Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
Artical History
Available Online/yayınlanma
15.5.2019

Accepted/ Kabul
6.5.2019

Received/ Geliş
17. 3 .2019

دور جملس الدولة العراقي يف ضمان حقوق االفراد
The role of the Iraqi Council of State in guarantee the
rights of individuals.
م.د .فرقد عبود عواد العارضي
Teacher Dr. Farkad Abood Awad AL-Aridhy
جامعة القادسية – كلية القانون
University of AL-Qadisiyah – Faculty of law
امللخص
لقد جرت عدة حماوالت قانونية حديثة لتنظيم القضاء االداري يف العراق على حنو رصني يكفل محاية
قانونية حقيقية حلقوق االفراد جتاه االدارة وفقا ملا معمول به يف دول القضاء املزدوج مثل فرنسا ومصر .وقد
بدأ هذا التطور القانوين ابصدار قانون التعديل الثاين رقم ( )106لسنة  1989لقانون جملس شورى الدولة
رقم  65لسنة  , 1979اال انه مل يرق ابلقضاء االداري يف العراق اىل مستوى الطموح املنشود يف دول القضاء
املزدوج .ورغم صدور قانون التعديل اخلامس رقم  17لسنة  2013لقانون جملس شورى الدولة والذي انشئ
بدوره حماكم القضاء االداري وحماكم قضاء املوظفني واحملكمة االدارية العليا وانشائه بذلك للقضاء االداري
املتكامل يف العراق ,اال انه اعرتاه نقص مهم اال وهو ابقائه جمللس شورى الدولة مرتبطا بوزارة العدل ,وهذا ما
يقدح بطبيعة احلال ابستقالله .لذلك فقد مت اصدار قانون رقم  71لسنة  2017اخلاص ابنشاء جملس
الدولة العراقي وحتقيق استقالليته املنشودة وذلك بفك ارتباطه هنائيا ابلسلطة التنفيذية .ورغم كون القانون قد
جاء مقتضبا وحميال اىل نصوص قانون جملس شورى الدولة املعدل واليت آخرها التعديل اخلامس لسنة
 , 2013اال انه بال ادىن شك ميثل انتقاله حقيقية ومهمة جدا اىل انشاء القضاء االداري املستقل يف العراق,
والذي ميثل حجز الزاوية حلماية حقوق االفراد ضد جتاوزات وانتهاكات االدارة.
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Summary
There have been several recent legal attempts to regulate the administrative
judiciary in Iraq with a discreet manner which ensures real legal protection of the rights
of individuals in the face of the administration, as is the case in the countries that have a
dual judiciary such as France and Egypt. This legal evolution began with the issuance of
the second amendment No. (106) for the year 1989 to the Act of the Consultative Council
of the State No. 65 of 1979, but this amendment did not progress the administrative
judiciary in Iraq to the level of ambition desired in the countries of the dual judiciary.
Despite the promulgation of the Fifth Amendment Act No. 17 of 2013 to the Act of the
Consultative Council of the State, which has created the courts of the administrative
judiciary, the courts of the judiciary of personnel and the Supreme Administrative Court,
and it by this way created the integrated administrative judiciary in Iraq, it included an
important defect: keeping the Consultative Council of the State attached to the Ministry
of Justice. This situation undermine naturally the independence of the Council. Therefore,
Act No. 71 of 2017 was passed. It establish the Iraqi Council of State and achieving its
wanted independence by disengaging from the executive authority. Despite the fact that
the Act is brief and refer to texts of the Act of the Consultative Council of the State which
is amended by the latest amendment of 2013, it undoubtedly represents a real and very
important turning point to the establishment of an independent administrative judiciary in
Iraq, which represents the cornerstone of protecting the rights of individuals against the
abuses and the violations of the administration.

املقدمة
 يشكل انعطافة حقيقية وجدية يف2017  لسنة71 ان صدور قانون جملس الدولة العراقي رقم
 االمر الذي سينعكس يف امهيته البالغة على ضمان,)استقالل هذا اجمللس عن السلطة التنفيذية (وزارة العدل
) فبعد ان كان جملس شورى الدولة (سلف جملس الدولة.حقوق االفراد يف مواجهة االدارة املنتهكة حلقوقهم
 فإن جملس الدولة قد انل,2017  ولغاية1979  لسنة65 مرتبطا هبذه السلطة منذ اتسيسه ابلقانون رقم
 وابخلصوص تلك,استقالله النهائي الذي انتج والول مرة يف العراق جملس دولة مستقل يباشر مهامه القانونية
 ميثل حجر الزاوية يف محاية, واالداري خصوصا, والن القضاء عموما.املتعلقة ابلقضاء االداري املتكامل
 لذلك تربز االمهية البالغة لدور جملس الدولة, وابخلصوص انتهاكات االدارة,حقوق االفراد ضد من ينتهكها
.يف محاية حقوق االفراد من خالل القرارات القضائية والفتاوى اليت يصدرها يف هذ الشان
مشكلة البحث
وهذه تتمثل عموما ابالشارة اىل التنظيم السيء للقضاء االداري يف العراق قبل صدور قانون جملس الدولة رقم
 حيث ان القوانني السابقة مل تنجز املهمة املطلوبة يف تشكيل قضاء اداري مستقل,2017  لسنة71
 اذ ظل بناء القضاء االداري مكتمال من حيث الشكل فقط دون املوضوع وابلتايل فان,متكامل يف العراق
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معامل القضاء االداري قبل عام  2017مل تكتمل هنائيا .اما وقد صدر قانون  71لسنة  2017فإنه وبكل
أتكيد قد رسخ تكامل القضاء االداري العراقي شكال وموضوعا .اال ان القانون مع ذلك قد جاء مقتضبا
وحميال لنصوص قانون جملس شورى الدولة املعدل مما قد يؤدي اىل االرابك اللفظي والقانوين يف تطبيق
االحكام القانونية.
أمهية البحث
تتجلى امهية البحث يف ابراز الدور املهم للقضاء االداري يف العراق يف محاية حقوق االفراد يف مواجهة
االدارة ,وكذلك يف بيان التنظيم القانوين جمللس الدولة العراقي على حنو يكفل تلك احلماية املقررة لتلك
احلقوق.
منهجية البحث
لقد اتبعنا يف هذا البحث املنهج التحليلي لنصوص القوانني املتعلقة بنشوء القضاء االداري يف العراق
ومقارنتها مع بعضها من اجل بيان املزااي والعيوب اليت تكتنفها من اجل الوصول اىل دراسة تعود بفائدهتا
على ترصني القضاء االداري يف العراق .ومن اجل االملام الكايف بدور جملس الدولة العراقي يف الدفاع عن
حقوق االفراد يف مواجهة االدارة صاحبة االمتيازات والصالحيات الواسعة ,البد من تقسيم املوضوع اىل
مبحثني .نتناول يف االول منهما تنظيم جملس الدولة العراقي وفقا للقانون رقم  71لسنة  2017وفقا ملطلبني
نستعرض يف االول منهما تكوين جملس الدولة اما الثاين فسيتعلق ابهليكل التنظيمي للقضاء االداري العراقي.
يف حني اننا سنستعرض يف املبحث الثاين اختصاصات جملس الدولة واليت تتفرع اىل مطلبني ,نتناول يف
املطلب االول االختصاصات االستشارية (غري القضائية) ,اما الثاين فسيتعلق ابالختصاصات القضائية

املبحث االول  :تنظيم جملس الدولة العراقي وفقا للقانون رقم  71لسنة 2017
يشكل انشاء جملس الدولة العراقي نقطة حتول هامة يف مسار القانون االداري يف العراق .حيث والول مرة يف
العراق يتم انشاء مثل هذا اجمللس املتمع ابلشخصية املعنوية واالستقالل واملايل واالداري على غرار فكرة ذلك
املنشأ يف فرنسا يف عام  )1(1799ويف مصر عام  .)2(1948ويف احلقيقة فان بذرة انشاء هذا اجمللس كان
( ) 1مت انشاء جملس الدولة الفرنسي على يد االمرباطور انبليون بوانبرت بعد توليه حكم فرنسا بعد الثورة الفرنسية عام  ,1789وقد اشار يف دستوره لعام
 1799اىل جملس الدولة الفرنسي ومعه نشات البذرة االوىل للقانون االداري ,يف تفصيل ذلك ينظر/
S.J.AL-KADHEM, Constitutional and Administrative law, Baghdad, law bookshop, without year,
pp. 48-49.
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موجودة منذ تشريع القانون االساسي العراقي يف عام  1925وهو اول دستور للعراق ,حيث نص املادة
 84منه على تشكيل ديوان خاص يقوم مبهمة تفسري القوانني واالنظمة بناءا على طلب الوزير املختص
وبرائسة رئيس حمكمة التمييز املدنية وعضوية ثالثة من بني حكام التمييز وثالثة من كبار موظفي االدارة.
وبناء على ذلك فقد صدر قانون تشكيل ديوان التفسري اخلاص رقم  87لسنة  1926حيث كان ميثل جهة
رمسية لتفسري القوانني( .)3مث صدر بعد ذلك قانون ديوان التدوين القانوين رقم  49لسنة  1933حبيث يتألف

اذا كان الوظائف التلقيدية جمللس الدولة الفرنسي تتمثل ابلوظيفة االستشارية والقضائية ,فإن وظائفه يف الوق احلاضرتتمثل مبا يلي  -1 :الوظيفة

االستشارية  -:حيث جملس الدولة يعطي آراءه اىل احلكومة فيما يتعلق مبشاريع القوانني واالوامر واملشاريع الرئيسية للمراسيم ,وميكن ان يتدخل بواسطة
رؤوساء اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ بطلب رأي حول اقرتاحات القوانني -2 ,الوظيفة القضائية  -:يباشر هذه املهمة بوصفة القضاء االعلى للنظام
االداري ,فالقاضي االداري عموما و الشخص الوحيد املؤهل اللغاء او اصالح القرارات املتخذة من قبل الدولة ,السلطات احملليه او السلطات او اهليئات

العامة -3 ,الوظيفة االدارية  -:جملس الدولة يضمن االدارة العامة للمحاكم االدارية وحملاكم االستئناف االدارية وللمحكمة الوطنية حلق اللجوء ,يف تفصيل

ذلك ينظر/
Jean-Marc Sauvé et autres, Le Conseil d'Etat et la justice administrative en 2017, Paris, La
documentation française, 2017, P. 2 et suivant.
ان انشاء جملس الدولة الفرنسي ميثل وحبق انتقالة قانونية او موديل موات للتاثري على االنظمة القانونية االجنبية ال بل وحثها على تقليد مثل هذه التجربة
القانونية الرصينة ,للتفصيل يف ذلك ينظر/
Aurore Gaillet, Le Conseil d'Etat français: histoire d'une exportation difficile en Europe, Revue
française de droit administratif, Dalloz, 2013, p. 793.
ومن امثلة الدول اليت حن منحى جملس الدولة الفرنسي بوظائفه الثالث سالفة الذكر بلجيكا ,اليوانن ,ايطاليا,هولندا وكولومبيا ,ينظر /
Pierre DELVOLVE, Le Conseil d'Etat, Répertoire du contentieux administratif, Dalloz, 2017, n°
20 et suivant.
( )2مت ميالد جملس الدولة املصري مبوجب القانون رقم 112لسنة  1946كهئية قضائية ولكنها مل تكن مستقلة يف ابدئ االمر الشراف وزير العدل عليها
مبوجب نص القانون رقم  6لسنة  ,1952ومن بعد احلاق اجمللس برائسة الوزراء ابلقانون رقم  115لسنة  ,1952ومن بعد ذلك احلاق اجمللس برائسة
اجلمهورية ابلقانون رقم  55لسنة  .1959ومل حيقق القانون رقم  27لسنة  1968استقالل اجمللس حيث اعاده اىل سريته االوىل ابحلاقة بوزير العدل .ومن بعد
ذلك صدر قانون جملس الدولة احلايل رقم  47اسنة  , 1972اال ان اجمللس مل حيقق استقالله التام عن السلطة التنفيذية اال مبوجب القانون رقم  136لسنة
 , 1984يف تفصيل ذلك ينظر /حافظ هريدي ,اعمال السيادة يف القانون املصري املقارن ,رسالة دكتوراه ,ط ,1القاهرة ,مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر,
 ,1952ص . 23د .سليمان حممد الطماوي ,دروس يف القضاء االداري ,القاهرة ,دار الفكر العريب ,1976 ,ص  .51د .حممد العبادي ,قضاء االلغاء,
ط ,1عمان ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,1995 ,ص  .20موسوعة اجلزيرة-فضاء من املعرفة الرقمية ,-املوقع
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2017/1/8/%D9%85%D8%A7%D
8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
( ) 3ينظر /د .حممود خلف اجلبوري ,القضاء االداري يف العراق (وفق احدث التطورات التشريعية والقضائية) ,بغداد ,دار املرتضى ,2014 ,ص  .87ويف
هذا الصدد فان البعض يرى ابن احملاولة االوىل النشاء قضاء اداري كان عام  1926عندما امر امللك فيصل االول بوضع الئحة لتشكيل هيئة حقوقية
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هذا اجمل لس من رئيس ومدونني قانونيني ويرتبط الديوان بوزارة العدلية .وبعد تطور املنظومة التشريعية العراقية
فقد مت اصدار قانون جملس شورى الدولة رقم  65لسنة  1979والذي حل حمل ديوان التدوين القانوين
وتضمن للمرة االوىل تشكيل القضاء االداري (بعد تعديل القانون عام  )1989اضافة اىل وظيفة اجمللس
(املرتبط بوزارة العدل) يف جمال التقنني واملشورة القانونية .اال انه يالحظ ابن الديوان واجمللس مل يكوان
مستقلني عن وزارة العدل مما ادى اىل فقداهنما االستقاللية القانونية عن السلطة التنفيذية وأتثرمها بشكل كبري
بتوجهات وسياسات احلكومة.
لقد كان نتيجة للدعوات املتكررة من قبل الفقه االداري العراقي ومن قبل الباحثني العراقني املتخصصني يف
القانون االداري اثر واضح يف ادراج املادة  101من الدستور العراقي لعام  2005واليت تنص على انه (جيوز
بقانون ,انشاء جملس دولة خيتص بوظائف القضاء االداري ,واالفتاء ,والصياغة ,ومتثيل الدولة وسائر اهليئات
العامة امام جهات القضاء اال ما استثين منها بقانون) .ويتضح من االسباب املوجبة للقانون اليت على
اساسها انشا اجمللس ابن انشائه قد مت لضرورة استقالل القضاء االداري ,املتمثل مبحاكم القضاء االداري
وحماكم املوظفني واحملكمة االدارية العليا ,عن السلطة التنفيذية( .)4ورغم وضوح هذا النص الدستوري فان
انشاء جملس الدولة مل ير النور اال بعد  12عاما من املخاض العسري ,ذلك ان السلطة التنفيذية مل تكن
تستوعب استقالل اجمللس عنها بوصفه جهة استشارية وقضائية بعد ان فقدت تلك السلطة هيمنتها على
السلطة القضائية بعد عام  2003وبعد ان استمر جملس شورى الدولة (سلف جملس الدولة) مرتبطا هبا طيلة
الفرتة السابقة لعام .2017
ورغم صدور قانون جملس الدولة العراقي ابلرقم  71لسنة  2017اال انه جاء مقتضبا جدا والرتكيز فيه كان
بصورة كبرية على استقالل اجمللس عن السلطة التنفيذية ,وابلتحديد وزارة العدل .وقد احال القانون مجيع
املسائل املتعلقة ابجمللس اجلديد اىل ما ورد ابلقانون القدمي (قانون جملس شورى الدولة رقم  65لسنة 1979
املعدل)( .)5ويبدو جليا ابن سبب ذلك هو لتاليف الرفض املتكرر لوزراء العدل ملشروع متكامل جمللس
تدعى (شورى الدولة) ,ولكن هذه احملاولة قد مت افشاهلا من قبل املستشار الربيطاين ,ينظر /د .جنيب خلف امحد و د .حممد علي جواد ,القضاء االداري,
ط ,3كلية القانون ,اجلامعة املستنصرية ,2010 ,ص .79
( )4تنص املادة ( )7من القانون رقم  71لسنة  2017على ان (حتذف االشارة اىل وزير العدل اينما وردت يف النصوص التشريعية ذات العالقة بعمل اجمللس
وحتل حملها رئيس جملس الدولة) .وقد أتكد االستقالل املايل جمللس الدولة يف املادة ( )5من القانون املذكور حيث نص على ان (جمللس الدولة موازنة مالية
مستقلة متول من املوازنة العامة للدولة) .يف حني ان موازنة جملس شورى الدولة كان اتبعة ملوازنة وزارة العدل ,ينظر  /املادة (/1اثنيا) من قانون جملس شورى
الدولة املعدل.
( )5ان قانون جملس الدولة العراقي ليس اال تعديال لبعض نصوص قانون جملس شورى الدولة لعام  1979املعدل .فقانون جملس الدولة يشري اىل ان (...
حتل تسمية "جملس الدولة" حمل حمل "جملس شورى الدولة" اينما وردت يف التشريعات) ,ينظر /املادة ( )2من قانون جملس الدولة رقم  71لسنة  .2017وقد
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وعلى ذلك فإننا ندعو املشرع العراقي اىل الغاء قانون جملس شورى الدولة واالكتفاء بقانون متكامل جمللس
الدولة منعا من تداخل املسميات او الرجوع اىل قانون قدمي وتعديالته مع وجود القانون احلايل النافذ,
وابلتايل لتسهيل تطبيق القانون احلايل.
ويف ضوء ما تقدم ميكن تقسيم هذا املبحث اىل مطلبني نتناول يف االول منهما تكوين جملس الدولة ,اما
الثاين فسيعاجل اهليكل التنظيمي للقضاء االداري العراق.
املطلب االول  :تكوين جملس الدولة العراقي
اصبح مما الشك فيه ابن جملس الدولة ميثل القضاء االداري املستقل يف العراق .لذلك يكون حراي بنا بيان
تكوين هذا اجمللس وفقا للقانون رقم  71لسنة  2017والذي احال اىل القانون القدمي (قانون رقم  65لسنة
 1979املعدل) يف كل ما يتعلق بتنظيمه القانوين ,ذلك ان بيان التكوين القضائي للمجلس ال يعطي اهلدف
منه مامل يذكر اىل جانبه التكوين اآلخر للمجلس املذكور .لذلك سنتناول هذ املطلب املوظفون الفنيون يف
فرع اول ,وكذلك هيئات جملس الدولة االستشا رية يف فرع اثن.
الفرع االول  :املوظفون الفنيون :
يقصد ابملوظفني الفنيني موظفي جملس الدولة من غري املوظفني االداريني( .)6وهؤالء هم املوظفون الذين
اشارت اليهم املادة(/1اوال) من قانون جملس شورى الدولة املعدل ,حيث نص على انه (يوسس جملس
يسمى "جملس شورى الدولة" يتمتع ابلشخصية املعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره يف بغداد يتألف من
رئيس وانئبني للرئيس احدمها لشؤون التشريع والرأي والفتوى واالخر لشؤون القضاء االداري وعدد من
املستشارين ال يقل عن " "50مخسني مستشارا وعدد من املستشارين املساعدين ال يقل عن " "25مخسة
وعشرين مستشارا مساعدا وال يزيد على نصف عدد املستشارين) .وعلى هذا فان املوظفني الفنيني وفقا هلذه
املادة هم كااليت :
اوال :رئيس جملس الدولة وانئبيه :

