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امللص
تنطلق فكرة البحث من موجبات كفالة حق السرعة يف حسم إجراءات الدعوى اإلدارية واليت
تستلزم مراعاة عنصر الزمن يف املنازعات اإلدارية الذي يعد أمرا غاية يف األمهية ألن البطء الشديد يف
إجراءات التقاضي قد جيعل من احلكم الصادر يف هناية الدعوى ال فائدة منه وذلك ملضي فرتة زمنية
طويلة بني رفع الدعوى واحلكم فيها .كما يتعني على الدولة أن تقوم بتنظيم حق القضاء ابلشكل الذي
جيعل منه قريب من املواطنني من الناحيتني اجلغرافية و الفنية ،مما يستلزم قيام القضاء إبصدار قراراته يف
مدد زمنية معقولة ألن من شان ذلك أن يسهم يف احلفاظ على حقوق ومصاحل األفراد اليت خيشى عليها
من الضياع كليا أو جزئيا من جراء فوات الوقت .ومن أجل تفصيل هذا املوضوع فإ ّن معاجلته جاءت
يف مبحثني ميكننا من خالهلما تقدمي رؤية قانونية قادرة اىل االرتقاء هبذا احلق اىل درجة متكن اجلميع من
احلصول عليه بيسر وسهولة مع ضمان السرعة يف حسم اخلصومة ،وعليه فإنّنا سنتناول يف املبحث
األول مفهوم حق السرعة يف إجراءات الدعوى االدارية من حيث بيان م ّدلول حق السرعة والتكريس
القانوين له ،وسنٌخصص املبحث الثاين لضماانت حق السرعة يف الدعوى االدارية.

Abstract
The idea of the research stems from the obligation to guarantee the right of
expeditious determination of the administrative proceedings, which requires taking
into account the element of time in administrative disputes, which is very important
because the very slow pace of litigation may make the judgment at the end of the
proceedings useless. Prosecution and judgment. The state must regulate the right of
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the judiciary in such a way as to make it close to the citizens, both geographically
and technically. This requires that the judiciary issue its decisions within a
reasonable period of time, as this will contribute to the preservation of the rights and
interests of individuals who are feared to be completely lost. Or partly due to time
lapse. In order to elaborate on this subject, its treatment came in two areas through
which we can present a legal vision capable of elevating this right to the extent that
everyone can obtain it easily and easily while ensuring speed in resolving the
dispute. In terms of the statement of the meaning of the right of speed and legal
dedication to him, and we will allocate the second section guarantees the right of
speed in the administrative proceedings.

املقدمة
يعد القضاء من األمور املقدسة عند كل األمم مهما بلغت درجتها رقيا أو احنطاطا ،وما رأينا وما
مسعنا عن أمة تركت أم ورها فوضى ،إذ اخلصومة من لوازم الطبيعة البشرية فلو مل يكن هناك وازع للقوي
قول ملزم يصدر عن
عن الضعيف الختل هذا النظام وعمت الفوضى ،فالقضاء هو( :قطع اخلصومة أو ٌ
والية عامة) أما القاضي فهو كل من يتوىل منصب القضاء وهو اصطالح يطلق على كل ٍ
قاض سواء
كان قاضيا يف كحكمة البداءة أو يف اكحمكمة اإلدارية أو يف كحكمة األحوال الشخصية أو كان قاضيا
للتحقيق أو اجلنح أو اجلناايت أو قاضيا يف كحكمة االستئناف أو التمييز ،وهو الذي ميسك امليزان بني
الطرفني فيحكم بينهما ابلعدل طبقا ألحكام القانون وعلى هذا األساس ال بد من أن يتسم القاضي
بصفات متيزه عن غريه من الناس وتؤهله هلذه املهمة واملسؤولية الصعبة ،ومن مث تفرض عليه واجبا متليه
عليه وظيفته وهدفه يف حتقيق العدل .ومن أهم واجبات القاضي الفصل يف القضااي املعروضة عليه ،فمن
حق األفراد مراجعة اكحماكم استعماال حلقهم يف التقاضي الذي يعرف أبنه :حق يتيح لكل فرد وقع
اعتداء على حق من حقوقه أن يلجأ إىل القضاء لرد ذلك االعتداء ،واالنتصاف لنفسه ممن ظلمه
وسلب حقوقه
مما يستلزم أن يكون القاضي على قدرة مهنية تسمح له ابلفصل العادل يف املنازعات املعروضة عليه الن
القضاء(علم وصنعة) فيجب أن يتوافر لدى القاضي قدر من العلم جبانب قدر من اخلربة العلمية تكسبه
املهارة يف ممارسة عمله ،وفقا ألصول فنية وتقاليد وقيم خاصة ،رسخت منذ األزل وتناقلها اخللف عن
السلف هبدف الوصول إىل احلق يف املنازعة املعروضة بسرعة وحسم ،الن القاضي العامل املتمكن
ب احلقيقة أبقصر الطرق ،أما الضعيف علما
يستطيع اجناز أكرب قدر من القضااي ،يصل فيها إىل لُ ّ
وخربة فأنه يتعثر يف ظلمات الوقائع أو دقائق القانون فال جيد مفرا من أتجيل قضاايه عجزا عن الفصل
فيها ،فترتاخى مسرية العدالة وحييق الظلم بدال من أن يسود العدل
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وأن من موجبات كفالة حق السرعة يف إجراءات الدعوى االدارية ضرورة مراعاة عنصر الزمن يف
املنازعات اإلدارية الذي يعد امرا غاية يف األمهية الن البطء الشديد يف إجراءات التقاضي قد جيعل من
احلكم الصادر يف هناية الدعوى ال فائدة منه ،وذلك ملضي فرتة زمنية طويلة بني رفع الدعوى واحلكم
فيها ،نظرا ملا يطرأ على القيم االقتصادية من تغيريات كما قد تنعدم فائدة احلكم إذا كان يتعلق
ابلشخصية واالعتبار وهذا يدعو إىل املطالبة ابلقضاء على بطء العدالة وهلذا السبب فانه يتوجب على
الدولة ان تقوم بتحديد مثن اللجوء اىل القضاء ابلشكل الذي ال جيعل منه وسيلة لتعجيز االفراد عن
القيام برفع دعواهم امام القضاء .كما يتعني على الدولة أن تقوم بتنظيم القضاء ابلشكل الذي جيعل منه
قريب من املواطنني من الناحيتني اجلغرافية و الفنية .ومن مث يتعني على القضاء ان يقوم إبصدار قراراته
يف مدد زمنية معقولة ألن من شان ذلك ان يسهم يف احلفاظ على حقوق ومصاحل االفراد اليت خيشى
عليها من الضياع كليا أو جزئيا من جراء فوات الوقت ،كما ان صدور القرارات القضائية يف مدد زمنية
معقولة من شأنه املسامهة يف تشجيع بقية االفراد على القيام ابلدعاوى امام القضاء من اجل محاية
حقوقهم.
وعلى هذا تنحصر إشكالية البحث يف بيان أسباب بطء اإلجراءات اخلاصة ابلدعاوى اإلدارية وبيان
املشاكل اليت تعرتض حتقيق العدالة القضائية ،واليت تتضاعف يوما بعد يوم ،من تعقيد اإلجراءات،
وزايدة يف الشكليات ،إىل احلد الذي أصبح فيه القانون غري قادر على محاية املصاحل بسبب اهلوة الكبرية
بني هذه األهداف ،وبني النتائج اليت حتققت على أرض الواقع ،األمر الذي دفع البعض من الفقهاء إىل
القول أبن العدالة وهي اليت تنصف اآلخرين قد أصبحت يف حاجة ملن ينصفها ،وكل ذلك يرجع إىل
عدم تطوير الوسائل الالزمة لتحقيق السرعة ،من خالل زايدة عدد اكحماكم والقضاة  ،مما يسهم يف حسم
الدعاوى اإلدارية خالل مدة كحددة.
ومن أجل تفصيل هذا املوضوع فإ ّن معاجلته جاءت يف مبحثني من خالهلا نستطيع أ ّن نٌسلط الضوء

على موضوع حق السرعة يف إجراءات الدعوى اإلدارية وذلك بتقدمي رؤية قانونية قادرة اىل االرتقاء هبذا
احلق اىل درجة متكن اجلميع من احلصول عليه بيسر وسهولة مع ضمان السرعة يف حسم اخلصومة،
وعليه فإنّنا سنتناول يف املبحث األول مفهوم حق السرعة يف إجراءات الدعوى اإلدارية من حيث
تعريف حق السرعة وبيان التكريس القانوين هلذا احلق ،وسنٌخصص املبحث الثاين لبيان ضماانت حق
السرعة يف إجراءات الدعوى اإلدارية وذلك على ثالثة مطالب نتناول يف املطلب األول كفالة تقريب
كحاكم القضاء اإلداري من املتقاضني ،وسنبني يف املطلب الثاين كفالة عدالة إدارية سريعة وفعالة.
وسنتطرق يف املطلب الثالث كفالة وجود إجراءات سهلة وميسرة للتقاضي أمام القضاء اإلداري،

