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 الممخص:
يتعمق ىذا البحث بموضوع التظمم اإلداري في التشريع العراقي والمصري ويقصد بالتظمم اإلداري      

لجوء صاحب الشأن إلى الجية اإلدارية أو الجية الرئاسية التي أصدرت القرار بحق صاحب الشأن 
سحبو خالل المواعيد القانونية المقررة . وتظير أىمية التظمم اإلداري مستيدفا إلغاؤه ، أو تعديمو أو 

نياؤىا في مراحميا األولى دون المجوء إلى القضاء ، ويعد من الوسائل  في تقميل المنازعات اإلدارية وا 
نياء المنازعات في أقرب وقت ممكن .  غير القضائية التي يمكن من خاللو تحقيق العدالة اإلدارية وا 

استخدم في البحث منيج المقارنة بين القانونين العراقي والمصري حول التظمم اإلداري ، وبيان وقد 
وجو االختالف بين القانونين من حيث مدة رفع التظمم اإلداري إلى الجية اإلدارية المصدرة لمقرار ، 

ع الدعوى إلى كما تيدف الدراسة إلى معرفة التباين واالختالف بين القانونين من حيث التظمم ورف
القضاء اإلداري التابع لمجمس الشورى العراقي ومجمس الدولة المصري . وتيدف الدراسة أيضا إلى 
معرفة مدة رفع الدعوى إلى القضاء المختص بعد رفض التظمم اإلداري من قبل الجية اإلدارية 

ا شرع كل من القانون المصدرة لمقرار أو السكوت عنيا . وقد توصمت الدراسة إلى بعض النتائج . مني
العراقي والمصري التظمم اإلداري لسحب القرار لعيوب قانونية تشوبو حماية الحق الموظفين ، ويبدأ 
رفع دعوى اإللغاء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات المصمحية أو العمم بو 

راق ، أما في مصر بانتياء اليوم الستين . ( يوما في الع 03عمما بقينا ، وينتيي الميعاد بانتياء ) 
 ويمكن أن يمتد ميعاد  رفع دعوى اإللغاء .

 الكممات المفتاحية : ) التظمم االداري،  التشريع العراقي والمصري، القضاء المختص(.
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Abstracts: 

     This research relates to the subject of administrative grievance in Iraqi and 

Egyptian legislation, and administrative grievance is intended for the person 

concerned to resort to the administrative authority or the presidential 

authority that issued the decision against the person concerned, aiming to 

cancel, amend or withdraw it within the prescribed legal dates. The 

importance of administrative grievance appears in reducing administrative 

disputes and ending them in their early stages without resorting to the 

judiciary. In the research, a comparison approach was used between the Iraqi 

and Egyptian laws on administrative grievance, and to show the difference 

between the two laws in terms of the duration of filing the administrative 

grievance to the administrative body that issued the decision. The Iraqi Shura 

Council and the Egyptian State Council. The study also aims to know the 

duration of filing a case to the competent judiciary after the administrative 

grievance was rejected by the administrative authority that issued the 

decision or was silent about it. The study found some results. Among them, 

both Iraqi and Egyptian law legislated an administrative grievance to 

withdraw the decision due to legal defects that taint the protection of the 

employees’ right. The filing of the annulment lawsuit begins from the date of 

publishing the decision in the Official Gazette or in the interest bulletins, or 

knowing about it, knowing that we remain, and the deadline ends with the 

expiry of (30) days in Iraq. In Egypt at the end of the sixtieth day. The date 

for filing an annulment lawsuit may be extended. 

Keywords: (administrative grievance, Iraqi and Egyptian legislation, 

competent judiciary). 
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 المقدمة
الم عمى سيدنا محمد الحمد هلل الذي عمم بالقمم وعمم اإلنسان ما لم يعمم ، والصالة والس

أما بعد:) صمى اهلل عميو والو وسمم ( وصحبو أجمعين.  
يعد التظمم اإلداري ومعاد دعوى اإللغاء من أىم الموضوعات األساسية في القانون 
اإلداري سواء في العراق أو في مصر . ويعرف التظمم اإلداري بأنو التجاء صاحب 

رار أو الجية الرئاسية مستيدفا إلغاؤه ، أو الشأن إلى الجية اإلدارية التي أصدرت الق
تعديمو أو سحبو خالل المواعيد القانونية المقررة . وتظير أىميتو في تقميل المنازعات 
نياؤىا في مراحميا األولى دون المجوء إلى القضاء ، بل ويعد من الوسائل  اإلدارية وا 

نياء المنازعات في أقرب  غير القضائية التي يمكن من خاللو تحقيق العدالة اإلدارية وا 
وقت ممكن . وأن القاعدة العامة لمتظمم اإلداري أنو اختياري ، أي أن لصاحب الشأن 
مطمق الحرية في المجوء أو عدم المجوء إليو ، فمو من حيث المبدأ أن يتظمم إلى الجية 

 اإلدارية المختصة قبل رفع دعواه تجنبا لمشقة التقاضي .
يمزم صاحب الشأن أن يتظمم من القرار اإلداري خالل فترة محددة  إن المشرع العراقي لم

قبل الطعن في صحة القرار اإلداري أمام محكمة القضاء اإلداري ؛ بل ترك لو الخيار 
بعد تبميغو أو عممو بالقرار اإلداري أن يختار وقت تقديم التظمم . كما أنو لم يشترط 

المتعمقة بحقوق الخدمة المدنية أمام مجمس التظمم الوجوبي فيما يتعمق برفع الدعاوى 
االنضباط العام التابع لمقضاء اإلداري ، بينما المشرع المصري جعل التظمم وجوبيا في 

  بعض حاالت التي أوردىا عمى سبيل الحصر وكميا خاصة بشؤون الخدمة المدنية .
الجريدة الرسمية أو في وفي بدأ رفع دعوى اإللغاء من تاريخ إعالن القرار أو نشره في 

النشرات المصمحية أو العمم بو عمما يقينيا شامال لكافة محتوياتو فإنو باعتباره ميعاد 
سقوط ال يتقطع وال يقف وال يمتد ، ويبدأ حسابو من اليوم التالي لميوم الذي حصل فيو 
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ويمكن أن اإلعالن أو النشر أو العمم اليقيني وينتيي الميعاد بانتياء اليوم الستين . 
  يمتد ميعاد رفع دعوى اإللغاء .