مت نقل مجيع التزامات وحقوق جملس شورى الدولة وادارته ومنسبيه وامواله وموجوداته من العقارات واملنقوالت اىل جملس الدولة العراقي ,ينظر /املادة ( )3من
القانون نفسه.
( )6ينظر /د .جنيب خلف امحد ود .حممد علي جواد ,القضاء االداري ,املصدر السابق ,ص .80
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رئيس جملس الدولة يتم اختياره من قبل رائسة اجمللس على ان يكون من بني املستشارين ويعني وفقا
للقانون( .)7ويتوىل رئيس اجمللس رائسة اهليئة العامة ,وهيئة الرائسة واحملكمة االدارية العليا( .)8ولرئيس اجمللس
فضال عن ذلك وعند الضرورة ترشيح من يراه من املستشارين لرائسة اهليئات املتخصصة( .)9ويقوم الرئيس
ايضا ببعض املهام منها احالة ماتنجزه احدى اهليئات او اهليئة اخلاصة من مشروعات القوانني اىل اهليئة العامة
ملناقشة املبادئ اليت تضمنها مشروع القانون( .)10ويعني الرئيس مبرسوم مجهوري بصورة مباشرة( ,)11وهذا ما
قد يفتح الباب ل تدخل السلطة التنفيذية يف امر التعيني فتمارس أتثرياهتا يف هذا اجملال ,لذلك ندعوا املشرع
العراقي اىل الغاء او تعديل هذه املادة حبيث يصبح تعيني رئيس جملس الدولة ونوابه واملستشارين واملستشارين
املساعدين بقرار قضائي حب  ,او مبرسوم مجهوري ولكن بناءا على اقرتاح جملس القضاء االعلى
اما ابلنسبة لنائيب الرئيس ,فان احدمها يكون لشؤون التشريع والرأي والفتوى واآلخر لشؤوون القضاء
االداري( .)12ويتم تعينهما مبرسوم مجهوري شاهنما شأن رئيس اجمللس( .)13وميكن الحدمها تويل رائسة اهليئة
العامة( ,)14ويتوىل انئب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى رائسة اهليئة املتخصصة( ,)15اما انئب الرئيس
لشؤون القضاء فيتوىل رائسة حمكمة القضاء االداري وحمكمة قضاء املوظفني(.)16
مما سبق ,يتضح الدور املهم الذي يضطلع به رئيس اجمللس وانئبيه يف تسيري اعمال جملس الدولة وفقا للقانون
رقم  71لسنة  2017والقانون رقم  65لسنة  1979املعدل .ويف احلقيقة فان ادوارهم ال ختتلف عما هو
( )7ينظر  /املادة ( )1من القانون رقم  71لسنة .2017
( )8ينظر /املادة ( /2اثنيا/اثلثا/رابعا) من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
( )9ينظر /املادة ( /2خامسا/ب) من القانون نفسه.
( )10ينظر /املادة (/ 17اوال) من قانون جملس شورى الدولة املعدل .ولرئيس اجمللس احالة بعض القضااي اىل اهليئة العامة اذا اقرت احدى اهليئات مبدا
جديدا ,اذا كان للمجلس راي سابق خيالف الراي اجلديد ,اذا اوص اهليئة املكلفة بدراسة القضية بذلك ,او اذا راى رئيس اجمللس ان القضية ذات امهية او
تشكل مبدا مهما ,ينظر /املادة (/17اثنيا) من القانون نفسه.
( )11ينظر /املادة (/22اوال) من القانون نفسه.
( )12ينظر /املادة (/1اوال) من القانون نفسه.
( )13ينظر /املادة (/22اوال) من القانون ذاته.
( )14ينظر /املادة (/2اثنيا/أ) من القانون نفسه.
( )15ينظر /املادة (/2خامسا/أ) من القانون نفسه.
( )16ينظر /املادة (/7اوال) من القانون ذاته.
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مقرر سابقا خصوصا وان قانون  2017قد احال اىل قانون  1979كل مايتعلق ابلتنظيم القانوين جمللس
الدولة ,مما يقتضي معه ,ومنعا لالرابك القانوين الذي قد حيصل نتيجة الرجوع اىل قانون قدمي ,اصدار قانون
متكامل جمللس الدولة ايخذ بنظر االعتبار التغريات احلاصلة يف الوق احلاضر ,ومنها على سبيل املثال مقدار
الراتب الذي يتقاضاه الرئيس والذي يبلغ  220دينارا وراتب انئب الرئيس  200دينارا( ,)17وهذا االمر
الينسجم بطبيعة احلال مع الواقع املعمول به حاليا.
اثنيا  :املستشارون :
حبسب النص القانوين السابق ذكره فان مستشاري جملس الدولة هم فئتان ,االوىل تتمثل ابملستشارين الذين
ال يقل عددهم عن ( )50مخسون مستشارا ,اما الثانية فهم املستشارين املساعدين الذين اليقل عددهم
عن( )25مخسة وعشرون مستشارا مساعدا واليزيد ابي حال من االحوال على نصف عدد املستشارين
وقد حرص املشرع العراقي على ايراد مجلة من الشروط اليت ينبغي توافرها يف من يعني بصفة مستشارا او
مستشارا مساعدا ,فوفقا لنص القانون رقم  65لسنة  1979املعدل( ,)18فانه يشرتط يف من يعني بوظيفة
مستشار ان يكون عراقيا ابلوالدة ومن ابوين عراقيني واال يزيد عمره على ( )55مخسة ومخسون سنة وان
يكون حاصال على االقل على شهادة جامعية اولية يف القانون ,وان تكون له خدمة فعلية بعد التخرج من
الكلية مدة التقل عن ( ) 18مثاين عشر سنة يف وظيفة قضائية او قانونية يف دوائر الدولة والقطاع العام.
وتكون هذه املدة ( ) 16س عشرة سنة للحاصل على شهادة املاجستري يف القانون و ( )14اربع عشرة
سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه يف القانون ,سواء اكان هذه اخلدمة قبل ام بعد حصوله على احدى
هاتني الشهادتني وتعد مدة الدراسة االصغرية للحصول على احدى هاتني الشهادتني خدمة الغراض هذا
القانون .وتضم الوظائف املذكورة انفا بعضها اىل بعض لغرض التعيني .
اما ابلنسبة لشروط تعيني املستشار املساعد فهي ان يكون عراقيا ابلوالدة ومن ابوين عراقيني واال يزيد عمره
على ( )50مخسني سنة وان يكون حاصال على االقل على شهادة جامعية اولية يف القانون .وان تكون له
خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة ال تقل عن ( )14سنة يف وظيفة قضائية او قانونية يف دوائر الدولة
والقطاع العام .وتكون هذه املدة ( ) 12اثنا عشرة سنة للحاصل على شهادة املاجستري يف القانون و ()10

( )17ينظر /املادة (/22اثنيا) من القانون نفسه.
( )18ينظر /املادة ( )20من القانون املذكور.
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عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه يف القانون وببقية الشروط نفسها خلدمة من يراد تعيينهم
كمستشارين.
والبد من االشارة هبذا الصدد ابن التعديل اخلامس لقانون جملس شورى الدولة لعام  2013قد عمل على
زايدة عدد املستشارين واملستشارين املساعدين( )19يف خطوة اجيابية جدا منه لرفد اجمللس ابخلربات
الالزمة لضمان ادائه ملهامه ابكثر فعالية ومرونة.
الفرع الثاين  :هيئات جملس الدولة االستشارية :
ابالضافة اىل الوظيفة القضائية جمللس الدولة العراقي ,فان له بعض االختصاصات االستشارية اليت ميارسها
من خالل هيئات حمددة ويف حاالت معينة منصوص عليها يف القانون( .)20وهذه اهلئيات هي  :اهليئة العامة,
هيئة الرائسة ,اهليئات املتخصصة (.)21
اوال :اهليئة العامة :
ينبغي االشارة هنا اىل ان اهليئة العامة كان متارس صالحيات حمكمة التمييز ابلنسبة لالحكام الصادرة عن
حمكمة القضاء االداري( . )22اال ان اختصاص النظر ابلطعون املقدمة ضد قرارات حمكمة القضاء االداري قد
نقل اىل احملكمة االحتادية العليا بصدور قانوهنا رقم ( )30لسنة  .)23(2005اال ان املشكلة القانونية قد
اثريت بعد صدور دستور عام  2005والذي حدد اختصاصات احملكمة املذكورة حيث انه مل يشر اىل الطعن
( )19لقد كان النص القدمي للمادة ( )1من القانون املشار اليه تنص على ان (يؤسس جملس يسمى "جملس شورى الدولة" يرتبط اداراي بوزارة العدل يكون
مقره يف بغداد ويتألف من رئيس وانئبني للرئيس وعدد من املستشارين اليقل عن اثين عشر ,وعدد من املستشارين املساعدين اليزيد على نصف عدد
املستشارين.
( ) 20ابالضافة اىل هذه اهليئات فان اجمللس يتكون من التشكيالت التالية (قسم الشؤون القانونية ,قسم الشؤون االدارية واملالية ,قسم مصادر التشريعات,
قسم نظم املعلومات ,قسم إدارة احملكمة االدارية العليا ,سكراترية اهليئات اخلاصة ,قسم التخطيط واملتابعة ,اقسام حماكم القضاء االداري يف بغداد واحملافظات,
اقسام ادارة حماكم قضاء املوظفني يف بغداد واحملافظات ,قسم التدقيق والرقابة الداخلية ,قسم التقاعد ,املكتب الفين ,مكتب رئيس اجمللس) ينظر /املادة
(/3اثنيا) من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
( )21ينظر /املادة (/2اوال /أ ,ب ,ج) من القانون نفسه.
( )22حيث ان املادة (/7هــ) من القانون املذكور وفقا لقانون التعديل الثاين رقم  106لعام  1989على ان (  ...اثلثا :متارس اهليئة العامة يف جملس شورى
الدولة االختصاصات اليت متارسها حمكمة التمييز املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية عند النظر يف الطعن يف قرارات حمكمة القضاء االداري).
( )23نص املادة ( )4من قانون احملكمة االحتادية العليا املذكور على ان ختتص احملكمة ب ـ ( ...اثلثا :النظر يف الطعون املقدمة على االحكام والقرارات
الصادرة من حمكمة القضاء االداري) .وقد مت انشاء هذه احملكمة وحتديد اختصاصاهتا ابالستناد اىل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة ,2004
حيث نص املادة (/44أ) منه على ان (جيري تشكيل حمكمة يف العراق وتسمى احملكمة االحتادية العليا).
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بقرارات حمكمة القضاء االداري كأختصاص ميكن للمحكمة االحتادية العيا ان تباشره( ,)24مما جعل
اختصاص احملكمة االحتادية العليا يف النظر بتلك الطعون حمل نظر وفقا لدستور عام  .2005اال ان هذه
االشكالية قد مت جتاوزها بصدور التعديل اخلامس لقانون جملس شورى الدولة يف عام  2013والذي جعل
النظر مبثل هذه الطعون من اختصاص احملكمة االدارية العليا واليت تعد احد اجهزة جملس الدولة القضائية,
ابالضافة اىل اهنا اصبح مبثابة حمكمة التمييز ابلنسبة هلذه الطعون وتلك املرفوعة ضد قرارات حماكم
املوظفني ايضا.
وتتألف اهليئة العامة من رئيس اجمللس وانئبيه واملستشارين ,وتعقد جلساهتا برائسة الرئيس او من خيوله من
انئبيه عند غيابه ,وتنعقد اهليئة حبضور اكثرية عدد اعضائها وتتخذ قراراهتا أبكثرية عدد االعضاء احلاضرين
واذا تساوت االصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه الرئيس ,وحيضر املستشارون املساعدون اهليئة العامة
ويشرتكون يف النقاش دون حق التصوي (. )25
اثنيا  :هيئة الرائسة :
تعد هيئة الرائسة اهليئة الثانية جمللس الدولة العراقي .وقد بني املشرع كيفية انعقادها واختصاصاهتا .اذ تنعقد
هذه اهليئة برائسة رئيس جملس الدولة وعضوية انئبيه ورؤساء اهليئات ورئيس احملكمة االدارية العليا(.)26
وقد نص القانون على اختصاصات كثرية هليئة الرائسة( .)27وابلتايل فاهنا ختتص بتقدمي تقرير سنوي ,او كلما
رأت ذلك ,اىل االمانة العامة جمللس الوزراء يتضمن ما اظهرته االحكام او البحوث من نقص يف التشريع
النافذ او غموض فيه او حاالت اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات االدارة او جتاوزها
( )24للتعرف على اختصاصات احملكمة االحتادية العليا ينظر /املادة ( )93من دستور العراق لعام  2005واليت تنص على اآليت ( :ختتص احملكمة االحتادية
العليا مبا أييت  :اوال :الرقابة على دستورية القوانني واالنظمة النافذة .اثنيا :تفسري نصوص الدستور .اثلثا :الفصل يف القضااي اليت تنشأ عن تطبيق القوانني