وستنتهي هذه الدراسة خبامتة سنُضمنها ابرز النتائج والتوصيات اليت سنتوصل اليها يف هذا البحث.
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املبحث االول
مفهوم حق السرعة يف إجراءات الدعوى اإلدارية
يعد حق السرعة يف إجراءات الدعوى اإلدارية أمام جهة القضاء اإلداري مبثابة جوهر احلقوق وعنصرا
اساسيا من عناصر املواطنة ،كما أنه ميثل مؤشرا مهما ملكانة دولة القانون يف اجملتمع .ولغرض التوسع يف
مفهوم حق السرعة يف الدعوى اإلدارية بغية الوصول إىل حالة الفهم الدقيق ملعطيات هذا املوضوع
هبدف معاجلة البطء الذي يعرتي اإلجراءات اإلدارية ،عليه سنقسم هذا املبحث إىل مطالبني وذلك
على النحو اآليت:
املطلب األول
م ّدلول حق السرعة
من أهم موجبات كفالة حق اإلنسان يف التقاضي والذي كفلته الدساتري والقوانني هو سرعة الفصل يف
القضااي هذا احلق الذي كفله الدستور املصري بنص صريح وذلك يف املادة ( )68منه وهو ما يطلق
عليه بـ(التقريب الزمين) أي االقتصاد بقدر اإلمكان يف الزمن الذي تستغرقه اخلصومة أمام القضاء من
يوم عرضها حىت االنتهاء منها حبكم قطعي يف املوضوع ال معقب عليه و ال جمال للطعن فيه ،وكل ذلك
يستلزم وضع القواعد الكفيلة بسرعة الفصل يف اخلصومة حىت ال تتلكأ يف ساحة القضاء فيحيق الظلم
أبصحاهبا أو مبن يرهقه االسرتخاء القضائي ،بعجزه عن مواصلة املسرية يف ساحات اكحماكم فينصرف
عن دعواه لعدم قدرته على بذل املزيد من اجلهد البدين والنفسي بعد تكرار تردده على اكحمكمة وختبطه
ابإلجراءات واصطدامه بتعقيدات ال يقوى على حلها وال جيد هلا خمرجا ،فيؤثر السالمة ويعود مهيض
اجلن اح من املسرية القضائية وقد ترك حقه لتأكله اإلجراءات ،أو لينعم به خصم ال يستحقه ،وبذلك
()1
ينتصر الظلم ويضيع احلق وخيتل ميزان العدل.
وأن العدالة اإلدارية تقتضي ان تكون على مقربة من طالبيها ،سواء من حيث املكان أو الزمان ،كما
ينبغي أن تكون اجراءاهتا سهلة ميسرة ال عوائق فيها وال قيود عليها ،الن ممارسة احلق يف اللجوء اىل
القاضي االداري يتطلب قبل كل شيء وجود القضاء املنظم على النحو الذي ال جيد فيه املتقاضني
صعوابت من شاهنا احلد من نطاق تطبيقه .حيث ان الطريقة اليت من خالهلا يطبق القاضي االداري
بعض القيود االجرائية املتعلقة ابللجوء له ،سامهت بشكل كبري ابلتضييق من نطاق قبول الكثري من
 1د .أمحد عبد ا لوهاب أبو وردة السيد ،حق اإلنسان يف التقاضي بني مقتضيات االحرتام ومواطن اإلخالل (دراسة مقارنة) ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،2006 ،ص.112
694

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
الدعوى املرفوعة امامه كما هو احلال ابلنسبة لتطبيق قاعدة التظلم االداري الوجويب والتشدد يف
اجراءات قبول الدعوى .لذلك فينبغي ان يكون القاضي االداري قريبا جغرافيا وفنيا من املتقاضيني وهو
االمر الذي نفتقده يف العراق حيث ان القاضي االداري بعيد من الناحية اجلغرافية والفنية من املتقاضيني
والسبب وراء ذلك يعود اىل جمموعة من املعوقات اليت بعضها يتصل هبيكلية القضاء اإلداري والبعض
اآلخر منها يتعلق بطبيعة االجراءات والبطء يف حسم الدعاوى اإلدارية.
والسرعة يف إجراءات الدعوى مل تكن وليدة اليوم أو األمس القريب ،حيث أن االهتمام هبا كان منذ
زمن بعيد ،فقد شهدت التشريعات املختلفة صورا عديدة للسرعة يف إجراءات الدعوى اجلزائية ،فقد
()2
كانت السرعة وما زالت هدفا أمسى وضعه املشرعون نصب أعينهم عند تشريع القواعد اإلجرائية.
ومهما يكن فإن غالبية التشريعات جاءت خالية من نص قانوين يتضمن تعريفا للسرعة فمن الصعوبة
من وجهة نظرهم حتديد وقت زمين تتم فيه اكحماكمة ابعتباره يشكل املدة املعقولة يف القضااي كافة فبعض
()3
القضااي تتسم ابلتعقيد والبعض اآلخر يتسم ابلبساطة.
وابلرغم من عدم وضع تعريف حلق السرعة يف القوانني ،فان املشرع مهتم مبراعاة األسس اليت يقوم عليها
هذا احلق ،من خالل إخراج الدعوى من القيود الشكلية اليت تسبب أتخري حسمها لفرتات طويلة،
فبعد أن كانت هذه القيود ينظر إليها ابعتبارها ضماان فعاال من ضماانت العدالة ،أصبحت اآلن عائقا
()4
أمامها وجيب التغلب عليها ملواكبة التطورات الكبرية والفوارق بني هذا الزمن وذاك.
هلذا خضع تعريف حق السرعة الجتهادات خمتلفة ،فقد ذهب البعض يف تعريف حق السرعة :هو
ضرورة أن يتم إهناء اإلجراءات اجلزائية اليت تتخذ يف شان اجلرائم أبسرع وقت ممكن ،من دون اإلخالل
ابلضماانت اجلوهرية للمتهم الواردة يف التشريعات املعاصرة ،واهلادفة إىل ضمان احرتام حقوق اإلنسان
وحرايته األساسية ،فالسرعة ،ال جيوز أن تنطوي على انتقاص ،من الضماانت املقررة للمتهم وحلسن
سري العدالة اجلنائية)5( .ويف الوقت الذي يؤكد فيه الفقه على أمهية السرعة يف إجراءات الدعوى فالبد
من احرتام احلق يف التقاضي الذي ابت جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان ،األمر الذي يدفع إىل احرتام
()6
القانون والقائمني على متثيله.
 2د .عمر سامل ،حنو تيسيري اإلجراءات اجلنائية ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،1997 ،ص.3
 3د .غنام كحمد غنام ،حق املتهم يف كحاكمة سريعة ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص.21
4

د .عمر سامل ،مصدر سابق ،ص 6وما بعدها.

5

د .شريف سيد كامل ،احلق يف سرعة اإلجراءات اجلنائية ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،2005 ،ص.1

 6د .حامت بكار ،محاية حق املتهم يف كحاكمة عادلة ،ط ،1منشاة املعارف ،اإلسكندرية ،بدون سنة طبع ،ص.70
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وملعرفة تفاصيل ذلك البد من استعراض األصل التارخيي هلذا احلق .فاألصل التارخيي حلق السرعة يرجع
إىل (العهد األعظم) (املاجناكارات) يف بريطانيا عام ( )1215والذي ورد فيه(( :إننا لن ننكر على
إنسان حقه يف العدالة ،ولن نؤجل النظر يف القضااي)) .وكذلك إىل إعالن احلقوق لوالية فريجينيا
()7
األمريكية ،الصادر عام ( )1776الذي تضمن نصا صرحيا على احلق يف سرعة إجراءات اكحماكمة.
ومن األمور اجلديرة ابلذكر إن قانون (املرافعات املدنية) يعرف ما يسمى (ابلقضاء املستعجل) وقد نظم
املشرع أحكامه( ، )8يف حني خيلو قانون اإلجراءات اجلزائية من تنظيم كامل حلق السرعة ابلرغم من أمهية
السرعة يف النطاق اجلزائي أكثر مما هي عليه يف القضااي املدنية ،ملا يرتتب على عدم مراعاهتا من أضرار
()9
ابلغة للمجتمع واملتهم والضحية.
فاحلق يف اكحماكمة السريعة يقتضي كفالة سرعة الفصل يف القضااي فالسرعة ضرورية من أجل الوصول اىل
احلقيقية وحسن سري العدالة ،فمع مرور الزمن ميكن للحقيقة أن تتالشى وان البطء يف اإلجراءات قد
جيرد بعض األدلة من قيمتها كما هو احلال ابلنسبة للشهادة ،ويف هذا فإن أتخري الفصل يف الدعوى قد
يؤدي إىل عدم ترحيب الناس به إذ يتحول شعورهم بطول املدة إىل التعاطف مع رافع الدعوى ،لذلك
فإن أتخري الفصل يف الدعوى يستتبع مضارا حقيقية سواء من جانب القضاء وأعواهنم ،أو من جانب
10

الصاحل العام ،كما قد يولد أثرا سيئا يف سري العدالة.
ويف ضوء ما تقدم فإن املقصود يف حق السرعة هو السرعة يف اإلجراءات مبا يؤدي اىل الفصل يف
الدعوى يف مدة معقولة ،وهي بذلك ختتلف اختالفا عن التسرع او التعجل مع توفري الضماانت
11

القانونية حتقيقا ملبدأ املساواة ولضمان اكحماكمة املنصفة حتقيقا لسرعة الفصل يف الدعاوى.
وبعد أن استعرضنا تعريف حق السرعة على النحو السالف بيانه ،نقرتح تعريفا للسرعة يف إجراءات
الدعوى اإلدارية هو ضرورة إجناز إجراءات الدعوى اإلدارية ضمن مدة كحددة عن طريق تيسري وتبسيط
إجراءات التقاضي امام القضاء مبا يؤدي إىل سرعة الفصل يف القضااي مع مراعاة حتقيق التوازن بني

 7د .غنام كحمد غنام ،مصدر سابق ،ص 4وما بعدها.
 8أنظر :املواد من ( )150 – 141من قانون املرافعات املدنية العراقي رقم ( ) 83لسنة .1969
9

د .غنام كحمد غنام ،مصدر سابق ،ص  7و ما بعدها.

