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ملخص البحث
يعددا الا دااد اي ادف منددظ مددا يخددد رهددمديي مبددارد ريردداف تاريددد اشن داا مددا هددمديي الراددا رالالبلاددا رلةددا ا دالاااد ا عددمم ت الام ت اددد
رمح مياليم رعام ا س حباتق اشنداا رارتااميدم رعدام ا ردممل ادم ااقا الام ت ادد الدت هامملدت را دالاات نادا اادق ال ادى رالاددم علد مبدا
عام درعاد الااادات اي اديد ) رلاا إن مبادت اي ادة قاادا غري ماارع معابم اعاب ررام ما عاتب ا اارعاد ،نم ى جيا الاااد اي ادف
ما مب الى اي اديد ريرحاد اى إىل درد اال عاام.
رالاااد اي ادف ا رعام هت قل قااد ياتن ناى العاب عل درد ررامد رتاث ي اا مبد الى اي اديدد .ممهادد البحدث هدت هردلاء الددت علد
الادميم ا العلاد ام عاام الااادات اي اديدد رهعدا ا ادا ت الرمادد عدا هدظ ايدمالت رهامدا ا ادالد البحثادد هردلاء الددت علد عداة
هردمالالت رايرمادد عريدم ،هددت هعايدا الادااد اي ادف ا رعددام نايدم رقددمل را عددمد الرمادد عدا ا عدداام الادااد اي ادف رمتقدا الادددم اي ادف
العااقي ما مرملد ا عاام الااادات اي اديد؟
ختاللا مرألد الاااد اال ادف ختاللا عا غريهم ما ا رمئل اشخاى قمم هدت ايدميف مبدحد الاداادات اال اديدد رهداعااليم  ،نحردب الالعايدا
الامئق للاااد اي ادف نإن إدا ة اي ادة هعا هي العرصا الائاري لترت الاااد اي ادف.

 - 1دكتوراه في القانوف اإلداري  /تعمل في المديرية العامة لتربية ديالى
 - 2ماجستير في القانوف اإلداري  /يعمل في المديرية العامة لتربية ديالى
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 محمد حميد عمي.م.م

 ذكرى عباس عمي.د.م

رلاا هبني ن الاااد اي ادف ياتن مرعاممً إذا الا عام ماارعاالى رتااً ما اجلرممد ي اا مب د الاااد اي ادف رجيعلى رجا عمل مم ف ال
 رهت د ف اه ق ناى العايا ما ال اى رالادم اي ادف العااق رغري ما الاريف العاااد الظيا د را ى إذا مم،يالمالق م للااادات ما امالامزات
. همب العمل اي ادف عاب ررام ما عاتب عام مبحد الاااد قم ت مً ناالعني اعالبمد قااد مرعام دغم ررت قاااد إ ادف
العدااق رعدا مدا

ر ها م ايل ا عمد الت هاهب علي ا عاام الاااد اي ادف رمتقدا الاددم اي ادف العااقدي رهبدني لردم ان الامددي اي ادف
. الالاايعمت ا امد د اشخاى ال مياا اني مبتديت الااادات مرعامد الترت رهلك ا عارمد
 الاااد ا رعام،  الاااد اال ادف:الكلمات المفتاحية
Abstract:

The Administrative Decision shall be effective from the moment and date of its issuance and shall be
applicable to individuals from the date of publication and notification and for the purpose of the
stability of legal transactions and their protection and not to prejudice the rights of individuals and
respect them and not to prejudice the legal centers that have been integrated and settled. A defective
project with a huge defect of the disadvantages of legality, it strips the administrative decision of
administrative status and descends to the point of absence.
administrative decision is not every decision where the defect is a serious degree where it loses its
administrative status. The problem of research is to highlight the issues related to the lack of
administrative decisions and the multiplicity of problems resulting from these cases. The problem of
research is to highlight several questions and answer them, namely the definition of the
administrative decision and the lack of justice and the effects of the lack of administrative decision
and the position of the Iraqi administrative judiciary on the issue of lack of resolutions
Administrative?
The issue of the administrative decision differs from other issues, as is the case with the validity and
legality of administrative decisions. According to the common definition of administrative decision,
the will of the administration is the main element of the administrative decision.
administrative decision shall be non-existent if it is considered to be illegal. A degree of greatness is
lost as a matter of administrative decision and makes it merely a material act that does not enjoy the
privileges of the decisions. This is an opinion in which many jurisprudence and administrative
judiciary in Iraq and other Arab countries agreed that if the administrative work A serious defect of
the defects of the illegality of the decision by law should be considered null and void, despite its
existence as an administrative decision.
the implications of the lack of administrative decision and the position of the Iraqi administrative
judiciary, and we found that the administrative judge in Iraq and a number of other comparative
legislation does not distinguish between the decisions of non-existent and non-existent decisions
key word: administrative decision
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تُشكل القرارات اإلدارية التي تصدرىا السلطة اإلدارية أحد أبرز الوسائل القانونية التي تُباشر بها اإلدارة نشاطها الهادؼ إلى تحقيق
المصلحة العامة ،كما تُمثل أحد األدوات التي تستخدمها السلطة اإلداريػة فػي التعبيػر عػ إرادتهػا ابتغػا المصػلحة العامػة ،ريػر أنػو
يتعػػي عليهػػا عنػػد إصػػدارىا لمثػػل ىػػأه القػػرارات أف تلتػػةـ مبػػدأ المشػػروعية وأال تعرضػػق قراراتهػػا للطعػ فيهػػا أمػػاـ القًػػا إلغػػا اً أو

تعويًاً أو كليهما معاً.
وتتنوع القرارات اإلدارية إلى عدة أنواع حسػب الوجهػة التػي يُنظػر منهػا إلػى القػرار ،وبػالنظر إلػى العموميػة والترريػد تُوجػد القػرارات

الفرديػػة والقػػرارات التنظيميػػة أو الالئحيػػة ،ومػ حيػػث الرقابػػة القًػػائية ىنػػاؾ قػػرارات اإلدارة وأعمػػاؿ السػػيادة ،ومػ ناحيػػة المصػػدر

تُوجػػد القػػرارات الرمهوريػػة ،وقػػرارات مرل ػ

الػػوزرا  ،والقػػرارات الوزاريػػة ،وقػػرارات اإلدارات الالمركةيػػة كالمحافظػػات والهي ػػات

العامة ،وكألك قرارات اإلدارات الفرعية للسلطة المركةية.
وعلي الررم م وجود أحكاـ عامة للقرارات اإلداريػة فرديػة كانػق أـ تنظيميػة ،فػضف بعػ

األحكػاـ تختلػف حسػب طبيعػة القػرارات

الفردية أو التنظيمية ،وم ىأه األحكاـ ما يتعلق ببد سرياف القرار في حق األفراد  ،فالقرار الفردي يُنفأ فػي حػق الفػرد مػ تػاري

إعالنو بينما يسري القرار التنظيمي م تاري نشره ،وذلك كقاعدة عامة ،ومنها ما يتعلق بضمكاف إلغا القرار اإلداري فالالئحة يمك

دائماً إلغاؤىا دوف جواز االحتراج بالحقوؽ المكتسبة ،أما القرار الفردي فال يروز إلغػاؤه إال فػي األحػواؿ التػي يحػددىا القػانوف ،
وقد يُعلق تطبيق القانوف علي صدور القرارات الالئحية الالزمة لتنفيأه ولي

األمر كألك بالنسبة للقرارات الفردية .