 
 

  -أ أهمية الدراسة:
تكمن اىمية الدراسة في أن لمتظمم اإلداري أىمية كبيرة أوضح من أن تحتاج إلى بيان ، 

ورغم ذلك فإن ىذا الموضوع لم يحظ باىتمام بالغ من قبل الباحثين ، بالرغم من ثقة 
راعاة الميعاد المقرر ، فكثيرا ما ضاعت الموضوع وخطورة اآلثار المترتبة عمى عمم م

حقوق األفراد ومصالحيم بسبب عدم معرفة المواعيد المقررة ، أو اإلجراءات المتبعة 
بشان التظمم اإلداري ، وأن ىناك تظمم وجوبي يترتب عمى إغفالو عدم قبول الدعوى ، 

اإلدارة . وتتضح أىميتو في العصر الحديث بعد نطاق العمل الحكومي وامتداد نشاط  
أهداف الدراسة: -ب   

ييدف ىذا البحث إلى توضيح التظمم االداري بين القانون العراقي والقانون المصري من 
شروط التظمم و وميعاد رفع التظمم االداري و ميعاد رفع الدعوى الى القضاء االداري 

 وتحديد الجية االدارية المختصة لنظر الدعوى .
صعوبات البحث: -ج   

المراجع الدقيقة المتعمق التظمم اإلداري ، حيث إن أغمب المراجع تتناول ندرة  -1
  القضاء اإلداري ويندرج تحت موضوع التظمم اإلداري .

تطور الحياة االقتصادية واالجتماعية وما صاحب ذلك من تدخل إداري  -2
 وظيور معامالت فييا التظمم ، والتجاوزات والحيل التي لم تكن معروفة .

البحث:خطة  -د   
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يتكون البحث من مبحثين ، المبحث األول يتناول تعريف التظمم اإلداري والحكمة منو 
وأنواع التظمم اإلداري التظمم )االختياري والتظمم الوجوبي ( وشكل التظمم ، "والمبحث 

الثاني يتناول الشروط العامة لنوعي التظمم والشروط المتعمقة بالميعاد ثم الشروط 
اءات التظمم ، وفي نياية البحث قمت بعرض اآلثار القانونية لمتظمم المتعمقة بإجر 

  -اإلداري . وعرض بعض النتائج والتوصيات . ويكون عمى الشكل اآلتي :
: ماىية التظمم اإلداري وشروطيا المبحث األول   

  المطمب األول : ماىية التظمم اإلداري والحكمة منو
ريالمطمب الثاني : أنواع التظمم اإلدا   

: الشروط واآلثار القانونية لمتظمم اإلداري المبحث الثاني   
  المطمب األول : الشروط العامة لنوعيا التظمم
  المطمب الثاني : الشروط المتعمقة بالميعاد 

: األساس القانوني لمتظمم اإلداري المبحث الثالث   
صريالمطمب االول : األساس القانوني لمتظمم اإلداري في القانون الم  

 المطمب الثاني : األساس القانوني لمتظمم اإلداري في القانون العراقي
والمراجع ثم , الخاتمة ) النتائج والتوصيات ( .. ويمييا  قائمة المصادر  

 المبحث األول
 )ماهية التظمم اإلداري وشروطها(

-ويتضمن ىذا المبحث مطمبين :   
والحكمة منياالمطمب األول : تعريف التظمم اإلداري    
  المطمب الثاني : أنواع التظمم اإلداري

 المطمب األول 
 (تعريف التظمم اإلداري والحكمة منها(
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 الفرع األول : تعريف التظمم اإلداري
  -ىناك عدة تعريفات لمتظمم اإلداري ، يذكر الباحث بعضا منيا ومن أىميا ما يأتي:

لى الييئات  التظمم ىو الطمب الذي يتقدم بو صاحب الشأن إلى مصدر القرار وا 
الرئاسية ، لسحب القرار لعيوب قانونية تشوبو ، وذلك بدال من رفع الدعوى فورزا بتمبس 
إلغائو . وقد يكون ىذا التظمم جوازيا وقد يكون وجوبيا ، ويظالال الميعاد منقطعا إلى 

لتظمم برفضو ، أو قضاء ستون يوما من تاريخ تقديمو أييما أن ترد جية اإلدارة عمى ا
 (.١)أقرب  

التظمم اإلداري لجوء إلى جية اإلدارة التي أصدرت القرار أو الجية الرئاسية لمجية 
المصدرة لمقرار طالبا منيا رفع القرار الذي وقع عميو ، نتيجة لصدور القرار اإلداري 

من التظمم ، التظمم اإلداري تميزا لو عن نوع آخر محل التظمم ، ويطمق عمى ىذا النوع 
من التظمم يتم أمام جية القضاء ويسعي التظمم القضائي ، وثمة فروق بين ىذين 
النوعين سواء من حيث الجية التي تقوم إلييا التظمم أو من حيث أساس الطعن أو من 

يا التظمم في الفصل حيث اإلجراءات واألشكال أو المواعيد أو سمطة الجية التي قدم إلي
  .( 2)فيو ، وأخيرا من حيث حجية القرار الصادر بشأن التظمم وكيفية الطعن عميو 

 الفرع الثاني : الحكمة من التظمم اإلداري
إن الحكمة من التظمم ىو أنو يعد طريقا إداريا لحل الكثير من المنازعات من دون 

المال والوقت الذي تستغرقو اجراءات تدخل القضاء مما يوفر الكثير من الجيد و 
 التقاضي البطيئة . وتكون نتيجة التظمم ىو إما أن تقوم الجية اإلدارية التي أصدرت
 القرار إلى سحبو أو تعديمو لعدم المال عمة وىو ما ال يتحقق عند المجوء إلى القضاء

______________________________ 
 186، ص  1892ػجذ انفزبح حسٍ : انمضبء اإلنغبء يكزجخ جالء جذَذح انًُصىرح /  (1) 

(د . صجزٌ يحًذٌ انسُىسٍ ، اإلجزاءاد أيبو انمضبء اإلدارٌ ، دار انُهضخ انؼزثُخ ، 2)

   13، ص  1889انمبهزح 
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، إنو   (0) كون أن دور األخير يقتصر عمى اإللغاء الذي يقف عند رقابة المشروعية
يمثل رقابة متكاممة في مضمونيا ودائمة في تطبيقيا من خالل متابعة الرؤساء 
نما  اإلداريين األعمال مرؤسيم ؛ ألن التظمم ال يقتصر عمى فحص مشروعية العمل وا 

 .   (٤) يمتد ليشمل مالئمة العمل اإلداري
دارة وىو الغاية الرئيسية والحكمة أيضا من التظمم اإلداري إلغاء القرار الذي أصدرتو اإل

لمتظمم سواء كانت التظمم اختياري أو التظمم وجوبي ، والغاية ىي تمكين ذوي الشأن 
من بسط أسباب تظممو من القرار وتبصير اإلدارة في الوقت ذاتو بيذه األسباب حتى 

  يتسنى ليا تقدير جديتيا اإلمكان البت في التظمم فترجع عن قرارىا الخاطی
ساطة الحكمة الرئيسية من التظمم اإلداري لتحقيق العدالة اإلدارية و تقميل وأخيرا بب

 النزاعات قبل وصول إلى المحاكم وترفع الظمم عمى المتضرر .
أنواع التظمم اإلداري(: المطمب الثاني ) 