 10د .أمحد كحمد براك ،العقوبة الرضائية يف الشريعة اإلسالمية واألنظمة اإلجرائية املعاصرة (دراسة مقارنة) ،ط ،1بال اسم الناشر ،2010 ،ص
.310
 11د .أمحد كحمد براك ،مصدر سابق ،ص.60
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سرعة اإلجراءات وضماانت التقاضي ،ودعم الدور االجيايب للقاضي يف اهليمنة على الدعوى ليتمكن
من سرعة إجنازها والفصل فيها .مبا يسهم يف حتقيق اهلدف من إقامة الدعوى اإلدارية.
املطلب الثاين
التكريس القانوين حلق السرعة

ال ميكن القول كمبدأ عام بوجود أي حق من احلقوق موضوعيا كان او شخصيا إال من خالل تكريسه

قانونيا .لذلك فان حق السرعة يف الدعوى اإلدارية ال خيرج عن هذا املبدأ حيث مت االعرتاف بوجوده
يف ضوء االتفاقيات واالعالانت الدولية اوال (الفرع االول) ليتم بعد ذلك النص عليه يف التشريعات
الوطنية اثنيا (الفرع الثاين).
الفرع االول
حق السرعة يف االتفاقيات واإلعالانت الدولية

نصت االتفاقيات واإلعالانت الدولية على حق السرعة يف إجراءات الدعوى مبراحلها املختلفة ،ومن
هذه االتفاقيات( :العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية) الذي أقرته األمم املتحدة يف
 1966/12/19والذي يعترب معاهدة دولية ملزمة ،ملا يرتبه من التزامات قانونية على عاتق الدول
األطراف ،وحبكم ما يتسم به من طابع عملي ،حيث يعترب خطوة مهمة على الطريق الصحيح حلماية
حقوق اإلنسان على النطاق العاملي( )12وقد بدأ نفاذ هذا العهد يف  1976/2/23طبقا ملا قررته املادة
( )49منه .وقد تضمن نصوصا تتعلق بسرعة اإلجراءات إذ نصت املادة ( 14الفقرة  – 3 /ج) على
()13
ضرورة كحاكمة املتهم دون أتخري ال مربر له.
ومل يقتصر االهتمام حبق السرعة على النطاق العاملي فحسب( )14بل امتد اىل النطاق االقليمي حيث
جاءت االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان لعام  1950لتؤكد على هذا احلق من خالل املادة (/6
الفقرة )1أليت أوجبت إجراء اكحماكمة خالل وقت معقول.
كما أكدت االتفاقية األمريكية حلقوق االنسان لعام  1978على هذا احلق ابلقول( :إن لكل شخص
()15
احلق يف كحاكمة ،تتوافر فيها الضماانت الكافية وجتريها خالل وقت معلوم كحكمة خمتصة).
 12علي كحمد صاحل الدابس وعلي عليان أبو زيد ،حقوق اإلنسان وحرايته األساسية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2005 ،ص 60وما بعدها.
 13د .كحمود شريف بسيوين ،الدساتري العربية دراسة مقارنة مبعايري احلقوق الدستورية الدولية ،املعهد الدويل حلقوق اإلنسان ،جامعة دي بول،
شيكاغو ،ص 761وما بعدها.
 14د .كحمود شريف بسيوين ،مصدر سابق ،ص.728
 15د .كحمود أمحد طه ،اختصاص اكحماكم العسكرية جبرائم القانون العام ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،1994 ،ص.190
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وقد جاء عقد االتفاقيات الدولية آنفة الذكر نتيجة لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أكد
يف املادة ( )28على أن ((لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي دويل حتقق مبقتضاه احلقوق واحلرايت
()16

املنصوص عليها يف هذا اإلعالن)).
ومن مجلة احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (حق اإلنسان يف كحاكمة عادلة) واليت أكد
عليها يف صلب املادة ( )10منه ،إذ تعترب السرعة يف اجناز مراحل الدعوى اجلزائية ،داخلة ضمن مفهوم
()17
اكحماكمة العادلة.
مما تقدم يتضح أن للسرعة يف إجراءات الدعوى ،أمهية ابلغة ليس فقط يف نطاق القانون الداخلي ولكن
على نطاق القانون الدويل ،وهذا ما اتضح لنا من خالل نصوص االتفاقيات واإلعالانت العاملية واليت
تعلو على القانون الداخلي ،وتلزم الدول بتطبيق نصوصها وإال عرضت نفسها للمسؤولية الدولية.
الفرع الثاين
حق السرعة يف التشريع

املشرع الوطين يف أغلبية التشريعات على حتقيق السرعة يف فصل الدعوى ،مبا ال ينطوي على
عمد ّ
إهدار حلقوق الدفاع ،فأصبح الفصل يف الدعوى يف خالل مدة معقولة من احلقوق األساسية للمتهم،

لكونه يدخل يف حقه الدستوري يف كحاكمة عادلة وكحايدة )18(.ولإلحاطة هبذا املوضوع أكثر سنقسمه
على النحو اآليت:
أوالً :يف التشريع الفرنسي:

أن القانون اإلجرائي الفرنسي ،مل يكن حيوي نصوصا تتعلق حبق السرعة واليت هتدف إىل حتقيق اكحماكمة
خالل مدة معقولة ،وكان ذلك حىت وقت قريب ،وإدانة فرنسا من قبل اكحمكمة األوربية حلقوق
اإلنسان ،ملخالفتها مبدأ (املدة املعقولة) ،كل ذلك دفع بلجنة العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان إىل
وضع مبادئ أساسية وهذه املبادئ كانت مبثابة مبادئ توجيهية للمشرع الفرنسي وتتمثل يف (وجوب
اكحماكمة العادلة ،احرتام قرينة الرباءة ،سرعة اإلجراءات اجلزائية) مما دفع املشرع الفرنسي إىل سن قانون
(تدعيم قرينة الرباءة) وكان ذلك يف  15يونيه  2000مؤكدا فيه على حق السرعة يف اإلجراءات ،إذ
خصص فصل كامل يف هذا القانون لغرض توضيح القواعد اليت حتمي وتكفل السرعة يف اإلجراءات
عرب مراحل الدعوى املختلفة ،وذلك كله مراعاة من املشرع لاللتزامات الدولية املفروضة على فرنسا،
 16علي كحمد صاحل وعلي عليان كحمد أبو زيد ،مصدر سابق ،ص.61
 17د .خليفة كلندر ،ضماانت املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ،ص43وما بعدها.
 18د .أمحد كحمد براك ،مصدر سابق ،ص.59
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وذلك إلدانتها ألكثر من مرة من قبل اكحمكمة األوربية حلقوق اإلنسان ،ملخالفتها املادة السادسة من
()19
االتفاقية األوربية.
اثنياً :يف التشريع املصري:

مبدأ سرعة الفصل يف الدعاوى ،وضرورة وجود محاية سريعة للحق املعتدى عليه يعترب احد املبادئ
الدستورية اهلامة 20.هلذا فإن املشرع املصري قد قرر هذا املبدأ يف املادة ( )68من الدستور حيث تنص
على أن  ..تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من املتقاضني وسرعة الفصل يف الدعاوى "...وابلتايل

ابت هذا املبدأ ملزما لكل سلطات الدولة ،فهو ملزم للسلطة التشريعية ،وهي بصدد تنظيم جهات
القضاء أبن تنظمها بطريقة تكفل سرعة حصول املتقاضني على احلماية القضائية حلقوقهم .كذلك هو
ملزم للسلطة التنفيذية  ،يف أال تقف حائال بني املتقاضني وسرعة حصوهلم على حقوقهم ،سواء أتخرها
يف تقدمي املستندات اليت حتتاجها الدعاوى للفصل فيها ،أو تعطيل سري الدعاوى أبي طريقة كانت .
كذلك هو ملزم للقاضي الذي ينظر الدعاوى ،أبال يعطل سريها بدون أسباب تربره.
يظهر مما سبق ان التشريعات املختلفة للدول قد تبنت لسرعة اإلجراءات حتديد مدة كحددة إلجراء
معني ،لذلك فقد تبنت التشريعات ما اصطلح على تسميته ابملدة املعقولة اليت جيب الفصل ابلقضية
خالهلا ،وأن ضرورة الفصل يف الدعوى خالل مدة معقولة يستند إىل املعاهدات الدولية واىل نصوص
الدستور يف بعض الدول ،فقد نصت على هذا احلق الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة من االتفاقية
األوربية حلقوق اإلنسان بذكرها" أن لكل شخص احلق يف أن ُحياكم خالل مدة معقولة "...واملادة

التاسعة من العهد الدويل حلقوق اإلنسان يف فقرهتا الثالثة" على احلق يف أن يقدم املتهم يف أقل مدة
ممكنة إىل القضاء ،واحلق يف أن حياكم يف خالل مدة معقولة" ،ونص أيضا على هذا احلق الدستور
االمريكي يف التعديل السادس منه ،وعلى هذا قضت اكحمكمة العليا االمريكية يف عام  " 1976أن احلق
يف اكحماكمة السريعة يعترب حقا ذات ذا طبيعة خاصة  ،واليت حتقق املصلحة العامة يف نفس الوقت"
اثلثاً :يف التشريع العراقي:

من املعلوم أن العراق طرفا يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ومنها العهد الدويل للحقوق املدنية
والسياسية لعام  1966ومتاشيا مع نصوص العهد املذكور ،فقد صدر قانون إصالح النظام القانوين رقم

( )35لسنة  1977مؤكدا على السرعة يف حسم القضااي ابلقول(( :السرعة يف حسم القضااي بتقليص

 19د .شريف سيد كامل ،مصدر سابق ،ص 61وما بعدها.
 20د .كحمد كحمد عبد اللطيف ،قانون القضاء اإلداري ،الكتاب األول ،نظام القضاء اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2001 ،ص.43
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مدد التبليغ والطعن وتطوير أساليب التبليغ وهتيئة أجهزة ترتبط ابكحماكم مباشرة تقوم هبذه املهمة وإجياد
()21
وسائل فعالة حتول دون أتجيل اكحماكمات بال مربر)).
إال أن املشرع العراقي يف دستور  2005جاء خاليا من النص على حق املتهم يف اكحماكمة السريعة ،على
خالف قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية الصادر يف  2004/3/8فقد أوجد املشرع نصا صرحيا
()22
يؤكد على اكحماكمة السريعة ابلقول(( :إن احلق مبحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون)).
املبحث الثاين
ضماانت حق السرعة يف إجراءات الدعوى اإلدارية