االحتادية ,والقرارات واالنظمة والتعليمات واالجراءات الصادرة عن السلطة االحتادية ,ويكفل القانون حق كل من جملس الوزراء وذوي الشأن من االفراد

وغريهم حق الطعن املباشر لدى احملكمة .رابعا :الفصل يف املنازعات اليت حتصل بني احلكومة االحتادية ,وحكومات االقاليم واحملافظات والبلدايت واالدارات

احمللية .خامسا :الفصل يف املنازعات اليت حتصل فيما بني حكومات االقاليم او احملافظات .سادسا :الفصل يف االهتامات املوجهة اىل رئيس اجلمهورية ورئيس

جملس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .سابعا :املصادقة على النتائج النهائية لالنتخاابت العامة لعضوية جملس النواب .اثمنا :أ -الفصل يف تنازع

االختصاص بني القضاء االحتادي ,واهليئات القضائية لالقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف اقليم .ب -الفصل يف تنازع االختصاص فيما بني اهليئات القضائية

لالقاليم ,او احملافظات غري املنتظمة يف اقليم).

( )25ينظر /املادة (/2اثنيا /أ ,ب ,ج) من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
( )26ينظر /املادة (/2اثلثا/أ) من القانون نفسه.
( )27ينظر /املادة (/2اثلثا/ب) من القانون ذاته.
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لسلطاهتا او اقرتاح إبعداد تشريع جديد ,وهذا ابلتاكيد فيه ضمان واضح حلقوق االفراد يف مواجهة االدارة.
وتقوم ايضا إبعادة النظر يف زايدة عدد اهليئات املتخصصة يف اجمللس او دجمها ,وهلا ايضا ان تقرتح تشكيل
حماكم اخرى للقضاء االداري او قضاء املوظفني يف مراكز احملافظات عند االقتضاء .وتقوم إبختيار انئيب
رئيس اجمللس من بني املستشارين .وهلا ان توصي ليس فقط بتعيني املستشار واملستشار املساعد يف اجمللس او
ترقيته اىل مستشار ,بل ايضا إبنتداب املنصوص عليهم يف املادتني  24و  25من هذا القانون( ,)28بل
وكذلك بتعيني سكرتري عام اجمللس من بني موظفي اجمللس.
اثلثا :اهليئة املتخصصة :
بعد ان جاء قانون جملس شورى الدولة لعام  1979املعدل وفقا لقانون التعديل اخلامس لسنة  2013خاليا
من ذكر اهليئة املوسعة اىل جانب هيئات جملس شورى الدولة االخرى( ,)29فإنه قد نص صراحة على هذه
اهليئة املتخصصة .وقد نص القانون املذكور على كيفية انعقاد اهليئة املتخصصة( ,)30حيث تنعقد االخرية
برائسة انئب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم املستشارين وعدد من املستشارين واملستشارين
املساعدين شرط ان ال تزيد نسبتهم على ثلث عدد املستشارين ,ولرئيس اجمللس عند الضرورة ترشيح من يراه
من املستشارين لرائسة اهليئة املتخصصة .ويكون لكل هيئة من اهليئات املتخصصة سكرتري ال تقل درجته عن
درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية يف القانون ويعاونه عدد من املوظفني.
يتضح مما سبق ابن املشرع العراقي يف قانون التعديل اخلامس لسنة  2013كان موفقا يف ادخال بعض
التعديالت الضرورية والالزمة على تشكيلة واختصاص بعض هيئات (جملس شورى الدولة ,سابقا) جملس
الدولة ,ومنها سلبه لالختصاص القضائي للهيئة العامة اليت كان فيما مضى تتوىل النظر يف الطعون التمييزية
ابلنسبة لالحكام الصادرة عن حمكمة القضاء االداري وجملس االنضباط العام (سابقا) الذي اصبح حمكمة
قضاء املوظفني (حاليا) .كما ان قانون التعديل اخلامس قد وسع اىل حد ما من نطاق اختصاص هيئة
الرائسة على خالف االمر فيما كان عليه سابقا قبل التعديل .ويالحظ ايضا ابن قانون التعديل اخلامس قد

( ) 28وهؤالء هم القضاة من الصنف االول واملدراء العامني ورئيس واعضاء االدعاء العام واساتذة اجلامعات واخلرباء ومن يف حكمهم.
( )29اذ كان هذه اهليئة من ضمن هيئات جملس شورى الدولة يف قانون التعديل الثاين رقم  106لسنة  1989حيث كان املادة (/2اوال) منه تنص على
ان (يتكون اجمللس من اهليئة العامة وهيئة الرائسة واهليئة املوسعة وجملس االنضباط العام وحمكمة القضاء االداري وعدد من اهليئات املتخصصة حسب
احلاجة).
( )30ينظر املادة (/2خامسا) من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
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حذف النص اخلاص ابهليئة املوسعة( .)31وتفسري ذلك ابعتقادان هو ان املشرع قد وجد ان هذا النص اصبح
زائدا حبيث مل يعد هناك حاجة لوضع نص مكرر ,حيث ان النص القدمي يشري اىل ان اهليئة املوسعة تتألف
من "هيئتني متخصصتني" ,يف حني ان النص القانوين اخلاص ابهليئات املتخصصة موجود وابالمكان متاما ان
يشمل هاتني اهليئتني ا ملتخصصتني ,وابلتايل فال داعي ابدا لورود نص خاص ابهليئة املوسعة.
املطلب الثاين  :اهليكل التنظيمي للقضاء االداري العراقي
لقد حرص املشرع العراقي على اتكيد استقالل القضاء (العادي واالداري) عن بقية سلطات الدولة
االخرى( . )32وقد جعل املشرع العراقي حملاكم جملس الدولة تنظيم خاص هبا من حيث عدد القضاة
واملستشارين والكوادر االدارية املنضوية للعمل ضمن هذه احملاكم ملساعدهتا يف إداء مهامهما القضائية اهلادفة
اىل محاية حقوق االفراد يف اطار تصديهم لتجاوزات االدارة املختلفة .وهنا البد من االشارة اىل ان تسمية
جملس الدولة هي افضل من تسمية جملس شورى الدولة الن جملس الدولة اليتضمن فقط الوظيفة االستشارية
بل يتضمن ايضا تلك القضائية ,بينما توحي تسمية (جملس شورى الدولة) إبن مهمة اجمللس هي استشارية
صرفة .لذ لك حسنا فعل املشرع إبحالل تسمية "جملس الدولة" حمل تسمية "جملس شورى الدولة" ليس فقط
يف قانون جملس شورى الدولة املعدل ,بل يف مجيع التشريعات اليت فيها اشارة اىل جملس شورى الدولة(.)33
وبدون ادىن جمال للشك ,فان انشاء احملاكم االدارية (حماكم القضاء االداري ,حماكم قضاء املوظفني ,احملكمة
االدارية العليا) يشكل عالمة مهمة يف جمال التنظيم القانوين للقضاء االداري العراقي حبيث انه يؤدي اىل
استكمال هيكلية القضاء االداري داخل جملس الدولة.

( )31حيث كان النص القدمي للمادة (/2اثنيا/ب) يشري اىل ان (تتألف اهليئة املوسعة من هيئتني متخصصتني يعينهما الرئيس وتعقد براائسته او برائسة احد
انئبيه).
( )32لقد نص الدستورالعراقي لعام  2005النافذ على استقالل السلطة القضائية يف املادة ( )87منه بقوله ان (السلطة القضائية مستقلة وتتوالها احملاكم
على اختالف انواعها ودرجاهتا وتصدر احكامها وفقا لقانون) .ونص املادة ( )88منه ايضا على ان (القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري
القان ون وال جيوز الية سلطة التدخل يف القضاء او يف شؤون العدالة) .وقد استعرض بعض الباحثني طبيعة هذا االستقالل إبشارته اىل ان هذ االستقالل هو
استقالل شخصي حيث ان القضاة مستقلون ابشخاصهم وال خيضعون لسيطرة ااي من السلطات احلاكمة ,فخضوعهم ال يكون اال للقانون فقط ,ينظر /حممد
عبد هللا العبيدي ,استقالل القضاء يف التشريع العراقي النافذ ,بغداد ,مكتبة الصباح ,2012 ,ص . 46
( )33ينظر /املادة ( )2من قانون جملس الدولة رقم  71لسنة .2017
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يتكون القضاء االداري يف العراق حسبما نص عليه القانون من  :احملكمة االدارية العليا ,حماكم القضاء
االداري ,حماكم قضاء املوظفني(. )34
الفرع االول  :احملكمة االدارية العليا :
لقد مت استحداث احملكمة االدارية العليا الول مرة يف العراق مبوجب قانون التعديل اخلامس رقم  17لسنة
 2013لتمارس اختصاصها يف قمة الرتتيب القضائي االداري يف العراق ,حيث اهنا تعد مبثابة حمكمة متييز
ابلنسبة لقرارات حماكم القضاء االداري وقرارات حماكم قضاء املوظفني( .)35ووفقا للقانون املذكور اعاله ,فان
هذه احملكمة تشكل يف بغداد وتنعقد برائسة رئيس اجمللس او من خيوله من املستشارين وعضوية ( )6ستة

مستشارين و( )4اربعة من املستشارين املساعدين يسميهم رئيس اجمللس( .)36وابلنسبة الختصاصها
كمحكمة متييز ,البد من االشارة اىل ان هذا االختصاص قد انتقل اليها بعد ان كان مقصورا يف ابدئ االمر
على اهليئة العامة جمللس شورى الدولة.
وال خيفى ابدا الدور الكبري التذي متارسه احملكمة االدارية العليا يف مسألة محاية حقوق االفراد يف مواجهة
اساءة االدارة الستعمال سلطاهتا او جتاوزاهتا وانتهاكاهتا حلقوق االفراد .ويظهر ذلك جليا من خالل القرارات
القضائية اليت يزخر هبا قضاء احملكمة االدارية العليا بعد انشائها يف عام  .2013ففي نطاق متييز قرارات
حمكمة القضاء االداري نذكر على سبيل املثال قرارها القاضي أبن اعادة املدعي بنفس الرتبة اليت كان عليها
قبل تركه اخلدمة يعين احتساب خدماته السابقة( .)37وقرارها القاضي ابنه ال يصح للمحكمة ان حتكم

( )34ينظر /املادة (/2اوال) من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
( )35ابلنسبة لقرارات حمكمة القضاء االداري ,فان القانون ينص على ان (ب -يكون قرار احملكمة ( )...قابال للطعن فيه متييزا لدى احملكمة االدارية العليا
خالل ( )30ثالثني يوما من اتريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا .ج -يكون قرار احملكمة غري املطعون فيه وقرار احملكمة االدارية العليا الصادر نتيجة الطعن ابات
وملزما) ,ينظر /املادة (/7اثمنا) من القانون نفسه .وابلنسبة لقرارات حمكمة قضاء املوظفني ,فان القانون ينص على ان ( ج -جيوز الطعن متييزا امام احملكمة
االدارية العليا بقرارات حمكمة قضاء املوظفني ( )...خالل ( )30ثالثني يوما من اتريخ التبلغ هبا او أعتبارها مبلغة .د -يكون قرار حمكمة قضاء املوظفني غري
املطعون به وقرار احملكمة االدارية العليا الصادر نتيجة للطعن ابات وملزما) ,ينظر /املادة (/7اتسعا) من القانون ذاته.
( )36ينظر /املادة (/2رابعا/أ) من القانون نفسه.
( )37ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /169قضاء اداري-متييز 2015/يف  . 2017/6/15ويف قرار آخر هلا قض احملكمة ذاهتا
أبن ال جيوز ختصيص قطعة ارض ملن سبق له احلصول على قطعة ارض من الدولة او اجلمعيات التعاونية ,ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى
رقم /747قضاء اداري-متييز 2015/يف . 2015/10/19
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أببطال عريضة الدعوى لعدم حضور املدعي مامل تقطع بعدم حضوره لغاية انتهاء الدوام الرمسي( .)38اما يف
جمال متييز قرارات حمكمة قضاء املوظفني فيمكن ذكر قرارها القاضي ابنه ال جيوز نقل املوظف من مكان