  ينقسم التظمم اإلداري إلى عدة أنواع منيا :
لتي يقدم إليهاالفرع األول : أنواع التظمم اإلداري من حيث الجهة ا   

ىو نوع من أنواع التظمم اإلداري يتقدم بو الصاحب الشأن الذي التظمم الوالئي:  -١
صدر بشأنو القرار اإلداري التأديبي في صورة التماس أو الشكوى أو اعترض إلى 
سمطة التي أصدرت القرار بشأنو ، بغرض اعادة النظر مرة أخرى في ىذا القرار ، 

تممكو ىذه  لغاء أو التعديل أو االستبدال بأخر ، وذلك وفقا لماوذلك بالسحب أو اإل
 السمطة من صالحيات

التظمم الرئاسي : -2    
أن تعيد النظر في القرار  ىو الطمب الذي يقدم إلى الجية الرئاسية مطالبا إياىا

 . (٦)، بما ليا من سمطة السحب ، أو اإللغاء ، أو التعديل المعيب
______________________________ 

فٍ  1561أحكبو انزظهى وفمب انمبَىٌ اإلدارٌ انؼزالٍ ، يُشىر فٍ جزَذح انزأخٍ رلى  (يُبل داود انؼكُذ3ٌ)

2019/3/21ربرَخ سَبرح انًىلغ  -201601 18انضالصبء    

( د . يحًذ ػهی جىاد كبظى ، د َجُت خهف أحًذ انججىرٌ : انمضبء اإلدارٌ ، يكزجخ َبدكبر َسهًُبَُخ 4)

.162، طجؼخ انسبدسخ ص  2016   



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
445 

أمام ذات الجية التي أصدرت قرار فرض العقوبة  أخذ المشرع العراقي بالتظمم الوالئي
، فضال عن إمكانية المجوء إلى الجية الرئاسية لإلدارة (7)االنضباطية كقاعدة عامة 

وفي قرار المجمس ( ٨)والتظمم أماميا ، ويعد الوزير ىو الرئيس اإلداري األعمى لوزارتو
عتراض لدى المجمس بتاريخ االنضباط العام بيذا الشأن ، قضى بان ) ... وقد قدم اال

م ( مباشرة من دون التظمم من العقوبة أمام الجية اإلدارية التي  ١2/  ١3/  ١99٦)
أصدرتيا وانتظار ما تقرره بيذا الشأن ، وحيث إنو يشترط قبل تقديم الطعن لدى 
المجمس أن يتم التظمم وتراعي مدتو وفقا لما نص عميو القانون ، وحيث إن الطعن لم 

 .( 9)فيو ىذه الشكمية ، تقرر رده من ىذه الجية ... (تراع 
   الفرع الثاني : أنواع التظمم اإلداري

التظمم اإلداري من حيث إلزاميتو -اوال :   
التظمم االختياري ) الجوازي( -أ  

يقصد بالتظمم االختياري إعطاء الحق ألصحاب العالقة بالتوجو إلى اإلدارة لمتظمم من 
قرارىا أو المجوء مباشرة إلى القضاء لمطعن بالقرار اإلداري ، وىذا يعني أن لجوء 
الشخص إلى اإلدارة ال يمنعو من إقامة الدعوى القضائية من دون انتظار نتيجة البت 

   . (١3)في تظممو من قبل االدارة
______________________________ 

( د . يحًذ اثزاهُى خُزٌ انىكُم انزظهى اإلدارٌ فٍ ضىء انفمه وانمضبء ، دار انُهضخ انؼزثُخ ، 5)

. 41، ص  2012انمبهزح   

( أحًذ َىسف يحًذ ػهً انُظبو اإلدارٌ فٍ ضىء انفمه وانمضبء ، دار انجبيؼخ انجذَذح ، 6)

. 124ص ،  2011اإلسكُذرَخ   

نسُخ  14( يٍ لبَىٌ اَضجبط يىظفٍ انذونخ وانمطبع انؼبو رلى  15( يٍ انًبدح )  2( انفززح ) 1)

انًؼذل . 1881   

( َجُت خهف أحًذ د . يحًذ ػهی جىاد كبظًخ انمضبء اإلدارٌ ، ثال دار َشز ، جبيؼخ 9)

148ص  2010انًسزُصزَخ ، ثغذاد    

(  186446، رلى األضجبرح )  1886/12/15فٍ  86/682ى ( لزار يجهس االَضجبط انؼبو انًزل8)

  ، غُز يُشىر

( د . يحًذ ػهی جىاد كبظى ، د . َجُت خهف أحًذ انججىرٌ : انمضبء اإلدارٌ ، يكزجخ َبدكبر 10)

158، انطجؼخ انسبدسخ ، ص  2016انسهًُبَُخ   
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التظمم الوجوبي ) اإلجباري( -ب  
حة المادية أو األدبية وجوب التظمم من وىي حالة فرض المشرع عمى صاحب المصم

القرار اإلداري أمام الجية التي أصدرتو قبل الطعن بو أمام القضاء وبذلك يصبح التظمم 
الوجوبي شرطا في قبول دعوى اإللغاء ، والتظمم الوجوبي المنصور فقط عمى الموظفين 

ة من أجل رفع دعوى . وال يسري عمى األفراد بالصفة العامة ، جميع العراق في الوجوبي
( كشرط إلزامي قبل تقديم  7اإللغاء وىذا ما نصت عميو الفقرة ) و ( من المادة ) 

دارية أن تبت بالتظمم خالل مدة الطعن إلى محكمة القضاء اإلداري و عمى الجية اإل
( يوما من تأريخ تسجيل التظمم لدييا وعند عدم البت في النظام أو رفضو خالل  03)

حددة تقوم المحكمة بتسجيل الدعوى الدييا ، وعمى المتظمم أن يتم طعنو إلى المدة الم
( يوما المنصوص عمييا في  03( يوما تاريخ انتياء مدة )  ٦3المحكمة خالل مدة ) 

( لسنة  ٦6( قانون مجمس شورى الدولة العراقي رقم )  7الفقرة ) و ( من المادة ) 
ال سقط حقو في الطعن  ١979  .   (١١)وا 

أما في مصر فقد استحث التظمم الوجوبي بمقتضى قانون مجمس شورى الدولة 
وقد أخذت بو القوانين المتعاقبة بعد ذلك وأخرىا  ١966لسنة  ١٦6المصرية رقم 
وتقول المحكمة اإلدارية العميا في الشأن التظمم الوجوبي  ١972لسنة  ٤7القانون رقم 

نا في القرار اإلداري النيائي واألصل فييا ان بأنو من المسمم أن دعوى اإللغاء ترفع طع
ترفع مباشرة ولو لم يسبقيا تظمم سواء إلى الجية التي أصدرت القرار أر إلى السمطة 
الرئاسية ليا أو إلى أية جية أخرى غير أن ثمة حاالت وردت عمى خالف ىذا األصل 