ان اهلدف من وراء اقرار احلق يف اللجوء اىل القاضي االداري هو السماح للمتقاضني ابلطلب من
القاضي النظر يف مطالبهم .وهلذا السبب فانه يتوجب على الدولة ان تقوم بتحديد مثن اللجوء اىل

القضاء ابلشكل الذي ال جيعل منه وسيلة لتعجيز االفراد عن القيام برفع دعواهم امام القضاء .كما ان
على الدولة ان تقوم بتنظيم القضاء ابلشكل الذي جيعل منه قريب من املواطنني من الناحيتني اجلغرافية
و الفنية .مث ان على القضاء ان يقوم إبصدار قراراته يف مدد زمنية معقولة ألن من شان ذلك ان يسهم
يف احلفاظ على حقوق ومصاحل االفراد اليت خيشى عليها من الضياع كليا او جزئيا من جراء فوات
الوقت ،كما ان صدور القرارات القضائية يف مدد زمنية معقولة من شانه ايضا ان يساهم يف تشجيع
بقية االفراد على القيام ابلدعاوى امام القضاء من اجل محاية حقوقهم .وميثل هذا احلد االدىن من
الشروط االساسية ملمارسة حق اللجوء للقضاء االداري غري متوفرة يف العراق حيث جند ان هناك
جمموعة من املثبطات او الصعوابت املالية واهليكلية والزمنية.
ال يقتصر تقيد املشرع عند تنظيمه للقضاء اإلداري على كفالة االستقالل له ،وإمنا جيب عليه كذلك ان
يوفر حدا أدىن من ضماانت التقاضي للمتقاضني أمام هذا القضاء ،مبا يسمح بعدم إرهاق هؤالء
املتقاضني وهم بسبيل اقتضاء حقوقهم عن طريق هذا القضاء ،ويسمح كذلك ببث الثقة والطمائنية يف
نفوسهم ابلنسبة جلهة القضاء اليت سوف تنظر يف مظاملهم ،وكذلك يف االحكام اليت تصدر عنها.
وترجع هذه الضماانت يف أغلبها ،إىل نصوص ترد يف الدساتري تؤكد على ضرورة كفالة املشرع هلا وهو
بصدد تنظيم جهات القضاء .وحىت يف حالة عدم النص صراحة عليها يف الدساتري ،فإهنا تعترب من
متطلبات مبدأي استقالل السلطة القضائية وكفالة حق التقاضي اللذان حترض اغلب الدساتري على

