون معمً  ، إال انه يجب ان يصدر ضمن الفترة 
المحددة قانونًا أال وهي مدة الشهرين ، أما اذا اختمف الحال فسوف نكون إزاء قراٍر 
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ض لفوات تمك المدة ، حيث تعتبر المدد القانونية ضمني صادر عن جهة االدارة بالرف
 من النظام العام ، والتي ال يجوز مخالفتها . 

أما في العراق ، فإن التظمم وجوبي قبل الطعن بالقرار باإللغاء امام محكمة 
القضاء االداري او مجمس االنضباط العام فان قرار  برفض التظمم يمكن ان يعتبر قرارًا 

قاعدة القرار السابق وجود في العراق وهذا ينطبق عمى دعوى القضاء سابقًا اي ان ل
. وفي احد احكام محكمة القضاء االداري فقد قضت )لدى النظر في (13) الشامل

موضوع الدعوى لوحظ ان المدعي لم يتظمم من القرار االداري المتضمن سحب قطعة 
االداري ان يتظمم االرض منه وحيث من شروط اقامة الدعوى لدى محكمة القضاء 

الطاعن لدى الجهة اإلدارية التي أصدرت القرار اإلداري موضوع الدعوى وحيث ان 
  (14)المدعي لم يتظمم من القرار المطعون فيه ... عميه تقرر رد دعوى المدعي شكً  (

 ثانيًا : مصمحة رافع الدعوى 
,  من المبادئ المسمم بها في اصول التقاضي ان ال دعوى بدون مصمحة

فاألخيرة هي مبرر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبها والمصمحة في الدعوى هي المنفعة 
التي يمكن ان يحصل عميها رافعها في حالة اجابته الى طمبه وال بد من االشارة الى ان 
المصمحة في نطاق الدعوى المدنية ودعاوي القضاء الشامل ال بد ان تستند الى حق 

 تداء عميه بالنسبة لراف  الدعوى.معتدى عميه او مهدد باالع
د( من قانون مجمس شورى الدولة  /ثانياً  /7والى شرط المصمحة اشارت المادة )

العراقي " تختص المحكمة القضاء اإلداري في صحة األوامر والقرارات اإلداري بناًء 
عمى طعن من ذي مصمحة "  فان لم تتحقق لمطاعن مصمحة في رف  الدعوى فتكون 

 (15)دعوا  والحالة هذ  واجبة الرد.
او مراجعة األبطال فيما وال تختمف دعوى او مراجعة القضاء الشامل عن دعوى 

يتعمق بالشروط المتعمقة براف  الدعوى فيجب ان يكون لرافعها األهمية والصفة كما يجب 
 ان يتوافر لدى المدعي مصمحة في رف  الدعوى او المراجعة.

وشرط المصمحة الشخصية المباشرة القانونية المشروعة القائمة والحالة شرط عام 
شامل ودعوى األبطال وان كان مدلولها يختمف في هاتين في الدعوتين دعوى القضاء ال
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. كما هو الحال في ترقية الموظف ، فحين يرفض  (16)الدعوتين الواحدة عن االخرى
طمب الموظف المستوف لمشروط وهنا يقوم القضاء بالغائه ويرج  ذلك لممصمحة 

م من اقامة الشخصية المباشرة التي من خ لها تنتقل المصمحة لمورثة والتي تمكنه
 الدعوى لصالي موروثهم .  
( من قانون مجمس شورى الدولة المصري عمى " ال تقبل 12وقد نصت المادة )

, (17)الطمبات اآلتية )أ( الطمبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصمحة شخصية 
ان  (18)النص عام وشامل لجمي  الدعاوي االدارية التي ترف  امام مجمس الدولة , 

محة في دعوى القضاء الشامل تتطمب المساس بحق شخصي وذاتي لراف  الدعوى المص
من تصرف االدارة فالمصمحة تعني المساس بحق شخصي ال مجرد المساس بالمراكز 

 القانونية فشرط المصمحة له مدلول اوس  من دعوى االبطال .
ويجب ان تكن المصمحة في دعوى القضاء الشامل مصمحة شخصية , مباشرة 

 انونية ومشروعة , قائمة وحالة , ف  تكفي مجرد المصمحة االحتمالية.ق
الن اساس دعوى التعويض هو الضرر الحاصل لممدعي فاذا كان هذا الضرر 
لم يتحقق بعد فتكون الدعوى غير مقبولة النتفاء المصمحة وهو ما يصدق عمى دعاوي 

المصالي العامة وسائر  التعويض عن األضرار الناتجة عن أشغال عامة او عن تنفيذ
 تصرفات االدارة.

وال يستثني القضاء االداري المبناني تحقق شرط المصمحة لقبول الدعوى مجرد 
المساس بمركز الطاعن الن ابطال القرار المطعون فيه سوف يؤدي الى تحسين مركز 

 الطاعن دون ان يشترط في المصمحة المساس بحق شخصي .
 مة دعوى القضاء الشامل ثالثًا : الشروط الخاصة بمه

( من نظام مجمس شورى الدولة المبناني " ال تسم  مراجعة 70نصت المادة )
القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري اوصدت بشأنه مهمة الطعن اذا 
كانت المراجعة مبنية عمى نفس السبب القانوني الذي كان له نفس النتيجة المالية التي 

 (19)م عن مراجعة االبطال " كانت لتنج
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ومن ثم حدد مجمس شورى الدولة المبناني ونظير  مجمس شورى الدولة الفرنسي 
المدة بشهرين تبدأ من تاريخ تبم  صاحب الشأن بالقرار الفردي او تنفيذ  والنشر بالنسبة 
لمقرارات التنظيمية اما في حالة القرارات الضمنية فتسري مهمة الشهرين من تاريخ 

ور قرار االدارة الضمني بالرفض اما بالنسبة لممهمة المحددة لرف  دعوى او مراجعة صد
القضاء الشامل فهي بوجه عام مهمة مرور زمن عمى الحق المطالب به لذلك غير ان 
المشرع المبناني قد وحد بين مهمة الدعوتين دعوى االبطال ودعوى القضاء الشامل 

 ة الفردية .بشأن التعويض عن القرارات االداري
اما بالنسبة لمقرارات التنظيمية المعيبة فمدة مرور الزمن عمى الحقوق المطالب 
بها ويحق لممدعي ان يرف  مراجعة القضاء الشامل حتى بعد انقضاء الشهرين عمى 

 نشر هذ  القرارات ويبقى حقه في رف  الدعوى قائمًا طوال مدة مرور الزمن.
السابقة بالنسبة لجمي  القرارات فردية كانت او  عمى ان المشرع قرر ذات القاعدة

 (20) تنظيمية بشأن دعاوي القضاء الشامل حال المطالبة بالتعويض عنها
اما الوض  في العراق ، فان لمحكمة القضاء االداري العراقي لها أن تصدر 
حكمًا بالتعويض لصاحب الشأن ، بناًء عمى الطمبات المقدمة منه ، إذ انها تمارس 

صاصها في القضاء الشامل بحيث اذا وجدت القرار غير مشروعًا حكمت لممدعي اخت
 بالتعويض . 