ظمم من القرار قبل الت -سواء في قانون مجمس الدولة أو غيره  -استوجب فييا المشرع 
رفع الدعوى بطمب إلغاءه ، ورتب عمى إغفال ىذا اإلجراء عدم قبول الدعوى ويجب أن 
يرد النص عمى وجوب التظمم من القرار قبل الطعن عميو بدعوى اإللغاء واضحا وقاطنا 
في الداللة عمى ىذا المعني باعتباره واردا عمى خالف األصل العام ومن تطبيقات تمك 
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عمى عدم قبول  ١972لسنة  ٤7من قانون مجمس الدولة رقم  ١2مادة  النص في
طمبات ) الدعاوى(  المقدمة رأسا بالطعن في القرارات اإلدارية النياية المنصوص عمييا 
، الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار أو إلى الييئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة 

عمى أن ال يكون التظمم من القرارات التجنيد  ١9٨3 لسنة 27لمبت في ىذا التظمم رقم 
إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسمحة وعضو من مجمس الدولة 
بدرجة نائب عمى األقل وال تقل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إلييا قبل 

 (١2)التظمم منيا عمى وجو المتقدم  
______________________________  

( د.  صدام حسين ياسين العبيدي : أصول القضاء اإلداري في الشريعة ١١) 
االسالمية والقانون الوضعي دراسة مقارنة . مكتبة زين الحقوقية واألدبية ، بيروت 

٦7، ص  ١، ط  23١7  
( فؤاد أحمد عامر ميعاد رفع دعوى اإللغاء في ضوء أحكام المحكمة اإلدارية ١2)

دار الفكر  -سابقا  -ة القضاء اإلداري . القاضي بالمحاكم العسكرية العميا ومحكم
. ١26، ص  233١الجامعي اإلسكندرية   
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 المبحث الثاني
 (شروط التظمم اإلداري(

-وَزضًٍ هذا انًجحش يطهجٍُ :   

 المطمب األول
 (الشروط العامة لنوعي التظمم(

اختياريا أو وجوبيا ، وىذه التظمم اإلداري لو عدة شروط عامة سواء أكان التظمم 
  الشروط مشتركة تطبق عمى نوعي التظمم دون تمييز بينيما :

  -١ يجب أن يتم التظمم باسم المتظمم الخاص
  -2  (١0)أن يكون محل التظمم اإلداري قرارا إداريا موجودا وقت التظمم منو 

  -0 رفع التظمم إلى الجية اإلدارية المختصة
حقا لمقرار اإلداري النيائييجب أن يكون التظمم ال  ٤-  

يعتد بالتظمم األول في حساب المدة -6  
يجب أن يكون التظمم واضحا ومحددا -٦  (١٤)  

 المطمب الثاني
جراءات التظمم(  (الشروط المتعمقة بالميعاد وا 

يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء اإلداري ان يتم التظمم منو لدى الجية 
( ثالثين يوما من تاريخ تبمغو باألمر او القرار اإلداري 03اإلدارية المختصة خالل ) 

( يوما  03المطعون فيو او اعتباره مبمغا ، وعمى ىذه الجية أن تبت في التظمم خالل ) 
 أما في مصر المدة ستون يوما من تاريخ نشر القرار في (١6)لدييا من تاريخ تسجيل التظمم

______________________________ 
( يُبل داود انؼكُذٌ أحكبو انزظهى رفمب انمبَىٌ اإلدارٌ انؼزالٍ ، يُشىر فٍ انجزَذح انزأخٍ رلى 13)

2019/3/21.. ربرَخ سَبرح انًىلغ  201601 18فٍ انضالصبء  1561  

161. يحًذ ػهی جىاد كبظى ، د َجُت خهف احًذ انججىرٌ : انمضبء اإلدارٌ ، ص  ( د14)  

(  65انزؼذَم انخبو انمبَىٌ يجهس شىري انذونخ انؼزالٍ رلى )  2013نسُخ  11( لبَىٌ رلى 15)

/ انًبدح انسبثؼخ فمزح أ 1818نسُخ   
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ن صاحب الشأن الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرىا المصمح العامة أو إعال
وىذا الميد يبدا من يوم عمم صاحب الشأن بواقعة الذي يريد ان يطعن فيو ،  (١٦)بو  

والعمم اليقيني إنما يقوم بالنسبة لصاحب الشأن ، وال يعتبر بالعمم اليقيني ، لوكيل 
صاحب الشمن ويقع عبء اإلثبات عمى عاتق اإلدارة ريبين ىذا العمم من أنو راقعو أو 

 .( ١7)يد حصولو دون التميز في تمك بوسيمة إثبات معينة قرينة تق
بالتظمم من القرار اإلداري الذي يريد  -قانونا -واألصل أن صاحب الشأن ليس ممزما

الطعن فيو باإللغاء ويستطيع رفع دعوى اإللغاء خالل ستين يوما من تاريخ اإلعالن او 
  (.١٨)وجوبينشر او العمم اليقيني وذلك ما عدا حاالت التظمم ال

أما بالنسبة لممشرع العراقي ، فقد أسمفنا بأنو أخذ بالتظمم الوالئي ، بيد أنو ليس ثمة ما 
يمنع من المجوء إلى الجية الرئاسية لإلدارة كوسيمة لمطعن بقرارات فرض العقوبة 

وىو الجية  -االنضباطية ، عمى أنو يشترط القامة الطعن أمام مجمس االنضباط العام 
أن يتظمم الموظف خالل فترة أقصاىا  -ة بالنظر في الطعون االنضباطية المختص

( يوما من تاريخ تبميغ الموظف بقرار فرض العقوبة عميو ، وعمى جية اإلدارة أن 03)
( يوما ، وبخالفو يعد الطعن مرفوضا  03تبت في طعن الموظف خالل مدة أقصاىا ) 
ذكورة ، وعندئذ يجوز لمموظف إقامة الطعن إذا لم تجب اإلدارة الموظف خالل الفترة الم

  (.١9)أمام القضاء 
وقد استقرت أحكام القضاء اإلداري في مصر عمى أن المعول عميو في حساب الميعاد 
وقطعو ىو التظمم األول وأن تتابع التظممات واالسترسال فييا المدعي ال يجدي في 

  يأتيإحاطة أمر دعوى اإللغاء وحكمت المحكمة العميا بما 
وىذا واضح بالقرار الصادر من مجمس االنضباط العام والقاضي بأنو  ... وقد وجد أن 
المعترض يعترف في عريضة الدعوى بأنو قد تبمغ بالعقوبة ولم يوقع التظمم عندما أقام 

م( التي انتيت بالرد في )  ٨/  ١3/  ١99٦( في )  ١99٦/  ٤١الدعوى المرقمة ) 
م ( حسب  22/  ١2/  ١99٦نو قد تظمم مجددا في ) م ( وأ ١6/  ١2/  ١99٦