 21راجع قانون إصالح النظام القانوين رقم  35لسنة .1977
 22أنظر :املادة ( /15الفقرة و ) من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة .2004
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التأكيد عليهما ،وعليه فإن هذه الضماانت تفرتض حىت يف حالة عدم النص عليها ،ذلك أهنا تعترب من
23
مكمالت حق التقاضي واستقالل السلطة القضائية.
وميكن القول ان هذه الضماانت تتمثل يف ضرورة أن تكون العدالة اإلدارية على مقربة من طالبيها،
سواء من انحية املكان أو الزمان عالوة على ذلك أن تكون إجراءاهتا سهلة ميسرة ال عوائق فيها وال
قيود عليها .ابإلضافة إىل ذلك فيجب أن يكون حق الدفاع مكفوال أمام القضاء اإلداري ،ويرتبط
بذلك ان يتم كفالة تعدد درجات التقاضي امام جهة القضاء اإلداري .والواقع أن هذه الضماانت من
السعة ،لذلك فسوف نقتصر على دراسة بعض هذه الضماانت الكفيلة بضمان حق السرعة يف
إجراءات الدعوى اإلدارية ،ويف ضوء ما تقدم سنقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب ،نتناول يف املطلب
األول كفالة تقريب كحاكم القضاء اإلداري من املتقاضني ،وسنبني يف املطلب الثاين كفالة عدالة إدارية
سريعة وفعالة .وسنتطرق يف املطلب الثالث كفالة وجود إجراءات سهلة وميسرة للتقاضي أمام القضاء
اإلداري وذلك على النحو اآليت:
املطلب االول
تقريب حماكم القضاء اإلداري من املتقاضني
يقصد ابلتقريب املكاين أن تتوزع كحاكم الدرجة القضائية الواحدة وتنتشر يف بقاع البلد ،ليكون يف
مكنة أي مواطن الوصول يف يسر إىل مقر اكحمكمة اليت حيتاج اليها أاي كانت درجتها يف السلم القضائي،
لكون البعد اجلغرايف للقضاء االداري عن املتقاضيني ميثل عامال اساسيا يف خلق الصعوابت املتعلقة
مبمارسة احلق يف اللجوء إىل القاضي االداري .وعلى الرغم من احلاجة لوجود عدة كحاكم للقضاء
اإلداري يف العراق ،جند أن وجود القضاء اإلداري كان وال يزال كحصورا يف العاصمة بغداد من خالل
كحكمة القضاء االداري وكحكمة قضاء املوظفني ابلرغم من االصالحات االخرية اليت جاء هبا قانون
التعديل اخلامس لقانون جملس شورى الدولة رقم  17لسنة  2013حيث اوجب انشاء كحاكم للقضاء
االداري وكحاكم لقضاء املوظفني فرعية يف عدد من اكحمافظات ،24وعلى الرغم ان ذلك مل يدخل حيز
التطبيق الفعلي اذ مل تستحدث هذه اكحماكم حىت يوم كتابة هذه االسطر ،فأن قناعتنا ان توجه املشرع
 23د .عبد الناصر علي عثمان ،استقالل القضاء اإلداري(دراسة مقارنة) ،دار النهضة العربية ،بال مكان النشر ،2007 ،ص.450
 24نصت املادة  7الفقرة اوال على تشكيل كحكمة للقضاء االداري وكحكمة لقضاء املوظفني برساسة انئب الرئيس لشؤون القضاء االداري او مستشار
وعضوين من املستشارين او املستشارين املساعد ينفي املناطق االتية -:
أ ـ املنطقة الشمالية وتشمل اكحمافظات نينوى وكركوك وصالح الدين ويكون مركزها يف مدينة املوصل.
ب ـ منطقة الوسط وتشمل كحافظات بغداد واالنبار و دايىل و واسط ويكون مركزها يف مدينة بغداد.
ج ـ منطقة الفرات االوسط وتشمل كحافظات كربالء والنجف واببل والقادسية ويكون مركزها يف احللة.
د ـ املنطقة اجلنوبية وتشمل كحافظات ذي قار واملثىن والبصرة و ميسان ويكون مركزها يف مدينة البصرة.
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هذا مل يكن كافيا كون حق اللجوء اىل القاضي االداري ال يتحقق اال أبنشاء كحاكم القضاء االداري يف
كحافظات العراق كافة ال سيما ان قانون جملس الدولة جييز ذلك ،25ان الوضع الثابت حاليا اننا جند ان
كحكمة القضاء اإلداري يف مقر وزارة العدل ببغداد بقيت اكحمكمة الوحيدة اليت أنشئت مبوجب قانون
جملس شورى الدولة اليت تتوىل النظر يف املنازعات اإلدارية ،كما جند ايضا أن كحكمة قضاء املوظفني
ومقرها ايضا يف بغداد اجلهة الوحيدة اليت كان على املوظفني أن يقصدوها لنظر املنازعات اليت حتصل
بينهما وبني اإلدارة ،فاذا الحظنا بعد املسافة عن بقية اكحمافظات واسلوب التعقيد الذي تتسم به
اجراءات التقاضي عادة مضافا إىل التكاليف املالية ملتابعة جلسات املرافعة املتكررة لنظر تلك
املنازعات ،يتبني وجود عقبات كثرية امام قدرة أصحاب الشأن على عرض مشاكلهم مع اإلدارة امام
انظار القضاء وبقاء الكثري من املظلومية واحلقوق املستلبة نتيجة عدم توسيع دائرة ممارسة الرقابة
القضائية على اعمال اإلدارة ،وهذه الصعوابت تعيق عمل القضاء االداري الذي ينبغي ان يكون يف
متناول مجيع االفراد أاي كانت اوضاعهم وآاي كان مكان سكناهم على اقليم الدولة .ولذلك فأن التقريب
املكاين فضال عن كونه أحد املوجبات املرتتبة على كفالة حق التقاضي فأنه يعد يف ذات الوقت واجبا
تفرضه العدالة التصاله بتحقيق املساواة يف ممارسة حق التقاضي يف نفس الوقت ،لذلك فأن كفالة حق
اللجوء إىل القضاء اإلداري يتطلب ضرورة تقريب جهات القضاء من املتقاضني إذ أن بعد املسافة بني
جهة القضاء واملتقاضني قد تقف عقبة يف سبيل ممارسة املتقاضني حلقهم يف اللجوء إىل القضاء.
وهذا االلزام مل يفرضه املشرع من ابب الرتف القضائي وإمنا استجابة للصرخات اليت تعالت بسبب بطء
العدالة وطول الزمن الذي تقطعه اخلصومة القضائية ،وال شك أن من أهم عوامل البطء يف التقاضي
يرجع إىل ازدايد عدد القضااي زايدة مل تواكبها زايدة مناسبة يف عدد القضاة ،فمن املؤكد أن التناسب
بني عدد القضااي وعدد القضاة قد حلق به الضرر .فضال عن أن هناك الكثري من املعوقات اإلدارية اليت
تعوق سرعة الفصل يف القضااي فمن أهم هذه املعوقات الفنية ،هي األسباب اليت تتصل ابلقاضي الذي
حيكم يف الدعوى واليت تقف عقبة يف طريق الوصول إىل سرعة الفصل يف القضااي ،هي حتميل القاضي
عدد كبري من القضااي يزيد عما يستطيع الفصل فيه إبتقان ،فيضطر إىل أتجيل القضااي ،أو اجنازها من
دون متحيص ،أو أن يتم تكليفه مبا يفوق قدرته الفنية ،إذا ظلت تلك القدرة منغلقة على نفسها ،ومل
يتم تغذيتها مبا ينميها لتكون قادرة على مواكبة ما يستجد من منازعات اليت تتعقد بتعقد احلياة
()26
وتطورها.
 .25انظر املادة(/7اثنيا) من قانون جملس شورى الدولة رقم  65لسنة  1979املعدل.
 26د .أمحد عبد الوهاب أبو وردة السيد ،مصدر سابق ،ص.113
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فضال عما تقدم فان زايدة عدد اكحماكم له دور كبري يف حتقيق سرعة الفصل يف القضااي ،ألنه خيفف من
عدد القضااي املعروضة على كل كحكمة ،فزايدة عدد اكحماكم تسهم مسامهة فاعلة يف سرعة حسم
القضااي ،إال أهنا يف الوقت نفسه ترتبط بزايدة عدد القضاة الالزم لتأهيل هذه اكحماكم عند إنشائها
للفصل يف القضااي ،هلذا فإن زايدة عدد القضاة واكحماكم سيسهم مسامهة فاعلة يف زايدة نسب حسم
الدعاوى اإلدارية.
وعلى هذا أن تكون كحاكم جهة القضاء اإلداري قريبة من كحل إقامة املتقاضني امامها ،حبيث ال
يتج شمون معاانة وخماطر السفر ،من اجل الوصول إليها .ومبدأ ضرورة تقريب جهات القضاء من
املتقاضني هو مبدأ من املبادئ الدستورية العامة يف التشريع املقارن .وقد حرص الدستور املصري الصادر
عام  1971على تقرير هذا املبدأ يف املادة ( )68منه ،حيث قررت" ...وتكفل الدولة تقريب جهات
القضاء من املتقاضني "...وابلتايل ابت قيدا على اجلهات املختصة إبنشاء اكحماكم أن تكفل تقريبها من
املتقاضيني  .والوقع أن مبدأ تقريب جهات القضاء من املتقاضني ابت ضرورة ُملحة مع ازدايد رقعة
الدولة ،مما يقتضي التوسع كذلك يف إنشاء كحاكم جديدة ،حبيث تكون العدالة قريبة من املتقاضني ويف
متناول أيديهم دون إرهاقهم.
ويالحظ من التوزيع اجلغرايف كحماكم القضاء اإلداري أنه يصعب القول أبن مبدأ تقريب جهات القضاء
من املتقاضني مت إعماله بصورة جدية ابلنسبة كحماكم جهة القضاء اإلداري  ،فإذا كان وجود اكحمكمة
اإلدارية العليا كمحكمة وحيدة مبدينة بغداد ،وتعقد جلساهتا فيها فقط ،له ما يربره يف كوهنا اكحمكمة
العليا يف جهة القضاء اإلداري ،وأن دورها مبثابة كحكمة التمييز يف جهة القضاء العادي ،فإننا ال نعتقد
وجود مربر لوجود كحكمة قضاء إداري يف بعض اكحمافظات وليس يف كل كحافظة ،مما يعين انه جيب
على املتقاضي الذي ال توجد كحكمة قضاء إداري يف كحافظته ،أن يتحمل عناء السفر وتكلفته يف كل
مرة حيتاج فيها لرفع دعواه ،أو متابعة جلسات نظرها .ويكفي أن ننظر يف ذلك حلال املتقاضني
القاطنني يف مناطق انئية يف مجيع احناء البالد فكم من الوقت واجلهد واملال ميكن أن يتحمله هؤالء حىت
ميكنهم الوصول إىل جهة القضاء اإلداري املختصة مبنازعاهتم.
وذات القول ينطبق على توزيع كحاكم قضاء املوظفني اجلغرايف بل انه مما يزيد االمر تعقيدا صعوبة بل إنه
مما يزيد األمر صعوبة ابلنسبة للمحاكم املذكورة آنفا أنه ال توجد إال كحكمة واحدة فعليا يف عموم البالد
مقرها ببغداد ،تتوىل النظر يف الدعاوى اليت يقيمها املوظف على دوائر الدولة والقطاع العام يف احلقوق
الناشئة عن قانتون اخلدمة املدنية أو القوانني أو االنظمة اليت حتكم العالقة بني املوظف وبني اجلهة اليت
يعمل فيها ،كذلك النظر يف الدعاوى اليت يقيمها املوظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن يف
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العقوابت االنضباطية املنصوص عليها يف قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )14لسنة
27
 1991املعدل.
وإذا كانت املقاربة تبدو هلا أمهيتها يف بعض األحيان ،فإننا جند ان التنظيم احلايل جمللس الدولة وجهات
القضاء اإلداري العامة يف فرنسا من انحية تقريب العدالة اإلدارية من املتقاضني ،يبدو أفضل حاال يف
فرنسا عنه يف مصر والعراق .فاكحماكم اإلدارية وهي صاحبة االختصاص العام بنظر املنازعات اإلدارية
طبقا ملرسوم عام  1953يبلغ عددها داخل فرنسا يف الوقت احلايل  27كحكمة موزعة على كل أقاليم
فرنسا ،عالوة على عدد آخر منها يوجد يف أقاليم ما وراء البحار 28.عالوة على ذلك فقد أنشأ املشرع
الفرنسي مبوجب قانون رقم  31ديسمرب  1987اكحماكم اإلدارية االستئنافية ،وذلك للنظر يف
االستئنافات اليت تقام على أحكام اكحماكم اإلدارية وعدد هذه اكحماكم مخس كحاكم تقع يف املدن اآلتية:
Paris, Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes.
وختتص كل كحكمة منها ابلنظر يف االستئنافات املقامة على أحكام جمموعة من اكحماكم اإلدارية.