وتختلف مسألة انعداـ القرارات اإلدارية ع مسألة صحة القرارات اإلدارية وشرعيتها فوفقاً للتعريف المتداوؿ للقرار اإلداري فضرادة
اإلدارة تعتبر ىي العامل الوحيد لوجود القرار اإلداري  ،أما العوامل األخرى فهي ذات عالقػة بصػحة القػرار اإلداري ولػي

وجػوده،

وىػػىا الشػػكل والمحػػل والغايػػة واالختصػػاص والسػػببش ،فػػضذا شػػاه أي ػاً مػ ىػػأه العناصػػر عيػػب مػػا فػػضف القػػرار اإلداري يكػػوف ريػػر

صحيح رير أنها ال تؤثر في وجوده  ،ووفقاً لهأا التمييػة بػي مرتبتػي بطػالف القػرار اإلداري فقػد تمػق معالرػة النتػائج المترتبػة علػي
ىأه التفرقة بي القرار المشوه والقرار ال ُمنعدـ.
جدير بالأكر أف موضػوع انعػداـ القػرار اإلداري بػات يحتػل أىميػة كبيػرة فػي علػم القػانوف اإلداري والقًػا والفقػو اإلداريػي وألجػل
اإلحاطة بكل جوانب الموضوع ولدواعي المنطق في البحث العلمي البد علينا م عدـ الخوض مباشرة في صلب موضوع البحػث
بل نستهلها بتعريف القرار اإلداري  ،ونشير إلى عالقة القرارات اإلداريػة بالمشػروعية وذلػك كمػدخل أساسػي لتوضػيح كيفيػة انعػداـ
القرار اإلداري وذلك في نبحث أوؿ  ،وم ثم نعرج مباشرة علي معالرة القرار اإلداري المنعدـ بتوضيح مفهوـ ىأا القرار المنعدـ
 ،وتوضيح وسائل مشروعية ىأا القرار المنعدـ لنشير بعد ذلك إلى ما يرب فعلو فقهاً وقًا اً تراه القرار اإلداري المنعدـ .
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وحتػػي تكتمػػل جميػػع عناصػػر بحثنػػا فقػػد أثرنػػا أف نشػػير إلػػى اآلثػػار المترتبػػة علػػي انعػػداـ القػػرار اإلداري بتوضػػيح ىػػأه اآلثػػار وعػػرض
األحكاـ ذات العالقة بانعداـ القرار اإلداري وم ثم نختتم ىأا البحث بالنتائج التي توصلنا مع تقديم عدد م التوصيات لوضػعها
بي يدي المشرعي لكي تكوف ذات فائدة وىو ما نتمناه م المولي عة وجل.
إهاملاد البحث:
لقد ازداد توضيح ما يحدث م القًايا ذات العالقة بالقرارات اإلدارية وخاصػة فػي نطػاؽ انعػداـ القػرارات اإلداريػة ،ولػأا تعػددت
المشك الت الناجمة ع مثل ىأه الحاالت والقًايا التي أثيرت بصدد صحة ونفاذ القرارات اإلدارية ومشروعيتها ،وتلك المنعدمػة
تكم المشكلة البحثية في تعريف القرار اإلداري المنعدـ نتيرة ألحكػاـ القًػا
وفقاً ألحكاـ القًا اإلداري في العراؽ ،وم ثم ُ
اإلداري ،وتحديد اآلثار الناش ة ع انعداـ القرار اإلداري ،ويمك عرض المشػكلة البحثيػة فػي صػيغة عػدد مػ التسػاؤالت البحثيػة
نعرضها علي النحو التالي:
ما ىو تعريف القرار اإلداري المنعدـ فقهاً وقًا ً؟
ما ىي اآلثار الناجمة ع انعداـ القرار اإلداري؟
ما ىو موقف القًا اإلداري العراقي م مسألة انعداـ القرارات اإلدارية؟
اهلاف ما البحث :
يهدؼ ىأا البحث إلى تحقيق األىداؼ التالية:

1ش التعرؼ علي مفهوـ القرار اإلداري المعدوـ فقها وقًا ا
2ش عرض اآلثار التي تترتب علي انعداـ القرار اإلداري

3ش تحليل مدي مشروعية القرار اإلداري المنعدـ وموقف القًا العراقي والمقارف منو
مريج البحث :

اعتمدنا في ىأا البحث علي المنهج الوصفي التحليلػي لعػرض ووصػف مفهػوـ القػرار اإلداري ومتػي يكػوف منعػدما ومػدي مشػروعية

ىأا القرار المعدوـ  ،كما اعتمدنا علي المنهج القانوني ويتم استخداـ ىأا المنهج بغرض تحليل النصوص القانونية المتعلقة بانعداـ

القرار اإلداري .
خطد البحث :

لقد قسمنا ىأا البحػث الػى ثػالث مباحػث وتناولنػا فػي المبحػث األوؿ القػرارات اإلداريػة واالعمػاؿ التشػريعية ويقسػم الػى مطلبػي ،

األوؿ :مفهػػوـ القػػرار اإلداري ،والمطلػػب الثػػاني :القػػرارات اإلداريػػة واالعمػػاؿ التشػػريعية وتناولنػػا فػػي المبحػػث الثػػاني انعػػداـ القػػرار
اإلداري وقسم الى مطلبي  ،األوؿ :تعريف القرار المعدوـ ،وفي المطلب الثاني :مشروعية القرار اإلداري ،اما في المبحث الثالث:
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فقد تناولنا االثار المترتبػة علػى انعػداـ القػرارات اإلداريػة وأيًػا قسػم الػى مطلبػي  ،األوؿ :بطػالف القػرار اإلداري المنعػدـ ،والثػاني:

االحكاـ المتعلقة بانعداـ القرار اإلداري .وم ثم تصلنا الى خاتمة بحثنا ىأا الى عدد م النتائج والتوصيات
ا بحث اشريف
الااادات اي اديد راشعمميف الالاايعاد

يمتاز القرار اإلداري بأىمية كبيرة فهو جوىر العمل اإلداري ذاتو ،ول تتمك اإلدارة ومرافقها العامة بل والسلطة التنفيأية أف
تتحرؾ وتدير الش وف المختلفة وتُمارس وظيفتها م دوف القرار اإلداري ،وال يهم االسم الأي يُطلق عليو ،أي سوا أكاف مرسوماً

جمهورياً ،أـ ديوانياً أف قراراً وزارياً ورير ذلك يكوف ىو القرار اإلداري ا1ش.
ا طلب اشريف
م يتم الاااد اي ادف

ويشير الواقع الى عدـ وجود تعريف موحد للقرار اإلداري حيث تعددت أرا الفقها حوؿ تعريفو فهناؾ م يري أف القرار اإلداري
استعماؿ واألكثر تميةاً م الناحية النظرية م حيث أف السلطة العامة تظهر م
ىو األسلوه النموذجي لنشاط اإلدارة األكثر
ً
خاللو بكل جال ا2ش .
ويري أخروف أف القرار اإلداري ىو أبرز مظهر يترسد فيو سلطاف اإلدارة ،وأىم مظهر التصاؿ اإلدارة باألفراد  ،وىو أيًاً عبارة
والملةمة  ،وذلك بقصد إحداث
ع مرموعة األعماؿ القانونية المنفردة التي تصدرىا السلطة اإلدارية المختصة بضرادتها المنفردة ُ
أثار قانونية معينة سوا بضنشا أو تعديل أو إلغا للمراكة القانونية ا3ش .

الملةمة بما لها م سلطة
أما بالنسبة للتعريف القًائي للقرار اإلداري فقد عرفو القًا العراقي بأنو إفصاح اإلدارة ع إرادتها ُ
بمقتًى القواني واللوائح  ،وذلك بقصد إحداث مركة قانوني معي متي كاف ممكناً ،وجائةاً قانوناً ،وكاف الباعث عليو ابتغا
المصلحة العامة "ا4ش ،وعرفتو المحكمة اإلدارية العليا بمصر بأػنو" إفصاح اإلدارة المختصة في الشكل الأي يتطلبو القانوف ع

الملةمة بما لها م سلطة عامة بمقتًى القواني واللوائح ،وذلك بقصد إحداث مركة قانوني معي يكوف ممكناً وجائةاً
إرادتها ُ
قانونا ابتغا مصلحة عامة" ا5ش .