عمله آلخر اال ملقتضيات املصلحة العامة( .)39وقرارها القاضي ابنه ال جيوز حملكمة قضاء املوظفني تصديق
العقوبة الهنا ال تتناسب مع خمالفة املوظف( .)40ويف قرار حديث هلا قض احملكمة ذاهتا ابن نقل املميز اىل
كلية أخرى ال عالقة هلا أبختصاصه وال تتناسب وخرباته يؤشر تعسف االدارة يف استخدام هذه السلطة,
وان الذي خيل ابستقرار االدارة ويؤثر سلبا على مسريهتا العلمية هو ختليها عن كفاءات حتمل اعلى مرتبة
علمية (لقب االستاذية) يف ختصص يعد من اهم التخصصات يف القانون ,مما يعد انكارا واغفاال ملكانتهم
العلمية ودورهم الرايدي يف بناء املؤسسة التعليمية( .)41وكل هذ يؤشر وحبق على احلماية احلقيقية واجلدية بل
والفاعلة اليت يوفرها قضاء احملكمة االدارية العليا حلقوق االفراد مجيعا يف العراق سواء اكانوا افراد عاديني ام
موظفني.
الفرع الثاين :حمكمة القضاء االداري :
يف احلقيقة ان النص على استحداث حمكمة القضاء االداري قد جاء ضمن قانون التعديل الثاين رقم 106
لسنة  , 1989وعلى ذلك فإن انشاء هذه احملكمة يعد اسبق من الناحية الزمنية من انشاء حماكم املوظفني
واحملكمة االدارية العليا حبيث ان االخريتني قد انشئتا مبوجب قانون التعديل اخلامس رقم  17لسنة .2013
ويالحظ على قانون انشاء حمكمة القضاء االداري لعام  1989انه قد اجاز تشكيل حماكم اخرى للقضاء
االداري يف مراكز املناطق االستئنافية ببيان يصدره وزير العدل بناءا على اقرتاح من هيئة الرائسة يف جملس
شورى الدولة وينشر مثل هذ البيان يف الوقائع العراقية( .)42ولقد انشات حمكمة القضاء االداري يف جملس
( )38ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /373قضاء اداري-متييز 2016/يف  .2017/8/31ويف قرار آخر قض احملكمة ذاهتا
لصاحل احد املشمولني أبحدى القوانني عند تقريرها ابن قانون مؤسسة السجناء السياسيني رقم ( )4لسنة  2006قد رسم آلية خاصة الثبات السجن او
االعتقال السياسي ,ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا يف الدعوى رقم /460قضاء اداري-متييز 2016/يف .2017/2/9
( )39ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /938قضاء املوظفني-متييز 2015/يف  .2017/8/24ويف قرار رائع للمحكمة ذاهتا يظهر
الدور الرئيسي هلا يف محاية حقوق الطلبة ضد تعسف االدارة ,حيث قررت ابن احلكم القاضي مبنع احملاكم من مساع الدعوى املتعلقة يف شؤون طلبة التعليم
العايل والبحث العلمي قد مت الغاؤه وأبثر رجعي ,ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /883قضاء املوظفني-متييز 2015/يف
.2017/6/22
( )40ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /703قضاء املوظفني-متييز 2015/يف .2017/4/6
( )41ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /798قضاء املوظفني-متييز 2019/يف .2019/4/4
( )42ينظر /املادة (/7اثنيا/أ) من قانون التعديل الثاين رقم  106لسنة  1989لقانون جملس شورى الدولة.
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شورى الدولة بعد عدة حماوالت ابءت ابلفشل نتيجة لتعدد وجهات النظر ولعدم قناعة القائمني على وزارة
العدل ابستحداث حمكمة للقضاء االداري يف جملس شورى الدولة مما ادى اىل ختلف العراق عن جمارة جمالس

الدولة العربية واالجنبية( .)43ويعد تشكيل احملكمة املذكورة اهم اجناز قانوين وفقا للتعديل الثاين لعام 1989
نظرا لصريورة جملس شورى الدولة خمتصا ابلدعاوى االدارية اضافة اىل اختصاصه االستشاري.

اما ابلنسبة لقانون التعديل اخلامس لسنة  ,)44(2013فقد نص على ان تشكل حمكمة للقضاء االداري
برائسة انئب الرئيس لشؤون القضاء االداري او مستشار وعضوين من املستشارين او املستشارين املساعدين
يف املناطق اآلتية :
أ -املنطقة الشمالية وتشمل حمافظات نينوى وكركوك وصالح الدين ويكون مركزها مدينة املوصل.
ب -منطقة الوسط وتشمل حمافظات بغداد واالنبار ودايىل وواسط ويكون مركزها مدينة بغداد.
ج -منطقة الفرات االوسط وتشمل حمافظات كربالء والنجف واببل والقادسية ويكون مركزها مدينة احللة.
د -املنطقة اجلنوبية وتشمل حمافظات ذي قار واملثىن والبصرة وميسان ويكون مركزها مدينة البصرة.
وجيوز عند االقتضاء تشكيل حماكم للقضاء االداري يف مراكز احملافظات ببيان يصدره وزير العدل (رئيس
جملس الدولة حاليا) ,بناءا على اقرتاح من هيئة الرائسة وينشر يف الوقائع العراقية .كما اجاز القانون انتداب
قضاة من الصنف االول والثاين برتشيح من جملس القضاء االعلى اىل حماكم القضاء االداري وحماكم قضاء
املوظفني.
وهبذا يتضح ابن قانون التعديل اخلامس لسنة  2013وقانون رقم  71لسنة  2017قد قاما ابنشاء عدد من
احملاكم االدارية يف اربع مناطق اساسية للعراق ,هذا ابالضافة اىل صالحية رئيس جملس الدولة (وزير العدل
سابقا)( )45ابنشاء حماكم للقضاء االداري يف مراكز احملافظات .مما يشري ابلتايل اىل امكانية زايدة عدد تلك
احملاكم وابلتايل تسهيل عملية التقاضي االداري الطراف النزاع االداري ومن مث ختفيف العبء عن حمكمة
القضاء االداري الرئ يسة.
ويظهر الدور الكبري حملكمة القضاء االداري يف محاية حقوق االفراد ضد جتاوزات االدارة وتعسفها من خالل
قراراهتا القضائية اليت هت دف اىل جعل احملكمة مبثابة احلصن املنيع او القلعة احلصينة اليت يلتجأ اليها االفراد
( ) 43ينظر /د .عصم عبد اجمليد ,اجلذور التارخيية للقضاء االداري املعاصر ,حبث منشور يف جملة احلقوق ,العددان ( ,2009 ,)7,6ص .147
( )44ينظر /املادة (/7اوال ,اثنيا ,اثلثا) من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
( )45يف هذا الصدد يالحظ ابن رئيس جملس الدولة له صالحيات الوزير املختص املنصوص عليها يف التشريعات ,ينظر /املادة ( )4من قانون جملس الدولة
العراقي رقم  71لسنة .2017
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حلماية حقوقهم اليت تنتهككها االدارة .ومن القرارات الرائعة يف هذ اجملال قرارها الذي قض فيه ابن قرار
االدارة ابالمتناع عن منح املدعي اجازة االستثمار غري صحيح اذا استوىف مجيع متطلبات من االجازة(.)46
ويف قرار رائع آخر حملكمة القضاء االداري تول فيه االخرية محاية حق العامل ابجر يومي يف عمله وقض
ابرجاعه اىل عمله بعد ان مت اهناء عقده بقرار من االدارة( .)47ويف قرار آخر تصدت حمكمة القضاء االداري
اىل محاية حق احد املشمولني بقانون مؤسسة السجناء السياسيني رقم ( )4لسنة  2006حيث اعادت اليه
حقه يف احتساب مدة موقوفية سابقة كان االدارة قد حرمته منها(. )48
الفرع الثالث :حمكمة قضاء املوظفني :

البد من االشارة هنا اىل ان حمكمة قضاء املوظفني قد تطورت منذ عام  ,)49(1929حيث انه يف التاريخ
املذكور قد مت انشاء جملس االنضباط العام املختص ابلنظر ابالعرتاضات املقدمة من قبل املوظفني ضد
القرارات االدارية الصادرة حبقهم من قبل اللجان .ومن بعد ذلك توال القوانني اليت اشارت اىل املوضوع
ذاته( .)50ويف عام  1979صدر قانون جملس شورى الدولة رقم  65حاال جملس االنضباط العام حمل ديوان
التدوين القانوين يف ممارسة اختصاصاته كمستشار قانوين للدولة .اال ان قانون التعديل الثاين رقم  106لسنة
 1989لقانون جملس شورى الدولة كان قد اعاد تنظيم جملس االنضباط العام كجهة قضائية يف جملس شورى
الدولة

اىل

جانب

حمكمة

القضاء

االداري

واهليئة

العامة.

( )46ينظر /قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /495ق 2016/يف  .2017/5/8ويف قرار رائع آخرحملكمة القضاء االداري تول فيه
احملكمة اطالق ارصدة جممدة مقدارها ( )22167028اثنان وعشرون مليون ومائة وسبعة وستون الف ومثانية وعشرون دينار للمدعي كان االدارة املدعى
عليها قد مجدهتا بدون وجه حق ,ينظر /قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /615ق 2016/يف .2016/12/28
( )47ينظر /قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /1499ق 2015/يف .2016/1/20
( )48ينظر /قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /111ق 2014/يف .2015/3/2
( )49ينص القانون على ان ( يؤلف جملس االنضباط العام بقرار من جملس الوزراء من رئيس واربعة اعضاء ينتخبون من رؤوساء الدوائر للنظر يف االعرتاضات
املرفوعة ضد القرارات الصادرة من اللجان .ينشر قرار جملس الوزراء يف اجلريدة الرمسية يف ابتداء كل سنة ويتضمن تعيني املوظف الذي يرتأس اجمللس العام وانئبه
عند غيابه واعضائه وذلك ملدة سنة وميكن ان يعني يف ذلك القرار او يف قرارات اخرى تصدر يف حبر السنة اعضاء اضافيني ليقوموا مقام من يتغيب من
االعضاء االصليني وتتخذ قرارات اجمللس العام ابكثرية اآلراء وال تعترب وقائع اجللسات قانونية مامل يكن الرئيس واالعضاء حاضرين أبمجعهم) ...( ,أما سكرتري
اجمللس العام فيعني من قبل رئيس الوزراء  ,)...ينظر /املادتني ( )19 ,17من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  41لسنة  1929الصادر يف
 ,1929/5/27منشور يف جمموعة القوانني واالنظمة لسنة  ,1929ص .100
( )50من هذه القوانني  -1 :قانون ديوان التدوين القانوين رقم  49لسنة  1933الصادر يف  ,1933/11/7الوقائع العراقية ذي العدد  1280يف
 ,1933/3/8جمموعة القوانني واالنظمة لسنة  -2 .1933قانون انضباط موظفي الدولة رقم  69لسنة  1936الصادر يف  ,1936/5/9الوقائع العراقية
ذي العدد  1513يف  ,1936/5/9جمموعة القوانني واالنظمة لسنة  -3 .1936قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة  1991يف
,1991/5/21الوقائع العراقية ذي العدد  3356يف .1991/6/3
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اما يف عام  2013فقد حنى املشرع منحا قانونيا متينا وحممودا يف جمال القانون االداري وذلك بتغيري مصطلح
(جملس االنضبط العام) اىل (حمكمة قضاء املوظفني) وفقا لقانون التعديل اخلامس رقم  17لسنة 2013

لقانون جملس شورى الدولة( ,)51ومل يتوقف املشرع عند هذا احلد بل قام ابستحداث حماكم قضاء املوظفني
يف بعض املناطق االدارية( ,)52بل واجاز انشاء تلك احملاكم يف مراكز كل احملافظات(.)53
ومن قرارهتا الرائعة اليت صان من خالهلا حقوق االفراد ضد جتاوزات االدارة وتعسفها قرارها الذي تول فيه
الدفاع عن حق وحرية االستاذ اجلامعي يف وضع االسئلة االمتحانية واحتساب السعيات وذلك بقوهلا ان ((
االفعال املنسوبة ال تشكل خمالفات ادارية ميكن مسائلته عنها وامنا تدخل ضمن اداء واجباته الوظيفية
وهامش احلرية الذي جيب ان يتمتع به االستاذ اجلامعي يف سبيل رفع املستوى العلمي للطلبة وحتقيق مبدا
الرصانة العلمية يف الدراسات العليا على وجه اخلصوص))( .)54ويف قرار رائع آخر قررت حمكمة قضاء
املوظفني الغاء امر اداري ابلتغيب الحد التدريسيني احلاملني للقب االستاذية نظرا لكون يوم التغيب كان هو
يوم تفرغه العلمي إبقرار وكيل املدعى عليه ,وقد تبني للمحكمة ان القرار حمل الطعن قد جاء يف سياق
استهداف شخص التدريسي ((وحيمل يف طياته تعسفا يف استعمال السلطة وهو بعيد عن ما جيب ان تتحلى
به اجلامعات من رقي يف التعامل االكادميي))(. )55
وعلى ذلك يالحظ ابن التعد يالت اليت اجراها قانون التعديل اخلامس لسنة  2013كان ضرورية جدا يف
جمال تنظيم هيكلة القضاء االداري العراقي وقد فاق حماسنها القانونية مجيع التعديالت السابقة لعام 2013
كوهنا عمدت اىل اكمال درجات التقاضي االداري ,ابالضافة اىل توحيد جهة الطعن يف احكام القضاء
االداري وذلك ابنشاء احملكمة االدارية العليا كمحكمة متييز الحكام حمكمة القضاء االداري وحمكمة قضاء
( )51ينظر /املادة (/2و) من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
( )52هذه املناطق االدارية هي كاآليت  :أ -املنطقة الشمالية وتشمل حمافظات نينوى وكركوك وصالح الدين ويكون مركزها مدينة املوصل ,ب -منطقة
الوسط وتشمل حمافظات بغداد واالنبار ودايىل وواسط ويكون مركزها مدينة بغداد ,ج -منطقة الفرات االوسط وتشمل حمافظات كربالء والنجف واببل
والقادسية ويكون مركزها مدينة احللة ,د -املنطقة اجلنوبية وتشمل حمافظات ذي قار واملثىن والبصرة وميسان ويكون مركزها مدينة البصرة ,ينظر /املادة (/7اوال)
من القانون ذاته.
( )53ينظر /املادة (/7اثنيا) من القانون نفسه.
( )54ينظر /قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /67ج 2019/يف  .2019/3/14ويف قرار آخر هلا قررت احملكمة الغاء امر اداري بعزل
موظف من وظيفته ,ينظر /قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /1406ج 2015/يف .2016/8/7
( )55ينظر /قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /1205م 2017/يف  .2017/7/27ويف قرار آخر هلا توصل احملكمة اىل عدم جواز
املساس ابملركز القانوين للموظف والزام املدعى عليه اما االبقاء على العنوان الوظيفي احلايل للمدعية او منحها عنوان وظيفي موازي لدرجتها اليت تشغلها,
ينظر /قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /535م 2016/يف .2016/8/23
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املوظفني ,وكذلك ايضا امكانية استحداث حماكم جديدة للقضاء االداري وقضاء املوظفني يف مراكز كل
احملافظات من قبل رئيس جملس الدولة .وعلى ذلك أنمل انشاء مثل تلك احملاكم لتحقيق الغاايت اليت تصب
ابلتأكيد يف جمال محاية حقوق االفراد قب ل االدارة وتعسفها.
املبحث الثاين  :اختصاص جملس الدولة العراقي وفقا لقانون رقم  71لسنة 2017
لقد ابت مألوفا منذ قانون التعديل الثاين رقم  106لسنة  ,1989ومن بعد ذلك قانون التعديل اخلامس
لسنة  , 2013ابن جملس شورى الدولة (جملس الدولة حاليا) خيتص بتقدمي االستشارات القانونية للدولة,
ابالضافة اىل ممارسته اختصاص القضاء االداري عن طريق احملاكم االدارية املنضوية يف تشكيلته القانونية.
فقانون جملس شورى الدولة ينص على ان (خيتص اجمللس بوظائف القضاء االداري واالفتاء والصياغة واعداد
ودراسة وتدقيق مشروعات القوانني وابداء الرأي يف االمور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام)(.)56
وعلى ذلك يغدو من الضروري بيان هذه االختصاصات لتجنب اخللط بينها .ولتحقيق هذه الغاية البد من
تقسيم هذا املبحث اىل مطلبني ,نستعرض يف االول منهما اىل االختصاصات االستشارية جمللس الدولة ,اما
الثاين فنتطرق فيه اىل االختصاصات القضائية جمللس الدولة.
املطلب االول :االختصاصات االستشارية جمللس الدولة :
يقوم جملس الدولة مبمارسة اختصاصاته االستشارية من خالل بعض هيئاته املنصوص عليها يف قانون انشائه
واليت متارس مهماها يف جمال التقنني وابداء الرأي واملشورة يف املسائل القانونية .وعلى ذلك فان جملس الدولة
يبدو وكأنه مستشار قانوين للدولة يرفدها آبرائه القانونية يف املسائل املعروضة عليه .وللتعرف اكثر على دور
اجمللس يف هذا اجملال فاننا سنستعرض اختصاص جملس الدولة يف جمال التقنني يف فرع اول ,ونبني اختصاص
جملس الدولة يف جمال إبداء الرأي واملشورة القانونية يف فرع اثن.
الفرع االول :اختصاص جملس الدولة يف جمال التقنني(:)57
( )56ينظر /املادة ( )4من قانون جملس شورى الدولة املعدل وفقا للتعديل اخلامس لسنة  .2013يف حني ان النص القدمي للمادة ذاهتا وفقا لقانون التعديل
الثاين لسنة  1989كان تنص على ان (خيتص اجمللس ابلتقنني والقضاء االداري وإبداء الرأي يف االمور القانونية للدولة والقطاع االشرتاكي يف ضوء السياسة
التشريعية للدولة يف مرحلة البنا ء االشرتاكي وتكون اعمال اجمللس سرية عدا ما يتعلق ابلقضاء االداري) .وهنا تسجل مالحظة مهمة جدا فيما يتعلق ابملشورة
وتقدمي االستشارات حيث كان اعمال اجمللس سرية فيما يتعلق هبذا املوضوع ,اما حاليا فقد انتف صفة السرية وفقا لنص القانون املعدل يف عام ,2013
وهذا بال ادىن شك مسلك حممود جدا للمشرع العراقي ملا يقتضيه طبيعة النظام الدميقراطي بعد التغيري السياسي لعام .2003
( ) 57يف هذا الصدد البد من القول ابن مصطلح (التقنني) امنا يعرب عن معنيني ,االول منهما يقصد به الوثيقة الرمسية اليت تصدرها السلطة التشريعية واليت
تكون جامعة للقواعد القانونية املتعلقة بفرع من فروع القانون بعد هتذيبها وتنسيقها ,أما املعىن الثاين فيشري اىل عملية جتميع القواعد القانونية جتميعا علميا
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ابدئ ذي بدء ,البد من القول أبن هذا االختصاص االستشاري كان من ضمن االختصاصات اليت كان
ميارسها ديوان التدوين القانوين مبوجب قانونه رقم  49لسنة  ,)58(1933ولكن بعد صدور قانون جملس

