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 الممخص
من دستور جميورية  92تختص المحكمة االتحادية العميا بموجب المادة 

إلى  ضافةبالرقابو عمى دستورية القوانين واالنظمة النافذه إ 2005العراق لعام 
وضوعية قواعد عامة ماالنظمة ىي قرارات ادارية تتضمن اختصاصات اخرى كثيرة. و 

احيانًا عدم لكن التطبيق العممي أظير لبسًا و الفرعي(و )التشريع التعميماتتسمى ىي و و 
بعض التفسيرات غير الدقيقة و , اص المحكمة العميا في ىذا المجالفيم لحدود إختص

لذا تم تسميط الضوء في ىذا البحث عمى موضوع رقابة ,لمفيوم القرار االداري التنظيمي
ية الموضوع من ذلك الىمو ,ة التنظيميةالعميا عمى القرارات االداري المحكمة االتحادية
 العممية. الجوانب النظرية و 

 رقابة, المحكمة, االتحادية, التعميمات, اختصاصالكممات المفتاحية: 
Abstract 

The federal high court in Iraq has many competencies. One 

of these competencies controlled the instructions of the 

administration and the general acts. In particular, the researcher 

found many mistakes and miss understanding for Interpretation 

the instructions of the administration. Therefore, this research 

explains the control of the federal high court in Iraq instructions of 

the administration and the general acts. 
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 المقدمة
وقانون المحكمة االتحادية العميا رقم  2005حدد دستور جميورية العراق لعام 

اختصاصات المحكمة االتحادية العميا ومنيا ))الفصل في المنازعات  2005لسنة  30
المتعمقة بشرعية القوانين والقرارات واألنظمة والتعميمات واالوامر الصادرة من أي جية 

ثانيا من قانون المحكمة. وقد صدر قانون االتحادية  – 4( م(...تممك حق إصدارىا 
وعند صدور الدستور الدائم لعام , االنتقاليةالعميا في ظل قانون إدارة الدولة لممرحمة 

 منو اختصاصات المحكمة االتحادية العميا ومنيا: 92حددت المادة  2005
قد تبدو النصوص واضحة في و , ذةالرقابة عمى دستورية القوانين واألنظمة الناف أوال_

حصر اختصاصات المحكمة بالنظر في مدى موافقة القوانين واألنظمة النافذة 
اال ان التطبيق العممي يظير عدم فيم واضح ليذه االختصاصات , الدستورلنصوص 

من كثير من الطاعنين أمام المحكمة االتحادية العميا ويشي بعدم الفيم ىذا كثرة 
المحكمة العميا من جية االختصاص ألنيا تتضمن طعنا بمشروعية  الدعاوى التي ردتيا

قرارات إدارية يختص بيا القضاء اإلداري وليس المحكمة االتحادية العميا ومما يثير 
في  2005لسنة  1االستغراب أكثر ان النظام الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقم 

 (( ...ام ذي صالحية مطمقة قد اشترطت ان تقدم الدعوى بوساطة مح 6المادة 
ويبدو من كثرة الدعاوى التي تتعمق بالطعن بقرارات إدارية وردتيا المحكمة االتحادية 
العميا من جية االختصاص ان بعض المحامين وغيرىم يحتاجون لتوضيح معنى القرار 

ظمة اإلداري وحدود اختصاص المحكمة االتحادية العميا بالرقابة عمى ))دستورية(( األن
القرار التنظيمي والقرار  والتي ىي قرارات تنظيمية عامة وليست فردية. والتمييز بين

اما اختصاص النظر في مشروعية القرارات اإلدارية فيو أصال لمقضاء , الفردي
اإلداري ممثال بمجمس الدولة الذي يضم محكمتي القضاء اإلداري وقضاء الموظفين 

وجد الباحث عشرات القرارات التي ردت فيو المحكمة وقد , العمياوالمحكمة اإلدارية 
االتحادية العميا دعاوى لقرارات إدارية فردية. بينما لم نجد طعونا بأنظمة اال بقدر 
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أصابع اليد الواحدة. ىذا المبس وعدم الفيم في تحديد اختصاص كل من القضائين 
نقسمو عمى الدستوري واإلداري ىو سبب اختيار موضوع ىذا البحث الذي سوف 

: لمتعريف بالقرار اإلداري وتمييز القرارات االدارية المبحث األول مبحثين وكاالتي:
المبحث ة, نواع القرارات اإلداريأ -2, تعريف القرار اإلداري -1 التنظيمية من الفردية.