ومما تجدر اإلشارة اليه ، وفي حالة المطالبة بالتعويض من قبل المدعي ، فانه 
ينبغي عميه ان يقدم طمبه خ ل مدة الستون يومًا لمطعن بالقرار الصادر بحقه ، وفي 

ددة ولم يقم هذا االخير برف  دعوا  لممطالبة بالتعويض حال انقضاء مدة الطعن المح
فتكون الدعوى غير مقبولة ، االمر الذي يتحتم عميه مراجعة القضاء العادي لممطالبة 
بالتعويض ، وفي االخير تصبي مدة رف  الدعوى من اختصاص القانون المدني وتطبق 

 (21)القواعد المقررة فيه 
اما المدة المحددة لرف  دعاوى القضاء الشامل امام مجمس االنضباط العام حسب 
اختصاصاته المستمدة من قانون الخدمة المدنية فهي ث ثين يومًا من تاريخ تبم  



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

 
 
606 

الموظف او المستخدم باإلمر المعترض عميه اذا كان داخل العراق وستين يومًا اذا كان 
 .(22)بات المقدمة بعد مضي المدة القانونية خارجه بحيث يقضي المجمس برد الطم

أما فيما يتعمق بالقرارات المتصمة بحقوق الخدمة المدنية ، فان المشرع العراقي لم 
يمزم صاحب الشأن التظمم امام مجمس االنضباط العام مباشرًة خ ل مدة ث ثين يومًا 

اق ، ومدة الستين يومًا من تاريخ تبمي  الموظف بالقرار الصادر بحقه اذا كان داخل العر 
 .(23)اذا كان خارج العراق 

 المطمب الثاني
 خصائص وتطبيقات القضاء الشامل

نتناول في هذا المطمب خصائص وتطبيقات دعوى القضاء الشامل وذلك في 
 فرعين :

 الفرع األول : خصائص دعوى القضاء الشامل 
قضاء شخصي او ذاتي تدور المنازعة فيه حول اعتداء او تهديد  -1

باالعتداء عمى مركز قانوني شخصي لمطاعن ويستهدف بالتالي مخاصمة االعمال 
 (24)القانونية الذاتية التي تؤثر عمى الحقوق المكتسبة لألفراد 

مجال حماية الحقوق المتولدة عن العقد االداري هو دعوى القضاء  -2
تكفمه من حماية لمحقوق والتزام بتنفيذ االلتزامات حتى لو تطمب ذلك الشامل بما 

تعديً  لمعقد األمر الذي يعجز عنه قضاء االلغاء الذي يقتصر دور  فقط عمى قبول 
الدعوى او رفضها دون ان يممك الحق في مطالبة االدارة بالقيام بعمل او االمتناع 

ل يمكن م حظتها في السمطات التي اهم ميزة لدعوى القضاء الشام (25) عن العمل
يتمت  بها القاضي في هذ  الدعوى فهو يتمت  بسمطات شاممة وواسعة ودور  يكون 
اكثر تعقيدًا من دور القاضي في دعوى االلغاء .فممقاضي في دعوى القضاء 
الشامل زيادة عمى الحكم بالتعويض الزم االدارة برد الشيء الى اصمه ومن سمطاته 

جال ايضًا الغاء بعض التصرفات القانونية التي ال يصدق عميها وصف في هذا الم
القرار االداري كما في حالة ابطال االنتخابات المحمية او العقود االدارية وتعديل 
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القرار االداري في حاالت استثنائية مثل اع ن انتخاب مرشي اخر غير الذي اعمن 
 (26) .انتخابه
شامل بحجة نسبية عمى عكس من يتمت  الحكم في دعوى القضاء ال -3

دعوى االلغاء فهي تقتصر عمى طرفي النزاع دون ان تتعدى الى الغير ودون ان 
يكون لمغير حق التمسك بالحكم الصادر في الدعوى لما يتمت  به من طبيعة ذاتية 
وشخصية او حتى مسؤوليتها عمى اساس المخاطر والضرر الذي يصيب الفرد من 

 جراء عمل االدارة
ه الطعن بدعاوي القضاء الشامل هو قيام مسؤولية االدارة بسبب وج -4

النشاط المتزايد لإلدارة في مختمف المجاالت وما قد ينشأ عنه من ضرر لألفراد 
 (27)يرتب مسؤوليتها عن اخطائها 

وي حظ ان وجه الطعن بدعوى القضاء الشامل اكثر اتساعًا من دعوى االلغاء 
فمن الممكن ان تؤسس اوجه الطعن فيها عمى اساس المسؤولية العقدية او عمى اساس 

 (28)المسؤولية التقصيرية مخالفة لمبدأ المشروعية 
قد تعرض االدارة عن اعمالها المشرعة وذلك عمى اساس المسؤولية  -5
 اساس المخاطر فميس هنالك عمل غير مشروع ولكن االدارة تمزم التعويض.عمى 

 الفرع الثاني : تطبيقات دعوى القضاء الشامل أو الكامل 
نص مرسوم مجمس شورى الدولة المبناني عمى تطبيقات القضاء الشامل أو 
الكامل وفي نصوص متفرقة وبطريقة تكاد أن تستوعب كل هذا النوع من المنازعات ، 

 وفي ما يمي سوف نقوم بذكر أهمها من الناحية العممية :
 واًل : منازعات المسؤولية اإلدارية لممطالبة بالتعويض أ

ليس المقصود في هذ  الفقرة المسؤولية اإلدارية التعاقدية أي الناشئة عن عقد 
إداري حيث يطالب المتعاقد جهة اإلدارة الطرف اآلخر في العقد بتعويضات أو حقوق 

 شئة عن العقد وتنفيذ نا
الن المسؤولية العقدية تدخل في إطار منازعات العقود اإلدارية والتي هي تطبيق 

 .(29)آخر مستقبل من تطبيقات القضاء الشامل أو الكامل وسوف نعرض له فيما بعد 
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ونقصد بذلك المسؤولية اإلدارية المبنانية التقصيرية أي نتيجة فعل غير مشروع 
ية ولقد أشار مرسوم مجمس شورى الدولة المبناني لبعض صور منسوب لجهة إدار 

منازعات مسؤولية اإلدارة التقصيرية وهي " طمبات التعويض عن األضرار التي تق  
بسبب األشغال العامة أو تنفيذ المصالي العامة او األضرار الناتجة عن سير العمل 

ة اخرى من المسؤولية . كما أشار المرسوم لصور (30)اإلداري في المجمس النيابي 
االدارية بالتعويض في حالة رجوع االدارة عمى الموظف بعد دفعها لمتعويض نظرًا الن 
خطأ الموظف الشخصي كان هو سبب مسؤولية االدارة وهي ما نص عميه المرسوم 
بقوله " القضايا التي ترج  فيها السمطة االدارية عمى الموظفين في حال ارتكابهم خطأ 

 .(31)لمحكم عميهاكان سببًا 
 ومن اهم تطبيقات هذا القضاء ما يمي : 

مسؤولية االدارة بالتعويض عن خطأ اداري يرج  في الواق  الى عمل موظفيها  -1
اليها باعتبار االجهزة االدارية تمثل اشخاص معنوية عامة تعمل  الذي ينسب

 بواسطة موظفيها الذين يعممون باسمها ولحسابها.
تدف  التعويض عن خطأ موظفيها ازاء الغير من االفراد باعتبارهم واالصل ان االدارة 

يمثمونها ثم ترج  عميهم اذا كان خطأ الموظف خطأ جسيم او بقصد سيء اي سوء 
 النية ألنه في مثل هذ  الحالة يكون خطأ الموظف خطأ شخصيًا.