شورى الدولة رقم  65لسنة  1979فإن هذا اجمللس قد حل حمل الديوان يف ممارسة كافة اختصاصاته(,)59
ومنها بطبيعة احلال تلك االستشارية ,وابالخص يف جمال التقنني .وتظهر امهية الدور الذي ميارسه اجمللس يف
جمال اعداد القوانني واالنظمة من خالل ضمان الرتابط بني النصوص القانونية وكفالة وحدة الصياغة القانونية
بني تلك القوانني واالنظمة.
ووفقا لقانون جملس شورى الدولة املعدل ,فان اختصاص جملس الدولة يف جمال التقنني يتمثل ابآليت(:)60
 -1إعداد وصياغة مشروعات القوانني واالنظمة املتعلقة ابلوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارة بطلب من
تلك الوزارات او اجلهات.
 -2تدقيق مايرد اليه من مشروعات قوانني او انظمة او تعليمات معدة من الوزارات او اجلهات غري املرتبطة
بوزارة من حيث الشكل واملوضوع ,فقبل رفع مشروع القانون اىل احلكومة تلتزم تلك الوزارات واجلهات
ابرسال املشروع اىل جملس الدولة مع بيان االسباب املوجبة للقانون املراد تشريعه وآراء اجلهات ذات العالقة
به ,وينبغي ان يكون مشفوعا جبميع االعمال التحضريية املمهدة له .ومن مث يقوم جملس الدولة بدراسة
مشروع القان ون وإعادة صياغته عند الضرورة مبا ال يتعارض ليس فقط مع التشريعات النافذة بل ومع
املعاهدات الدولية املصادق عليها سابقا .وبعد إبداء جملس الدولة رأيه كليا ابملشروع يرفع توصياته اىل رائسة
احلكومة ,مع ارسال نسخة منه اىل الوزارة او اجلهة ذات العالقة.
منطقيا واصدارها من السلطة التشريعية يف وثيقة رمسية شاملة مبوبة ,وابلتايل يقال أبن الدولة قنن قوانينها او اهنا اصدرت تقنينا ,ينظر /د .حممد ماضي,
اختصاص جملس شورى الدولة يف صياغة مشروعات االنظمة والتعليمات واالنظمة الداخلية ,حبث منشور يف جملة القانون والقضاء ,العدد  ,2015 ,18ص
 25هامش رقم (.)2
( )58حيث نص هذا القانون على ان يتألف هذا الديوان من رئيس ومدونني قانونيني ال يقل عددهم عن اربعة ويكون مرتبطا بوزير العدلية ,ينظر /املادة
( )1من قانون ديوان التدوين القانوين رقم  49لسنة  1933امللغي .ويف جمال التقنني فإن الديوان (ميارس إعداد وتنظيم لوائح القوانني واالنظمة املختصة
ابلشؤون القضائية وابالمور االخرى املتعلقة بكافة الدوائر التابعة لوزارة العدلية) ,ينظر /املادة ( )1/3من القانون ذاته .ويقوم الديوان كذلك بتدقيق لوائح
القوانني واالنظمة املختصة ابلوزارات االخرى وإبداء املالحظات بشان اسسها وموادها وكيفية تدوينها ,ينظر /املادة( )2/3من القانون نفسه.
( )59ابالضافة اىل اختصاصاته االستشارية ,فإن ديوان التدوين القانوين ميارس اختصاصات اخرى ,منها والية النظر يف يف صحة االوامر والقرارات اليت
تصدر من املوظفني وجمالس االدارة والبلدايت ,ينظر /املادة ( )6/3من القانون ذاته .كما ميارس الديوان ايضا وظائف جملس االنضباط العام (قضاء
املوظفني) ,ينظر /املادة ( )1/6من القانون نفسه.
( )60ينظر /املادة ( )5من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
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 -3املسامهة يف ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية( ,)61وكذلك االسهام يف توحيد
املصطلحات القانونية ,من اجل االسهام يف توحيد اسس تنفيذ القوانني وتسهيل تطبيقها على ارض الواقع.
الفرع الثاين :اختصاص جملس الدولة يف جمال إبداء الرأي واملشورة القانونية:
البد من االشارة اىل ان اساس فكرة اختصاص الفتوى والرأي القانوين يف التشريع العراقي يرجع اىل نص املادة
( )84من القانون االساسي العراقي لعام  1925الذي اانط مهمة تفسري القوانني واالنظمة ,يف غري حالة
التفسري الدستوري ,اىل ديوان خاص يشكل بناءا على طلب الوزير املختص برائسة رئيس حمكمة التمييز
املدنية وعضوية ثالثة من حكام حمكمة التمييز وثالثة من كبار موظفي االدارة .وبناءا على هذا النص صدر
قانون تشكيل ديوان التفسري اخلاص رقم  87لسنة  ,1926السابق االشارة اليه ,الذي نظم اجراءات عمل
الديوان وممارسته الختصاصه .وبعد صدور قانون التدوين القانوين رقم  49لسنة  1933فان ديوان التدوين
القانوين مارس اختصاصاته يف جمال إبداء الرأي وإعطاء املشورة القانونية( .)62مث صدر بعد ذلك القانون رقم
 65لسنة  1979واس س جملس شورى الدولة ليحل حمل ديوان التدوين القانوين.
وعلى ذلك فان جملس الدولة ميارس اختصاصا استشاراي يتمثل إببداء الرأي واملشورة القانونية اىل الوزارات
واالدارات االخرى .وبطبيعة احلال فإن اختصاصه هذا ال يقل أمهية عن اختصاصه يف جمال التقنني حبيث انه
يعد ضروراي لتنظيم عمل اجلهات االدارية وحسن سري العمل فيها .وقد نص قانون جملس الدولة لعام 2017
على ان ميارس اجمللس اختصاصه يف هذا اجملال يف االمور التالية(. )63
 -1املسائل اليت تعرضها عليه اجلهات العليا.
 -2االتفاقات واملعاهدات الدولية قبل عقدها واالنضمام اليها.
( ) 61الصياغة التشريعية مصطلح قانوين يقصد به جمموعة االدوات اليت تعمل على اخراج القاعدة القانونية اىل الوجود العملي مبا يؤدي اىل حتقيق الغاية اليت
يفصح عنها جوهرها ,ينظر /د .حممد ماضي ,املصدر السابق ,ص .48
( )62وعلى ذلك فإن الديوان خيتص يف إبداء الراي واملشورة يف املقاوالت واالتفاقيات واملعاهدات اليت تعقد مع شخص حقيقي او حكمي او دولة وذلك
كلما رات احلكومة وجوب استشارة الديوان بشأهنا ,ينظر /املادة ( )3/3من قانون التدوين القانوين رقم  49لسنة  1933امللغي .كما انه خيتص يف إبداء
الرأي واملشورة يف املواضيع واملعامالت القانونية املختلف فيها بني وزارتني فاكثر او اليت حصل تردد فيها لدى احدى الوزارات ,ينظر /املادة ( )4/3من القانون
ذاته .وخيتص كذلك يف توضيح االحكام القانونية عند االستيضاح عنها من احدى الوزارات او الدوائر الرئيسية التابعة هلا ,ينظر /املادة ( )5/3من القانون
نفسه .ويكون الديوان مرجعا للمحاكم ودوائر احلكومة عندما جتد غموضا او نقصا او تناقضا يف احكام القوانني اثناء تطبيقها او وجود حاجة لوضع احكام
جديدة ,حيث يقتضي بيان ذلك للديوان بتقرير وللديوان بعد ان يتحقق من ذلك ان يقرتح على الوزارة املختصة اختاذ التدابري الالزمة الزالة ذلك الغموض او
التناقض او لتاليف ذلك النقص او لوضع تلك االحكام ,ينظر /املادة ( )8من القانون ذاته.
( )63ينظر /املادة ( )6من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
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 -3املسائل املختلف بشأهنا بني الوزارات او بينها وبني اجلهات غري املرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية
اىل اجمللس ويكون رأي اجمللس ملزما هلا.
اما ابلنسبة للفقرة (رابعا) من املادة ( )64()6من قانون جملس شورى الدولة املعدل فقد استبعد قانون جملس
الدولة لعام  2017سرايهنا على احكامه وكأنه نص على الغائها ضمنيا( ,)65وحسنا فعل املشرع الن هذه
الفقرة إبعتقادان ليس اال تكرارا للفقرة اخلامسة من املادة ذاهتا( ,)66ال بل ان الفقرة االخرية من العموم ما
ميكنها من مشول الفقرة الرابعة ضمن احكامها القانونية .وهذا يتضح من خالل التأكيد على ان عبارة
(توضيح االحكام القانونية) الواردة يف الفقرة اخلامسة من املمكن متاما ان تستغرق عبارة (إبداء الرأي يف
املسائل القانونية) الواردة يف الفقرة الرابعة ,فنتاج إبداء الرأي يف مسألة قانونية ماهو اال توضيح للحكم
القانوين فيها ,وابلتايل فمن املمكن جدا ان تتضمن الفقرة اخلامسة الفقرة الرابعة بل وتستوعبها.
وجتدر االشارة اىل ان عرض املسائل املذكورة على جملس الدولة ال جيوز اال للوزير او للرئيس االعلى للدائرة
غري املرتبطة بوزارة(. )67
ويف هذا اجملال يتجلى دور جملس الدولة يف محاية حقوق االفراد ضد جتاوزات االدارة من خالل املبادئ
القانونية اليت يقررها آبرائه القانونية اليت يزخر هبا واليت يظهر فيها وبوضوح محايته لتلك احلقوق بل وترصينها
ضد اساءات االدارة وانتهاكاهتا .ومن املبادئ القانونية اليت اقرها جملس شورى الدولة (جملس الدولة حاليا)
يف هذا الشان ذلك املبدأ القا ضي ابن ((الغاء احلقوق واالمتيازات املمنوحة للمتمتع إبجازة املصاحبة ال
ينصرف اىل احتساب الشهادة اليت حصل عليها اثناء التمتع إبجازة املصاحبة))( .)68ويف تقريره ملبدأ قانوين
( )64تنص املادة ( ) 6من القانون املذكور على ان (ميارس اجمللس يف جمال الرأي واملشورة القانونية اختصاصه على النحو االيت  ,... -:رابعا -إبداء الرأي
يف املسائل القانونية اذا حصل تردد لدى إحدى الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارة على ان تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع حتديد النقاط املطلوب
إبداء الرأي بشأهنا ,واالسباب اليت دع اىل عرضها على اجمللس ويكون رأيه ملزما للوزارة او للجهة الطالبة الرأي).
( ) 65هبذا الصدد البد من االشارة اىل ان قانون جملس الدولة قد استبعد الفقرة رابعا من املادة السادسة من قانون جملس شورى الدولة املعدل من نطاق
تطبيقه حيث نص على ان (تسري احكام قانون جملس شورى الدولة رقم  65لسنة  1979وتعديالته ابستثناء الفقرة "رابعا" من املادة " "6منه على جملس
الدولة املنصوص عليه يف املادة " "1من هذا القانون ,)...املادة ( )2من قانون جملس الدولة رقم  71لسنة .2017
( )66تنص الفقرة (خامسا) من املادة ( )6من قانون جملس شورى الدولة املعدل على ان ميارس اجمللس اختصاصه االستشاري يف جمال (توضيح االحكام
القانونية عند االستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارة).
( )67ينظر املادة (/ 6سادسا) من قانون جملس شورى الدولة املعدل .ويف هذا الصدد يتقرر املبدا القانوين القاضي ابن ((خيتص جملس شورى الدولة بتوضيح
االحكام القانونية عند االستيضاح عنها من الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزراة)) ,ينظر /قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/25يف .2017/2/26
( )68ينظر /قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/10يف  .2017/2/1ويف قرار آخر رآى اجمللس ابنه ال جيوز تععد العقوابت االنضباطية يف الدرجة الوظيفية
الواحدة وابلتايل فانه قد ارسى املبدا القاضي أبن ((تطبق عقوبة انضباطية واحدة يف حالة معاقبة املوظف الكثر من مرة بعقوبة انضباطية متساوية خالل
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آخر يقرر اجمللس ابن ((منح خمصصات املنصب لرؤساء الفروع العلمية يف الكليات اليت التتكون ممن اقسام
علمية يكون اسوة برؤساء االقسام العلمية))( .)69ويف قرار رائع آخر للمجلس قرر فيه اجمللس ابن قانون نقابة
الصحفيني رقم ( )178لسنة  1969وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )14لسنة 1991
املعدل مل مينعا املوظف من االنتماء اىل نقابة الصحفيني او العمل فيها ,وابلتايل فقد قرر املبدا القانوين
القاضي بـ ((عدم تعارض العمل الوظيفي مع العمل النقايب مامل ينص على خالف ذلك))( .)70ويف قرار آخر
يقرر جملس الدولة املبدا القانوين القاضي أبن ((جيوز اعتماد الشهادة اليت حيصل عليها املوظف اثناء اخلدمة
وفق القانون لغرض منح املخصصات اذا كان هلا عالقة مباشرة بوظيفته سواء كان احلصول عليها قبل فرتة
نفاذ القانون رقم ( )103لسنة [ 2012قانون التعديل االول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم
( )22لسنة  ]2008او بعده))(.)71
املطلب الثاين :االختصاصات القضائية جمللس الدولة :
يف الدولة القانونية اليت حترتم حقوق االنسان جند ابن القضاء ميثل احلامي الشرعي واحلقيقي حلقوق االفراد
ضد التجاوزات اليت تطاهلم من قبل اآلخرين ,وابخلصوص تلك املرتكبة من قبل االدارة كون االفراد سيشعرون
الدرجة الوظيفية الواحدة ,ينظر /قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/14يف  .2017/2/6ويف قرار آخر رآى اجمللس ابن تقييم اداء املوظف ليس شرطا
ملنح العالوة السنوية وابلتايل فقد قرر املبدأ القانوين القاضي أبن ((مينح املوظف العالوة السنوية عند اكماله سنة واحدة يف اخلدمة الوظيفية)) ,ينظر /قرار
جملس شورى الدولة رقم  2017/16يف  .2017/2/26ويف قرار آخر يقرر اجمللس املبدا القانوين القاضي أبنه ((الجيوز اعادة التحقيق يف قضااي التضمني
الصادر فيها قرار ابلتضمني من الوزير املختص اال اذا ظهرت ادلة جديدة مؤثرة يف التحقيق)) ,ينظر /قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/28يف
.2017/3/1
( )69ينظر /قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/103يف  .2017/8/28ويف قرار آخر يقرر اجمللس املبدأ القانوين القاضي ابنه ((جيوز اجلمع بني نوعني من
املخصصات)) يف معرض بيانه لرآيه القانوين حول جواز اجلمع بني خمصصات اخلطورة املمنوحة بقرار جملس الوزراء واملخصصات التشجيعية اليت منح هلم
مبوجب قانون تشجيع اطباء وتقنيي ومساعدي التخدير رقم ( )12لسنة  ,2016ينظر /قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/111يف .2017/9/24
وميكن مالحظة محاية حقوق االفراد ضد ما قد ترتكبه االدارة من انتهاكات حلقوقهم يف الراتب يف احد اآلراء القانونية جمللس شورى الدولة الذي قرر املبدأ
القانوين القاضب أبن (( -1يستمر صرف راتب وخمصصات املفقود او احملتطف طاملا مل يصدر قرار من احملكمة املختصة مبوته -2 .ان ايقاف صرف الراتب
بعد مرور ( )4سنوات على اعالن الفقدان او االختطاف يتطلب تدخل تشريعي)) ,ينظر /قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/79يف .2017/7/17
( )70ينظر /قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/91يف  .2017/8/1وقرر اجمللس ايضا املبدا القانوين القاضي أبن ((يضاف رصيد االجازات املرتاكمة
للموظف املستقيل مبوافقة دائرته اىل رصيد اجازاته عند اعادة تعيينه مبا ال يزيد على ( )180يوم يف حالة عدم تسلم رواتبها اذا كان اتريخ االستقالة بعد نفاذ
قانون رقم ( )55لسنة  2007قانون تعديل قانون اخلدمة املدنية رقم ( )24لسنة  1960يف  ,))2008/2/18ينظر /قرار جملس شورى الدولة رقم
 2017/82يف  . 2017/7/19ويف رد صارم على ما قد تقوم به االدارة من حرمان طلبة االجازة الدراسية خارج العراق من اجور فرتة تعلم اللغة قرر اجمللس
املبدأ القانوين القاضي أبن ((يستحق طلبة االجازة الدراسية خارج العراق اجور فرتة تعلم اللغة)) ,ينظر /قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/68يف
.2017/5/28
( )71ينظر /قرار جملس الدولة رقم  2018/83يف .2018/8/30
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بقيمتهم االنسانية احلقيقية وان هناك من يدافع عن حقوقهم املشروعة واملسلوبة حىت وان كان املتجاوز هو
الدولة ذاهتا ,صاحبة االمتيازات والسلطات الواسعة ,من خالل تنظيماهتا االدارية املختلفة .لذلك تربز
االمهية الكربى للحماية القضائية لالفراد ضد جتاوزات االدارة على اعتبار ان القضاء االداري هو الغوث او
امللجأ او العون الذي يعني االفراد على محاية حقوقهم املنتهكة.
ونظرا هلذه االمهية البالغة فقد سع الدول الدميقراطية كفرنسا اىل ابراز امهية القضاء االداري يف هذا اجلانب.
ومبا ان العراق قد حنى منحى فرنسا يف اقراره قانوين التعديل الثاين لسنة  1989والتعديل اخلامس لسنة
 2013لقانون جملس شورى الدولة ,وكذلك اقراره قانون جملس الدولة رقم  71لسنة  ,2017فإنه يكون
حراي بنا ,بعد ان استعرضنا سابقا تنظيمها وتشكيلها ,بيان احملاكم االدارية يف العراق من حيث اختصاصاهتا,
وذلك يف ثالث فروع ,نتظرق يف االول منها اىل احملكمة االدارية العليا ,ويف الثاين اىل حماكم القضاء االداري,
ويف الثالث حماكم قضاء املوظفني ,ووفقا ملا يلي -:
الفرع االول :اختصاصات احملكمة االدارية العليا:
لقد مت استحداث احملكمة االدارية العليا مبوجب التعديل اخلامس رقم  17لسنة  2013لقانون جملس شورى
الدولة كما ذكران سابقا ,ومتارس احملكمة اختصاصات حمكمة التمييز املنصوص عليها يف قانون املرافعات
املدنية رقم  83لسنة  1969عند نظرها للطعون املقدمة قبل قرارات حمكمة القضاء االداري وحمكمة قضاء
املوظفني .وقد حل احملكمة حمل احملكمة االحتادية العليا يف متييز احكام حمكمة القضاء االداري وحمل اهليئة
العامة ابلنسبة لالحكام الصادرة من جملس االنضباط العام.
وتتوىل احملكمة االدارية العليا النظر متييزا فيما يلي (:)72
-1الطعون املقدمة ضد قرارات واحكام حماكم القضاء االداري وحماكم قضاء املوظفني.
 -2التنازع احلاصل حو تعيني االختصاص يف نظر الدعوى الذي يقع بني حمكمة القضاء االداري وحمكمة
قضاء املوظفني.
 -3التنازع احلاصل حول تنفيذ حكمني مكتسبني درجة البتات متناقضني صادرين عن حمكمة القضاء
االداري او حمكمة قضاء امل وظفني يف موضوع واحد اذا كان اخلصوم انفسهم او كان احدهم طرفا يف هذين
احلكمني وترجح احد احلكمني وتقرر تنفيذه دون احلكم اآلخر.
( )72ينظر /املادة (/2رابعا/ب و ج) من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
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والبد من االشارة هنا اىل ان استحداث احملكمة االدارية العليا قد ساعد وبشكل كبري على حل مشكلة
التداخل احلاصل بني اختصاص القضاء االداري (اهليئة العامة سابقا) واختصاص القضاء الدستوري (احملكمة