رقابة  -1, ي الرقابة عمى القرارات اإلدارية: تطبيقات المحكمة االتحادية العميا فالثاني
عدم اختصاص المحكمة في الطعون بمشروعية القرارات  -2, ستورية األنظمةد

 اإلدارية الفردية 
 المبحث األول

 التعريف بالقرار اإلداري
تقوم اإلدارة العامة في سبيل أداء وظيفتيا بإشباع الحاجات العامة من خالل المرافق 

قديم الخدمة لجميور تشرف عمى ادارتيا وسيرىا المنتظم لتأو  التي تديرىا مباشرة
المواطنين وحماية النظام العام تقوم بأعمال عديدة منيا اعمال قانونية أي اعمال إدارية 
تقصد اإلدارة منيا احداث اثار قانونية معينة ومنيا اعمال مادية ال تقصد من القيام بيا 

ونقل تنظيف اثاث المكاتب أو  احداث اثار قانونية مباشرة مثل صبغ األبنية وترتيب
الخ والقرار اإلداري الذي ىو موضوع  ...االضابير وحفظيا وتعبيد وتنظيف الطرق 

الطعن وىذا البحث ىو من فئة االعمال القانونية. وىو عمل ارادي تقوم بو اإلدارة 
وىذه االعمال القانونية التي تصدر عن جية , (1)بإرادتيا المنفردة إلحداث اثار قانونية 

تيا المنفردة تنقسم عمى قسمين بحسب اثارىا فإما ان تكون قرارات إدارية عامة بإراد
 إدارية فردية واما ان تكون قرارات تنظيمية.

ىو العمل القانوني الذي تتخذه اإلدارة العامة بإرادتيا  :(2) القرار اإلداري الفردي -1
مجموعة اشخاص محددين ابتداء. فيو قرار أو  المنفردة ويخص شخص معين

                                                           

ح عالٔ٘ انجثٕر٘ _ انمزار اإلدار٘. دار ُٚظز حٕل ذعزٚف انمزار اإلدار٘: د. ياْز طان (1)

د. يحًٕد عاطف انثُا. انُظزٚح انعايح نهمزاراخ ٔ . د. سهًٛاٌ يحًذ انطًا1991٘ٔانحكًح. تغذاد 

ٔيا تعذْا. د. سايٙ جًال انذٍٚ. انهٕائح اإلدارٚح. يُشأج  173ص  2112اإلدارٚح. دار انفكز انعزتٙ 

 1992انًعارف. اإلسكُذرٚح. 

 عهّٛ عادج فٙ انعزاق ))االيز اإلدار٘(( ٔٚطهك (2)



 رقابة المحكمة االتحادية العليا على دستورية القرارات اإلدارية التنظيمية في العراق

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

722 

ذاتي يخص الشخص المعني بو. مثل قرار تعيين موظف )س( ينشئ مركز 
قرار منح رخصة أو  فيذا عمل غّير الوضع القانوني )المركز القانوني( لـ )س(

لشخص لممارسة نشاط معين فالقرار يخص ىذا الشخص دون غيره ويغّير 
 وضعو القانوني.

مثل ىذا  ,رارنيم معينين ومعرفين بالقوقد يخص القرار الفردي أكثر من شخص لك
القرار يختص بالنظر بمشروعيتو القضاء اإلداري في العراق )محكمة قضاء الموظفين 
ومحكمة القضاء اإلداري( فاذا كان محل القرار أي مضمونو يتعمق بشؤون الخدمة 

العقوبات االنضباطية فتختص محكمة قضاء أو  الترفيعأو  الوظيفية مثل الراتب
واما إذا لم يكن يتعمق , الموجية لمثل ىذه القرارات لطعونالموظفين بالنظر في ا

بالوظيفة العامة فتكون محكمة القضاء اإلداري ىي المختصة بالطعون بمشروعية مثل 
 ريواالختصاص ىو سمطة المحكمة الممنوحة ليا بموجب نص دستو  (1)ىذه القرارات.

م فال يجوز االتفاق قواعد االختصاص من النظام العا, قانوني لمفصل في المنازعاتأو 
عمى خالفيا ويستطيع القاضي اثارتيا ورد الدعوى ان لم تكن المحكمة مختصة 
بموضوعيا. ويجوز لمخصم الدفع بعدم االختصاص في أي مرحمة من مراحل الدعوى 

 (2)كما يجب عدم التوسع في تفسير قواعد االختصاص.
ونية صادرة عن اإلدارة العامة وىي اعمال قان :(3) .القرارات االدارية التنظيميةـ 2

تتضمن قواعد عامة موضوعية مجردة. فيي من حيث المضمون مثل القانون ولكن 
كونيا صادرة عن اإلدارة العامة يجعميا في مرتبة أدنى في تدرج قواعد المشروعية من 