ا1شالقانوف اإلداري  ،ماجد رارب الحلو ،مرجع سابق ،ص.87

ا2شالنظرية العامة للقرارات اإلدارية  ،سليماف الطماوي ،القاىرة ،دار الفكر العربي ،2017 ،ص.42

ا3شالقًا اإلداري ،محمود خلف الربوري ،عماف -األردف ،دار الثقافة العربية  ،1998 ،ص.117

ا4شالقًا اإلداري في العراؽ :حاضره ومستقبلو :دراسة مقارنة ،عبد الرحم نورجاف األيوبي ،األردف -عماف ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2008 ،ص.175
ا5شالقانوف اإلداري العاـ ،محي الدي القيسي ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ، 2007 ،ص.98
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م.م .محمد حميد عمي

م.د .ذكرى عباس عمي

ويري الباحث أف القرار اإلداري ىو كل قرار قد يصدر ع الرهة اإلدارية بموجب ما يخولو لها القانوف ويتفق مع صحيحو واللوائح
المنظمة لعمل كل جهة علي حدة  ،والقرار اإلداري ىو حق م حقوؽ الرهة اإلدارية صاحبة االختصاص األصيل بضصداره .
أما عناصر القرار اإلداري فيمك لنا ايرازىا علي النحو التاليا1ش:
 القرار اإلداري عبارة ع عمل قانوني إنفرادي لتميةه ع األعماؿ اإلدارية المادية. القرار اإلداري يهدؼ إلى إحداث أثار قانونية تتمثل في إنشا أو تعديل أو إلغا للمراكة القانونية. القرار اإلداري عمل إداري إنفرادي صادر ع السلطة اإلدارية المختصة ،وىأا لتميةه ع األعماؿ الصادرة عالسلطتي القًائية والتشريعية.
 ولعل المعيار الشكلي الأي يعتمد عليو القًا للتميية بي العمل التشريعي والقرار اإلداري ىو المعيار الشكلي.ا طلب الثمين
الااادات اي اديد راشعمميف الالاايعاد
تقبل القرارات اإلدارية باإللغا أماـ القًا اإلداري  ،وعلي العك

م ذلك فضف القواني ال يمك الطع فيها إال بالطريق

الدستوري المقرر ،ويتردد الفقو الحديث بي معياري لتحديد صفة العمل تشريعية أـ إدارية .)2
أ -المعيار الشكلي:
وفقاُ للمعيار الشكلي يمك الرجوع إلى الهي ة التي أصدرت العمل أو اإلجرا ات التي أتبعق في إصداره ودوف النظر إلى

موضوعو ،فضذا كاف العمل صادراً م السلطة التشريعية فهو عمل تشريعي ،أما إذا كاف صادراً م احدي الهي ات اإلدارية بوصفها

فرعاً م فروع السلطة التنفيأية فهو عمل إداري.
ويمك تعريف العمل اإلداري وفق ىأا المعيار بأنو كل عمل صادر م فرد أو ىي ة تابعة لإلدارة أثنا أدا وظيفتها ،وىأا المعيار
يقف عند صفة القائم بالعمل دوف أف يتعدى ذلك إلى طبيعة العمل ذاتو ،وىو معيار سهل التطبيق في حالة لو التةمق كل سلطة
بممارسة نشاطها وأخأت بمبدأ الفصل التاـ بي السلطات ،إال أف طبيعة العمل تقتًي في كثير م األحياف وجود نوع م التعاوف
ا1شالقًا اإلداري وقًا المظالم ،أعاد علي حمود القيسي ،عماف -األردف ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1999 ،ص.133
ا2شالوجية في القانوف اإلداري ،مازف ليلو رضواف ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الرامعية ،2005 ،ص.155
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م.م .محمد حميد عمي

والتداخل بي السلطات مما دعي بالفقو إلى البحث ع معيار أخر للتميية بي القرارات اإلدارية واألعماؿ التشريعية وىو المعيار
التاليا1ش:
ب -المعيار الموضوعي:

يعتمد المعيار الموضوعي علي طبيعة العمل وموضوعو بصرؼ النظر ع الرهة التي أصدرتو أو اإلجرا ات التي أتبعق في إصداره
فضذا تمثل العمل في قاعدة عامة مرردة فأنشأ مركةاً قانونياً عاماً اعتبر عمالً تشريعياً  ،أما إذا ترسد في قرار فردي يخص فرداً أو
أفراداً معيني بأواتهم فأنشأ مركةاً قانونياً خاصاً اعتبر عمالً إداريا.
وينتقد أنصار ىأا االتراه المعيار الشكلي ألنو يقف عند الشكليات وعدـ االىتماـ بطبيعة العمل وجوىره .)2
ولقد لرأ القًا الفرنسي في بع

الحاالت إلى األخأ بالمعيار الموضوعي للتميية بي األعماؿ اإلدارية واألعماؿ التشريعية قابالً

للطع  ،باإللغا في أعماؿ البرلماف المتعلقة بتميية الهي ة التشريعية كاللوائح الداخلية للبرلماف والقرارات الصادرة بتعيي موظفيو.
ويعد التظلم اإلداري الوسيلة التي منحها المشرع لأوي الشأف لالعتراض على القرارات اإلدارية المعيبة التي تم
ومراكةىم القانونية ويحقق ضمانة قانونية بقدر معي .كما يُعد التظلم أحد طرؽ ف

القًا العادي في نظر الدعاوى.

مصالحهم

الودية وتخفيف العب ع
المنازعات اإلدارية ّ

وال تةاؿ العديد م الرهات اإلدارية المختصة تتعنق في قراراتها اإلدارية وتؤكدىا بل تأىب أكثر م ذلك إلى توجيو مقدـ التظلم
إلى مراجعة القًا اإلداري ،على الررم م امتالكها صالحية النظر والبق فيها وىنا يبرز ىاج

التردد الخوؼ في اتخاذ القرار

اإلداري.
جدير بالأكر أف دعوى مراجعة القرارات اإلدارية أو عدـ صحتها ىي دعوى قًائية عينية تقوـ علي ُمخاصمة القرار اإلداري رير

المشروع ،ويتولى القًا فيها بحث مدي صحة القرار اإلداري م الناحية القانونية دوف نظر إلى الحقوؽ الشخصية للطاع أو
المدعى ،بمعنى أنها ليسق م الدعاوى الشخصية التي تستهدؼ حماية المراكة القانونية الفردية أو الشخصية  ،وإنما ىي م

الدعاوى الموضوعية أو العينية التي تهدؼ إلى الدفاع ع القواعد القانونية المرردة ،وحماية مبدأ سيادة القانوف حتى وإف كانق
الدعوى تحوى عناصر شخصية أو ترقى إلى الدفاع ع مصالح شخصية .

ا1شالقًا اإلداري  ،نواؼ كنعاف ،عماف -األردف ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2002 ،ص.185

ا2شالوجية في القًا اإلداري  :دراسة قًائية تحليلية مقارنة ،محمد وليد العبادي ،دار المسار للنشر والتوزيع ،2004 ،ص.126
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م.د .ذكرى عباس عمي

يقًى القًا اإلداري العراقي بأف اختصاصات المحكمة تنطوي على والية عدـ الصحة ،ومحلها دعاوى عدـ الصحة المتعلقة
بالحكم بعدـ صحة القرارات اإلدارية النهائية للسلطات اإلدارية بسبب مخالفتها للقانوف بالمعني العاـ ،فموضوع ىأه الدعاوى ىو
شرعية القرارات اإلدارية ولهأا قيل بأف الطع بعدـ الصحة ىو طع موضوعي .)1
وبنا اً علي ذلك تتأس

القرارات اإلدارية علي فحص مشروعية القرار اإلداري بمعنى أنها ال تُرفع إال ضد قرار إداري رير مشروع

للتحقق م سالمتو م الناحية القانونية وذلك بالمقابلة بي القرار المطعوف فيو بعدـ الصحة والقواعد القانونية النافأة المتصلة بو،

للتحقق م صحة تطبيق القانوف فهي دعوى تخاصم القرار وال شي سوى القرار وىي الطريق الأي وضعو المشرع لمخاصمة
القرارات اإلدارية .
وبقوـ الطع باإللغا أساساً على اختصاـ القرار اإلداري ولي