ويف ضوء ما تقدم يتضح أن التوزيع اجلغرايف كحماكم جهة القضاء اإلداري يف العراق يف الوقت احلايل ،ال
حيقق تقريب جهات القضاء من املتقاضني ومن أجل تقريب العدالة اإلدارية للمتقاضني فإنه جيب عدم
االقتصار فعليا على كحكمة واحدة للقضاء اإلداري ،وإمنا يتم إنشاء كحكمة قضاء إداري يف كل كحافظة
يوجد فيها كحكمة استئناف يف جهة القضاء العادي.
ومن املعوقات األخرى اليت تقف أمام سرعة اإلجراءات يف الدعوى اإلدارية توزيع االختصاص ما بني
القضاء االداري والقضاء العادي يف النظام القانوين العراقي على درجة من التعقيد ،إضافة إىل أن
القضاء االداري مازال يعاين من الصعوابت املتعلقة بتبعيته جلهة القضاء العادي وكحدودية نطاق
اختصاصه مما يشكل عائقا أمام حتقيق سرعة اإلجراءات اخلاصة ابلدعاوى اإلدارية.
وعلى ذلك فان القاضي االداري عندان يف العراق ليس خمتصا بنظر مجيع املنازعات اليت تكون االدارة
طرفا فيها حيث ان اختصاصاته قد حددهتا نصوص قانون جملس الدولة بتعديالته واليت مت فيها اخراج
طائفة من االعمال اليت تقع يف صميم اختصاص القضاء االداري وأانطها ابختصاص القضاء العادي،
فقانون جملس الدولة املعدل جاء خاليا من النص على اختصاص كحكمة القضاء اإلداري مبنازعات
العقود اإلدارية الذ ي ميكن القول معه أن املشرع رغم التعديالت اليت أجريت على القانون قد ترك
االختصاصات املتعلقة مبنازعات العقود اإلدارية ،كما كان عليه احلال من قبل القضاء العادي ،ويف
 27املادة (/7اتسعا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )14لسنة  1991املعدل.
 28د .كحمد ماهر أبو العينني ،إجراءات الدعوى أمام كحاكم جملس الدولة ،اجلزء األول ،دار أبو اجملد للطباعة ،القاهرة ،2005 ،ص.154
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ذلك ذهبت اهليئة العامة جمللس شورى الدولة إىل أن الدعاوى املقامة بشأن تفسري العقود اإلدارية وما
ينجم عنها من خالف تكون من اختصاص كحكمة البداءة .29مع العلم أبن هذا النوع من العقود
يدخل يف اختصاص القضاء اإلداري يف الدول األخذة هبذا النوع من أنواع القضاء ،وحبق فأن هذا
األمر يستلزم دعوة املشرع إىل تعديل نص املادة (سابعا) مبا يؤمن اختصاص كحاكم القضاء اإلداري من
نظر هذه املنازعات ،فهذا النوع من العقود يتضمن شروط غري مألوفة يف نطاق القانون اخلاص وهذا ما
يتطلب اخضاعها إىل قضاء متخصص يف العمل اإلداري ،لكن مع ذلك فان وضع هذا املبدأ موضع
التطبيق ليس امرا سهال حيث اعترب يف بعض االحيان مصدرا لتأخري االجراءات او مصدرا إلنكار
العدالة عند رفض كل من القاضي االداري والقاضي العادي النظر يف احدى الدعاوى حبجة عدم
االختصاص ،لذلك ال بد اجياد معيار يتسم ابلدقة والوضح لبيان اختصاص كال من جهيت القضاء يف
العراق.
كما أن كحكمة القضاء اإلداري ال ختتص ابلنظر يف دعاوى التعويضات جلرب األضرار اليت قد تصيب
األفراد جراء القرارات اإلدارية غري املشروعة إذا رفعت هذه الدعاوى بصورة مستقلة عن طلب االلغاء،
أو إذا رفعت بعد حتصن القرار اإلداري بفوات مواعيد الطعن .فضال عن ذلك فأهنا ال تنظر ايضا يف
دعوى املسؤولية التقصريية اليت ترفع على جهة اإلدارة نتيجة ال عماهلا املادية اليت قد تسبب ضرر
لألفراد ويكون املختص بنظرها القضاء العادي ،وهذا مفهوم من نص املادة (/7اثنيا -د) الذي حصر
اختصاص اكحمكمة ابلنظر يف صحة األوامر والقرارات اإلدارية.
ويالحظ أن اآللية املتبعة يف حل التنازع بني القضاء االداري والقضاء العادي قد تعكس واقع االختالل
يف توزيع االختصاص بني القضائني .وفقا ملا قضت به املادة ( 7الفقرة اثنا عشر) انه ( اذا تنازع
اختصاص كحكمة القضاء االداري او كحكمة قضاء املوظفني مع اختصاص كحكمة مدنية فيعني املرجع
هيأة تسمى (هيأة تعيني املرجع ) قوامها ( )6ستة اعضاء (  )3ثالثة خيتارهم رئيس كحكمة التمييز
االحتادية من بني اعضاء اكحمكمة و ( )3ثالثة آخرون خيتارهم رئيس جملس شورى الدولة من بني اعضاء
اجمللس  ،وجتتمع اهليأة برساسة رئيس كحكمة التمييز االحتادية ويكون قرار اهليأة الصادر ابالتفاق او
ابألكثرية ابات وملزما ) .واملالحظ على هذه اهليئة املختصة حبل التنازع يف االختصاص عدم حيادتيها
حيث اعطى القانون أمر رساسة اهليئة لرئيس كحكمة التمييز كما اهنا تصدر قرارهتا ابالتفاق او
ابألكثرية ،وهذا ما خيل مببدأ استقالل اهليئة يف عملها ،وكان من االوىل أن يتوىل أعضائها انتخاب
الرئيس من بني األعضاء ،فضال عن هذا فأن حصول التنازع السليب بني القضائني اإلداري والعادي
 29قرار اهليئة العامة جمللس شورى الدولة بصفتها التميزية رقم /21إداري /متييز يف  ،2004/8/9صباح صادق جعفر االنباري ،قرارات وفتاوى جملس
شورى الدولة لعام  ،2004ص.407-406
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يتطلب عرض الدعوى على هيئة تعيني املرجع لتحديد اكحمكمة املختصة بنظر الدعوى 30وهبذا قضت
اهليئة العامة جمللس شورى الدولة يف الدعوى املرقمة /172انضباط /متييز يف  2006/7/3أن حصول
التنازع السليب بني جملس االنضباط العام وكحكمة العمل يتطلب عرض الدعوى على هيئة تعيني املرجع
لتحديد اكحمكمة املختصة بنظر الدعوى ألن هناك حالة تنازع يف االختصاص السليب.
مما تقدم فانه يبدو ضروراي من اجل تسهيل عملية اللجوء اىل القاضي املختص ضرورة ان ينظر القاضي
االداري يف الدعاوى املعروضة امامه خالل مدد زمنيه معقولة الن االفراط يف طول اجراءات التقاضي
يؤدي اىل عزوف الكثري من املتقاضني من اللجوء اليه.
املطلب الثاين
كفالة عدالة إدارية سريعة وفعالة
مبدأ سرعة الفصل يف الدعاوى ،وضرورة وجود محاية سريعة للحق املعتدى عليه يعترب احد املبادئ
الدستورية اهلامة 31.هلذا فإن املشرع املصري قد قرر هذا املبدأ يف املادة ( )68من الدستور حيث تنص
على أن  ..تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من املتقاضني وسرعة الفصل يف الدعاوى "...وابلتايل
ابت هذا املبدأ ملزما لكل سلطات الدولة ،فهو ملزم للسلطة التشريعية ،وهي بصدد تنظيم جهات
القضاء أبن تنظمها بطريقة تكفل سرعة حصول املتقاضني على احلماية القضائية حلقوقهم .كذلك هو
ملزم للسلطة التنفيذية ،يف أال تقف حائال بني املتقاضني وسرعة حصوهلم على حقوقهم ،سواء أتخرها
يف تقدمي املستندات اليت حتتاجها الدعاوى للفصل فيها ،أو تعطيل سري الدعاوى أبي طريقة كانت.
كذلك هو ملزم للقاضي الذي ينظر الدعاوى ،أبال يعطل سريها بدون أسباب تربره.
على أنه ليس معىن تقدمي عدالة إدارية سريعة املساس ابإلجراءات الضرورية اليت متثل ضماانت للتقاضي
ابلنسبة للمتقاضني ،فالسرعة املطلوبة هي اليت يتم التوفيق فيها بني هذه الضماانت وبني إعطاء احلماية
للحق املعتدى عليه أبقصى سرعة حبيث تفقد هذه احلماية قيمتها .فاحلق يف سرعة اكحماكمة ال يعين
32
تقويض بنياهنا ،من خالل اختصاراها واختزال إجراءاهتا مبا يفقدها ضماانهتا.
والواقع أن مشكلة بطء إجراءات التقاضي ،وعدم الفصل بسرعة يف الدعاوى هي مشكلة ال توجد يف
جهة القضاء اإلداري وحدها ،وإمنا تشاركها يف ذلك جهة القضاء العادي على أنه مما جيهل املشكلة
 30قرار اهليئة العامة جمللس شورى الدولة رقم  /172انضباط /متييز يف  ،2006/7/3صباح صادق جعفر االنباري مصدر سابق ،ص.358-357
 31د .كحمد كحمد عبد اللطيف ،مصدر سابق ،ص.43
 32حكم اكحمكمة الدستورية العليا الصادر جبلسة  1998/2/7يف القضية رقم  64لسنة  17قضائية دستورية جملة هيئة قضااي الدولة السنة الثانية
واألربعون العدد األول يناير – مارس  1998ص 120وما بعدها .نقال عن د .عبد الناصر علي عثمان ،مصدر سابق ،ص.460
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تكتسب أمهية أكثر من نطاق كحاكم جهة القضاء اإلداري أمران :أما األمر األول :أنه كان من املزااي
اليت يقول هبا الفقه لألخذ بنظام القضاء اإلداري ،سرعة الفصل يف الدعاوى امامه ،عما هو موجود
ابلنسبة للقضاء العادي ،وهذه امليزة أتيت يف رأي الفقه من سهولة ويسر اإلجراءات أمام القضاء
اإلداري واليت تنبع من قدرة القاضي اإلداري على توجيه إجراءات اخلصومة اإلدارية امامها دون تدخل
33
من اخلصوم ،ومن عدم االخذ بنظام الشطب املعروف امام القضاء العادي.
وعليه فإن تسلل بطء إجراءات التقاضي إىل جهة القضاء اإلداري ،قد يؤدي إىل التشكيك يف جدوى
نظام القضاء املزدوج.
أما األمر الثاين :أن طبيعة املنازعات اليت ينظرها القاضي اإلداري تقتضي يف اغلب االحوال السرعة يف
الفصل فيها وإال فقد احلكم الصادر فيها قيمته .وينطبق هذا األمر بصورة كبرية على دعاوى االلغاء.
وترتد مشكلة بطء إجراءات التقاضي امام القضاء اإلداري مبا خيل مببدأ كفالة عدالة إدارية سريعة
للمتقاضني لعدة أسباب لعل من ابرزها كثرة عدد القضااي اليت تقام أمام القضاء اإلداري
وهذا السبب يرتد لعدة أمور جمتمعة منها اتساع نشاط اإلدارة وتشعبه ،واحلماية القضائية اليت حيققها
نظام القضاء اإلداري للحقوق واحلرايت ،وتعنت جهات اإلدارة يف اعطاء أصحاب احلقوق حقوقهم،
وإسرافها يف إقامة الطعون واشكاالت اإلدارة يف تنفيذ األحكام ،وعدم جدوى الوسائل السابقة على
اللجوء للقضاء حلسم املنازعات يف التقليل من عدد القضااي اليت تقام أمام القضاء اإلداري .وللتغلب
على مشكلة بطء التقاضي امام كحاكم القضاء اإلداري فال بد من ازدايد أعداد القضاة اإلداريني وقد
ابت هذا األمر ضرورة مع ازدايد عدد القضااي بصورة كبرية ،مع قلة اعداد القضاة اإلداريني .ويكون
عالج ذلك عن طريق التوسع يف تعيني عدد أكرب من أعضاء اهليئات القضائية وأعضاء اهليئات
34
التدريسية يف اجلامعات كأعضاء يف جملس الدولة لغرض زايدة اعداد القضاة اإلداريني.
اما الصعوابت املتعلقة ابلعامل الزمين فأن حق اللجوء للقضاء االداري ال يهدف اىل االستماع ملطالب
املتقاضني فحسب ،بل يهدف ايضا اىل امكانية احلصول على قرار قضائي .ومن اجل حتقيق هذا
الغرض فان على القاضي من حيث املبدأ حتضري الدعوى قبل القيام إبصدار قراره فيها .والواقع ان هذا
املرحلة قد تستغرق فرتة زمنية طويلة بني اعداد الطعن وإصدار احلكم فيه ،وخالل هذه املرحلة يقوم
القاضي ابستخدام خمتلف الوسائل املتاحة له قانوان جلمع العناصر الضرورية ملساعدته يف اصدار احلكم
يف النزاع املعروض امامه .وحيث ان اجراءات التقاضي االدارية يتوىل القيام هبا القاضي االداري ،فان
33