ص وفي الحالتين، ترف  الدعوى عمى االدارة من الغير المضرور لمسؤوليتها كشخ
معنوي عام امام مجمس شورى الدولة وايضًا تقوم االدارة بتقديم مراجعة تالية امام 
المجمس لمرجوع بما دفعته ضد الموظف المسبب لمخطأ لكون خطئه كان خطأ 
شخصيًا جسيمًا في الحالتين تعتبر الدعوى من القضاء الشامل او الكامل الن 

 .المطموب هو حقوق شخصية في قيمة مبم  التعويض
وطبقًا لممبادئ العامة لممسؤولية االدارية ، ليس لإلدارة الرجوع عمى الموظف لو كان 
الخطأ الذي ارتكبه خطأ مرفقيًا بحسن نية , اي ليس بسوء القصد ولم يكن جسيمًا 
وساهم فيه سوء تنظيم المرفق.ولكن القاضي االداري او مجمس شورى الدولة هو 

عمى دعوى الرجوع من جانب اإلدارة ضد المرج  القضائي الذي يحدد بناء 
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الموظف فمو اتضي له بناءًا عمى هذ  المبادئ ان الخطأ كان مرفقيًا فمن يحكم 
عمى الموظف بأي شيء وبالعكس سيقضي بتحميمه التعويض الذي سبق ودفعته 
اإلدارة لممتضرر اذا قرر مجمس الشورى ان خطأ الموظف كان جسيمًا او عمديًا 

 .(32)صياي كان خطأ شخ
طمبات التعويض التي تق  بسبب األشغال لعامة او تنفيذ المصالي العامة او  -2

 الناتجة عن سير العمل اإلداري في المجمس النيابي ، وهي كالتالي :   االضرار
وي حظ  األضرار الناجمة عن سير العمل االداري في المجمس النيابي - أ

ة واالنصاف في محمه ، هنا ان هذا النص جديد ولكنه من حيث منطق العدال
فالقوانين السابقة لم تكن تتضمن نصًا مماثً  وكانت بالتالي االعمال االدارية 
الصادرة عن االجهزة االدارية في مجمس النيابي خارجة عن نطاق الرقابة القضائية 

غير ان هذا التوجه كان باعتبارها تدخل ضمن االطار العام لمسمطة التشريعية. 
عبرة يجب ان تكون في النهاية بطبيعة العمل وجوهر  وليس لمجهات جائرًا الن ال

التي صدر عنها فمماذا ال تخض  لرقابة القضاء اذا كان اداريًا في جوهر  
وموضوعه؟ وعمى كل حال ان النص الحالي لقانون مجمس شورى الدولة وض  

 (33)األمور في نصابها ولم يعد ثمة مجال ألي تأويل في الموضوع 
 مسؤولية اإلدارة عن األضرار التي تقع بسبب األشغال العامة  - ب

األشغال العامة هي اما عمل يرد عمى عقار لحساب شخص معنوي عام سواء 
كان عمل بناء او ترميم او صيانة وكذلك المنشآت العامة العقارية الممموكة لشخص 

 .(34)والميادين معنوي عام وتحقيق الصالي العام مثل المباني الحكومية والشوارع 
وقد استقر قضاء مجمس شورى الدولة عمى التوس  في مفهوم االضرار الناشئة 
عن االشغال العامة التي تسأل عنها االدارة فاالجتهاد يعتبر الضرر الناتج عن االشغال 
العامة " كل ضرر يتصل من قريب او بعيد باألشغال العامة وكل ضرر كان سببه 

, وسواء تحقق الضرر اثناء (35)اشغال عامة او منشآت عامة  المباشر او غير المباشر
وفي اطار التوس  في مفهوم مسؤولية  (36)القيام باألشغال العامة او بعد االنتهاء منها ,

االدارة عن االشغال العامة عمى غرار قضاء مجمس الدولة الفرنسي ال يقتصر مجمس 
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يجابية المتصمة باألشغال العامة بل شورى الدولة عمى مسؤولية االدارة عن اعمالها اال
يمد مسؤوليتها الى االعمال السمبية ايضًا التي تمتن  عن القيام بها وينتج عنها اضرارًا 

 .(37)باألفراد 
ومن تطبيقات القضاء في احكام مجمس الشورى عمى المسؤولية عن االشغال 

 العامة نذكر منها ما يمي :
عنها جروح بالغة ألحد عمال محطة دف  انفجار آالت دف  الميا  التي تسبب 

وكذلك قضى  (39)او الضرر الناتج عن انكسار قناة ميا  الري  (38)الميا  ووفاته بعد ذلك
بأن عدم حصول الصيانة والعناية  1997\3\25مجمس الشورى في حكمه بتاريخ 

االص حات ال زمة لقناة الري يسبب ضررًا يتجاوز الحد المألوف لمالكي العقار 
 (40)مجاور له هو امر يستوجب التعويض 

لتي كذلك األضرار الناشئة عن األشغال العامة في الطرق العامة .مثل االضرار ا
تصيب سيارة احد االفراد عمى الطريق العام بسبب وقوع شجرة عميها نتيجة اشغال 

 (41)عامة 
قضى مجمس الشورى بأن اقدام االدارة  1995\11\14كذلك في حكم بتاريخ 

عمى حرق نفايات عمى جانبي الطريق العام يشكل خطأ من قبمها تسأل عنه بالتعويض 
طريق من قائدي السيارات ولكن اقتضى األمر في عن االضرار التي تسببها لسالكي ال

القضية توزي  المسؤولية بالتساوي الن المستدعي اخطأ هو ايضًا بمتابعة السير في 
 (42)الدخان دون ان يتمكن من رؤية الطريق امامه مخاطرًا بنفسه 

 األضرار التي تقع بسبب تنفيذ المصالح العامة  - ت
لعامة( اي األضرار التي تق  في تنفيذ ويقصد بالمصالي العامة )المرافق ا