إقراره في عريضة الدعوى مما يكون تظممو خارج المدة القانونية كما أقام الدعوى ثانية 
 م(  ١٨/  0/  ١997في ) 

______________________________ 
انًُبسػبد اإلدارَخ ، والَخ  -( د.  يبهز ججز خضز انُظزَخ انؼبيخ نهمضبء اإلدارٌ ) يجذا انًشزوػُخ 16)

334( ، ص 2000/  1866فضبء اإلنغبء( ، يكزجخ انجالء انجذَذح ، انًُصىرح )  -انمضبء اإلدارٌ   

481، ص  1888( د . أَىر أحًذ رسالٌ : وسُظ انمضبء اإلدارَخ دار انُهضخ انؼزثُخ ، انمبهزح 11)   

50د . أَىر أحًذ رسالٌ : انًبسزز انسبثك ،  (19)   

لسنة  ١٤( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ١6( الفقرة ) ثانيا ( من المادة ) ١9)
المعدل ١99١    



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
450 

مما يكون إقامتيا مجددا خارج المدة القانونية أيضا وحيث أن المعترض أسقط حقو في 
 (23) شكالالتظمم والطعن بتجاوزه المدة القانونية المنصوص عمييا قانونا قرر رد الدعوى 

واعتبر المشرع المصري فوات الستين يوما عمى تقديم التظمم دون أن تجيب عمو 
السمطة المختصة بمثابة رفض التظمم ، وفي ىذه الحالة يجب إقامة الدعوى خالل 
المتين يوما التالية االنقضاء المتين يوما األولي ، إال أنو يستثنى من تمك أن تكون 

إيجابيا واضحا في سبيل االستجابة لطمبات المتظمم ، وفي ىذه اإلدارة قد اتخذت مسمكا 
الحالة يمتد الميعاد إلى أن تكشف السمطة المختصة عن عوليا عن مسمكيا اإليجابي ، 
والعمة في ذلك تفادي المجوء إلى طريق التقاضي بقدر اإلمكان وحسم المنازعات إداريا 

نما ىو في مراحميا األولى والمقصود بالسمك اإليجابي  ليس ىو بحث المتظمم وا 
االستجابة الطمبات المتظمم ىذا بموجب أن تكون السمطة المختصة قد اتخذت ىذا 
المسمك اإليجابي في سبيل االستجابة خالل المواعيد المقررة لمطعن أي خالل مدة 

  أقصاىا نياية الستين يوما التالية النقضاء الستين يوما األولى .
ذا صدرت القرار بالرفض وفي حالة صدور القرا ر برفض التظمم يجب أن يكون مسببا وا 

دون أسباب كان القرار معينا إال أن ىذا العيب ال يجعل القرار باطال ألن رفض التظمم 
  دليل عمى إصرار الجية اإلدارية عمى ذات األسباب التي بني عمييا قرار المتظمم منو.

 
 
  

______________________________ 
، الضباطية ، رقم االضبارة  ٦97 20٤قرار مجمس االنضباط العام المرقم  (23)

، غير منشور. ١997/٦/٤، بتاريخ  997/9  
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 المبحث الثالث
 (األساس القانوني لمتظمم اإلداري(

نتناول في ىذا المبحث األساس القانوني لمتظمم اإلداري باعتباره شرطًا لقبول الدعوى 
اإلداري، وسنبحث في المبحث أساس التظمم في القانون المصري والقانون أمام القضاء 

ىذا المبحث إلى مطمبين وعمى النحو األتي : العراقي، عميو سنقسم  
 المطمب األول

 (األساس القانوني لمتظمم اإلداري في القانون المصري(
عمى  ١972لسنة  ٤7نص المشرع المصري في قانون مجمس الدولة المصري الحالي رقم

( من ىذا القانون إذ  تقول )وال تقبل الطمبات ١2أساس التظمم اإلداري القانوني في المادة )
 اآلتية :

ب: الطمبات المقدمة رأسًا بالطعن في القرارات اإلدارية النيائية المنصوص عمييا في البنود 
نيا إلى الييئة اإلدارية وذلك قبل تظمم م (2١)(  ١3)ثالثًا( و)رابعًا( و )تاسعًا( من المادة )

التي أصدرت القرار أو الييئات الرئاسية، وأنتظار المواعيد المقرر لمبت في التظمم، وتبين 
 .( 22)أجراءات الظمم وطريقة الفصل بقرار من رئيس مجمس الدولة( 

نرى في ىذه المادة أن المشرع المصري حدد الحاالت التي يعتبر التظمم اإلداري شرطًا 
لدعوى أمام المحاكم اإلدارية، أو التأديبية، أو محكمة القضاء اإلداري، وىي مبينة لقبول ا

 ( من قانون مجمس الدولة المصري.١3في الفقرات )ثالثًا( و )رابعًا( و )تاسعًا( من المادة )
______________________________ 

عمى ما يأتي :  ١972لسنة ( ٤7( من قانون مجمس الدولة المصري رقم )١3نصت المادة )( 2١)
 )تختص محاكم مجمس الدولة دون غيرىا بالفصل في المسائل اآلتية :

ثالثًا: الطمبات التي يقدميا ذوي الشأن بالطعن في القرارات االدارية النيائية الصادرة بالتعيين في 
 الوظائف العامة أو الترقية أو منح العالوات.

ون بإلغاء القرارت اإلدارية الصادرة بإحالتيم إلى المعاش أو رابعا: الطمبات التي يقدميا الموظف
 االستيداع أو فصميم بغير الطريق التأديبي.

 تاسعًا: الطمبات التي يقدميا الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النيائية لمسمطات التأديبية.
066( د .محمد أنس قاسم جعفر، المصدر السابق ، ص22) -    
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ى الموظفين المجوء إلى التظمم اإلداري ضد القرار الذي أصدرتو اإلدارة وبذلك فأن عم
بحقيم قبل المجوء إلى الطريق القضائي، أما الموظف الذي يترك طريق التظمم ويمجأ 
إلى طريق القضاء يترتب عمى ذلك عدم قبول دعواه ألنُو خالف شرط من شروط قبول 

 الدعوى أمام القضاء اإلداري .
ساس يتبين  أن المشرع المصري قد أخذ بفكرة التظمم  الوجوبي، ولكنو لم وعمى ىذا األ

يجعمو شرطًا عامًا بالنسبة لسائر الدعاوى أنما فقط لدعاوى اإللغاء الخاصة ببعض 
 (. 20)القرارات المتعمقة بشؤون الوظيفة العامة وحقوق الخدمة 

في القرارات التأديبية الصادرة  عميِو فأن الموظفون العموميين ال تقبل طمباتيم في الطعن
 .( 2٤)ضدىم من دون تقديم التظمم منيا، وأنتظار المواعيد المقررة لمبت في ىذا التظمم 