اإلدارة ففي دعاوى القًا الشخصي ينعي المدعي على المدعى

عليو االعتدا على حقو الشخصي ،فهي نةاع بي أطراؼ يفصل القاضي في ادعا اتهم المختلفة  ،ولألك فضنها تقتًى توجيهها
م شخص آلخر إال أف رقابة قاضى اإللغا إنما تستهدؼ حماية المشروعية وتحكمها اعتبارات المصلحة العامة  ،وم ثم يُقاؿ أف

دعوى اإللغا ليسق في الحقيقة نةاعاً بي أطراؼ .)2

وبنا على ما سبق يمك القوؿ أف النةاع في الدعاوى الشخصية يكوف بي طرفي  ،أما في الدعاوي الموضوعية فضف رافع الدعوى
يهدؼ إلى تحريك رقابة القاضي لتحقيق مصلحة عامة ،وىي بالنسبة إلى دعوى اإللغا محو أثار القرارات اإلدارية رير المشروعة،
وحث اإلدارة على عدـ العودة والخروج على مبدأ المشروعية بغ

النظر ع أثر ىأا الخروج على حقوؽ األفراد ،وم ىنا

تختلف فكرة الخصوـ في الدعاوى الموضوعية عنها في الدعاوى الشخصية.
ا بحث الثمين
ا عاام الاااد اي ادف
عرؼ الفقها القرار اإلداري المنعدـ بأنو االقرار اإلداري يكوف معدوما إذا كاف العيب الأي لحقو على درجة شديدة مػ الرسػامة
مفتقدة صفة القرار اإلداري وتنةؿ بو إلى مستوى سلطة الغير .)3
ويشير شراح القانوف اإلداري في جانب أخر إلى إف تراوز اإلدارة على صالحيات السلطة القًائية يُعد م العيوه الرسيمة التي
تلحق بالقرار اإلداري و إصدار السلطة التنفيأية قرار إداري ىو م شأف واختصاص السلطة القًائية يمثل رصباً للسلطة .)1
ا1شاعاد علي حمود القيسي ،مرجع سابق ،ص.166
ا2شموسوعة القًا اإلداري ،الرة األوؿ ،على خطار شمطاوي ،عماف -األردف ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2004،ص.76

ا3شالقًا اإلداري ػ قًا اإللغا ػ الرة الثاني  ،محمد رفعق عبد الوىاه  ،بيروت منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية ، 2005 ،ص.116
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ا طلب اشريف
هعايا الاااد ا عارم
يعتبػػر القػػرار اإلداري معيبػاً إذا كػػاف احػػد أركانػػو االسػػبب – المحػػل -الشػػكل -الغايػػة -االختصػػاصش ريػػر مشػػروع ،وقػػد فػػرؽ الفقػػو

والقًا اإلداري في مراؿ القرارات المعيبة بي القرار الباطل والقرار المنعدـ ،معتمدي في ذلك على التفرقة وفقػاً لمػدي جسػامة
وخطورة عدـ المشروعية .)2

فالقرار يعتبر منعدماً إذا بلغ في عدـ مشروعيتو حداً م الرسامة يفقده صفة القرار اإلداري ويرعلو مررد عمل مادي ال يتمتع بما
للقرارات م امتيازات  ،وذلك كما لو صدر م شخص لي
المشروعية فيو ىأا الحد م الرسامة .

لو صفة الموظف العاـ أصالً ،ويعتبر القرار باطالً إذا لم تبلػغ مخالفػة

أما حاالت االنعداـ وتحديد |أنواع عدـ المشروعية التي تؤدي إلى انعداـ القرار اإلداري أو  ،فال تةاؿ تثير الرػدؿ ،ولعػل أوضػح
صورة تبدو في حالة االنعداـ المادي ،ألف القرار فيو ال يمثل إال مررد مظهر دوف أف يتحقق فعالً.
أمػػا االنعػػداـ القػػانوني علػػى جسػػامة أو خطػػورة عػػدـ المشػػروعية فيتصػػل أساسػاً بػػالقرارات المعيبػػة بعيػػب عػػدـ االختصػػاص الرسػػيم
الأي يُطلق عليو ارتصاه السلطة ،وكألك القرارات التي ال تستند إلى نص الئحي أو تشريعي.
ويلتقػػي معظػػم الفقػػو والقًػػا اإلداريػػي ع لػػى انػػو إذا مػػا شػػاه العمػػل اإلداري عيػػب جسػػيم صػػارخ م ػ عيػػوه عػػدـ صػػحة القػػرار
قانونػاًا3ش ،فلػػي

مػ جػػداؿ فػػي أنػػو يتعػػي اعتبػػاره بمنةلػػة التصػػرؼ المنعػػدـ علػػى الػػررم مػ وجػػوده كقػػرار إداري لتػػوفر شػػروط دقددا

اإلرادة فيػػو  ،ومػ قيامػػو وانعقػػاده علػػى األقػػل مػ الناحيػػة القانونيػػة أو الحكميػة ،لتكػػوف صػػورة أخػػري إلػػى جانػػب االنعػػداـ المػػادي
لوجوده .)4
ويُالحػػج جانػػب م ػ الفقػػو ا5ش أنػػو إذا مػػا أسػػتُبعدت الحػػاالت التػػي توسػػع فيهػػا القًػػا اإلداري ليقػػرر انعػػداـ القػػرار المطعػػوف فيػػو
خاللها ،نرد أف معظم ىأه القرارات رير مشروعة ،ولك ليسػق ُمنعدمػة ،ومػا تبقػي مػ حػاالت االنعػداـ القػانوني ولػي

المػادي،

يندرج تحق الحاالت التي تخلف فيها عنصر م عناصر وجود القرار اإلداري ،وم ثم كاف األحرى بالقًا أف يحكم بعدـ قبوؿ

ا1شدعوى إلغا القرار اإلداري في قًا مرل

الدولة ،عبد العةية عبد المنعم خليفة ،القاىرة ،المركة القومي لإلصدارات القانونية ،2008 ،ص.89

ا2ش علي خطار شطناوي ،مرجع سابق ،ص.129

ا3شدفوع وعوارض الدعوى اإلدارية  ،سمير يوسف البهي ،بيروت ،مكتبة صادر للمنشورات الحقوقية ،2000 ،ص.88
ا4شعبد العةية عبد المنعم خليفة ،مرجع سابق ،ص.102
ا5شانعداـ القرارات اإلدارية  ،مصطفي كماؿ وصفي ،بحث منشور في مرلة المحاماة المصرية  ،السنة  ،1961 ،41ص.272
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الدعوى ضدىا ومفاد ىأا الرأي أف حاالت االنعداـ القانوني في القًا اإلداري ليسق سوي حاالت ينطبق عليها وصف االنعداـ
المادي ،وخاصة إذا تعلق األمر بتخلف النية أو انعداـ المحػل ،ويترتػب علػى ذلػك أنػو ينبغػي توحيػد المعاملػة بػي حػاالت االنعػداـ
المادي واالنعداـ القانوني ،وم ثم انعداـ القرار اإلداري ال يتأتى إال في حالة تُهدـ احد أركاف ىأا القرار.
وعلى خالؼ ىأا االترػاه فقػد ذىػب رأي إلػى أف فكػرة االنعػداـ تتعلػق بعػدـ مشػروعية القػرار فحسػب ،وال يرػوز الخػروج بهػا عػ
مسارىا الطبيعي ،فالقرار الأي لم يتشكل ولم يوجد في الواقع  ،إما لعدـ التعبير ع اإلرادة وإما ألنو لم يتعد الخطوات التمهيدية،
ال يعتبر قراراً إدارياً يُثار بشأنو البحث لمعرفة إذا ما كاف القرار ُمنعدـ أـ مررد قرار باطل  ،مما يوجب أف يقتصر لفج االنعداـ على
المعني المادي أو اللغػوي تبعػاً لهػأا الػرأي ال يعتبػر مرلػ

الدولػة الفرنسػي القػرار اإلداري معػدماً أيػاً كانػق جسػامة المخالفػة التػي

التصرؼ حتى ولو تعدت فػي مباشػرتها لتلػك السػلطة علػى اختصػاص القاضػي
تشوبو طالما ورا ه سلطة إدارية منحها القانوف سلطة ُ
أو المشرع مثل حالة صدور القرار م فرد أو سلطة ال عالقة لهػا بػاإلدارة ،أو صػدوره مػ موظػف ال يملػك أي سػلطة إلصػدار أي
المنعدمة م منطلق أف
الفقها نوعاً م القرارات ُ

قرار إداري ،أو ال يملك سلطة التقدير فهي قرارات عديمة األثر وال يعتبرىا بع
انتفا أثر القرار اإلداري ما ىو إال نتيرة تترتب على عدـ مشروعيتو .)1

ويُحكم بانعداـ القرار اإلداري في ىأه الحالػة ،وىػأا مػا اسػتقر عليػو القًػا المقػارف فػي بعػ

البلػداف العربيػة ومنهػا قػرار مرلػ

شورى الدولػة اللبنػاني رقػم  629فػي  1998/6/10الػأي حػدد حػاالت يكػوف فيهػا القػرار بمثابػة القػرار المعػدوـ ومنهػا القػرارات
اإلدارية التي تتراوز على صالحيات السلطة القًائية .