                                                           

 1999نسُح  116ٔذعذٚالذّ تانمإٌَ رلى 1979نسُح  65ُٚظز لإٌَ يجهس شٕرٖ انذٔنح رلى  (1)

 . 2117نسُح  71ٔلإٌَ يجهس انذٔنح رلى  2113نسُح  17ٔتانمإٌَ رلى 

ل س دار انُٓضح انعزتٛح ُٚظز د. يحًذ يحًذ عثذ انهطٛف. لإٌَ انمضاء اإلدار٘. انكراب األٔ (2)

د. طعة َاجٙ عثٕد انذنًٛٙ. انذفٕع انشكهٛح اياو انمضاء اإلدار٘. ٔ ٔيا تعذْا 195ص  2111.

د. ياْز طانح عالٔ٘ انجثٕر٘. انمزار اإلدار٘. ٔ ٔيا تعذْا 17ص 2111يكرثح انسُٕٓر٘ .

  66ص  ،يظذر ساتك

د. ياْز طانح عالٔ٘ ٔ 152 ( ُٚظز د. ياْز طانح عالٔ٘ انجثٕر٘. َفس انًظذر. ص3)

انجثٕر٘. )انُظاو( فٙ انمإٌَ انعزالٙ. يجهح انعهٕو انمإََٛح ـ كهٛح انمإٌَ ـ جايعح تغذاد ـ انًجهذ 

د. ٔساو طثار انعاَٙ. االخرظاص انرشزٚعٙ نإلدارج فٙ ٔ 2114انثايٍ عشز ـ انعذد األٔل. 

  2113انظزٔف االعرٛادٚح ـ انًُٛاء نهطثاعح. 
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تعميمات( نص أو  الدستور والقانون فيجب ان ال تخالف قواعد القرار التنظيمي )نظام
 2005من دستور العراق لعام  80القانون وقد حددت المادة أو  لدستورمن ا

 صالحيات مجمس الوزراء ومنيا:
فالمشرع عندما : ))ثالثاـ اصدار االنظمة والتعميمات والقرارات بيدف تنفيذ القوانين((

يصدر قانونا فانو ال يدخل في كل التفاصيل وانما يترك لإلدارة )السمطة التنفيذية( 
جراءات تنفيذ ىذا القانون ألنيا األكثر دراية بيذه  صالحية وضع تفاصيل الموضوع وا 

الت أوسع وأوثق األمور بما لدييا من خبرات بشرية وفنية متخصصة وبما ليا من ص
وتسمى مثل ىذه األنظمة بـ )األنظمة التنفيذية( والتي تصدر لتنفيذ , بجميور المواطنين

ي حدود ما ينص عميو تعطل شيئا منيا اال فأو  موالقانون ويجب ان ال تعدل في احكا
 اال انو ىناك أنواع أخرى من األنظمة وىي ))األنظمة المستقمة((, القانون نفسو

 (1) ))أنظمة الضبط اإلداري(( وتسمى في مصر بـ ))الموائح المستقمة((.و
تأتي  وفي سمم قواعد المشروعية يوجد تدرج فيقع في اعمى السمم قواعد الدستور ثم

بعدىا قواعد القانون الذي تضعو السمطة المختصة )مجمس النواب(. ثم يأتي النظام بما 
فيو من قواعد عامة مجردة ولو ُأخذ بالمذىب الموضوعي لكانت قواعد القانون وقواعد 
النظام في درجة ومرتبة واحدة كونيا ))قواعد مشرعة(( ولكن بما ان المعمول عميو ىو 

قواعد النظام تكون في مرتبة أدنى من القانون ألنيا صادرة من فإنو  المذىب الشكمي
 السمطة التنفيذية ثم تأتي التعميمات بمرتبة أدنى من النظام.

 المبحث الثاني
 الرقابة عمى دستورية األنظمة في العراق

مرت الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين واألنظمة في العراق الحديث بمرحمتين 
))القانون األساس(( تم تشكيل ديوان خاص ينظر في  1952ففي دستور أساسيتين 

عمى التالي  2فقرة  86بعض احكامو لمدستور فنصت المادة أو  مخالفة النظام لمقانون

                                                           

ٙ نإلدارج فٙ انظزٔف االعرٛادٚح.انًظذر انساتك االخرظاص انرشزٚعظز د.ٔساو طثار انعاَٙ.ُٚ (1)

 سهًٛاٌ انطًأ٘د.ٔ 315ح اإلدارٚح يظذر ساتك ص سايٙ جًال انذٍٚ انهٕائٔيا تعذْا ٔد. 95ص 