االحتادية العليا) بشأن الطعن التمييزي يف قرارات حمكمة القضاء االداري(.)73

بل ان استحداثها قد ارسى محاية فعالة وجادة حلقوق االفراد سواءا اكانوا اشخاصا عاديني ام موظفني يف
مواجهة جتاوزات وانتهاكات االدارة ,وذلك عن طريق القرارات القضائية اليت رسخ مفهوم هذه احلماية
وعلى خمتلف الصعد .ومن هذه القرارات نشري اىل قرارها الصادر يف جمال قضاء املوظفني والقاضي أبن
((القانون حدد حاالت االحالة على التقاعد ومل خيول االدارة صالحية احالة املوظف على التقاعد قبل بلوغ
السن القانونية))( . )74وقرارها القاضي ابنه كان على حمكمة قضاء املوظفني التأكد من ارتكاب املوظف
لالفعال املنسوبة اليه ومدى مالئمة العقوبة املفروضة للمخالفات املرتكبة من ان ثب هلا ذلك ,لذا فانه
((اليصح معاقبة املوظف عن افعال مل يثب ارتكابه هلا))( .)75ويف قرار آخر هلا تقرر احملكمة ابن اخلدمة
الوظيفية جيوز اثباهتا ابلبينة الشخصية مىت ثب تلف االضبارة الشخصية( .)76اما فيما يتعلق بقراراهتا الصادرة
يف جمال عمل حمكمة القضاء االداري ,فيمكن ان نشري اىل قرارها القاضي ابنه ((لكل ذي مصلحة طلب
اعادة النظر يف القرارات اليت صدرت يف ظل تطبيق القانون رقم ( )4لسنة  2006ودون التقيد مبدة
حمددة))( .)77ويف قرار آخر هلا تقرر احملكمة االدارية العليا أبن ((على احملكمة التحقق من مقدار الضرر
الذي اصاب املال العام قبل الفصل يف صحة قرار تضمني املدعي))(. )78
الفرع الثاين :اختصاصات حمكمة القضاء االداري:

( )73ينظر /د.وسام صبار العاين ,القضاء االداري ,ط ,1بغداد ,مكتبة السنهوري ,2015 ,ص .155
( ) 74وقد قررت احملكمة يف هذه الدعوى املبدا القانوين القاضي أبن ((الجيوز ان يكون اعفاء املوظف من منصبه سببا الهناء عالقته الوظيفية كون املشرع
حدد حاالت اهناء اخلدمة الوظيفية واالعفاء ليس احدها)) ,ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوتني رقم /537/536قضاء املوظفني–متييز/
 2016يف  . 2017/1/12ويف قرار آخر هلا قررت احملكمة املبدأ القانوين القاضي ابن ((جيوز احلكم ببعض طلبات املدعي اذ ظهر احقيته هبا)) ,ينظر /قرار
احملكمة االدارية العليا يف الصادر يف الدعوى رقم /548قضاء موظفني-متييز 2015/يف .2017/2/9
( )75ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /652قضاء املوظفني-متييز 2017/يف .2017/3/23
( ) 76ويف هذا الصدد تقرر احملكمة ابنه ((الجيوز اثبات اخلدمة الوظيفية ابلبينة الشخصية مامل يثب تلف االضبارة الشخصية)) ,ينظر /قرار احملكمة االدارية
العليا الصادر يف الدعوى رقم /787قضاء املوظفني-متييز 2017/يف .2017/5/25
( )77ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /227قضاء اداري-متييز 2016/يف .2017/3/23
( )78ينظر /قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /251قضاء اداري-متييز /2015/يف .2017/6/8
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ميثل القضاء االداري حجر الزاوية حلماية حقوق االفراد يف مواجهة االدارة وضمان عملها .لذلك عمدت
اغلب الدول اىل فصل القضاء االداري عن ذلك العادي من خالل استحداث قضاء اداري يعمل على
حتقيق املصلحة العامة دون امهال مصاحل االفراد او احلاق الضرر هبم ,كما ويعمل على ضمان انسيابية عمل
املرافق االدارية اليت تعتمد عليها عجلة تقدم الدولة اليت ستتأثر سلبا عند توقف تلك املرافق .لذلك عمد
املشرع العراقي اىل اجياد قضاء ادراي مستقل عن القضاء العادي(.)79
وكما بينا سابقا ,فان حمكمة القضاء االداري قد مت استحداثها وفقا للقانون التعديل الثاين رقم  106لسنة
 1989لقانون جملس شورى الدولة ,اال ان هذا القانون قد منع احملكمة من النظر ببعض الطعون(,)80
وابلتايل فقد قيد اختصاصها من هذه الناحية .اال ان قانون التعديل اخلامس لسنة  2013لقانون جملس
شورى الدولة قد وسع من اختصاصات حمكمة القضاء االداري بنصه على ان (ختتص حمكمة القضاء
االداري ابلفصل يف صحة االوامر والقرارات االدارية الفردية والتنظيمية اليت تصدر عن املوظفني واهليئات يف
الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة والقطاع العام اليت مل يعني مرجع للطعن فيها  .)81()...وتظهر اسباب
الطعن امام حمكمة القضاء االداري مبا يلي(: )82
 -1ان يتضمن االمر او القرار خرقا او خمالفة للقانون او االنظمة او التعليمات او االنظمة الداخلية -2 .ان
يكون االمر او القرار قد صدر خالفا لقواعد االختصاص او معيبا يف شكله او يف االجراءات او يف حمله او
سببه -3 .ان يتضمن االمر او القرار خطأ يف تطبيق القوانني او االنظمة او التعليمات او االنظمة الداخلية
او يف تفسريها او فيه اساءة او تعسف يف استعمال السلطة او االحنراف هبا.