, وعمى سبيل المثال قضى مجمس شورى الدولة بمسؤولية االدارة عن  (43)نشاطاتها 
تعويض احد االطباء عن تكميفه بالفحص الطبي لممرشحين ل متحان إلحدى وظائف 

 . (44)الدولة ذاك ان هذا التكميف يعتبر مساهمة منه في تسيير مصمحة عامة 
قضى مجمس شورى الدولة بأن السباق  1996 \2 \ 27حكمه بتاريخ  كذلك في

في الركض )الجري( بين الت مذة في مدرسة حكومية والذي ادى الى وفاة احدهم 
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حصل بمعرفة المدرس مرتكبًا لمخطأ الذي كان السبب في وقوع الحادث وان الدولة 
 .(45)مسؤولة عن اعمال موظفيها

لمبناني بأنه في الظروف االستثنائية ال تتحقق وقد اكد مجمس شورى الدولة ا
مسؤولية الدولة الخطئية بالتعويض عن االضرار اال اذا كان هناك خطأ استثنائي 
متميز وال تكفي االخطاء االدارية العادية نظرًا لصعوبة دور الدولة ومسؤولياتها في هذ  

 الظروف .
أنه )اذا كانت الب د ب 1998\2\17وفي ذلك قضى مجمس شورى الدولة بتاريخ 

تعيش في ظروف استثنائية صعبة ناجمة عن الحرب وقد اعمنت حالة الطوارئ فان 
االدعاء بأن الدولة لم تمن  اعمال الشغب اثناء التظاهرات ال يكفي لترتيب مسؤوليتها 
عن االضرار الناجمة عن ذلك اذا كانت قد استعممت كافة االمكانيات المتوفرة لديها ولم 

في وض  يمكنها من التواجد بشكل كافي في جمي  الشوارع في وقت واحد لرد تكن 
المتظاهرين وان الخطأ الذي تسأل عنه الدولة لترتيب مسؤوليتها في هذ  الظروف هو 

 .(46)الخطأ الجسيم جسامة غير عادية 
المسؤولية االدارية بالتعويض قد تترتب ليس عن عمميات مادية تتعمق  -3

مثً  بأشغال عامة او تنفيذ مرفق عام او مصمحة عامة  اال انها قد تترتب ايضًا 
عن اضرار قرار اداري غير مشروع الن عدم مشروعية القرار وتجاوز  حد السمطة 

رة بالتعويض عن االضرار التي ال تؤدي فقط الى الغائه وانما تقوم مسؤولية االدا
اصابت الشخص المعني في حالة مطالبته بتعويض عن ذلك الضرر امام القضاء 

 (47)الشامل 
 1997\10\15وقد صدر عن مجمس شورى الدولة المبناني حكم بتاريخ 

الذي قضى بتعويض عن قرار مني رخصة بناء غير قانونية نتج عنها اضرار 
بالمستدعي مالك العقار المجاور الذي اصابه التشو  في مظهر  الخارجي وحرمانه 

 تعوض اذا لم وي حظ ان االدارة ال(48)من استمرار  في البناء او في التجارة. 
 يطالب صاحب الشأن االدارة بالتعويض.
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 ثانيًا : منازعات العقود اإلدارية 
من المسمم به ، يعد العقد االداري من اهم انواع العقود الهامة لمنازعات القضاء 
الشامل . ومن ثم فان هذا العقد يعد عقدًا دائمًا يتم فيه االيجاب والقبول بين الطرفين 

 قصد بذلك جهة االدارة من طرف ، والمتعاقد معها من طرف آخر .المتعاقدين ، ا
واذا كانت االدارة تنفرد في اغمب االحيان بوض  شروطه ويقتصر دور المتعاقد 
معها عمى قبول هذا الشرط او عدمه ، ففي تمك الحالة ال يتم العقد إال بموافقته ورضائه 

 (49)لخضوع هذ  الشروط 
الهامة لمنازعات القضاء الشامل او الكامل وقد عبر عنها وهي ايضا من االنواع 

بقوله في القضايا  2بند  61المرسوم المنظم لمجمس شورى الدولة المبناني في المادة 
االدارية المتعمقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها االدارات 

 العامة.
ازعات القضاء الشامل او الكامل ألنها وعمومًا منازعات العقود االدارية هي من

تنتمي لمقضاء الشخصي حيث ان المتعاقد م  االدارة هو الذي يقدم هذ  الدعاوى عادة 
لمدفاع عن مركز ذاتي نشأ من العقد وليس من القانون مباشرة فهذا المركز الذاتي او 

عقد  الشخصي يختمف في مضمونه من حالة ألخرى الن العقود بطبيعتها تختمف من
ألخر حسب شروطه والتزاماته والحقوق المترتبة عنه. وغالبًا ما يطالب المتعاقد االدارة 

مالية تنشأ له بناءًا عمى العقد اما بسبب عدم تنفيذ االدارة لبعض االلتزامات  تبتعويضا
لمعاونته في تنفيذ العقد واما ألنها قامت بتعديل العقد بإرادتها المنفردة كامتياز سمطة 

لقت عميه اعباء جديدة واما الن االدارة الغت العقد مث  لمصالي العام او انها فسخته وا
بإرادتها المنفردة مدعية تقصير  في تنفيذ التزاماته كمتعاقد وهو ينازع في ذلك . كل 
منازعات العقود االدارية لتعمقها بمراكز شخصية لممتعاقد م  االدارة يختص بها مجمس 

ضي العقد االداري( في نطاق القضاء الشامل وبالطب  يمزم فيها شورى الدولة )كقا
استصدار المتعاقد م  االدارة لقرار مسبق منها اي ال بد من مذكرة ربط النزاع قبل رف  
دعوى او دعاوى العقد االداري كمنازعات القضاء الشامل . وقبل ان نعرض لبعض 
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ابقة في اعتبار منازعات العقود احكام مجمس شورى الدولة التي اعتنقت المبادئ الس
 االدارية من منازعات القضاء 

الشامل نحن نعرف ان مجمس شورى الدولة المبناني ليس عمى عكس مجمس 
شورى الدولة الفرنسي يتطمب العتبار العقد اداريًا يختص بمنازعاته ان تتوافر ث ثة 

موضوع العقد يتصل بتسيير شروط االول ان تكون االدارة طرفًا في العقد ثانيًا ان يكون 
مرفق عام وثالثًا ان يتضمن العقد شروطًا استثنائية وغير مألوفة في مصمحة عامة اي 

وقد اكد مجمس شورى الدولة ضرورة توافر  (50)القانون الخاص اي في العقود الخاصة. 
هذ  الشروط الث ثة العتبار العقد له الصفة االدارية : ففي خصوص عقد اعداد 

وممفات فنية ومعمارية شاممة ألنشاء سنترال هاتفي تم بين مهندس والجهة  دراسات
االدارية واعتبر مجمس شورى الدولة العقد اداريًا التصاله بأشغال عامة فيأخذ صفتها 