 ٔيا تعذْا. 496د. يحًٕد عاطف انثُا. انُظزٚح انعايح نهمزاراخ اإلدارٚح. يظذر ساتك ص ٔ
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بعض أو  ))كل قرار يصدر من الديوان الخاص ينص عمى مخالفة أحد األنظمة
ء الديوان واذا صدر قرار من احكامو لمستنده القانوني يجب ان يكون بأكثرية ثمثي ارا

القسم المخالف منو ممغى من تاريخ صدور قرار الديوان أو  ىذا القبيل يكون ذلك النظام
الخاص(( ولم يكن الديوان محكمة مستمرة يمكن الطعن امامو باألنظمة من كل ذي 
مصمحة وانما كان يشكل بقانون خاص بناًء عمى اقتراح الوزير المختص لمبت في 

 المقدم بمشروعية نظام فيو ُيشكل في كل حالة عمى حدة.الطعن 
وانتقد جانب من الفقو محدودية الرقابة عمى دستورية القوانين واألنظمة في ظل القانون 

ورأى جانب اخر ان حصر تحريك الدعوى بالسمطة التنفيذية , (1)1925األساسي لعام 
رأت ان فإنو  القوانين واألنظمة وعدم افساح المجال لممواطنين لمطعن المباشر بدستورية

القانون يخدم مصالحيا احجمت عن تحريك دعوى الدستورية ويرى ان الرقابة القضائية 
كانت لصالح السمطة التنفيذية  1952عمى دستورية القوانين في دستورية في دستور 

 .(2)لم يكن اليدف حماية سمو الدستورلكي تراقب السمطة التشريعية و 
عمى تشكيل محكمة دستورية ولكنيا لم  87المؤقت فقد نصت مادتو  1968اما دستور 

 .1968لسنة  159ترى النور عمى الرغم من صدور قانون خاص بالمحكمة بالرقم 
فقد أنشأ محكمة دستورية القوانين ))المحكمة  2005وعند صدور الدستور الدائم لعام 

وكانت , القوانين واألنظمة النافذة توريةاالتحادية العميا(( تختص اوالًـ الرقابة عمى دس
قبل نفاذ  2005لسنة  30المحكمة االتحادية العميا قد ُأنشأت بموجب القانون رقم 

من الدستور لحد  92ب المادة الدستور ولم تنشأ المحكمة المنصوص عمييا بموج
وعمى ,ظر في دستورية القوانين واألنظمةواستمرت المحكمة االتحادية العميا بالن, (3)االن

ـ رقابة المحكمة االتحادية العميا 1أساس ما تقدم سيتم تقسيم ىذا المبحث عمى فرعين:
                                                           

 .324ص 1972ُٚظز د. يانك دْٔاٌ انحسٍ. انًذخم نذراسح انمإٌَ . (1)

ُٚظز د. سعذ انعهٕش. يثالفح فٙ انزلاتح انمضائٛح عهٗ دسرٕرٚح انمٕاٍَٛ. دراساخ دسرٕرٚح  2))

 294ص 2115عزالٛح. انًعٓذ انذٔنٙ نمإٌَ حمٕق االَساٌ.

ٌ دٌٔ اطذار لإٌَ انًحكًح االذحادٚح ( ُٚظز حٕل ذفاطٛم انًُالشاخ ٔاٜراء انرٙ حاند نحذ اال3)

انعهٛا د. عهٙ انشكز٘. انًحكًح االذحادٚح انعهٛا فٙ انعزاق تٍٛ عٓذٍٚ. انذاكزج نهُشز ٔانطثاعح 

ٔيا تعذْا ٔٚثذٔ اٌ انخالفاخ ٔانًخأف انرٙ أشار انٛٓا ال ساند لائًح حرٗ ذارٚخ  395ص  2116.

 كراتح ْذِ االسطز.
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ـ عدم اختصاص 2, عمى دستورية القرارات اإلدارية التنظيمية )األنظمة والتعميمات(
 المحكمة االتحادية العميا في رقابة مشروعية القرارات اإلدارية الفردية

االتحادية العميا عمى دستورية القرارات اإلدارية التنظيمية رقابة المحكمة : الفرع األول
نادرة جدًا االحكام التي أصدرتيا المحكمة االتحادية العميا  : )األنظمة والتعميمات(

بصدد الرقابة عمى دستورية األنظمة. فعمى الرغم من البحث في احكام المحكمة 
ت بأقل من أصابع اليد الواحدة نظر لمسنوات العشر األخيرة لم يجد الباحث اال أحكامًا 