( )79ينظر /غازي ابراهيم اجلنايب ,القضاء االداري يف العراق ,حبث منشور يف جملة التشريع والقضاء ,العدد  ,2009 ,4ص .17
( )80حيث نص املادة (/7خامسا) من قانون جملس شورى الدولة املعدل بقانون  107لسنة  1989على ان (الختتص حمكمة القضاء االداري ابلنظر يف
الطعون املتعلقة مبا أييت  :أ -اعمال السيادة .وتعترب من أعمال السيادة املراسيم والقرارات اليت يصدرها رئيس اجلمهورية .ب -القرارات االدارية اليت تتخذ
تنفيذا لتوجيهات رئيس اجلمهورية وفقا لصالحياته الدستورية .ج -القرارات االدارية اليت رسم القانون طريقا للتظلم هنا او االعرتاض عليها او الطعن فيها) .اال
انه وبعد نفاذ دستوران احلايل لعام  2005فان مجيع القرارات الواردة يف الفقرتني(أ و ب) ميكن الطعن فيها استنادا اىل املادة ( )100من الدستور اليت مل
حتصن اي قرار او عمل اداري من الطعن .وعلى ذلك فان القرارات واملراسيم والتوجيهات اليت يصدرها رئيس اجلمهورية ليس اال قرارات ادارية قابلة للطعن
فيها.
( )81املادة (/7رابعا) من قانون جملس شورى الدولة املعدل .وقد ادخل عبارة (القرارات الفردية والتنظيمية) مبوجب قانون التعديل اخلامس لسنة 2013
لقانون جملس شورى الدولة.
( )82ينظر /املادة (/7خامسا) من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
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وابلرغم من ان قانون التعديل اخلامس لسنة  2013قد وسع من اختصاصات حمكمة القضاء االداري
ليشمل القرارات واالوامر الفردية والتنظيمية اليت مل يعني مرجع للطعن فيها ,اال ان هناك مسألة مهمة جدا
تتعلق ابن اختصاص احملكمة ال يشمل دعاوى العقود االدارية ,وهذا االمر على خالف ما هو عليه احلال يف
فرنسا( )83ومصر( ,)84حيث خيتص كل من جملسي الدولة يف كال الدولتني ابملنازعات الناشئة عن هذه
العقود .لذا فإن االمر يف العراق يستدعي تدخال تشريعا ضروراي يف هذا املسألة.
ويف جمال محاية حقوق االفراد جتاه جتاوزات وانتهاكات االدارة فانه ميكن االشارة اىل بعض قرارات احملكمة يف
هذا الشأن .منها قرارها الذي قررت فيه ,بعد ان رفض االدارة االعرتاف للمدعي حبقه(( ,ابلزام املدعى
عليه اضافة لوظيفته ابحتساب اخلدمة السابقة لتعيني املدعي لالغراض كافة))( .)85ويف قرار آخر هلا قررت
احملكمة وحبق ((مشول املدعي بقانون مؤسسة السجناء السياسيني واحتساب فرتة سجنه من 1971/8/2
ولغاية  1972/6/26وذلك لتقدمي املدعي بينة شخصية تثب ادعاؤه السباب سياسية))( ,)86واييت هذا
القرار بعد ان حاول االدارة حرمانه من حقوق املدعي كسجني سياسي .وقررت احملكمة ذاهتا ((ابلزام
املدعى عليه اضافة لوظيفته بشمول املدعي بقانون تعويض املتضررين جراء العمليات احلربية واالخطاء
العسكرية والعمليات االرهابية بعد التأكد من موقفه امنيا))( ,)87وذلك بعد ان رفض االدارة املعنية مشوله
ابلقانون املذكور.

( ) 83يرجع الفضل اىل جملس الدولة الفرنسي يف اعتبار احكام العقود االدارية احكاما قضائية ,حبيث ان املنازعات املتعلقة ابلعقود االدارية جتد جماهلا يف
دعوى القضاء الكامل امام احملاكم االدارية ,ينظر /د.عبد الغين بسيوين ,والية القضاء االداري على اعمال االدارة  -قضاء االلغاء ,االسكندرية ,منشأة
املعارف ,1983 ,ص52؛ د .ماجد راغب احللو ,العقود االدارية والتحكيم ,بريوت ,الدار اجلامعية ,2000 ,ص  .7ومن انحية اخرى فان جملس الدولة
الفرنسي قد اجاز الطعن اباللغاء ابلقرارات االدارية السابقة على انعقاد العقد واليت تسهم يف ابرامه مثل قرارات جلان فحص العطاءات وجلان الب فيها
وقرارات اجراء املناقصات واملزايدات وارسائها على اساس ان هذه القرارات ال تعد من شروط العقد ذاته بل تعد مستقلة عنه ,ينظر /د .عبد الغين بسيوين,
املصدر السابق ,ص .52
( )84حيث خيتص جملس الدولة املصري ابلنظر بدعاوى العقود االدارية كعقود التوريد او االلتزام او االشغال العامة .وهذا ماميكن مالحظته من خالل
احكام حمكمة القضاء االداري املصرية منذ عام  ,1950ينظر /د .برهان زريق ,عقد االشغال العامة ,ط ,1بدون مكان نشر ,بال انشر ,2016 ,ص ,8
.34 ,24-23
( )85ينظر /قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /1422ق 2014/يف .2015/2/16
( )86ينظر /قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /154ق 2015/يف .2015/6/10
( )87ينظر /قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /70ق 2017/يف .2017/4/24
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الفرع الثالث :اختصاص حمكمة قضاء املوظفني:
ينحصر اختصاص حمكمة قضاء املوظفني ابالختصصاصات اليت كان خيتص هبا جملس االنضباط العام
واملتعلقة بشؤون املوظفني طبقا لعدة قوانني ,منها قانون جملس شورة الدولة رقم  65لسنة  1979املعدل,
وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة  1991املعدل ,وقانون اخلدمة املدنية رقم 24

لسنة  .)88(1960وطبقا لقانون التعديل اخلامس لسنة  2013لقانون جملس شورى الدولة( ,)89فإن
اختصاص حماكم قضاء املوظفني ينحصر يف نطاقني هامني ومها ( -1...النظر يف الدعاوى اليت يقيمها
املوظف على دوائر الدولة والقطاع العام يف احلقوق الناشئة عن قانون اخلدمة املدنية او القوانني او االنظمة
اليت حتكم العالقة بني املوظف وبني اجلهة اليت يعمل فيها -2 .النظر يف الدعاوى اليت يقيمها املوظف على
دوائر الدولة والقطاع العام للطعن يف العقوابت االنضباطية املنصوص عليها يف قانون انضباط موظفي الدولة
والقطاع العام رقم " "14لسنة  .)1991ويالحظ ابن احملكمة تستمد اختصاصها يف اجملال االول من قانون
اخلدمة املدنية رقنم  24لسنة  1960ابالضافة اىل التشريعات اليت تتضمن حقوقا للموظفني يف جمال

اخلدمة( . )90وهنا ينبغي االشارة اىل ان مصطلح دعوى اخلدمة املدنية يقصد به تلك الدعوى اليت يقيمها
املوظف على دوائر الدولة والقطاع العام فيما يتعلق ابحلقوق الناشئة عن قانون اخلدمة املدنية او القوانني او
االنظمة اليت حتكم العالقة بني املوظف وجهة عمله .وتتمثل هذه احلقوق ابلتعيني وإعادة التعيني والتثبي
على املالك والرواتب والعالوات والرتفيع والقدم واالجازات وغريها مما هو منصوص عليها يف قانون اخلدمة
املدنية سالف الذكر.
اما يف اجملال الثاين ,فإن احملكمة تستمد اختصاصها من نصوص قانون انضباط موظفي الدولة رقم  14لسنة
 1991املعدل .فاحملكمة متارس اختصاصها يف جمال العقوابت االنضباطية املفروضة على املوظف من خالل
الطعن املقدم من هذا االخري املعاقب إبحدى العقوابت االنضباطية املنصوص عليها يف القانون اعاله وهي :

( )88القانون صادر يف  1960/4/1ومنشور يف الوقائع العراقية ذي العدد  300يف .1960/6/2
( )89ينظر /املادة (/7اتسعا/أ) من قانون جملس شورى الدولة املعدل.
( )90ومن هذه القوانني على سبيل املثال ال احلصر ينظر /قانون خمصصات االيفاد والسفر رقم  38لسنة  1980املعدل ,الصادر يف  ,1980/3/3الوقائع
العراقية ذي العدد  2760يف  .1980 /3/3قانون العجز الصحي للموظفني رقم  11لسنة  1999يف  ,1999/5/24الوقائع العراقية ذي العدد 3775
يف  .1999/5/24قانون إعادة املفصولني السياسيني رقم  24لسنة  2005يف  ,2005/12/26الوقائع العراقية ذي العدد  4015يف .2005/12/26
قانون التقاعد املوحد رقم  9لسنة  2014يف  ,2014/1/1الوقائع العراقية ذي العدد  4314يف  .2014/3/10قانوين رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
رقم  22لسنة  2008واخلدمة اجلامعية رقم  23لسنة  2008يف  ,2008/5/4الوقائع العراقية ذي العدد  4074يف .2008/5/12
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لف النظر ,االنذار ,قطع الراتب ملدة التتجاوز عشرة اايم ,التوبيخ ,إنقاص الراتب ,تنزيل الدرجة ,الفصل,
العزل(.)91
ويف هذا الصدد البد من القول ابن املشرع العراقي وفقا لقانون التعديل اخلامس لسنة  2013لقانون جملس
شورى الدولة قد جارى الصواب عندما احل حمكمة (حماكم) قضاء املوظفني حمل جملس االنضباط العام,
ذلك الن طبيعة االختصاصات املنوطة ابجمللس امللغي تقتضي الضرورة ممارستها من قبل حماكم خمتصة شكال
وموضوعا يف هذا اجملال .ومما يضاف اىل حماسن هذا االحالل ايضا ان املشرع العراقي قد جعل اختصاص
حمكمة قضاء املوظفني يشمل احلقوق املدنية املنصوص عليها يف قانون اخلدمة املدنية اوالقوانني اواالنظمة اليت
حتكم العالقة بني املوظف وبني اجلهة اليت يعمل فيها ,ذلك الن هناك بعض الفئات من املوظفني ختضع
لقوانني وانظمة خاصة واليت انشأت حقوقا مل ينص عليها قانون اخلدمة املدنية واالنظمة الصادرة مبوجبه,
وهذا مما مل ينتبه اليه املشرع قبل صدور التعديل املشار اليه اعاله.
ودور حمكمة قضاء املوظفني يف انصاف املوظفني من قرارات االدارة اجملحفة ومحاية حقوقهم ازاء انتهاكات
وجتاوزات االدارة واساءة استعمال سلطتها يكاد يكون واضحا يف العديد من القرارات القضائية اليت اصدرهتا
احملكمة املذكورة .وميكن لنا ان نورد بعض االمثلة يف هذا اجملال .منها قرارها الذي قررت فيه أبن تكليف
املعرتض مبراقبة االمتحاانت عن طريق (الفايرب) ليس له سند من القانون حبيث ان اوامر التكليف جيب ان

تكون حتريرية ,وابلتايل فان احملكمة قررت الغاء عقوبة التوبيخ املفروضة عليه من االدارة( .)92ويف قرار رائع
للمحكمة ذاهتا يالحظ فيه محايتها للموظف من جتاوزات االدارة عليه فقررت الغاء عقوبة التوبيخ املفروضة
عليه من مكتب املفتش العام نظرا النه اليوجد سند من القانون خيول املفتش العام تشكيل اللجان
االنضباطية حبق موظفي الوزارة استنادا اىل قرار جملس الدولة رقم ( )77يف  2018/7/31واملتضمن املبدا
القانوين القاضي أبن ((اليوجد سند من القانون خيول املفتش العام تشكيل جلان حتقيقية وفق احكام قانون
انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )14لسنة  1991حبق موظفي الوزارة وفرض العقوابت
االنضباطية عليهم))(.)93
( )91ينظر /املادة ( )8من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة  1991املعدل.
( )92ينظر /قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /125ج 2019/يف  .2019/3/27وتؤكد احملكمة على توفر االسباب املوضوعية لفرض
عقوبة ما على املوظف ,لذا نالحظ ابن احملكمة تلغي قرار فرض العقوبة على املوظف لعدم توفر تلك االسباب ,ينظر /قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف
الدعوى رقم /85ج 2019/يف .2019/3/27
( )93ينظر /قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /452ج 2018/يف  .2018/12/9ويف قرار آخر هلا ضمن احملكمة محاية حق املوظف
ابحتساب شهادته احلاصل عليها بعلم وموافقة االدارة بعد ان رفض االخرية احتساهبا ,حيث قررت احملكمة ابلزام املدعى عليهما ابحتساب خمصصات
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اخلامتة
بعد ان انتهينا من حبثنا يف دور جملس الدولة العراقي يف محاية حقوق االفراد ,البد من اختتامه جبملة من
االستنتاجات والتوصيات اليت امثرها جهدان املتواضع ,واليت هتدف يف موضوعها اىل محاية حقوق االفراد يف
مواج هة االدارة.
 االستنتاجات : -1ان املشرع العراقي يف قانون رقم  71لسنة  2017قد حسنا فعل ابستبدال تسمية "جملس شورى الدولة"
بتسمية "جملس الدولة" اجلديد على غرار ذلك املنشأ يف فرنسا ومصر ,ذلك الن جملس الدولة اليتضمن فقط
الوظيفة االستشارية بل يتضمن ايضا تلك القضائية ,بينما توحي تسمية (جملس شورى الدولة) إبن مهمة
اجمللس هي استشارية صرفة .ولقد مت احالل هذه التسمية ليس فقط يف قانون جملس شورى الدولة املعدل,
بل يف مجيع التشريعات اليت فيها اشارة اىل جملس شورى الدولة .وعلى ذلك فان انشاء جملس الدولة العراقي
املستقل قد اهنى مشكلة التنظيم السيء للقضاء االداري يف العراقي ,هذه املشكلة اليت استمرت منذ عام
 1989ولغاية  .2017وابلتايل فقد ارسى نظاما قضائيا رصينا حلماية حقوق االفراد ضد جتاوزات االدارة
وانتهاكاهتا.
 -2ان القانون املذكور قام بفك ارتباط جملس الدولة العراقي هنائيا بوزارة العدل ,بعد ان كان سلفه جملس
شورى الدولة مرتبطا ارتباطا وثيقا هبا .وهذا ما يؤكد استقاللية جملس الدولة يف مباشرة مهمامه ,سواء اكان
االستشارية منها او القضائية ,وابلتايل تعزيز دوره يف محاية حقوق االفراد قبل االدارة وجتاوزاهتا.
 -3ابلنسبة للفقرة (رابعا) من املادة ( )6من قانون جملس شورى الدولة املعدل ,فان املشرع العراقي يف قانون
جملس الدولة لعام  2017قد استبعد سرايهنا على جملس الدولة وكأنه نص على الغائها ضمنيا ,وحسنا فعل
املشرع الن هذه الفقرة إبعتقادان ليس اال تكرارا للفقرة اخلامسة من املادة ذاهتا ,ال بل ان الفقرة االخرية
من العموم ما ميكنها من مشول الفقرة الرابعة ضمن احكامها القانونية .فنتاج إبداء الرأي يف مسألة قانونية
ماهو اال توضيح للحكم القانوين فيها ,وابلتايل فمن املمكن جدا ان تتضمن الفقرة اخلامسة الفقرة الرابعة بل
وتستوعبها ,وابلتايل فال داعي ابدا هلذا التكرار.