وم أىم اآلثار التي تترتب على ذلك التوصيف للقرار ىي ترريده م كل اثر قانوني وال يعد تصػرؼ أو عمػل قػانوني ،وإنمػا يكػوف
عمل مادي قامق بو اإلدارة وىأه القرارا ت ال تلحقها الحصانة القًائية أو القانونية وال تسري بحقها مدد الطعػ الف الطعػ فيهػا
ال يتقيػػد بميعػػاد معػػي إذ يػػرى جانػػب م ػ فقهػػا القػػانوف إف الطع ػ يػػرد علػػى القػػرارات الصػػحيحة ا2ش.أمػػا القػػرارات التػػي توصػػف
بالمعدومة فضنها كأف لم تك وال يسري بحقها إي ميعاد ضار بالقانوف للطع . )3

ا1شسلطة القاضي اإلداري في تقدير عيوه اإللغا في القرار اإلداري ،جاسم كاظم كباش العبودي ،رسالة دكتوراه ،جامعة ،بغداد ،كلية القانوف  ، 2005 ،ص.144
ا2ش انظر حكم محكمة الكرادة بتاري  ، 2012/1/26وأيًاً :قرار محكمة التميية االتحادية العدد /2601الهي ة االست نافية الثانية. 2009/
ا3ش محمد رفعق عبد الوىاه  ،مرجع سابق  ،ص118
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ا طلب الثمين
ماارعاد الاااد اي ادف
اف الخالؼ في الرأي حوؿ انعداـ القرار اإلداري يعود إلى الخلط بي فكرة رصب السلطة أو ارتصابها ،وعيػب عػدـ االختصػاص
الرسػػيم  ،ويُرسػػد ىػػأا الخلػػط مػػا درجػػق عليػػو أحكػػاـ القًػػا اإلداري يتمثػػل فػػي صػػدور القػػرار م ػ جهػػة إداريػػة اعتػػدا ا علػػى

اختصاص جهة إدارية أخري ال تمق إليها بصلة ،ويكوف مرجع العيب في ىأه الصورة انتهاؾ قواعد االختصاص فػي نطػاؽ الوظيفػة

اإلدارية ،كما لو أصدر المحافج قراراً ىػو مػ اختصػاص وزيػر ،وقػد طبػق مرلػ

االنًػباط العػاـ فػي العػراؽ فػي احػد قراراتػو ىػأه

الفكػػرة حيػػث قًػػى فػػي حكمػػو الصػػادر فػػي مػػارس  1995وحيػػث أف أمػػي بغػػداد لػػم يك ػ م ػ ىي ػػة الػػوزرا فضنػػو ال يملػػك ىػػأه
الصالحية كما ال يملك تخويلها ويكوف األمر اإلداري الصادر بفصل الموظف قد وقع بنا على توىم الموظف اإلداري بأنو يملػك

ىأه السلطة ،وحيث ال اختصاص إال بنص فيكوف حكمو حكم الغاصب لهػأه السػلطة ممػا يرعػل القػرار الصػادر فيػو محػل الطعػ
م القرارات المعدومة م حيث األثر القانوني وال يخًع لمدة الطع المقررة قانوناً . )1
كما يرسد ىأا الخلط ما درجق عليو أحكاـ القًا اإلداري في مصػر مػ القًػا بأنػو" إذا تمخػ

عيػب عػدـ االختصػاص عػ

ارتصاه للسلطة فنكوف بصدد عيب جسيم ُمعدـ للقرار فال يتحص معو ىأا القرار ضد اإللغا القًائي أو السحب اإلداري بأي
ميعاد ،أما إذا كاف مرد األمر إلى تداخل االختصاصات أو تفسير القواني أو قرارات التفوي

نكوف بصدد عيب بسيط ممػا يرعػل

القرار فقط قابالً لإلبطاؿ ،وم ثم محالً للتحص بفوات الميعاد المحدد لطلبو  ،فعيب عدـ االختصاص الرسيم ال يكوف إال في
حالة ارتصاه مصدر القرار اختصاص سلطة أخري ناط بها المشرع سلطة إصداره

)2

ترػاه ىػػأا الخلػػط بػي ارتصػػاه السػػلطة ريػر اإلداريػػة وارتصػػاه وزارة لسػلطة إداريػػة مخولػػة لػوزارة أخػػري وأيًػػا الخلػط بػػي عيبػػي
االختصػػاص ومخالفػػة القػػانوف المحػػل فػػي مصػػدر ىػػأه األحكػػاـ ،فضننػػا نؤيػػد االترػػاه الفقهػػي الػػأي يػػرف

ىػػأا الخلػػط رأيػػو فػػي أف

ارتصػػاه السػػلطة ىػػو فػػي حقيقتػػو عي ػب يشػػوه ركػ اإلرادة فػػي القػػرار اإلداري وذلػػك عنػػدما يغتصػػب فػػرد عػػادي لػػي

بينػػو وبػػي

السلطة اإلدارية أية عالقة وظيفية اختصاصػا إداريػاً ويصػدر بشػأنو قػراراً دوف سػند أو صػفة  ،أو عنػدما تُغتصػب سػلطة عامػة خػالؼ

السلطة اإلدارية . )3

ا1ش مفهوـ القرار اإلداري في أحكاـ القًا اإلداري العراقي  ،ماىر صالح عالوي الربوري ،بغداد ،دار الحكمة ،1991 ،ص.97
ا2ش المحكمة اإلدارية العليا في مصر بتاري  ،1996 /3 /19الطع  1889لسنة  38ؽ ،الموسوعة اإلدارية الحديثة  ،1997-1993الرة  ،49ص.606
ا3شعناصر وجود القرار اإلداري  ،رأفق فودة ،القاىرة ،دار النهًة العربية ،1999 ،ص.127
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أما عيب االختصاص الأي ال عالقة لو برك اإلرادة في القرار اإلداري ،فضنو يُفترض أف ما صدر ع الرهة اإلدارية أو الموظف م

قرارات إدارية يشوبها عدـ المشروعية كونها ليسق م اختصاص ىأه الرهة اإلدارية أو ذلك الموظف  ،وإنما تدخل في نطاؽ

اختصاص موظف أخر أو جهة إدارية أخري على الررم م أف كليهما يملك التعبير ع إرادة السلطة اإلدارية  ،ولك في الحدود
المكانية والةمانية والموضوعية التي يحددىا القانوف لًماف حس سير العمل في الرهاز اإلداري للدولة ،ومنع التًاره بي
قرارات موظفيها وتوافر التنسيق الالزـ لتحقيق السلطة اإلدارية أىدافها المبتغاة م تأسيسها ،وفي ىأا اإلطار قد يكوف العيب
بسيطاً يؤدي إلى عدـ صحة القرار اإلداري ،كما قد يكوف جسيماً وفقاً لما يراه القًا  ،كاعتدا أحد الوزرا على اختصاص معقود
لوزير أخر ،وم ثم يؤدي إلى انعداـ القرار اإلداري . )1