 وُيرجع الباحث ىذا الواقع الى:, (1) فييا المحكمة في دستورية أنظمة
نظرًا لمبدأ الفصل بين السمطات  2005ـ قمة األنظمة التي تصدر في ظل دستور 1

مجمس النواب فتشرع إلى  ارسال مشاريع القوانينإلى  ولكون السمطة التنفيذية تمجأ
المستقمة اال أو   تمارس اختصاصيا بإصدار األنظمة سواء التنفيذية منياالقوانين وال

 نادرًا.
الطعن بيا اقل من الطعن بالقرارات فإنو  ـ ال ترتب األنظمة مراكز ذاتية مباشرة لذا2

من األنظمة التي راقبت , االدارية الفردية وقد يجد القارئ المبيب المتأمل اسبابًا أخرى
فقد  2011لسنة  2نظام جوازات السفر رقم  العميا مطابقتيا لمدستورتحادية المحكمة اال

طعن رئيس مجمس النواب ـ إضافة لوظيفتو بالنظام المذكور مدعيًا ان رئيس مجمس 
/أوال( منو ان يمنح جواز سفر 17الوزراء قد أصدر ىذا النظام وقد نصت المادة )

ائفيم اصالة وازواجيم األشخاص المذكورين فيو ممن يشغمون وظإلى  دبموماسي
وجاء في الفقرة )س( ))مستشارو  واوالدىم الذين يعيمونيم قانونًا من المقيمين معيم 

رئاسة الجميورية ومجمس الوزراء(( وادعى المدعي ان ىذا النص غير دستوري 
ام القانون )العراقيين متساوون اممن الدستور التي تنص عمى ان  14 لمخالفتو المادة

ولم يساوي النص بين المستشارين في رئاسة الجميورية ومجمس  (.بينيم ..دون تمييز 
الوزراء وبقية المستشارين في مجمس النواب والجيات األخرى. وقد ردت المحكمة العميا 

 الدعوى وقضت بان النص المطعون بدستوريتو ال يخالف الدستور.
                                                           

رٕرٚح األَظًح فٙ فزَسا ٔتعض انثهذاٌ انعزتٛح ُٚظز د. عظاو انذتس ـ حٕل انزلاتح عهٗ دس 1))

 .2111انمضاء االدار٘ ٔرلاترّ عهٗ االعًال اإلدارٚح ـ دار انثمافح ـ عًاٌ 
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ع ىنا مجمس الوزراء وفي ىذا الحكم راقبت المحكمة تقدير المشرع ))نقصد بالمشر 
بصفتو مشرعًا لألنظمة(( لمبررات التشريع والغاية المتوخاة منو وأطمقت عمى السمطة 
ذا كانت الرقابة عمى دستورية القوانين ىي  التقديرية لممشرع تسمية ))خيارًا تشريعيًا(( وا 

القضاء الدستوري اخذ يراقب مالءمة وتناسب فإنو  رقابة مشروعية بالدرجة األساس
لتشريع مع الغايات المرجوة. وقد اخذت المحكمة االتحادية العميا في ىذا الحكم وفي ا

ن لم تفصح صراحة عن اخذىا برقابة التناسب في التشريع   احكام أخرى بيذه الرقابة وا 
د وجية النظر المشار الييا ويجد الباحث في منطوق الحكم وحيثياتو واسانيده ما يؤي

))وتجد المحكمة االتحادية العميا ان ما تضمنو نظام جوازات  فقد قالت المحكمة, انفاً 
السفر الصادر عن مجمس الوزراء يعد خيارًا تشريعيًا وسنده ان سبب منح ىؤالء 
)مستشارو رئاسة الجميورية ومجمس الوزراء( جوازات سفر دبموماسية بحسب الميام 

العالقات الخارجية والتفاوض التي يقومون بيا التي تتفرع عن عمميم التنفيذي المتعمق ب
م عمى مع الدول األخرى بشأن المعاىدات واالتفاقيات الدولية ومتابعة الدعاوى التي تقا

في حين ينحصر عمل مجمس النواب في التشريع والرقابة الحكومة ومنيا خارج العراق
( 17دة )نص البند )س( من الفقرة )اواًل( من المافإنو  عمى أداء السمطة التنفيذية. لذلك
وفي ىذا  (1) ((....ال يخالف الدستور  2011( لسنة 2من نظام جوازات السفر رقم )

سباب ىذا ناقشت المحكمة أسباب تقدير المشرع لألنظمة وخياره ومدى تناسب أ
وفي قضية أخرى ناقشت المحكمة االتحادية العميا دستورية , )الخيار( مع الغاية منو