 المطمب الثاني
 (األساس القانوني لمتظمم اإلداري في القانون العراقي)  

 ١٤رقم  لقد نص المشرع العراقي في قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع األشتراكي
/خامسًا( عمى جواز االعتراض عمى قرار فرض عقوبة ١١في المادة )  ١99١لسنة 

نقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل لدى مجمس االنضباط العام عمى  التوبيخ وا 
أن ) لمموظف المعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عمييا في الفقرة ) رابعًا ( من ىذه 

ر فرض العقوبة لدى مجمس االنضباط العام خالل ثالثين المادة االعتراض عمى قرا
 .( 26)يومًا من تاريخ تبميغو بقرار فرض العقوبة(  

/ثانيًا( من نفس القانون قد اشترطت التظمم لدى اإلدارة قبل تقديم ١6بيد أن المادة )
الطعن لدى مجمس االنضباط العام وذلك بالقول ) يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجمس 

نضباط العام عمى القرار الصادر بفرض العقوبة التظمم من القرار لدى الجية التي اال
أصدرتو وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمو وعند عدم البت فيِو برغم أنتياء ىذه 

 .(2٦)المدة يُعد ذلك رفضًا لمتظمم( 
______________________________ 

ٍ، يجهس شىري انذونخ يُالد انمضبء اإلدارٌ انؼزالٍ، يجهخ د. ػصبو ػجذ انىهبة انجز سَج (23)

161-166،ص1880، انؼذد األول، ثغذاد ، 8انؼهىو انمبَىَُخ، انًجهذ   

( د. ػذَبٌ انخطُت، االجزاءاد اإلدارَخ، يؼهذ انجحىس وانذراسبد انؼزثُخ، ثذوٌ يكبٌ 24) -  

86، ص1869طجغ،   

رفغ دػىي اإلنغبء أيبو يحكًخ انمضبء اإلدارٌ فٍ انؼزاق،  ( د .سهُى َؼُى انخفبجٍ، يُؼبد25) -  

80، ص2001رسبنخ يبجسزُز، جبيؼخ ثغذاد،   

( د. غبسٌ فُصم يهذٌ، شزح أحكبو لبَىٌ أَضجبط يىظفٍ انذونخ وانمطبع االشززاكٍ رلى 26) -  

92، يطجؼخ انؼشح، ثغذاد، ص1881( نسُخ 14)  
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اقض واضح، فيو لم يشترط التظمم اإلداري ويرى بعض الفقو أن المشرع قد وقع في تن
/ ثانيًا( من قانون أنضباط ١6/خامسًا(، في حين أشترطو في المادة )١١في المادة )

  .( 27)موظفي الدولة المذكور 
 عميو يمكن االستئناس أو االستعانة بقواعد النسخ في حل ىذا التناقض، وبالتالي أعتبار

/ثانيًا( ومن ثم يجب تقديم التظمم اإلداري ١6/خامسًا( معدلة بأحكام المادة )١١المادة )
 ( .2٨)باعتباره شرطًا لقبول الطعن بقرار فرض العقوبة أمام مجمس االنضباط العام 

وتكون مدة الثالثين يومًا من تاريخ التبميغ بِو ىي مدة سقوط، فأذا لم يتظمم الموظف 
قوبة في غصونيا، فال يقبل منو اعتراض أمام مجمس االنضباط من قرار فرض الع

 ( .29)العام 
أما الطعون التي تقدم أمام محكمة القضاء اإلداري فأن المشرع قد جعل التظمم اإلداري 

/ ثانياً / و( من قانون مجمس 7أمرًا وجوبيا البد منو قبل تقديم الطعن، حيث نصت ) م
شترط قبل تقديم الطعن لدى الجية اإلدارية المختصة شورى الدولة المعدل عمى أنو )ي

التي عمييا أن تبت في ىذا التظمم وفقًا لمقانون خالل ثالثين يومًا من تاريخ تسجيل 
 ( .03)التظمم لدييا ..( 

ويتضح من النص القانوني أن المشرع العراقي في ىذا االتجاه أنما يريد فسح المجال 
الجية الرئاسية ليا لمراجعة قرارىا اإلداري ومعالجة  لإلدارة التي أصدرت القرار أو

عيوبو، بإلغائو، أو تعديمو أذا تبين ليا أن القرار معيب أو مخالف لمقانون، ألجل أنياء 
النزاع بطريق أيسر دون حاجة إلى التقاضي أمام القضاء، وفي ىذا اختصار لموقت 

 .( 0١)والتكاليف أضافو لعدم إحراج اإلدارة أمام القضاء
_____________________________ 

92( انًصذر انسبثك  َفسه، ص21) .  

( د. غبسٌ فُصم يهذٌ، انُظبو انمبَىٍَ نًذد انطؼٍ أيبو انمضبء اإلدارٌ، ثحش يُشىر فٍ 29) -  

15، ص2000يجهخ دراسبد لبَىَُخ، ثُذ انًحكًخ، انؼذد األول، انسُخ انضبَُخ كبَىٌ انضبٍَ،   

غبسٌ فُصم يهذٌ، شزح إحكبو لبَىٌ أَضجبط يىظفٍ انذونخ وانمطبع االشززاكٍ رلى ( د. 28) -  

93، انًصذر انسبثك، ص1881( نسُخ 14)  

ورؼذَالره، أػذاد صجبح صبدق  1818نسُخ  65( أَظز لبَىٌ يجهس شىري انذونخ رلى 30) -  

2004، يكزجخ انؼذانخ، ثغذاد 1جؼفز، ط  

166جز سَجٍ، انًصذر انسبثك، ص( د. ػصبو ػجذ انىهبة ان31) .    
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وقد أيدت الييئة العامة لمجمس شورى الدولة ما ذىبت أليو محكمة القضاء اإلداري 
بيذا الشأن، حيث صادقت عمى قرار محكمة القضاء اإلداري وردت فيو دعوى أستنادًا 

ء شرط / ثانيًا / و( من قانون مجمس شورى الدولة المعدل العام استيفا7إلى المادة )
التظمم الوجوبي لدى الجية اإلدارية المختصة حيث جاء في قرار الييئة العامة لمجمس 

/ 7شورى الدولة ) أن المحكمة ردت دعوى المدعي لعدم التظمم وفقًا لمتطمبات المادة )
ثانيًا / و( من القانون وحيث أن المحكمة ألتزمت بوجية النظر القانونية الصحيحة 

قرارىا المميز ورد الطعون  التمييزية وتحميمو رسم التمييز وصدر  بقضائيا قرر تصديق
 ( .02)القرار باالتفاق( 

والجدير بالذكر أن المشرع العراقي لم يمزم صاحب الشأن أن يتظمم من القرار اإلداري 
خالل فترة محددة، بل ترك لو الخيار بعد تبمغو أو عممو بالقرار اإلداري أن يختار وقت 
تقديم التظمم، وىذا االتجاه معيب من حيث أنو يترك المراكز القانونية معمقة مدة طويمة، 