لم يتفق الفقو على معيار واضح للتميية بي المخالفة البسيطة للمشروعية والمخالفة الرسيمة للمشروعية ،خاصة أف أحكاـ
القًا اإلداري في العراؽ ال تشير إلى اتراه قًائي محدد يتم تطبيقو في حالة انعداـ القانوف واألحكاـ المؤدية إلى انعداـ القرار
اإلداري بل إعدامو ،وتلك التي ال تؤدي إال إلى البطالف إذ يبتعد القًا ع التةاـ معيار محدد ا2ش .
ولقد تباينق اتراىات الفقو حوؿ تحديد معايير التميية بي كال المخالفتي ويمك عرض عدة معايير في ىأا اإلطار على النحو
التالي:
ا عامد اشريف :معيار الوظيفة اإلدارية ويقوـ ىأا المعيار على كل عمل رير ذو صلة بالوظيفة اإلدارية وفقاً للمبادي الدستورية ،
بحيث ال يمك اعتبار التنفيأ رير المباشر أو التنفيأ المباشر للوظيفة اإلدارية عمالً منعدماً . )3

ا عامد الثمين :ىو معيار الظاىر  :وىو يقوـ على االعتماد على شكل القرار ومظهره فضف دؿ على صدوره م سلطة إدارية تستطيع
إلةاـ م يخاطبهم القرار بأحكامو وتنفيأه عليهم جبراً  ،فعليهم تنفيأه والنةوؿ على أحكامو  ،أما إذا كاف مظهر القرار ينفي عنو
االلتةاـ وم الواضح أنو لم يصدر ع سلطة مختصة بضصداره كاف القرار رير جديراً باالحتراـ . )4

ا عامد الثملث :ىو معيار مخالفة القواعد القانونية العليا حيث يأىب جانب م ال اى  )1إلى أف التميية بي القرار اإلداري المعدوـ
للمخالفة الرسيمة والقرار الباطل للمخالفة اليسيرة ىو أمر يتصل بالبحث في مشروعية ىأا القرار اإلداري ،وم ثم يرب أف
يكوف التميية بينهما بي درجتي م عدـ المشروعية . )2
ا1شالوسيط في دعوى إلغا القرارات اإلدارية  ،سامي جماؿ الدي  ،اإلسكندرية ،منشأة المعارؼ  ،2004،ص.90
ا2شنهاية القرار اإلداري ع رير طرؽ القًا  ،حسنى درويش عبد الحميد ،القاىرة ،دار الكتب القانونية ،2009 ،ص.177
ا3شموسوعة القرار اإلداري في قًا مرل

الدولة  ،حمدي ياسي عكاشة ،اإلسكندرية ،منشأة المعارؼ  ،الرة األوؿ ،2001 ،ص.166

ا4شالقًا اإلداري  :الكتاه الثاني ،محمد رفعق عبد الوىاه  ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2003 ،ص.98
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ا عامد الاااق :ىو معيار ارتصاه السلطة ويعني وجود عيب خاص بانعداـ القرار اإلداري للمخالفة الرسيمة للمشروعية وىو عيب
ارتصاه السلطة ،ويتمثل في عدة حاالت ليسق محل إجماع م أنصار ىأا االتراه ،ولكنها ال تدور حوؿ خروج رجل اإلدارة
ع حدود االختصاصات المخولة لو فحسب بل أيًاً ع اختصاصات جهة اإلدارة  ،ففي مثل ىأه الحالة ال يُعتبر القرار اإلداري
باطالً فحسب بل منعدماًا3ش .

المبحث الثالث
اآلثار المترتبة على انعداـ القرارات اإلدارية
يعتبر القرار اإلداري معيباً إذا كاف أحد أركانو ا المحل ،السبب ،الغاية ،الشكل ،االختصاصش رير مشروع وقد فرؽ الفقو والقًا
اإلداري في مراؿ القرارات المعيبة بي القرار المعدوـ والقرار الباطل ،معتمدي في ذلك على التفرقة وفقاً لمدى جسامة وخطورة
عدـ المشروعية فالقرار يعتبر معدوماً إذا بلغ في عدـ مشروعيتو حداً م الرسامة يفقده صفة القرار اإلداري ويرعلو مررد عمل
مادي ال يتمتع بما للقرارات م امتيازات ،وذلك كما لو صدر م شخص لي

لو صفة الموظف العاـ أصالً .)4

ا طلب اشريف
اط ن الاااد اي ادف ا رعام
ويعد القرار اإلداري باطالً إذا لم تبلغ مخالفة المشروعية فيو ىأا الحد م الرسامة .أما حاالت االنعداـ أو تحديد أنواع عدـ
المشروعية التي تؤدي إلى انعداـ القرار اإلداري ،فال تةاؿ تثير الردؿ  ،ولعل أوضح صورة تبدو في حالة االنعداـ المادي  ،ألف

القرار فيو ال يمثل إال مررد مظهر دوف أف يتحقق فعالً .أما االنعداـ القانوني القائم على جسامة أو خطورة عدـ المشروعية فيتصل

أساساً بالقرارات المعيبة بعيب عدـ االخت صاص الرسيم الأي يطلق عليو عيب ارتصاه السلطة  ،وكألك القرارات التي ال تستند
إلى نص تشريعي أو الئحي.
نتائج التفرقة بي القرار الباطل والقرار المعدوـ :يرتب الفقها على التفرقة بي القرار الباطل والقرار المعدوـ نتائج معينة ىي القرار
المعدوـ لي

لو وجود قانوني  ،وتستطيع اإلدارة سحبو في أي وقق تشا  .وبنا على ذلك فالقرار المعدوـ ال يرتب أية أثار

ا1شالوسيط في دعوى إلغا القرارات  ،سامي جماؿ الدي  ،مرجع سابق ،ص.102
ا2شالقانوف اإلداري  ،ماجد رارب الحلو ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الرامعية ،1994 ،ص.76
ا3شالقانوف اإلداري  :دراسة مقارنة ،شاه توما منصور ،بغداد ،الرة األوؿ ،1978 ،ص.57
ا4شاستقالؿ القًا اإلداري ،عبد الناصر علي عثماف ،القاىرة ،دار النهًة العربية ،2008 ،ص.112
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قانونية  ،وعدـ احترامو م جانب األفراد ال يثير مسؤوليتهم  ،وإذا نفأتو اإلدارة تحملق تعوي

األضرار الناجمة عنو  ،ويروز

الطع فيو دوف التقيد بمدة معينة اعادياً كاف أو إدارياًش .)1
والقرار اإلداري ىو أحد امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها اإلدارة وتستمدىا م القانوف العاـ فبواسطتو تستطيع اإلدارة
بضرادتها المنفردة( على خالؼ قواعد القانوف الخاص أنشا حقوؽ أو فرض التةامات ،وذلك بهدؼ حماية المصالح العامة التي
يرب تغليبها على المصالح الفردية الخاصة ،بيد أف ىأا القرار اإلداري قد يصاه بأحد أركانو)الشكل  ،االختصاص  ،المحل ،
السبب  ،الغايةش بعيب يرعلو عرضو للطع . )2
ويتحقق القرار اإلداري المنعدـ في صورة القرار رير الموجود م الناحية القانونية أو الناحية المادية ،أو في صورة القرار المعدوـ
أي الموجود أو القائم مادياً ولكنو بمثابة القرار منعدـ الوجود ،ويلحق بهما حالة صدور القرار معيباً بأحد عيوه اإلرادة مثل
التدلي

والغش ،واألصل أنو يترتب على انعداـ القرار اإلداري عدد م النتائج أو اآلثار ال تختلف م صورة ألخرى . )3
ا طلب الثمين
اشرتامم ا العلاد ام عاام الاااد اي ادف