الصادرة عن رئيس مجمس الوزراء  2017لسنة  2ية(( رقم ))تعميمات كشف الذمة المال
ـ إضافة لوظيفتو. فقد اقام رئيس ديوان رئاسة الجميورية / إضافة لوظيفتو الدعوى 

مدعيًا ان التعميمات فييا مخالفة لبعض نصوص  2017/اتحادية/اعالم/55بالعدد 
 الدستور ومن المخالفات التي اثارىا الطاعن 

( من ىذه التعميمات والتي نصت عمى ))وقف 11د )اواًل( من المادة )ـ ما ورد في البن1
 ((...صرف راتب ومخصصات من لم يقدم استمارة الكشف عن ذمتو المالية 

                                                           

  19/11/2116فٙ  2116/اذحادٚح/اعالو/22حكى انًحكًح االذحادٚح انعهٛا تانعذد ـ  1))
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( جريمة ال وجود ليا في أي قانون 12ـ استحدثت التعميمات بالبند )رابعًا( من المادة )2
لممصالح المالية لممكمف  حيث ألزمت بتحريك دعوى جزائية إذا كان ىناك تضارب

 بكشف ذمتو المالية.
وقد قضت المحكمة االتحادية العميا بان النصين المذكورين في أعاله فييما خرق 

من الدستور وان ايراد النصين موضوع الطعن في تعميمات صدرت  47ألحكام المادة 
ديدة ليذا وقد أضاف احكامًا ج 2011لسنة  30لتسييل تنفيذ قانون ىيئة النزاىة رقم 

القانون حيث لم يرد في ىذا القانون نص يخول الييئة بوقف راتب الموظف 
ومخصصاتو إذا لم يقدم استمارة كشف الذمة المالية خالل المدة المحددة والذي يعد 
صورة من صور حجز الراتب. كما لم يرد في القوانين الجزائية نص يجرم حالة وجود 

وقد قضت المحكمة , مكمف بتقديم كشف ذمتو الماليةال )تضارب المصالح المالية( لدى
/رابعًا(( 12))و /اواًل((11بعدم دستورية النصين المطعون بدستوريتيما وىي المادتين ))

/ثالثًا( من 80)و (47لمخالفتيما نصوص المادتين ) 2017لسنة  2من التعميمات رقم 
ف االتحادية البت في طمبت رئاسة محكمة النج (2)وفي قضية أخرى, (1) الدستور.

الطعن بشرعية تعميمات واوامر أصدرتيا وزارة الداخمية خالفًا لممبادئ الدستورية 
كتاب وزارة الداخمية المرقم إلى  والمتضمنة عدم ارسال أي ضابط لمتحقيق استناداً 

. ومما جاء في الحكم ))وتجد المحكمة االتحادية العميا ان 31/3/2014في  33708
امتناعو من أو  من يخولو بالموافقة عمى تبميغ رجل الشرطةأو  ير المختصامتناع الوز 

امتناعو من الموافقة عمى القاء القبض عميو في حالة أو  تكميفو بالحضور امام القضاء
الطعن بيا من ارتكابو فعاًل اثناء أداء واجبو يعتبر من القرارات اإلدارية وان باإلمكان 

المدعي العام ومن كل ذي مصمحة إذا وجد ان الوزير متعسف في الحاالت المتقدم 
ذكرىا وذلك لدى محكمة القضاء اإلداري ...((ويرى الباحث ان المحكمة االتحادية 
العميا أخطأت بعدم تمييز التعميمات المطعون بعدم دستوريتيا وىي تتضمن قواعد 

والغت المحكمة االتحادية , ت الفردية الصادرة تنفيذًا لياراموضوعية مجردة من القرا
                                                           

 21/6/2117فٙ  2117/ اذحادٚح /اعالو / 55حكى انًحكًح االذحادٚح انعهٛا تانعذد  1))

 14/9/2114فٙ  2114/اذحادٚح /اعالو / 96حكى انًحكًح االذحادٚح انعهٛا تانعذد  2))
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بعد ان طعن  2015لسنة  213العميا تعميمات لمجمس محافظة البصرة صادرة بالقرار 
وردت المحكمة االتحادية العميا دعوى رئيس ,  (1)محافظ البصرة لمخالفتيا لمقانونبيا 

 17/3/2015في  122ار مجمس النواب ضد رئيس مجمس الوزراء الذي أصدر القر 
والمتضمن تعميمات لموزارات ودوائر الدولة ))بالتريث بتنفيذ الفقرات المعترض عمييا في 