 ( .00)ع االستقرار الواجب في العمل اإلداري وىذا يتنافى م

كما أن المشرع العراقي لم يشترط التظمم لدى اإلدارة فيما يتعمق بالدعاوى المتعمقة 
بحقوق الخدمة والتي ترفع أمام مجمس االنضباط العام، في حين أشترطُو قبل الطعن 

ًا من تاريخ تبميغ في القرار اإلداري المتعمق بفرض العقوبة وذلك خالل ثالثين يوم
 .( 0٤)الموظف بقرار فرض العقوبة 

وحتى ال تتمادى اإلدارة في إطالة مدة النظر في التظمم، فقد حدد المشرع العراقي مدة 
ثالثين يومًا من تاريخ تسجيل التظمم لدى اإلدارة يتم خالليا البت فيو، فأذا انتيت ىذِه 

، يعد ذلك رفضًا لمتظمم، وعندىا يجب عمى المـدة دون أن ترد اإلدارة سمبًا أو إيجابيا
صاحب الشأن أن يقدم طعنو إلى محكمة القضاء اإلداري خالل ستين يومًا من تاريخ 
ال سقط حقو في الطعن، وىذا ال يمنع من مراجعة  انتياء مدة الثالثين يومًا المذكورة، وا 

ار غير المشروع القضاء العادي لممطالبة بالتعويض عن اإلضرار التي تسبب بيا القر 
 .( 06)أن وجدت 

______________________________ 
)غُز يُشىر( وانًصبدق 2/4/1889فٍ  1889/ لضبء أدارٌ / 12( لزار انًحكًخ انًزلى 32)

 9/6/1889فٍ  1889رًُُش / –/أدارٌ 33ػهُه ثمزار انهُئخ انؼبيخ نًجهس شىري انذونخ انًزلى 

82سهُى َؼُى انخفبجٍ، انًصذر انسبثك، ص)غُز يُشىر(، َمالً ػٍ د.   

138، ص2005( د.يبسٌ نُهى راضٍ، انمضبء اإلدارٌ، يكزجخ يبجذ، ثذوٌ يكبٌ طجغ، 33) -    

140( انًصذر َفسه، ص 34)  

، دار انًسُزح نهطجبػخ وانُشز، 1( د. خبنذ خهُم ظبهز، انمبَىٌ اإلدارٌ، انكزبة األول، ط35) .  

  156، ص1889ثغذاد، 
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نتائج والتوصياتال  
  لقد توصل الباحث في دراستو إلى بعض نتائج وتوصيات

  أوال : النتائج
لقد شرع كل من القانونين العراقي والمصري التظمم اإلداري . وىو الطمب الذي  -١

يقدم إلى الجية اإلدارية المصدرة لمقرار أو الجية الرئاسية ، لسحب القرار لعيوب 
قانونية تشوبو. " لكي ال يضيع حق الموظفين بعد صدور القرار من الجية اإلدارية ، 

ا بطمب إلغاء قرارىا أو سحبو أو التعديمو من جانب وذلك بدال من رفع الدعوى فوز 
الجية المصدرة لمقرار قبل المجوء إلى القضاء ، وقد يكون ىذا التظمم جوازيا وقد يكون 

  وجوبيا.
يعد التظمم اإلداري الطريق األيسر واألسرع لحل وحسم المنازعات اإلدارية ، فيو  -2

 الودية في ميدىا وقبل تفاقمياالوسيمة الناجحة لتسوية المنازعات بالطرق 
أن المشرع العراقي اشترط قبل الطعن في القرار اإلداري الخاص بفرض عقوبة  -0

التظمم منو أمام الجية التي أصدرتو خالل ثالثين يوما من تاريخ تبميغ الموظف بقرار 
،  فرض العقوبة ، وعمى ىذه الجيو البت في التظمم خالل ثالثين يوما من تاريخ التظمم

وعند عم البت يعد ذلك رفضا لمطمب يجوز عنده الطعن لدى مجمس االنضباط العام 
خالل ثالثين يوما من تاريخ الرفض الصريح أو الحكمي لمتظمم ، حيث تنص المادة ) 

لسنة  ١3٦( من قانون التعديل الثاني لقانون مجمس شورى الدولة رقم  6/ ثانيا /  7
التظمم وجوبيا في بعض حاالت أوردىا عمى  ، ولكن المشرع المصري جعل ١9٨9

سبيل الحصر وكميا خاصة بشؤون الخدمة المدنية وىي القرارات المشار إلييا في البند 
لسنة  ٤7الثالث والرابع والخامل من المادة العاشرة من قانون مجمس الدولة رقم ) 

 م ( .  ١972



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
456 

ريدة الرسمية أو في النشرات يبدأ رفع دعوى اإللغاء من تأريخ نشر القرار في الج -٤
( يوما في العراق ،  03المصمحية أو العمم بو عمما يقينيا ، وينتيي الميعاد بانتياء ) 

 أما في مصر بانتياء اليوم الستين . ويمكن أن يمتد ميعاد رفع الدعوى اإللغاء
الجية  بعد تقديم الطمب ) التظمم اإلداري ( إلى الجية اإلدارية المصدرة لمقرار أو -6

  الرئاسية يكشف عن نية اإلدارة حيال ىذا التظمم بقبول الطمب أو رفضو
تحقيق التظمم يعني تحقيق حقوق الموظف وحمايتو وحسن االستماع إليو ، حيث  -٦

  يحقق لو نوعا من االطمئنان واالستقرار النفسي ، بعد صدور العقوبة بحقو .
دارة أي بمعنى سوء النية من قبل يمكن أن تخالف نص القانون من جانب اإل -7

الجية اإلدارية المصدرة لمقرار أو العينات الرئاسية ، ويجب الزام تمك الجية بدفع 
التعويض المادي والمعنوي لمموظف المتضرر بعد صدور الحكم من قبل محكمة 

 القضاء اإلداري . 
 

  ثانيا : التوصيات
اإلدارية المصدرة لمقرار أو الييئات يجب عمى المتضرر أن يتم التظمم إلى الجية  -١

 الرئاسية فورا دون انتظار لمميعاد المحدد.
يوصي الباحث بتمديد مدة تقديم طمب التظمم اإلداري ومدة رفع الدعوى إلى  -2

المحكمة من ثالثين يوما إلى ستين يوما كما ىو في القانون المصري نظرا لضيق 
  لغرض .الوقت وأن ثالثين يوما قميل وال يفي با

من المفضل عمى المحكمة أن تتابع تنفيذ األحكام بعد صدوره القرارات بحق التظمم  -0
  اإلداري ؛ وذلك من أجل إرجاع الحقوق لمموظفين
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 قائمة المراجع
 

د . أحمد يوسف محمد عمى ، التظمم اإلداري في ضوء الفقو والقضاء ، دار  -١
  .233١،  الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية

أنور أحمد رسالن ، وسيط القضاء اإلداري ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  -2 
١999.  