ولقد أشار القًا اإلداري العراقي في عدد م أحكامو المتعلقة بانعداـ القرارات اإلدارية إلى اآلثار المترتبة على ىأا االنعداـ أو
بعًها ،فوفقاً ألحكاـ واختصاصات محكمة القًا اإلداري العراقي ذات االختصاص بالنظر في صحة األوامر والقرارات اإلدارية
فالقرار المنعدـ ىو مررد عمل مادي يتشابو مع األعماؿ الصادرة ع األفراد ،فال يلتةـ األفراد باحترامو  ،بل يحق لهم بكامل

الحرية أف يتراىلوه ،باإلضافة إلى أنو ال يتحقق إذا لم يُطع فيو خالؿ موعده المقرر قانوناً  ،فالقرارات المعيبة بعيب جسيم ىي
قرارات منعدمة ال تتقيد بمواعيد للطع عليها ،كما أف انعداـ القرارات اإلدارية م النظاـ العاـ وعلى المحكمة إثارة ذلك م تلقا
نفسها .)4
وفيما يتصل بموقف القاضي اإلداري فم المالحج أنو ال يفرؽ بي صورتي القرارات منعدمة الوجود وتلك المعدومة  ،ويمك
تحديد ىأه اآلثار كما جا ت في أحكاـ القًا اإلداري على النحو التالي :
ا1ششروط الطع أماـ القًا اإلداري في العراؽ  ،صالح إبراىيم أحمد الميتوتي ،رسالة ماجستير ،بغداد ،كلية القانوف ،1994 ،ص.69
ا2ششروط الطع أماـ القًا اإلداري في العراؽ ،محمد عبداهلل حمود الدليمي ،تحوؿ القرار اإلداري ،رسالة دكتوراه ،بغداد  ،كلية القانوف ،1995 ،ص.172
ا3شميالد القًا اإلداري في العراؽ ،عصاـ البرزنري ،بحث منشور مقدـ لمرلة العلوـ القانونية  ،بغداد ، 1998 ،ص.84
ا4شحدود سلطات القًػا اإلداري فػي دعػوى اإللغػا  :دراسػة مقارنػة ،أبػو بكػر احمػد عثمػاف النعيمػي ،رسػالة ماجسػتير  ،كليػة القػانوف ،جامعػة الموصػل ،2005 ،

ص.80
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القرار اإلداري المنعدـ ال تلحقو حصانة قانونية بفوات موعد الطع عليو ،فال يتقيد ىأا الطع بتلك المواعيد وال يةيل

انعداـ القرار انتها مواعيد الطع
 ال يُشترط للطع ضد القرارات اإلدارية المنعدمة التظلم منها إلى الرهات اإلدارية إذ ال يسوغ التظلم م قرار ريرموجود قانوناً وواقعاً . )1
-

يعتبر القرار المنعدـ كاف لم يك وتةوؿ صفتو كتصرؼ قانوني فهو عدـ ،والعدـ ال يقوـ ولألك ال تلحقو اإلجازة .

 تنفيأ اإلدارة للقرار اإلداري المنعدـ يكوف مشوباً بالغصبا2ش ألنو ال يُعتد بو كما أف القرار اإلداري م النظاـ العاـوعلى المحكمة إثارة ذلك م تلقا نفسها.
وىناؾ جانب م الفقو يري أف ىأه اآلثار ىي أثار لالنعداـ القانوني ذلك ألنها ال تتفق وطبيعة االنعداـ المادي ،ولأا ال يروز
منها . )3

ترتيبها عليو باألساس كلية أو على األقل البع

وم جانبنا نري أف اآلثار التي يشير إليها القًا ىي أثاراً يرتبها القًا باألساس على القرار منعدـ الوجود المادي أو الحقيقي
نتيرة تُهدـ شروط رك اإلرادة فيو أو بعًها ،حيث لم يوجد على اإلطالؽ القرار اإلداري ،وم ثم يفقد التصرؼ مقومات القرار

اإلداري فال تكوف لو أثار قانونية ملةمة ،وال يروز للصدارة أف تعمد إلى تنفيأه ،فضذا ما عمدت إلى ذلك يصبح تصرفها في ىأه
الحالة عمالً م أعماؿ الغصب المادية . )4
وبنا على ما سبق قد ينعقد االختصاص بالفصل في المنازعات بشأنو للقًا العادي  ،حيث يفقد العمل صفتو اإلدارية  ،أما إذا
كاف القرار معدوماً أي انو كاف موجوداً قائماً إال أنو كاف مشوباً بعيوه صارخة أو بالغة الرسامة فضف القرار في ىأه الحالة يرب أف
يتم التعامل معو باعتباره رير موجود على الررم م أف ذلك رير واقعي  ،إال أف القًا يعمد إلى ذلك لمعاقبة الرهة اإلدارية ،
وذلك إذا بلغق مخالفة القرار اإلداري الموجود للقواعد القانونية حد الرسامة الفادحة مما يتعي معو الرف

التاـ لتحصي ىأا

القرار لمررد انتها مواعيد الطع باإللغا ضده .
ا1شالوجية في القًا اإلداري  :دراسة قًائية تحليلية مقارنة ،محمد العبادي ،دار المسار للنشر والتوزيع ،2004 ،ص ،139وانظر أيًاً :القًا اإلداري ،نػواؼ
كنعاف ،دار الثقافة والنشر والتوزيع ،عماف  ،2002ص .178

ا 2شالغصب أو التعدي .عندما تقوـ اإلدارة بعمل مادي رير مشروع يتًم اعتدا على الملكية الفردية أو الحريات العامة  ،فػضف المنازعػات الخاصػة بهػأا الغصػب أو
التعػدي تخػرج عػ نطػاؽ اختصػػاص القًػا اإلداري  ،لػػألك يشػترط أف يكػػوف العمػل مػ أعمػػاؿ التنفيػأ الماديػػة وأف يكػوف عػػدـ مشػروعية العمػػل الصػادر عػ اإلدارة

جسيماً وظاىراً بحيث يفقػد العمػل الصػفة اإلداريػة  ،ومػ ابػرز األمثلػة علػى ذلػك مػا ورد فػي قًػا مرلػ

شػورى الدولػة  ،مػ ىػدـ بنػا مهػدد باالنهيػار دوف أف تقػوـ

اإلدارة مسػبقاً بػاإلجرا ات القانونيػػة الالزمػة فػي ىػػأة الحالػة أو دوف مسػتند يسػػمح بػألك.راجع فػي ذلػػك :القًػا اإلداري ومرلػ
أبوريد فهمي ،اإلسكندرية ،دار الرامعة الرديدة ،2005 ،ص.116