(( ولم تناقش المحكمة موضوع الدعوى ومدى 2015قانون الموازنة االتحادية لسنة 
دستورية ىذه التعميمات الن المحكمة كانت حسمت الدعوى التي أقيمت بخصوص 

وفي الدعوى بالعدد , 2015/اتحادية 34/19 رض عمييا في الدعوىالفقرات المعت
والتي تضمنت طعن رئيس ديوان الرقابة المالية /إضافة لوظيفتو  2012/اتحادية/14

 10/1/2012( في 2/5/27/1255باعمام األمانة العامة لمجمس الوزراء المرقم )ق /
زراء لممخصصات لعدم شمول تعميمات تطبيق قانون رواتب ومخصصات مجمس الو 

. وقد ردت المحكمة 2011لسنة  31الواردة في قانون ديوان الرقابة المالية المرقم 
االتحادية العميا ىذه الدعوى بدعوى ان ))مضمون كتاب األمانة العامة لمجس الوزراء 

يخص عددًا محدودًا من قرار اداري وليس من القرارات التي تتسم بصفة العموم و  ...
ويرى الباحث ان المحكمة قد أخطأت في ىذا الحكم فالتعميمات المطعون  الموظفين((

فييا ىي من القرارات التنظيمية ألنيا تتضمن قواعد عامة مجردة واوصاف وظيفية وال 
تخص موظفين محددين بأسمائيم فكل من تنطبق عميو الشروط الموضوعية المحددة 

كزة وىذا معنى تجريد وعمومية في التعميمات يستحق المخصصات المذكورة إزاء مر 
يو تعميمات. اما القرار الفردي فأو  في نظامأو  القاعدة القانونية سواء وردت في قانون
من الموظفين المخصصات الواردة في التعميمات القرار الذي يصدر بمنح)س(او)ص(

 وتنفيذًا ليا.
روعية القرارات الفرع الثاني: عدم اختصاص المحكمة االتحادية العميا في رقابة مش

عمى عكس القرارات اإلدارية التنظيمية التي لم يجد الباحث اال القميل : اإلدارية الفردية
العشرات من الطعون فإنو  منيا مطعون بدستوريتيا امام المحكمة االتحادية العميا

                                                           

  29/6/2115فٙ  2115/اذحادٚح /  42حكى انًحكًح االذحادٚح انعهٛا تانعذد  1))
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 دية العميا خالف لقواعد االختصاصبقرارات إدارية فردية طعن بيا امام المحكمة االتحا
وال يجد الباحث تفسيرًا , رد ىذه الدعاوى من جية االختصاص مر الذي نتج عنواال

ليذا الواقع سوى عدم الفيم الدقيق لحدود اختصاص ووالية القضاء الدستوري العراقي 
المحكمة االتحادية العميا يشترط إلى  ومما يزيد االمر استغرابًا ان الدعاوى التي تتقدم

ذو صالحية مطمقة!! ويفترض ان يكون ُمممًا بيذه القواعد لقبوليا ان تُقدم من محام 
 كي ال يضيع حق موكميو.

صدد الطعون وسيعرض الباحث فيما يأتي بعض احكام المحكمة االتحادية العميا ب
ردت  2015/موحدة/اتحادية/95/96وفي الدعوى بالعدد , بقرارات إدارية فردية

رئيس مجمس الوزراء ـ إضافة لوظيفتو  المحكمة دعوى المدعي قتيبة إبراىيم تركي ضد
المتضمن دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة مما جاء  312لمطعن باألمر الديواني المرقم 

في حيثيات الحكم ))وتجد المحكمة االتحادية العميا ان االمر الديواني )المطعون فيو( 
ة العموم فيو صادر عن مجمس الوزراء وىو من القرارات اإلدارية التي ال تتسم بصف

من القرارات اإلدارية الخارجة عن اختصاص المحكمة االتحادية ... لذا قرر الحكم برد 
 2015/اتحادية / 108وفي الدعوى بالعدد , الدعوى ... من جية االختصاص((

قررت المحكمة االتحادية العميا رد الدعوى من جية عدم االختصاص الن قرار مجمس 
بدستوريتو ))ىو قرار اداري صادر من مجمس الوزراء  المطعون 333الوزراء رقم 

ويخضع لرقابة اإللغاء ويكون الطعن بصحة صدوره من اختصاص محكمة القضاء 
وفي الدعوى بالعدد ,(1) اإلداري ويخرج من اختصاصات المحكمة االتحادية العميا ...((

لداخمية ـ ردت المحكمة دعوى المدعي ضد المدعى عميو وزير ا 2016/اتحادية/ 16
إضافة لوظيفتو وقضت المحكمة بان ))القرار المتخذ بتشكيل مجمس تحقيقي ىو من 