 (51)وتكييفها. 
 ثالثًا : النزاعات المتعمقة بانتخابات المجالس المحمية

وهذ  المنازعات هي ايضًا من منازعات القضاء الشامل الن القضاء االداري بناء 
عمى طعن المرشي الخاسر في االنتخابات المحمية او انتخابات المجالس المحمية ال 
يكتفي كأصل عام بأبطال قرار االدارة بإع ن فوز احد المرشحين اوو بعضهم بل 

ى الدولة في لبنان الى بيان الحل الشامل يتعدى دور القاضي االداري او مجمس شور 
لمنزاع فهو بعد فحص عممية االنتخاب واجراءاتها واحصاء االصوات التي نالها كل 
مرشي اذا وجد اخطاء فانه يتعدى الغاء فوز المرشي المعمن الى الحكم بفوز مرشي 
 اخر قد يكون الطاعن او حتى مرشي اخر ونعني هنا ليس فقط انتخابات المجالس
البمدية بل ايضًا المجالس االختيارية في القرى واحياء المدن طبقًا لمقانون الخاص بها. 

اما بالنسبة لصحة انتخابات مجمس النواب ف  يختص بها مجمس شورى الدولة بل  (52)
وال بد من االشارة الى ان   (53)هي من اختصاص المجمس الدستوري المبناني. 

امام القضاء الشامل ال تستوجب ربطًا لمنزاع م  االدارة  المراجعة بشأن هذ  االنتخابات
فمجرد صدور القرار االداري يستطي  صاحب المصمحة ان يطعن فيه امام القضاء 

 الشامل.
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 رابعًا : منازعات الموظفين 
عمى اختصاص  1975لسنة  10434من المرسوم االشتراعي  61نصت المادة 

المحاكم االدارية بالنظر ) في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعمقة بموظفي 
 (54)المجمس النيابي ( 

اذ تختص المحاكم االدارية في الدرجة االولى بجمي  قضايا الموظفين الدائمين 
لذين يعممون في ادارات السمطة المركزية او ال مركزية او الموظفين المؤقتين ا

كالبمديات والمؤسسات العامة االدارية منذ دخولهم الحياة الوظيفية حتى انتهاء الرابطة 
 الوظيفية لهم .

وتتدرج هذ  المنازعات في قضاء االلغاء اذا كان الموظف يطالب بأبطال قرار 
ضاء الشامل اذا كانت متعمقة بحق شخصي اداري معين . ولكنها تدخل في دائرة الق

لمموظف يطمب التعويض عن االضرار التي اصابته او تتصل براتبه او ع واته او 
 (55)معاشه التقاعدي 

 خامسًا : منازعات الضرائب والرسوم 
ان الشخص المكمف بدف  الضريبة او المحمل برسم من الرسوم كأصل عام يوجد 

بنصوص القانون , فاذا ربطت االدارة بقرار ضريبة في مركز موضوعي عام يتحدد 
معينة عمى المكمف وبالغت في قيمتها فهو يستطي  ان يطعن باألبطال في هذا القرار , 
ولكن قضاء االبطال لن يحقق له الفائدة المرجوة مثل دعوى القضاء الشامل فهو لن 

ريبة عميه مرة اخرى بسعر يستفيد من ابطال القرار الن االدارة يمكنها ان تعيد ربط الض
 مبال  فيه.

بينما لو رف  دعوى قضاء شامل يستفيد اكثر ويحدد مركز  بصورة حاسمة ونهائية 
بناء عمى السمطات الواسعة لمقضاء االداري في نطاق القضاء الشامل ويحدد الحكم 
وي الصادر بصورة نهائية مبم  الضريبة الذي عميه دفعه عداًل وحقًا , ولذلك فان دعا

الضرائب والرسوم تنتمي طبقًا لمفقه والقضاء المستقر لمقضاء الشامل. وفي لبنان ال 
يختص مجمس شورى الدولة بمنازعات الضرائب والرسوم كمحكمة درجة اولى واخيرة بل 
يختص بها بصفته قاضي استئناف اذ ان منازعات الضرائب والرسوم يجب ان يعترض 
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وهي لجنة ذات طبيعة  (56)ات عمى الضرائب والرسوم ,عميها اواًل امام لجنة االعتراض
 قضائية.

 الخاتمة
ب  شك ان خضوع االدارة لمقضاء االداري ال تظهر فقط عبر الغاء القرارات غير 
الشرعية , ولكنها كذلك تظهر عبر مني تعويض لألشخاص الذين سبب لهم العمل 

في ذات الفعالة  و االداري ضررًا ال سيما ان الرقابة القضائية تعد الضمانة األكيدة 
 ارة ازاء االمتيازات الواسعة التي تتمت  بها.الوقت بيد االفراد لمواجهة تعسف االد

فاإلدارة يمكن محاسبتها ومقاضاتها من خ ل الرقابة عمى جمي  تصرفاتها القانونية 
والمادية بشكل يعطي لممتضرر الحق في مقاضاتها ومخاصمتها فيما لو اساءة استخدام 

شامل حيث يتمت  سمطاتها التي منحها اياها القانون. وهنا تبرز اهمية القضاء ال
القاضي بسمطات واسعة تمكنه من حماية المستدعي والحكم له بالتعويض عن الضرر 
الذي لحق به.فقواعد المسؤولية االدارية المرنة تجد تطبيقاتها الهامة امام القضاء 
الشامل حيث تسأل االدارة ليست فقط عن قراراتها غير المشروعة المسبب لمضرر وانما 

اساس المخاطر سواءًا عن قراراتها الشرعية محدثة الضرر او عن ايضا تسأل عمى 
اعمالها المادية وايضًا عن كثير من المجاالت جعمها المشرع خاضعة لمقضاء الشامل 
والتي ذكرنا بعضها في بحثنا هذا .ال بد االشارة الى انه في العراق سمطة القاضي 

انون االداري ما زالت متأرجحة بين لمفصل بين الكثير من المجاالت التي تتعمق في الق
 القضاء العادي والقضاء االداري .

 النتائج والتوصيات
 أواًل : النتائج . 

إن القضننننننناء االداري فننننننني العنننننننراق جعنننننننل النننننننتظمم وجوبينننننننًا بحينننننننث جعنننننننل االدارة  -1
ممزمنننننننة بنننننننذلك ، منننننننا عننننننندا قنننننننرارات الخدمنننننننة المدنينننننننة ، عمنننننننى عكنننننننس االجتهننننننناد 

 يًا وليس وجوبيًا .االداري المقابل حيث جعمه جواز 
ان الشنننننرع العراقننننني لنننننم يحننننندد مننننندة معيننننننة لمنننننتظمم امنننننام مجمنننننس شنننننورى الدولنننننة  -2

 عمى العكس من نظير  المبناني . 
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ان المشنننننننرع المبنننننننناني قننننننند زال الرينننننننب والشنننننننك عنننننننن حيادينننننننة القاضننننننني االداري ،  -3
حينمننننا اعطننننى لننننه اسننننتغ لية فنننني القننننرارات ومنحننننه الثقننننة العاليننننة حينمننننا اصننننبي 

 هو فقط صاحب القرار . 
اجننننناز المشنننننرع العراقننننني فننننني المنننننادة السنننننابعة منننننن قنننننانون مجمنننننس شنننننورى الدولنننننة  -4

فنننننننني طمننننننننب واحنننننننند فيكننننننننون الجمنننننننن  بننننننننين دعننننننننوى االلغنننننننناء والقضنننننننناء الشننننننننامل 
 التعويض تابعًا ل لغاء .