شهادة املاجستري للمدعية وذلك حلصوهلا على تلك الشهادة ضمن اختصاص عملها ومبوافقة االدارة ,ينظر /قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى
رقم /1177م 2013/يف .2014/12/30
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 -4مما يالحظ على التعديل اخلامس رقم  17لسنة  2013لقانون جملس شورى الدولة ابنه قد توىل زايدة
عدد املستشارين واملستشارين املساعدين يف اجمللس املذكور وابلتايل يف خلفه جملس الدولة مما يؤدي بال شك
اىل تسهيل اداء مهامه على حنو اكثر مرونة وفعالية ,وترصني احلماية اليت جيب تقريرها حلقوق االفراد يف
مواجهة االدارة.
 -5ان محاية حقوق االفراد تظهر بصورة جلية ايضا فيما يتعلق بعمل هيئة الرائسة يف جملس الدولة .ومنها
على وجه التحديد ما ختتص به اهليئة من تقدمي تقرير سنوي ,او كلما رأت ذلك ,اىل االمانة العامة جمللس
الوزراء يتضمن ما اظهرته االحكام او البحوث من نقص يف التشريع النافذ او غموض فيه او حاالت اساءة
استعمال السلطة م ن اي جهة من جهات االدارة او جتاوزها لسلطاهتا او اقرتاح إبعداد تشريع جديد.
وكذلك ما متكله اهليئة من امكانية اقرتاح تشكيل حماكم اخرى للقضاء االداري او قضاء املوظفني يف مراكز
احملافظات عند االقتضاء ,وهذا ابلتاكيد فيه ضمان واضح حلقوق االفراد يف مواجهة االدارة.
 -6يالحظ ابن قانون التعديل اخلامس لعام  2013قد حذف النص اخلاص ابهليئة املوسعة وحسنا فعل
املشرع ذلك ان النص القدمي يشري اىل ان اهليئة املوسعة تتألف من "هيئتني متخصصتني" ,يف حني ان النص
القانوين اخلاص ابهلئيات املتخصصة موجود وابالمكان الرجوع اليه وهو ابمكانه متاما ان يشمل هاتني اهليئتني
املتخصصتني ,وابلتايل فال داعي ابدا لورود نص مكرر وزائد خاص ابهليئة املوسعة.
 -6فيما يتعلق ابالستشارات ,البد من االشارة اىل ان اعمال جملس شورى الدولة (سلف جملس الدولة)
كان سرية ,اما حاليا فقد انتف صفة السرية وفقا لنص القانون املعدل يف عام  ,2013وهذا بال ادىن
شك مسلك حممود جدا للمشرع العراقي ملا يقتضيه طبيعة النظام الدميقراطي بعد التغيري السياسي لعام
.2003
 -7ا ن استحداث احملكمة االدارية العليا قد ساعد وبشكل كبري على حل مشكلة التداخل احلاصل بني
اختصاص القضاء االداري (اهليئة العامة سابقا) واختصاص القضاء الدستوري (احملكمة االحتادية العليا)
بشأن الطعن التمييزي يف قرارات حمكمة القضاء االداري.
 -8ان قانون التعديل اخلامس لسنة  2013لقانون جملس شورى الدولة قد وسع من اختصاص حمكمة
القضاء االداري ابلنسبة للطعون اجلائز تقدميها امام هذه احملكمة ,وهذا على خالف ما كان عليه احلال يف
قانون التعديل الثاين لسنة  1989الذي اخرج عددا من القرارات االدارية من سلطة واختصاص احملكمة
املذكورة.
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 -9ان املشرع العراقي وفقا لقانون التعديل اخلامس قد جارى الصواب عندما احل حمكمة (حماكم) قضاء
املوظفني حمل جملس االنضباط العام ,ذلك الن طبيعة االختصاصات املنوطة ابجمللس امللغي تقتضي الضرورة
ممارستها من قبل حماكم خمتصة شكال وموضوعا يف هذا اجملال .كذلك فإن املشرع العراقي قد جعل اختصاص
حمكمة قضاء املوظفني يشمل احلقوق املدنية املنصوص عليها يف قانون اخلدمة املدنية اوالقوانني اواالنظمة اليت
حتكم العالقة بني املوظ ف وبني اجلهة اليت يعمل فيها ,ذلك الن هناك بعض الفئات من املوظفني ختضع
لقوانني وانظمة خاصة واليت انشأت حقوقا مل ينص عليها قانون اخلدمة املدنية واالنظمة الصادرة مبوجبه,
وهذا مما مل ينتبه اليه املشرع قبل صدور قانون التعديل اخلامس لسنة .2013
 -10التعديل املذكور ايضا قد اجاز استحداث حماكم جديدة للقضاء االداري ولقضاء املوظفني يف مراكز
احملافظات ,على حنو يكفل سهولة عملية التقاضي االداري نظرا لبعد املسافة بني احملافظات.
 -11تبني لنا وبصورة وا ضحة الدور الكبري واالساسي الذي ميارسه القضاء االداري يف العراقي متمثال
مبحاكم جملس ا لدولة يف ضمان احلماية احلقيقية والفعالة حلقوق االفراد يف مواجهة انتهاكات االدارة
وجتاوزاهتا.
 التوصيات -1الن قانون رقم  71لسنة  2017املنشأ جمللس الدولة جاء مقتضبا وحميال لنصوص قانون جملس شورى
الدولة املعدل مما يؤدي اىل االرابك اللفظي والقانوين يف تطبيق االحكام القانونية ,لذلك ندعو املشرع العراقي
اىل الغاء قانون جملس شورى الدولة املعدل واالكتفاء بقانون متكامل جمللس الدولة ,كما هو احلال يف فرنسا
ومصر  ,منعا من تداخل املسميات او الرجوع اىل قانون قدمي وتعديالته مع وجود القانون احلايل النافذ,
وابلتايل لتسهيل تطبيق القانون احلايل.
 -2ندعوا املشرع العراقي اىل توسعة االختصاص القضائي جمللس الدولة وذلك من خالل جعل النظر يف
منازعات العقود االدارية من اختصاص اجمللس املذكور ,وذلك على غرار ما معمول به يف دول القضاء
املزدوج مثل فرنسا ومصر.
 -3ان تعيني رئيس جملس الدولة ونوابه واملستشارين واملستشارين املسساعدين يكون مبرسوم مجهوري بصورة
مباشرة وهذا ما قد يفتح الباب لتدخل السلطة التنفيذية يف امر التعيني فتمارس أتثرياهتا يف هذا اجملال ,لذلك
ندعوا املشرع العراقي اىل الغاء او تعديل هذه املادة حبيث يصبح تعيينهم بقرار قضائي حب  ,او مبرسوم
مجهوري ولكن بناءا على اقرتاح جملس القضاء االعلى.
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 -4ندعو املشرع العراقي اىل تفعيل نصوص قانون التعديل اخلامس لسنة  2013جمللس شورى الدولة
(كونه يسري على جملس الدولة حاليا) وذلك ابنشاء حماكم ادارية (حماكم قضاء اداري وحماكم قضاء
موظفني) يف مراكز احملافظات.
املصادر
اوال  :الكتب القانونية :
 -1د .برهان زريق ,عقد االشغال العامة ,ط ,1بدون مكان نشر ,بال انشر.2016 ,
 -2د .سليمان حممد الطماوي ,دروس يف القضاء االداري ,القاهرة ,دار الفكر العريب.1976 ,
 -3د.عبد الغين بسيوين ,والية القضاء االداري على اعمال االدارة  -قضاء االلغاء ,االسكندرية ,منشأة املعارف,
.1983
 -4د .ماجد راغب احللو ,العقود االدارية والتحكيم ,بريوت ,الدار اجلامعية.2000 ,
 -5د .حممد العبادي ,قضاء االلغاء ,ط ,1عمان ,دار الثقافة للنشر والتوزيع.1995 ,
 -6د .حممود خلف اجلبوري ,القضاء االداري يف العراق (وفق احدث التطورات التشريعية والقضائية) ,دار املرتضى ,بغداد,
.2014
 - 7د .جنيب خلف امحد و د .حممد علي جواد ,القضاء االداري ,ط ,3كلية القانون ,اجلامعة املستنصرية.2010 ,
 - 8د .وسام صبار العاين ,القضاء االداري ,ط ,1بغداد ,مكتبة السنهوري.2015 ,
اثنيا :الرسائل واالطاريح :
 -1حافظ هريدي ,اعمال السيادة يف القانون املصري املقارن ,رسالة دكتوراه ,ط ,1القاهرة ,مطبعة جلنة التأليف والرتمجة
والنشر.1952 ,

اثلثا  :البحوث :
 -1د .عصم عبد اجمليد ,اجلذور التارخيية للقضاء االداري املعاصر ,حبث منشور يف جملة احلقوق ,العددان (,)7,6
.2009
 -2غازي ابراهيم اجلنايب ,القضاء االداري يف العراق ,حبث منشور يف جملة التشريع والقضاء ,العدد .2009 ,4
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 -3د .حممد ماضي ,اختصاص جملس شورى الدولة يف صياغة مشروعات االنظمة والتعليمات واالنظمة الداخلية ,حبث
منشور يف جملة القانون والقضاء ,العدد .2015 ,18
رابعا  :القوانني :
 -1القانون االساسي العراقي لعام .1925
 -2قانون ديوان التدوين (تدوين القوانني) رقم  49لسنة  1933يف  ,1933/7/11الوقائع العراقية ذي العدد  1280يف
 ,1933/8/3جمموعة القوانني واالنظمة لسنة .1933
 -3قانون انضباط موظفي الدولة رقم  69لسنة  1936الصادر يف  ,1936/5/9الوقائع العراقية ذي العدد  1513يف
 ,1936/5/9جمموعة القوانني واالنظمة لسنة .1936
 -4قانون جملس شورى الدولة العراقي رقم  65لسنة  1979يف  ,1979/7/12الوقائع العراقية ذي العدد  2714يف
.1979/6/11
 - 5قانون خمصصات االيفاد والسفر رقم  38لسنة  1980املعدل ,الصادر يف  ,1980/3/3الوقائع العراقية ذي العدد
 2760يف 1980 /3/3
 -6قانون التعديل الثاين رقم  106لسنة  1989لقانون جملس شورى الدولة يف  ,1990/1/10الوقائع العراقية ذي العدد
 3285يف .1989/12/11
 -7قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام املعدل رقم  14لسنة  1991يف  ,1991/9/1الوقائع العراقية ذي العدد
 3356يف .1991/6/3
 -8قانون العجز الصحي للموظفني رقم  11لسنة  1999يف  ,1999/5/24الوقائع العراقية ذي العدد  3775يف
.1999/5/24
 -9قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة  ,2004الوقائع العراقية ذي العدد  3981لسنة  2004يف
.2003 /12/31
 -10قانون إعادة املفصولني السياسيني رقم  24لسنة  2005يف  ,2005/12/26الوقائع العراقية ذي العدد  4015يف
.2005/12/26
 -11قانون احملكمة االحتادية العليا العراقية رقم  30لسنة  2005يف  ,2005/1/1الوقائع العراقية ذي العدد  3996يف
.2005 /3/17
 -12دستور العراق لعام  ,2005الوقائع العراقية ذي العدد  4012يف .2005/12/28
 -13قانوين رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم  22لسنة  2008واخلدمة اجلامعية رقم  23لسنة  2008يف
 ,2008/5/4الوقائع العراقية ذي العدد  4074يف .2008/5/12
 -14قانون التعديل اخلامس رقم  17لسنة  2013لقانون جملس شورى الدولة يف  ,2013/7/29الوقائع العراقية ذي
العدد  4283يف .2013/7/29
 -15قانون التقاعد املوحد رقم  9لسنة  2014يف  ,2014/1/1الوقائع العراقية ذي العدد  4314يف .2014/3/10
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 - 16قانون جملس الدولة العراقي رقم  71لسنة  2017يف  ,2017/8/7الوقائع العراقية ذي العدد  4456يف
.2017/8/7
خامسا :القرارات االدارية حملاكم جملس الدولة العراقي

 -1قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /169قضاء اداري-متييز 2015/يف .2017/6/15
 -2قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /373قضاء اداري-متييز 2016/يف .2017/8/31
 -3قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /453قضاء اداري-متييز 2017/يف .2017/12/3
 -4قرار احملكمة االدارية العليا يف الدعوى رقم /460قضاء اداري-متييز 2016/يف .2017/2/9
 -5قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /703قضاء املوظفني-متييز 2015/يف .2017/4/6
 -6قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /938قضاء املوظفني-متييز 2015/يف .2017/8/24
 -7قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /883قضاء املوظفني-متييز 2015/يف .2017/6/22
 -8قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /798قضاء املوظفني-متييز 2019/يف .2019/4/4
 -9قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /67ج 2019/يف .2019/3/14
 -10قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /747قضاء اداري-متييز 2015/يف .2015/10/19
 -11قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /495ق 2016/يف .2017/5/8
 -12قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /1499ق 2015/يف .2016/1/20
 -13قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /111ق 2014/يف .2015/3/2
 -14قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /1205م 2017/يف .2017/7/27
 -15قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /615ق 2016/يف .2016/12/28
 -16قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /1406ج 2015/يف .2016/8/7
 -17قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /535م 2016/يف .2016/8/23
 -18قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/10يف .2017/2/1
 -19قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/14يف .2017/2/6
 -20قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/103يف .2017/8/28
 -21قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/111يف .2017/9/24
 -22قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/82يف .2017/7/19
 -23قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/79يف .2017/7/17
 -24قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/16يف .2017/2/26
 -25قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/25يف .2017/2/26
 -26قرار جملس الدولة رقم  2018/77يف .2018/7/31
 -27قرار جملس الدولة رقم  2018/83يف .2018/8/30
 -28قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/68يف .2017/5/28
 -29قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/28يف .2017/3/1
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 -30قرار جملس شورى الدولة رقم  2017/91يف .2017/8/1
 -31قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوتني رقم /537/536قضاء املوظفني–متييز 2016 /يف .2017/1/12
 -32قرار احملكمة االدارية العليا يف الصادر يف الدعوى رقم /548قضاء موظفني-متييز 2015/يف .2017/2/9
 -33قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /652قضاء املوظفني-متييز 2017/يف .2017/3/23
 -34قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /787قضاء املوظفني-متييز 2017/يف .2017/5/25
 -35قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /227قضاء اداري-متييز 2016/يف .2017/3/23
 -36قرار احملكمة االدارية العليا الصادر يف الدعوى رقم /251قضاء اداري-متييز /2015/يف .2017/6/8
 -37قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /1422ق 2014/يف .2015/2/16
 -38قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /154ق 2015/يف .2015/6/10
 -39قرار حمكمة القضاء االداري الصادر يف الدعوى رقم /70ق 2017/يف .2017/4/24
 -40قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /125ج 2019/يف .2019/3/27
 -41قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /452ج 2018/يف .2018/12/9
 -42قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /85ج 2019/يف .2019/3/27
 -43قرار حمكمة قضاء املوظفني الصادر يف الدعوى رقم /1177م 2013/يف .2014/12/30
سادسا :مواقع االنرتنت :

 -1موسوعة اجلزيرة-فضاء من املعرفة الرقمية ,-املوقع
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2017/1/8/
%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A

سابعا :املصادر االجنليزية :
1- S.J.AL-KADHEM, Constitutional and Administrative law, Baghdad,
law bookshop, without year.
اثمنا :املصادر الفرنسية :
1- Aurore Gaillet, Le Conseil d'Etat français: histoire d'une exportation
difficile en Europe, Revue française de droit administratif, Dalloz, 2013.
2- Jean-Marc Sauvé et autres, Le Conseil d'Etat et la justice administrative
en 2017, Paris, La documentation française, 2017.
3- Pierre DELVOLVE, Le Conseil d'Etat, Répertoire du contentieux
administratif, Dalloz, 2017.
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