الدولػػة ا قًػا اإللغػا ش ،مصػػطفي

ا3شالوجية في القًا اإلداري ،دراسة قًائية تحليلية مقارنة محمد وليد عبادي ،مرجع سابق ،ص.216
ا4شقانوف القًا اإلداري ،حسي عثماف محمد عثماف ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2008 ،ص.188
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الخاتمة:
توصلنا وم خالؿ بحثنا ىأا الى عدد م النتائج:
أوال :اف رك القرار اإلداري ىو اإلرادة الوحيد ويشترؾ في ىأه اإلرادة اف تكوف تعبيرا ع إرادة جهة إدارية و اف تكوف إرادة
منفردة إضافة الى كونها إرادة منفردة بسلطة إدارية يتولد عنها اثر قانوني يتمثل في انشا حالة قانونية جديدة او تعديل مركة قانوني
قائم او الغائو إضافة الى اننا ال نتصور انعداـ وجود القرار النتفا رك اإلرادة فيو الى في حالة القرار اإلداري اإليرابي سوا كاف
صريحا اـ ضمنيا دوف القرار اإلداري السلبي وذلك إزا افتراض المشرع دوما توافر إرادة مفترضة لإلدارة في القرار السلبي بغ
النظر ع مًمونها.
ثانيا :تبي لنا اف القرار المنعدـ أي ذ لك الأي يشوبو عيب جسيم صارخ م عيوه عدـ صحة القرار قانونا فانو يثير مشكلة
تحديد معيار التفرقة بي المخالفة الرسيمة للمشروعية والمخالفة البسيطة لهأه المشروعية فلم يتفق الفقو على معيار واضح في
ىأا الشأف.
ثالثا :مدى الخالؼ الأي حدث بي الفقها حوؿ تحديد مدلولو فم الفقها م أعطاه مدلوال واسعا ،ومنهم م ضيق في معناه،
اال انو يبقى في تعريفو العاـ عبارة ع كل اعالف لإلدارة يستهدؼ احداث اثر قانوني قبل االفراد ويصدر ع سلطة إدارية في صيغة
تنفيأية أي في صورة تمك م التنفيأ المباشر.
رابعا :اف القرار المعدوـ ىو بمثا بة عمل مادي رير مشروع ،فيحق للقًا العادي نًرة وم ناحية أخرى فأف بحث عدـ مشروعية
القرار لتقرير ما اذا كاف باطال او معدوما يرعل القًا اإلداري ىو االخر مختصا بنًر المنازعة المتعلقة بو ،اما القرار الباطل فيعد
صحيحا مرتبا إلثاره ،ماداـ قائما لم يلغى او يسحب او يحكم القًا بألغاه .لألك على االفراد احترامو وتثور مسؤليتهم في حالة
مقاومة تنفيأه.
خامسا :اف درجة جسامة عدـ المشروعية كمعيار للتفرقة بي القرار المعدوـ والقرار الباطل التنطوي على قدر م التحديد
الموضوعي يسمح بسهولة التفرقة واستقرار األوضاع وم خالؿ استقرا احكاـ القًا نرد صعوبة وتعقيد في التفرقة وحاالتها
المختلفة.
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التوصيات:
يقدـ الباحث عدد م التوصيات التي نراىا الزمة:
أوال :يري الباحث ضرورة تطوير القًا العراقي بما يتناسب مع التطورات التشريعية الدولية في ىأا المراؿ في الدوؿ األخرى كما
ىو الحاؿ في القانوني المصري واألردني حيث أف القًا اإلداري العراقي بشكل عاـ بحاجة إلى النظر في عدد م القًايا
الهامة التي تتردد بشكل مستمر مثل القرار اإلداري المعدوـ.
ثانيا :يرب أف تلتةـ كل إدارة بالواجبات والمهاـ الملقاة على عاتقها حتي ال ينعدـ قرارىا اإلداري مما يعطل كثير م الحقوؽ
والمصالح  ،ذلك ألف اإلدارة كما لها سلطة إصدار القرارات فضف عليها أف تكوف ىأه القرارات صحيحة ورير معيبة حتي ال
يحدث خلل في المنظومة اإلدارية والقانونية بسبب كثرة القرارات اإلدارية المنعدمة.
ثالثا :تحديد عدد م اآلليات القانونية التشريعية لوضع تعريف محدد يكوف جامع مانع للقرار اإلداري المنعدـ حتي يتم إزالة
الخلط بي العديد م الفقها والباحثي في ىأا الشأف  ،كما أف ذلك م شأنو أف يصحح كثير م العوار القانوني الأي تشهده
القرارات اإلدارية .
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قائمة المراجع:
أوال -الكتب:
1ش استقالؿ القًا اإلداري ،عبد الناصر على عثماف ،القاىرة ،دار النهًة العربية2008 ،
2ش دعوى إلغا القرار اإلداري في قًا مرل

الدولة ،عبد العةية عبد المنعم خليفة ،القاىرة ،المركة القومي لإلصدارات

القانونية2008 ،
3ش دفوع وعوارض الدعوى اإلدارية ،سمير يوسف البهي ،بيروت ،مكتبة صادر للمنشورات الحقوقية2000 ،
4ش عناصر وجود القرار اإلداري  ،رأفق فودة ،القاىرة ،دار النهًة العربية199 ،
5ش القانوف اإلداري  :دراسة مقارنة ،شاه توما منصور ،بغداد ،الرة األوؿ1978 ،
6ش القانوف اإلداري  ،ماجد رارب الحلو ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الرامعية1994 ،
7ش القانوف اإلداري  ،ماجد رارب الحلو ،القاىرة ،دار النهًة العربية2002 ،
8ش القانوف اإلداري العاـ ،محي الدي القيسي ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية2007 ،
9ش قانوف القًا اإلداري ،حسي عثماف محمد عثماف ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية2008 ،
10ش القًا اإلداري ػ قًا اإللغا ػ الرة الثاني  ،محمد رفعق عبد الوىاه  ،بيروت منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية،
2005
11ش القًا اإلداري  :الكتاه الثاني ،محمد رفعق عبد الوىاه  ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية2003 ،
12ش القًا اإلداري  ،نواؼ كنعاف ،عماف -األردف ،دار الثقافة للنشر والتوزيع2002 ،
13ش القًا اإلداري في العراؽ :حاضره ومستقبلو :دراسة مقارنة ،عبد الرحم نورجاف األيوبي ،األردف -عماف ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع.2008 ،
14ش القًا اإلداري وقًا المظالم ،أعاد على حمود القيسي ،عماف -األردف ،دار الثقافة للنشر والتوزيع1999 ،
15ش القًا اإلداري ومرل

الدولة ا قًا اإللغا ش ،مصطفي أبوريد فهمي ،اإلسكندرية ،دار الرامعة الرديدة2005 ،
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16ش القًا اإلداري ،محمود خلف الربوري ،عماف -األردف ،دار الثقافة العربية1998 ،
17ش مفهوـ القرار اإلداري في أحكاـ القًا اإلداري العراقي  ،ماىر صالح عالوي الربوري ،بغداد ،دار الحكمة1991 ،
18ش موسوعة القرار اإلداري في قًا مرل

الدولة  ،حمدي ياسي عكاشة ،اإلسكندرية ،منشأة المعارؼ  ،الرة األوؿ،

2001
19ش موسوعة القًا اإلداري ،الرة األوؿ ،على خطار شمطاوي ،عماف -األردف ،دار الثقافة للنشر والتوزيع2004،
20ش النظرية العامة للقرارات اإلدارية  ،سليماف الطماوي ،القاىرة ،دار الفكر العربي2017 ،
21ش نهاية القرار اإلداري ع رير طرؽ القًا  ،حسنى درويش عبد الحميد ،القاىرة ،دار الكتب القانونية2009 ،
22ش الوجية في القانوف اإلداري ،مازف ليلو رضواف ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الرامعية.2005 ،
23ش الوجية في القًا اإلداري  :دراسة قًائية تحليلية مقارنة ،محمد العبادى ،دار المسار للنشر والتوزيع2004 ،
24ش الوجية في القًا اإلداري ،محمد وليد عبادي  ،دراسة قًائية تحليلية مقارنة ،دار المسار للنشر والتوزيع.2004 ،
25ش الوسيط في دعوى إلغا القرارات اإلدارية  ،سامي جماؿ الدي  ،اإلسكندرية ،منشأة المعارؼ 2004،
ثانياً -الرسائل الرامعية
1ش تحوؿ القرار اإلداري ،محمد عبداهلل حمود الدليمي ،رسالة دكتوراه ،بغداد ،كلية القانوف1995 ،
2ش حدود سلطات القًا اإلداري في دعوى االلغا  :دراسة مقارنة،أبو بكر احمػد عثمػاف النعيمػي ،رسػالة ماجسػتير  ،كليػة
القانوف ،جامعة الموصل 2005 ،
3ش سلطة القاضي اإلد اري في تقدير عيوه اإللغا في القرار اإلداري ،جاسم كاظم كباش العبودي  ،رسالة دكتوراه ،جامعة،
بغداد ،كلية القانوف 2005 ،
4ش شروط الطع أماـ القًا اإلداري في العراؽ ،صالح إبراىيم أحمد الميتوتي ،رسالة ماجستير ،بغداد ،كلية القانوف،
1994
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ثالثا -الدوريات واألبحاث المنشورة :
1ش انعداـ القرارات اإلدارية ،مصطفي كماؿ وصفي ،بحث منشور في مرلة المحاماة المصرية  ،السنة 1961 ،41
2ش ميالد القًا اإلداري في العراؽ ،عصاـ البرزنري ،بحث منشور مقدـ لمرلة العلوـ القانونية  ،بغداد1998 ،
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