عننننننندم اختصننننننناص محكمنننننننة القضننننننناء االداري فننننننني العنننننننراق بنننننننالنظر فننننننني صنننننننحة  -5
طمبنننننننننات التعنننننننننويض ، االمنننننننننر النننننننننذي مكنننننننننن اسنننننننننتحواذ القاضننننننننني العنننننننننادي فننننننننني 

 االختصاص . 
اجننننننناز المشنننننننرع المبنننننننناني الجمننننننن  بنننننننين طمنننننننب االلغننننننناء وطمنننننننب التعنننننننويض فننننننني  -6

جمنننننننننس شنننننننننورى الدولنننننننننة صننننننننناحب عريضنننننننننة واحننننننننندة ، االمنننننننننر النننننننننذي جعنننننننننل م
 االختصاص . 
 ثانيًا : التوصيات . 

نأمنننننل منننننن المشنننننرع العراقننننني ان يعطننننني الصننننن حيات الواسنننننعة والكافينننننة لمقاضننننني  -1
االداري ، وعننننندم جعمنننننه تابعنننننًا لمقاضننننني العننننننادي ، االمنننننر النننننذي يمكنننننن القاضنننننني 

 االداري من انفراد  بالقرارات وعدم تدخل القاضي العادي .
اقنننننننني إلننننننننى الغنننننننناء الننننننننتظمم االداري كشننننننننرط لقبننننننننول دعننننننننوى ننننننننندعو المشننننننننرع العر  -2

القضنننننناء الشننننننامل ، وذلننننننك الن هننننننذا االمننننننر لننننننيس لننننننه مبننننننررًا ويقننننننف عائقننننننًا فنننننني 
 قبول هذ  الدعاوى . 

نأمننننننل مننننننن المشننننننرع العراقنننننني الغنننننناء النصننننننوص القانونيننننننة التنننننني تخننننننول القضنننننناء  -3
 االدارية التي تثبت عدم مشروعيتها . االداري تعديل القرارات 

 مشالهوا
                                                           

 1191( لضاا ر 65( اااق نااةمجل اشوااش لااجة  الرالاار ال) اناا  ةناا  )  2المااة ) )مةاضااةق(  )اا ) ) ( 1) 
 ات)ريالته.  

 . اح  الريق ال)يض  , ابة ئ ال)ةمجل اال اةي ال)ةم , طب)ر جرير) , ا شجةات الحوبا  الح)جنيار    (2)
 156, ص 1111, بي ات , 
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 ااةةام احماار الم)ااةلي)  , مال ياار االتمااةو المالااور ااالتمااةو الم نلااور  اا  ال)ااةمجل اال اةي ,    (3)
ةصةلر  كاجةاه ا)راار الاا الم) ار ال)اةل  لواركاجةاه  ا  الح)اجم اال)واجم الضيةصاير ااالنالاة ير           

 123, ص 2212ااال اةير , الشةا)ر الوب ةمير , 
ةي ال) ان  االم)ةةل , الطب)ار االالاا ا ا شاجةات    تو  ص)ر تم ال ,  ةاس    ال)ضةء اال ا (4)

 112, ص 2222المحة الر ال)ريمر ,  –اكابر ال يةحيق , حور 
 156 . اح  الريق ال)يض  , الرة صةبق , ص (5)
 . 126ص  – 1112 . احضق مويل ، ال)ضةء اال اةي ، الراة الشةا)ير ، بي ات ،  (6)
 319, ص 1193, المكابر الحريثر , بي ات ,  1 . احمر تو  آو يةصيق , ال)ضةء اال اةي , ط (9)
 114تو  ص)ر تم ال , الرة صةبق , ص (2)
, ال)ضةء اال اةي الوب ةم  , ا شجةات الحوب  الح)جنير , بي ات ,  اهلل  . تبر الغ   بضيجم  تبر (1)

 326, ص2221لب ةل , 
، الوب ااةم  , الااراة الشةا)ياار   اإل اةيال)ضااةء  اأحكااةم)زيااز لاايحة , ابااة ئ  تباار ال إباا امي  .  (12)

 622ص  -بي ات 
 326 . تبر الغ   بضيجم  تبر اهلل , الرة صةبق , ص (11)
 . 621ص  – . اب امي  تبر ال)زيز ليحة ، ا جع صةبق ( 12)  
 132 . تو  ص)ر تم ال , الرة صةبق , ص (13)
 ا    2225/نضاةء ا اةي / 34 ا  الارتج  تار      26/2225حك  احكمر ال)ضاةء اال اةي  ا    ( 14)

، غي  ا شجة ، الةة اليه  . اةزل ليوج ةاض  ، ال)ضةء اال اةي ، اطب)ار جةا)ار    3/2/2225
 .212ص  – 2212 مجك ، 

 2215  ، اصةم صبةة ال)ةم  ، ال)ضةء اال اةي ، الطب)ر االالا ، اكابر الض  جةي ، بغارا  .  (15)
 . 156ص –

احمر طه حضايق الحضاي   ، اباة ئ ااحكاةم ال)ضاةء اال اةي ، الطب)ار االالاا ، ا شاجةات          .  (16)
 . 112ص  – 2212زيق الح)جنير ، بي ات ، 

 621 . تبر الغ   بضيجم  تبراهلل , الرة صةبق , ص (19)
 621 . اب امي  تبر ال)زيز ليحة , الملرة الضةبق , ص (12)
ااااق ناااةمجل لب اااةل ,اشمجتااار ال لاااجص الاشااا ي)ير االا اليميااار , ا صاااجم ةنااا          92الماااة )  (11)

 3142, مالةم اشوش لجة  الرالر ,  14/6/1195تةةيخ 12434
تلةم تبار الجماةا الب زمشا  ، اشواش لاجة  الرالار ااايال  ال)ضاةء اال اةي ال) انا  ،           .  (22)

 . 192ص  – 1112( ، جةا)ر بغرا  ، 2-1( ، ال)ر  )1اشور ال)وجم ال)ةمجمير ، المشور )
 . غةزي  يلل ا ري ، الحرا  ال)ةمجمير لضوطةت احكمر ال)ضةء اال اةي  ا  ال)ا ام ، اشوار    ( 21)