 .١99٤د . ثروت البدوي ، القرارات اإلدارية ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  -0 
د . جورجي شفيق ساري ، قواعد وأحكام القضاء اإلداري ) دراسة مقارنة ( ، دار  -٤ 

 لعربية ، القاىرة ، الطبعة الرابعة ، بدون السنة نشر .النيضة ا
د . خميس السيد إسماعيل ، دعوى اإللغاء ووقف تنفيذ القرار اإلداري ، وقضاء  -6

شكاالتو والصيغ القانونية أمام مجمس الدولة مع المبادئ العامة لمقضاء  التنفيذ وا 
 .، بدون دار نشر ١990-١992المستعجل ، الطبعة األولى ، 

رأفت فودة ، النظام القانوني لمميعاد في دعوى اإللغاء ) دراسة مقارنة ( ، دار  -٦
 .١99٨النيضة العربية ، القاىرة ، 

د . زينب بدر الفراج ، القضاء اإلداري ، قضاء اإللغاء ، دار النيضة العربية ،  -7 
  .233٨القاىرة ، 

رفع دعوى اإللغاء ، المستشار بمجمس الدولة ، دار  د . سمير صادق ، ميعاد -٨
  .١9٦9الفكر الجامعي ، 

 -د . شريف يوسف خاطر ، وسائل النشاط اإلداري لمدولة ) الموظف العام  -9 
  .2337/ 233٦القرار اإلداري ( ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 

اإلداري ، دار النيضة د . صبري محمدي السنوسي ، اإلجراءات أمام القضاء  -١3 
  .١99٨العربية القاىرة ، 
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د . طارق فتح اهلل خضر دعوى اإللغاء ، بدون دار نشر ، الطبعة الثالثة ،  -١١
١999.  

عبد الرؤوف ىاشم بسيوني ، أحكام التظمم اإلداري في القانونين المصري  -١2
  .١9٦9ة ، والكويتي ، دراسة فقيية وقضائية ، دار النيضة العربية ، القاىر 

  .١9٨2عبد الفتاح حسن ، قضاء اإللغاء ، مكتبة الجالء الجديدة ، المنصورة ،  -١0 
الشروط  -عبد الفتاح عبد المنعم خميفة ، دعوى إلغاء القرار اإلداري ) األسباب  -١٤ 

  .2333( ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، 
، طرق الطعن في العقوبات التأديبية إداريا وقضائيا  عبد الوىاب البنداري -١6 

لمعاممين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكدرات خاصة ، المستشار وكيل مجمس 
  الدولة ، دار الفكر العربي ، اإلسكندرية ، بدون سنة نشر .

رية فؤاد أحمد عامر ، ميعاد رفع دعوى اإللغاء في ضوء أحكام المحكمة اإلدا -١٦
دار الفكر  -سابقا -العميا ومحكمة القضاء اإلداري ، القاضي بالمحاكم العسكرية 

  .23١١العربي ، اإلسكندرية ، 
فيد محمد بن عبد العزيز ، رقابة القضاء عمى قرارات اإلدارة ووالية اإللغاء أمام  -١7 

 ون سنة نشر.ديوان المظالم ) دراسة مقارنة ( ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، بد
تنظيم القضاء  -د . ماجد راغب الحمو ، القضاء اإلداري ) مبدأ المشروعية  -١٨

قضاء التأديب ( ،  -فضاء التعويض  -اإلداري والية القضاء اإلداري قضاء اإللغاء 
  .١997مطبوعات جامعية ، اإلسكندرية ، الطبعة األولى ، 

اداري في ضوء الفققو والقضاء ، دار د . محمد ابراىيم خيري الوكيل : التظمم  -١9
  23١2النيضة العربية ، القاىرة / 

مصطفى أبو زيد فيمى ، القضاء اإلداري ومجمس الدولة ، منشأة دار المعارف  -23 
  .١979باإلسكندرية ، الطبعة الرابعة 
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د . محمد محمد عبد المطيف ، قانون القضاء اإلداري ، دار النيضة العربية ،  -2١
  233٤/ 2330ىرة ، القا
المشروعية المنازعات  -د . ماىر جبر ، نظرية العامة لمقضاء اإلداري ) المبدأ  -22

اإلدارية والية القضاء اإلداري قضاء اإللغاء ( ، مكتبة الجالء الجديدة ، المنصورة 
١999  /2333 

داري وأنواعو د . محمد إبراىيم خيري الوكيل ، النظام اإلداري ، ماىية التظمم اإل -20 
شروط التظمم اإلداري وشكمو  -التظمم الوجوبی  -) التظمم الوالئي والرئاسي واالختياري 

. إجراءات تقديم التظمم والتصرف فيو وأثره وحساب ميعاد التظمم الضريبي ( ، دار 
  23١١الفكر والقانون ، المنصورة ، الطبعة األولى ، 

ب خمف احمد الجبور في القضاء اإلداري ، د . محمد عمی جواد کاظم ، د نجي -2٤ 
  23١٦الطبعة السادسة مكتبة يادكار ، سميمانية 

منال داود العكيدي أحكام التظمم وفقا القانون اإلداري العراقي منشور في الجريدة  -26
 23١٨/0/27تاريخ زيارة  -،  23١٦3١- ١9في الثالثاء  76٦١التأخي رقم 

  وأحكام المحكمة اإلدارية العميا:المواد القانونية 
 ١972/  ٤7( من قانون مجمس الدولة المصري ،  2٤المادة )  -١
ق . عميا بجمستو في  ٨/٦١2حكم المحكمة اإلدارية العميا لمصرفي الطعن رقم  -2

 ١6، الموسوعة اإلدارية الحديثة ، جزء  ١٨9٦/٦/١تاريخ 
ق . عميا بجمستو  ٦/  ١37١عن رقم حكم المحكمة اإلدارية العميا لمصرفي الط -0

  03، الموسوعة اإلدارية الحديثة ، جزء  ١960/١2/2١في تاريخ 
التعديل الخامس القانون مجمس شورى الدولة العراقي  23١0لسنة  ١7قانون رقم  -٤

  ، مادة السابعة / فقرة ب ١979( لسنة  ٦6رقم ) 
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، انضباطية ، رقم  997/  20٤قرار مجمس األنضباط العام العراقي ( المرقم  -6
  ، غير منشور ١997/٦/٤، بتاريخ  997/  9األضبارة 

، رقم األضبارة  ١99٦/١2/١6في  9٦/٦92قرار مجمس االنضباط العام المرقم 
  -٦ ( ، غير منشور ١99٦/٤٦)
( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  ١6( من المادة )  2الفقرة )  -7 

 المعدل. ١99١لسنة  ١٤رقم  العراقي (
 
 
 
 
 

 