د .كحسن خليل ،مبدأ املشروعية وتنظيم القضاء اإلداري ،اإلسكندرية ،مصر ،1996 ،ص.86

 34د .عبد الناصر علي عثمان ،مصدر سابق ،ص.462
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هذه اخلاصية يفرتض ان تسمح بتسريع االجراءات واتمني فعالية القضاء االداري غري ان احلال يف الواقع
ليس كذلك .فبشكل عام ،يالحظ ايضا ان املشرع مل حيدد مدد قانونية جيب على االدارة مراعاهتا يف
االجابة على ما يطلبه القاضي من اوراق او مستندات او بيان اسباب اصدار قراراهتا مما يعيق عمل
القاضي ،ويؤخر حسم القضية املعروضة امامة.
فضال عن هذا فأن انعدام وجود اجراءات القضاء املستعجل اخلاصة ابلطعن أمام القضاء االداري قد
اثر سلبا على عمل القاضي االداري حيث ان اإلجراءات املتبعة يف هذا اجملال هي تلك املنصوص
عليها يف قانون املرافعات املدنية رقم  83لسنة  1969والواردة يف املواد ( )153-150واليت ال
تتناسب مع تطور عمل القاضي االداري الذي اصبح يلعب دورا اساسيا يف جمال محاية احلقوق
واحلرايت االساسية كما هو احلال يف فرنسا من خالل اجراءات القضاء املستعجل اليت اوجدها املشرع
الفرنسي من خالل قانون  30حزيران  2001واليت مسحت للقاضي االداري ان يتدخل لوقف اي
35
انتهاك ألحد احلقوق واحلرايت االساسية خالل  48ساعة.
وابإلضافة لذلك فان قلة اعداد القضاة اليت تؤدي اىل زايدة االعباء امللقاة على عاتق القضاة املوجودين
يف اخلدمة .ويف هذا الشأن يرى الفقيه الفرنسي جان ماري بونتيه انه (صحيح ان االطالة يف بعض
االجراءات ضرورية من اجل حتقيق الدقة يف القضاء  ،لكن عندما تستغرق الدعوى مدد طويلة جدا
فان ذلك ال يكون مقبوال على االطالق).36
وبعد االنتهاء من مرحلة اعداد الدعوى يتم الدخول يف مرحلة اصدار احلكم اليت قد تستغرق هي
االخرى مددا طويلة جدا اذا ما اخذان بنظر االعتبار مدد الطعن متييزا اليت بفواهتا يعد احلكم ابات او
يتمكن ذو املصلحة خالهلا من الطعن حبكم اكحمكمة ،لذلك يقصد بسرعة الفصل يف املنازعات
(التقريب الزمين) اال قتصار بقدر االمكان يف الزمن الذي تستغرقه اخلصومة امام القضاء من يوم يبدأ
عرضها وحىت االنتهاء منها حبكم قطعي يف املوضوع ال معقب عليه والجمال للطعن فيه ويستلزم ذلك
وضع القواعد الكفيلة بسرعة الفصل يف اخلصومة حىت ال تتلكأ يف ساحة القضاء فيحل الظلم
أبصحاهبا أو مبن يعجزه املسرية يف ساحات اكحماكم ،فينصرف عن دعواه لعدم قدرته على بذل املزيد من

 35ملزيد من التفصيل ينظر يف :
ALhamidawi kamal, « Les procédures d’urgence, le juge administratif et la protection des
libertés fondamentales face à l’autorité administrative », Thèse en doctorat en droit public,
Université Lyon 2, 2009.
36
J.-M. Pontier, Contrôle et nouvelle protection en France, In administration et administrés
en Europe, AEAP, éd. CNRS, 1984, p. 47.
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اجلهد البدين والنفسي واملايل بعد تكرار تردده على اكحمكمة وختبطه يف اإلجراءات ،واصطدامه بتعقيدات
إدارية ال يقوى على حلها.
ومما ال شك فيه أن من أسباب البطء يف التقاضي ازدايد عدد املنازعات اإلدارية يف الوقت الذي مل
تواكبها زايدة مناسبة يف عدد القضاة ابلرغم من الزايدة اليت احدثها املشرع العراقي من خالل قانون
التعديل اخلامس لقانون جملس شورى الدولة رقم  17لسنة  2013يف عدد املستشارين واملستشارين
املساعدين واليت ال تعترب كافية واقل مم ا هو مطلوب يف ظل التطورات اليت يشهدها اجملتمع العراقي يف
اطار سعيه لبناء دولة القانون ،فضال عن ذلك فهناك العديد من املعوقات اإلدارية اليت تعيق سرعة
الفصل يف القضااي ،إضافة إىل القواعد اإلجرائية اليت تتطلب وقتا ال ميكن االستغناء عنها أو التخفيف
منها مبا يس مح إبنقاذ املنازعات اإلدارية من السقوط يف دوامة الرتاخي يف اجنازها اليت تعد هي األخرى
سببا رئيسيا من أسباب بطء التقاضي.
املطلب الثالث
كفالة وجود إجراءات سهلة وميسرة للتقاضي أمام القضاء اإلداري
يلتزم املشرع وهو بصدد تنظيم جهة القضاء اإلداري ،أبن يكفل للمتقاضني أمام هذا القضاء ،وجود
إجراءات سهلة وميسرة لنظر خصوماهتم أمامه .فال قيمة حلقوق وحرايت األفراد اليت تقررها التشريعات
أاي كانت قوهتا القانونية ما مل توجد محاية قضائية هلا وأن تنظم إجراءات يسلكها الفرد لطلب هذه
احلماية.
فقواعد اإلجراءات املنظمة لنظر الد عاوى أمام القضاء ،هي ضماانت لألفراد املتقاضني امام هذا
القضاء .إذ جتعلهم على علم مسبق ابخلطوات اليت سوف تسلكها خصومتهم منذ طرحها أمام القضاء
وحىت صدور حكم فيها .مما جينبهم عنصر املفاجأة يف إجراءات سريها ،وحيميهم يف ذات الوقت من
حتكم القاضي الذي ينظر خصوما هتم ،مما يكون له أكرب األثر يف بث الطمأنينة يف نفس املتقاضي جتاه
القاضي الذي ينظر دعواه .عالوة على ذلك فإن قواعد اإلجراءات هذه تبدو ذات قيمة ابلنسبة
للقاضي كذلك ،إذ متكنه من إدارة اخلصومة امامه بسهوله ويسر مما يساعده يف إجناز مهمته يف الفصل
فيها ،كذلك جتنبه اهتام اخلصوم له مما حيافظ على هيبته وحيدته يف مواجهتهم.
ويتري احلديث عن ضمانة وجود إجراءات سهلة وميسرة للتقاضي أمام القضاء اإلداري ،مشكلة عدم
وجود قانون إجراءات مستقل لنظر الدعاوى أمام جهة القضاء اإلداري ،كذلك يثري مشكلة وجود
بعض القيود والعوائق اإلجرائية ،اليت تنص عليها بعض التشريعات تؤدي عمال إىل عرقلة حق الفرد يف
اللجوء إىل القاضي اإلداري لطلب احلماية منه ،وعليه فإن املشرع ملقى عليه يف هذا الشأن التزامان،
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أحدمها إجيايب ،و اآلخر سليب ،أما اإلجيايب فهو ضرورة وضع قانون مستقل لتنظيم إجراءات التقاضي
أمام كحاكم القضاء اإلداري ،وأما السليب هو االمتناع عن وضع أي قيود او عوائق إجرائية حتد من
وظيفة القضاء اإلداري.
على الرغم من مرور أكثر من أربعون عاما على صدور قانون جملس الدولة رقم ( )65لسنة 1979
املعدل ،إال ان املشرع العراقي مل يضع حىت يومنا هذا قانوان مفصال ومستقال إبجراءات التقاضي امام
جهة القضاء اإلداري ،فقد نصت املادة (/7حادي عشر) من قانون جملس الدولة رقم ( )65بسنة
 1979املعدل على أن تسري أحكام قانون املرافعات املدنية رقم ( )83لسنة  1969وقانون االثبات
رقم ( )107لسنة  1979وقانون أصول اكحماكمات اجلزائية رقم ( )23لسنة  1971وقانون الرسوم
العدلية رقم ( )114لسنة  1981يف شأن اإلجراءات اليت تتبعها اكحمكمة اإلدارية العليا وكحكمة القضاء
اإلداري وكحكمة قضاء املوظفني فيما مل يرد فيه نص خاص يف هذا القانون.
وهبذا مل يصدر قانون مستقل بتنظيم إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري ،مما يعكس تقاعس املشرع
عن كفالة ضمانة هامة لألفراد املتقاضني أمام جهة القضاء اإلداري .ابلنظر إىل وجود بعض املربرات
37
تقتضي وجود إجراءات مستقلة لنظر اخلصومات أمام القضاء اإلداري ،فريى االجتاه الغالب يف الفقه
أن هناك عدة مربرات تقتضي استقالل القضاء اإلداري بقواعد وإجراءات ختتلف عن تلك القواعد
املقررة يف قانون املرافعات املدنية ،وقانون اإلجراءات اجلنائية وذلك على النحو اآليت:
 -1كون القاضي اإلداري يطبق قواعد القانون اإلداري على املنازعات اليت ينظرها.
فالواقع ان املنازعات اليت تنشأ بني جهة اإلدارة واألفراد ،واليت ينظرها القاضي اإلداري ،يطبق القاضي
عليها قواعد القانون اإلداري .وهذه القواعد ختتلف عن قواعد القانون اخلاص اليت تطبق على منازعات
األفراد فيما بينهم امام القضاء العادي .فإذا كانت قواعد القانون اخلاص رائدها املصلحة الفردية لطريف
العالقة ،وابلتايل حتاول قواعد هذا القانون املوازنة بني هذه املصاحل الفردية مبا حيقق العدالة بني األفراد،
فإننا جند ان قواعد القانون اإلداري تعاجل مصاحل عامة وابلتايل فإن رائدها هو مراعاة احتياجات العمل
اإلداري ومقتضيان حسن سري املرافق العامة حتقيقا للمصلحة العامة.
 -2اختالف طبيعة املنازعات اإلدارية عن املنازعات املدنية:

 37د .طعي مة اجلرف ،مدى التعارض بني طبيعة املنازعات اإلدارية وقواعد املرافعات املدنية – جملة جملس الدولة السنة السابعة  1956ص 287وما
بعدها .ود .مصطفى كمال وصفي ،أصول إجراءات القضاء اإلداري ،الكتاب الثاين ،مكتبة األجنلو املصرية ،1995 ،ص .16ود .ماجد راغب
احللو ،القضاء اإلداري ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1985 ،ص 251وما بعدها.
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فبينما تكون اخلصومة الناشئة عن تطبيق قواعد القانون اخلاص هي خصومة شخصية ،فإننا جند أن
اخلصومات الناشئة عن تطبيق قواعد القانون العام هي خصومات موضوعية ،ترمي إىل محاية الشرعية
وسيادة القانون .ونتيجة هلذا االختالف بني طبيعة املنازعات اإلدارية واملدنية  ،فإنه جيب أن توجد
إجراءات إدارية ابلشكل الذي يناسب الدعاوى املوضوعية ختتلف عن تلك اليت يطبقها القضاء العادي
38
على الدعاوى الشخصية.
 -3اختالف مراكز األطراف يف الدعوى اإلدارية عنها يف الدعوى املدنية:
فبينما جند أن مراكز أطراف الدعوى متساوية يف املنازعات املدنية ،فإننا جند التوازن خمتال بني أطراف
اخلصومات اإلدارية فاإلدارة بوصفها سلطة عامة هي احد اطراف اخلصومة  ،وهذا يؤدي إىل اختالل
يف مراكز أطراف الدعوى لصاحل جهة اإلدارة .يف هيمنة جهة اإلدارة على وسائل اإلثبات يف الدعوى
اإلدارية وذلك حبكم حيازهتا لألوراق واملستندات اإلدارية .لذلك يف متتع اإلدارة بسلطة إصدار القرارات
التنظيمية .فهي حتدد بواسطة هذه القرارات حقوقها والتزاماهتا قبل األفراد دون اللجوء للقضاء كما أن
39
قرارات اإلدارة مزودة بقرينة املشروعية حلني إثبات العكس.
ولعل ذلك االختالل يف مراكز أطراف اخلصومة اإلدارية لصاحل جهة اإلدارة ،من شانه أن يؤدي إىل
ضرورة وجود إجراءات خاصة ابلدعاوى اإلدارية.
 -4اختالف وظيفة ونظام القضاء اإلداري عم القضاء العادي:

إذا كان القاضي العادي ميلك وهو بصدد ممارسة وظيفته يف الفصل يف اخلصومات املدنية بني األفراد،
أن أيمر أحدهم أبداء شيء ما لآلخر .فإننا جند القاضي اإلداري وهو بصدد نظر الدعوى اإلدارية ال
يستطيع أن حيل كحل السلطة اإلدارية كقاعدة عامة يف ممارسة عمل من اختصاصاهتا .وإن كانت هناك
بعض االستثناءات على ذلك ،تتعلق إبلزام اإلدارة ابلوفاء مببالغ من املال يف بعض منازعات العقود
40

اإلدارية ،او بعض منازعات املوظفني ،إال أن هذه استثناء والقاعدة أن االستثناء ال جيوز التوسع فيه.
كل ما تقدم من شأنه ،أن يستتبع املغايرة بني اإلجراءات اليت تطبق أمام كحاكم جهة القضاء اإلداري
عن تلك املطبقة أمام كحاكم جهة القضاء العادي.

 38د .عاطف البنا ،الوسيط يف القضاء اإلداري ،ط ،2القاهرة ،1999 ،ص.139
 39د .أمحد كمال الدين موسى ،فكرة اإلثبات أمام القضاء اإلداري ،جملة جملس الدولة يف ثالثني عاما  1980-1950حبوث وتعليقات خمتارة
ص 492وما بعدها.
 40د .عبد الناصر علي عثمان ،مصدر سابق ،ص.484
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اخلامتة
بعد أن انتهينا من دراسة موضوع حق السرعة يف إجراءات الدعوى اإلدارية ،والذي ميثل ضمانة من
أهم ضماانت اكحماكمة العادلة ،وكما هو معروف يف هناية كل دراسة أهنا تتضمن مجلة من النتائج اليت مت
التوصل إليها واملقرتحات اليت خلصنا إليها.
أوالً :النتائج

 -1إن حق السرعة كان وال يزال كحل اهتمام القانون الدويل ،والقوانني الوطنية ،حيث كفلته العديد من
االتفاقيات واملواثيق الدولية ،كما نصت عليه التشريعات الداخلية ،بصورة صرحية وضمنية من دون أن
تتضمن تعريفا له ،وقد خلصنا إىل أنه اجناز إجراءات الدعوى اإلدارية ،ضمن املدة اكحمددة قانوان ،مبا

حيقق اهلدف من إقامة الدعوى ،على حنو يضمن املوازنة بني متطلبات حق الدفاع وحسم الدعوى يف
كحاكمة سريعة حترتم فيها كافة الضماانت األساسية له.
 -2إن البطء يف إجراءات الدعوى اإلدارية يرجع إىل أسباب عديدة من أمهها عدم مراعاة املشرع
العراقي ملبدا تقريب جهات القضاء من املتقاضني من خالل تنظيمه للقضاء اإلداري بواسطة القوانني
املتعاقبة واليت كان آخرها القانون رقم ( )17لسنة  ،2013إذ ظلت كحكمة القضاء اإلداري وحيدة منذ
نشأهتا ابلقانون رقم ( )106لسنة  1989حىت اآلن يف الوقت الذي تزايدت فيه إعداد القضااي زايدة
كبرية ،مما أثقل كاهل هذه اكحمكمة ،ال سيما واهنا تعد اكحمكمة ذات الوالية العامة ابلفصل يف املنازعات
اإلدارية واحلال نفسه ابلنسبة اىل كحكمة قضاء املوظفني.
 -3من أهم ضماانت حق السرعة يف االجراءات اإلدارية ان تكون العدالة اإلدارية على مقربة من
طالبيها ،سواء من حيث املكان أو الزمان ،كما ينبغي ان تكون اجراءاهتا سهلة ميسرة ال عوائق فيها
وال قيود عليها ،ألن ضمان حق السرعة يف إجراءات الدعوى اإلدارية يتطلب قبل كل شيء وجود
القضاء املنظم على النحو الذي ال جيد فيه املتقاضني صعوابت من شاهنا احلد من نطاق تطبيقه .حيث
ان الطريقة اليت من خالهلا يطبق القاضي االداري بعض القيود االجرائية املتعلقة ابللجوء له ،سامهت
بشكل كبري ابلتضييق من نطاق قبول الكثري من الدعوى املرفوعة امامه .لذلك فينبغي ان يكون
القاضي االداري قريبا جغرافيا وفنيا من املتقاضيني وهو االمر الذي نفتقده يف العراق حيث ان القاضي
االداري بعيد من الناحية اجلغرافية والفنية من املتقاضيني والسبب وراء ذلك يعود اىل جمموعة من
املعوقات اليت بعضها يتصل هبيكلية القضاء اإلداري والبعض اآلخر منها يتعلق بطبيعة االجراءات
والبطء يف حسم الدعاوى اإلدارية.
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 -4عدم التناسب الكمي بني حجم الدعاوى واعداد القضاة اذ يالحظ أن القضاء اإلداري العراقي
كان وما يزال يعاين نقصا كبريا يف عدد قضاته ،مما يستوجب استكمال هذا العجز ،اال انه ينبغي
التسليم أبن استكمال هذا العجز دفعة واحدة أو حىت يف مدة زمنية قصرية يكاد يكون من األمور
املستحيلة ،حىت مع توافر املوارد املالية الالزمة فالعمل القضائي يقتضي توافرا مستوى معني من الكفاية
ليس من امليسور تدبريه يف وقت قصري.
اثنياً :التوصيات

 -1ضرورة اإلسراع يف إصدار قانون اإلجراءات اخلاص ابلقضاء اإلداري يعىن بتنظيم إجراءات
التقاضي ،وذلك مبراعاة موجبات سرعة الفصل يف القضااي ووضع هذا املبد موضع التنفيذ عن طريق
تيسري وتبسيط إجراءات التقاضي امام القضاء مبا يؤدي إىل سرعة الفصل يف القضااي مع مراعاة حتقيق

التوازن بني سرعة اإلجراءات وضماانت التقاضي.
 -2ضرورة إعادة النظر يف التوزيع اجلغرايف كحماكم القضاء اإلداري ،حبيث يتم كفالة تقريب العدالة
اإلدارية من املتقاضني ،ونقرتح يف هذا الشأن إنشاء كحكمة قضاء إداري يف كل كحافظة يوجد فيها
كحكمة استئناف احتادية يف إطار القضاء العادي.
 -3كحاولة القضاء على مشكلة بطء إجراءات التقاضي امام كحاكم القضاء اإلداري ،وذلك عن طريق
إلغاء معوقات التقاضي من خالل تيسري وتبسيط إجراءات التقاضي أمام القضاء مبا يؤدي إىل سرعة
الفصل يف القضااي مع مراعاة حتقيق التوازن بني سرعة اإلجراءات وضماانت التقاضي ،ودعم الدور
االجيايب للقاضي يف اهليمنة على الدعوى ليتمكن من سرعة إجنازها والفصل فيها .فضال عن تبين
اجراءات القضاء املستعجل اخلاصة يف املناعات اإلدارية حلسم كثري من الدعاوى اإلدارية املتعلقة
مبصاحل األفراد اليت ال حتتمل التأخري مبا يؤدي إىل حتقيق العدالة الناجزة.
املصادر
أوالً :الكتب القانونية
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د .غنام كحمد غنام ،حق املتهم يف كحاكمة سريعة ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة.
د .شريف سيد كامل ،احلق يف سرعة اإلجراءات اجلنائية ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة.2005 ،
د .حامت بكار ،محاية حق املتهم يف كحاكمة عادلة ،ط ،1منشاة املعارف ،اإلسكندرية ،بدون سنة طبع.
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