 . 26ص  – 2221( ، بغرا  ، 2ال)رالر ، ال)ر  )
 124تو  ص)ر تم ال , الملرة الضةبق , ص (22)
 .  1162( لض ر 24( اق نةمجل الخرار المرمير ، ةن  )51ي ال     ذلك المة ) )( 23)

 . تباار ال)زيااز تباار الماا )  مويناار , االصااش ال)ةااار لو))ااج  اال اةياار , الم)ااةة  االصااك رةير ,    ( 24)
2224 ,322 

تو  يجمش الض شةاي , ا كاز اال اة)  ا   تاج  االلغاةء اال)ضاةء الشاةال ,  ةاصار ا)ةةمار ,          (25)
 32, ص2224ةصةلر اةجضاي  ا)رار الا كوير ال)ةمجل , جةا)ر المجصل ا 

 221 . تبر الغ   بضيجم  تبر اهلل , ال)ضةء , الرة صةبق , ص (26)
 . اب امي  تبر ال)زيز ليحة , ال)ضةء اال اةي الوب ةم  , اشوش لجة  الرالر , الراة الشةا)ير  (29)

 691, بي ات , ص
 691يز ليحة , الملرة الضةبق , ص . اب امي  تبر ال)ز (22)
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 . احمر ة )ت تبر الجمةا , ال)ضاةء اال اةي  الكااةا االاو , ا شاجةات الحوبا  , بيا ات ,       (21)
 362ص

 1195,لض ر 12434اق ا صجم اشوش لجة  الرالر الوب ةم  , ةن  ,  1ب ر  61المة )  (32)
 1195,لض ر 12434اق ا صجم اشوش لجة  الرالر الوب ةم  , ةن  , 5ب ر  61المة )  (31)
 361 . احمر ة )ت تبر الجمةا , ال)ضةء اال اةي , الم جع الضةبق , ص (32)
 . يجصااس صاا)ر اهلل الخااجةي , ال)ااةمجل اال اةي ال)ااةم  اا  لب ااةل , الشاازء الثااةم  , ا شااجةات        (33)

 55, ص1114الحوب  الح)جنير , بي ات  
ص  -  2212 .  ااجزت   حااةت ، ال)ااةمجل اال اةي ال)ااةم ، الشاازء الثااةم  ، الطب)اار الثةمياار ،      (34)

262 . 
 123, المشمجتر اال اةير , الض ر الضة صر تش ) , ص 1192\4\21تةةيخ  32ن اة ةن   (35)
 226, المشمجتر اال اةير , الض ر الضة صر , ص 1162\12\26تةةيخ  332ن اة  (36)
 363احمر ة )ت تبر الجمةا , ال)ضةء اال اةي , الم جع الضةبق , ص (39)
 135, المشمجتر اال اةير , الض ر الضةب)ر , ص 1163\2\22تةةيخ  362ن اة  (32)
 12, المشمجتر اال اةير , الض ر ال اب)ر , ص 1162\2\16تةةيخ  46ن اة  (31)
,  1112, 12  لب اااةل , ال)ااار  , اشوااار ال)ضاااةء اال اةي  ااا 1119\3\25تاااةةيخ  324نااا اة  (42)

 399ص
 12, المشمجتر اال اةير , الض ر الضةب)ر , ص  1162\11\24تةةيخ  1224ن اة  (41)
, اشواار ال)ضااةء اال اةي  اا  لب ااةل , ال)اار  ال)ةلاا  , المشواار    1115\11\14تااةةيخ  69ناا اة  (42)

 16االاو , ص
ص  – 2212تبااةس ملاا  اهلل ، ال)ااةمجل اال اةي الخااةص ،  اة بااالو ، الطب)اار االالااا ،    (  . 43)

224 . 
 222, المشمجتر اال اةير , الض ر الخةاضر , ص1161\6\1تةةيخ  413ن اة  (44)
,  1119, اشور ال)ضةء اال اةي    لب ةل ال)ر  ال)ةل  ,  1116\2\29تةةيخ  396ن اة ةن   (45)

 495ص
, اشوار ال)ضاةء اال اةي  ا  لب اةل , ال)ار  الثةلا, تشا  ,         1112\2\19تةةيخ 322ن اة ةن   (46)

 322المشور الثةم  , ص
 . 912ص  – جزت   حةت ، ا جع صةبق  .  (49)
, اشور ال)ضةء اال اةي  ا  لب اةل , ال)ار  الثةلا, تشا  ,       1119\12\15تةةيخ  32ن اة ةن   (42)

 51, ص1111
بااالو اااايق زيااق الااريق ، المضاارالير اال اةياار الا)ةنرياار اغياا  الا)ةنرياار ،  اة النكاا  الشااةا)  ،  ( 41)

 . 425ص  – 2211االصك رةير ، الطب)ر االالا ، 
 361 . احمر ة )ت تبر الجمةا ال)ضةء اال اةي , الم جع الضةبق , ص (52)
, 1119, ال)ار  ال)شا ال ,    , اشوار ال)ضاةء اال اةي  ا  لب اةل     1161\5\9تةةيخ  512ن اة  (51)

 519ص
 394 . احمر ة )ت تبر الجمةا ال)ضةء اال اةي , الم جع الضةبق , ص (52)
 . احمر ة )ت تبر الجمةا , ةنةبر  صااجةير ال)اجاميق االمشواش الرصااجةي  ا  لب اةل , الاراة         (53)

 392,ص2222الشةا)ير , بي ات , 
 1195لض ر  12434, الم صجم االلا ات   61المة )  (54)
 291 . تبر الغ   بضيجم  تبراهلل, الملرة الضةبق , ص (55)
 222-221 . احمر ة )ت تبر الجمةا , ال)ضةء اال اةي , الملرة الضةبق , ص (56)
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 المصادر

تبر ال)زياز   إب امي   .  .1
 ليحة

 ، بي اتالوب ةم  , الراة الشةا)ير  اإل اةيال)ضةء  اأحكةمابة ئ 

تبر ال)زياز   إب امي   .  .2
 ليحة

 ال)ضةء اال اةي الوب ةم  , اشوش لجة  الرالر , الراة الشةا)ير , بي ات

المضرالير اال اةير الا)ةنرير اغي  الا)ةنرير ،  اة النك  الشةا)  ، االصك رةير ، الطب)ر االالا ،  بالو اايق زيق الريق  .3
2211 

 2212ال)ةمجل اال اةي الخةص ،  اة بالو ، الطب)ر االالا ،  تبةس مل  اهلل  .  .4
تباااار ال)زيااااز تباااار   .  .5

 الم )  موينر
 2224االصش ال)ةار لو))ج  اال اةير , الم)ةة  االصك رةير , 

تباار الغ اا  بضاايجم    .  .6
 اهلل تبر

 2221لب ةل , ال)ضةء اال اةي الوب ةم  , ا شجةات الحوب  الح)جنير , بي ات , 

تلةم تبر الجماةا    .  .9
 الب زمش 

( ، ال)ر  1اشوش لجة  الرالر اايال  ال)ضةء اال اةي ال) ان  ، اشور ال)وجم ال)ةمجمير ، المشور )
 1112( ، جةا)ر بغرا  ، 1-2)

 –ال يةحيق , حور  ةاس    ال)ضةء اال اةي ال) ان  االم)ةةل , الطب)ر االالا ا ا شجةات اكابر  تو  ص)ر تم ال  .2
 2222المحة الر ال)ريمر , 

ا كز اال اة)     تج  االلغةء اال)ضةء الشةال ,  ةاصر ا)ةةمر , ةصةلر اةجضاي  ا)رار الا كوير  تو  يجمش الض شةاي  .1
 2224 ،ال)ةمجل , جةا)ر المجصل 

غااااااااةزي  يلاااااااال    .  .12
 ا ري

( ، بغرا  ، 2، اشور ال)رالر ، ال)ر  )الحرا  ال)ةمجمير لضوطةت احكمر ال)ضةء اال اةي    ال) ام 
2221 

 ااااااااااااةةام احماااااااااااار    .11
 الم)ةلي)  

مال ير االتمةو المالور ااالتمةو الم نلور    ال)ةمجل اال اةي , ةصةلر  كاجةاه ا)رار الا الم) ر 
 . 2212ال)ةل  لوركاجةاه    الح)جم اال)وجم الضيةصير ااالنالة ير ااال اةير , الشةا)ر الوب ةمير , 

   2212ال)ةمجل اال اةي ال)ةم ، الشزء الثةم  ، الطب)ر الثةمير ،   . جزت   حةت  .12
  2212ال)ضةء اال اةي ، اطب)ر جةا)ر  مجك ،  اةزل ليوج ةاض   .  .13
 1112ال)ضةء اال اةي ، الراة الشةا)ير ، بي ات ،  احضق مويل  .  .14
احمااار ة )ااات تبااار   .  .15

 الجمةا
 الكاةا االاو , ا شجةات الحوب  , بي ات  اإل اةيال)ضةء 

احمااار ة )ااات تبااار   .  .16
 الجمةا

 2222ةنةبر  صاجةير ال)جاميق االمشوش الرصاجةي    لب ةل , الراة الشةا)ير , بي ات , 

احمااار طاااه حضااايق    .  .19
 الحضي  

 2212ابة ئ ااحكةم ال)ضةء اإل اةي ، الطب)ر االالا ، ا شجةات زيق الح)جنير ، بي ات ، 

احمااااااار توااااااا  آو    .  .12
 يةصيق

 1193, المكابر الحريثر , بي ات ,  1, ط اإل اةيال)ضةء 

 1111ابة ئ ال)ةمجل اال اةي ال)ةم , طب)ر جرير) , ا شجةات الحوب  الح)جنير , بي ات ,  اح  الريق ال)يض   .  .11
 2215،  ال)ضةء اإل اةي ، الطب)ر االالا ، اكابر الض  جةي ، بغرا  اصةم صبةة ال)ةم   .  .22
يجصااااااس صاااااا)ر اهلل   .  .21

 الخجةي
 1114ال)ةمجل اال اةي ال)ةم    لب ةل , الشزء الثةم  , ا شجةات الحوب  الح)جنير , بي ات  

 , المشمجتر اال اةير , الض ر الضة صر تش )  1192\4\21تةةيخ  32ن اة ةن    .22
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 , المشمجتر اال اةير , الض ر الضة صر  1162\12\26تةةيخ  332ن اة   .23
 , المشمجتر اال اةير , الض ر الضةب)ر  1163\2\22تةةيخ  362ن اة   .24
 , المشمجتر اال اةير , الض ر ال اب)ر  1162\2\16تةةيخ  46ن اة   .25
  1112, 12, اشور ال)ضةء اال اةي    لب ةل , ال)ر   1119\3\25تةةيخ  324ن اة   .26
 لض ر الضةب)ر , المشمجتر اال اةير , ا 1162\11\24تةةيخ  1224ن اة   .29
 , اشور ال)ضةء اال اةي    لب ةل , ال)ر  ال)ةل  , المشور االاو  1115\11\14تةةيخ  69ن اة   .22
 , المشمجتر اال اةير , الض ر الخةاضر 1161\6\1تةةيخ  413ن اة   .21
  1119, اشور ال)ضةء اال اةي    لب ةل ال)ر  ال)ةل  ,  1116\2\29تةةيخ  396ن اة ةن    .32
 , اشور ال)ضةء اال اةي    لب ةل , ال)ر  الثةل, تش  , المشور الثةم   1112\2\19تةةيخ 322ن اة ةن    .31
 1111, اشور ال)ضةء اال اةي    لب ةل , ال)ر  الثةل, تش  ,  1119\12\15تةةيخ  32ن اة ةن    .32
  1119, , اشور ال)ضةء اال اةي    لب ةل , ال)ر  ال)ش ال  1161\5\9تةةيخ  512ن اة   .33
 1119, اشور ال)ضةء اال اةي    لب ةل , ال)ر  ال)ش ال ,  1161\5\9تةةيخ  512ن اة   .34
 1195لض ر  12434, الم صجم االلا ات   61المة )   .35
 4795 لض ر 12434, الم صجم االلا ات   61المة )   .36
 1195,لض ر 12434اق ا صجم اشوش لجة  الرالر الوب ةم  , ةن  ,  1ب ر  61المة )   .39
 1195,لض ر 12434اق ا صجم اشوش لجة  الرالر الوب ةم  , ةن  ,  5ب ر  61المة )   .32
, مالةم  14/6/1195تةةيخ 12434اق نةمجل لب ةل ,اشمجتر ال لجص الاش ي)ير االا اليمير , ا صجم ةن   92المة )   .31

 3142اشوش لجة  الرالر , 
 ات)ريالته.  1191( لض ر 65( اق نةمجل اشوش لجة  الرالر ال) ان  ةن  )2المة ) )مةاضةق(  ) ) )  .42
, مالةم اشوش  14/6/1195تةةيخ 12434اق نةمجل لب ةل ,اشمجتر ال لجص الاش ي)ير االا اليمير , ا صجم ةن   92المة )   .41

 3142لجة  الرالر , 
 .  1162( لض ر 24ةن  ) ( اق نةمجل الخرار المرمير ،51المة ) )  .42
 1195,لض ر 12434اق ا صجم اشوش لجة  الرالر الوب ةم  , ةن  ,  1ب ر  61المة )   .43
 1195,لض ر 12434اق ا صجم اشوش لجة  الرالر الوب ةم  , ةن  ,  5ب ر  61المة )   .44
  3/2/2225    2225/نضةء ا اةي /34   الرتج  تر   26/2225حك  احكمر ال)ضةء اال اةي      .45

 
 
 

  