.. .صاص المحكمة االتحادية العمياالقرارات اإلدارية التي يخرج النظر فييا من اخت
ويؤيد الباحث رأي جانب ,وعميو قرر الحكم برد الدعوى من جية عدم االختصاص((

مجمس تحقيقي لمتحقيق مع الموظف ليس أو  ار تشكيل لجنةمن الفقو الذي يرى ان قر 

                                                           

  15/3/2116فٙ  2115/اذحادٚح/115( ُٚظز تُفس انًعُٗ ٔانًٕضٕع انحكى تانعذد 1)
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قرارًا إداريًا نيائيًا مؤثرًا في مركزه القانوني وبالتالي ال يجوز الطعن بو حتى امام القضاء 
اإلداري وان القرار الذي يصدر بمعاقبة الموظف إذا صدر مثل ىذا القرار ىو الذي 

  (1) يمكن ان يكون محاًل لمطعن.
/قضاء 340وضوع فقد قضت المحكمة اإلدارية العميا في القضية وبنفس الم

))بان محكمة قضاء الموظفين محكمة الغاء  17/1/2016في  2016موظفين/تمييز/
تختص بالفصل في مشروعية القرارات اإلدارية النيائية التي تعني إفصاح اإلدارة عن 

وفي الدعوى بالعدد , (2)إرادتيا الممزمة بيدف إحداث أثر قانوني حال ومباشر(( 
قضت المحكمة االتحادية العميا برد دعوى المدعي ضد محافظ  2012/اتحادية/51

إلى  صالح الدين إلصداره امرًا بغمق مالحظية التسجيل العقاري في قضاء سامراء
 إشعار اخر حيث وجدت المحكمة بان القرار المطعون فيو ))ىو قرار اداري صرف لذا

 داري ىي المختصة بالنظر في صحتو((  محكمة القضاء اإلفإنو 
ويرى الباحث ان المحكمة االتحادية العميا أخطأت في حكميا الن الموضوع يتعمق 
بمنازعة بين وزارة اتحادية ومحافظة غير منتظمة في إقميم فيي المختصة في الفصل 

/اتحادية 1وفي الدعوى بالعدد , عوى بعد ان أقيمت عمى ىذا األساسفي ىذه الد
ردت المحكمة االتحادية العميا دعوى ضد رئيس مجمس النواب/ إضافة  2013اعالم//

لوظيفتو الن ))الدعوى تتعمق بقرار إداري رسم القانون طريقًا لمطعن بو(( وفي الدعوى 
قضت المحكمة االتحادية العميا بانو ))ليس من اختصاص  2006/اتحادية/17

ولكي ال  ((...األوامر والقرارات االدارية المحكمة االتحادية العميا النظر في صحة 
الباحث سيذكر بعض االحكام التي صدرت من فإنو  يستغرق البحث وقت القارئ

                                                           

ص  2117( ُٚظز د. ياْز طانح عالٔ٘ انجثٕر٘. انمإٌَ اإلدار٘. انذاكزج نهُشز ٔانطثاعح. 1)

. 517ص  1997ٔيا تعذْا. د. ياجذ راغة انحهٕ. انمإٌَ اإلدار٘. دار انًطثٕعاخ انجايعٛح . 211

ح عالٔ٘ . د. ياْز طان53ص  2111د. طعة َاجٙ عثٕد. انذفٕع انشكهٛح اياو انمضاء اإلدار٘ .

انجثٕر٘. حٕل تعض اجرٓاداخ يجهس اَضثاط انًٕظفٍٛ. يجهح انعذانح. انعذد األٔل. انسُح انثايُح. 

  ٔيا تعذْا. 56.ص 2111

  333ص  2116يجهس انذٔنح. يجًٕعح انمزاراخ . 2))
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المحكمة االتحادية العميا برد دعاوى من جية عدم االختصاص وبإمكان من يريد 
  (1)التفاصيل البحث في مجموعة احكام المحكمة االتحادية العميا. 

                                                           

  11/3/2119فٙ  2119/اذحادٚح / 3انذعٕٖ  1))

  7/3/2117فٙ  2117/اذحادٚح /اعالو /4انذعٕٖ 

  6/2117/ 13فٙ  2117/اذحادٚح /اعالو / 39ٖ انذعٕ

  14/11/2117فٙ  2117/اذحادٚح /اعالو / 113انذعٕٖ 

  25/2/2113فٙ  2113/ اذحادٚح /1انذعٕٖ 

  14/9/2114فٙ  2114/اذحادٚح / 96انذعٕٖ 

  5/3/2112فٙ  2111/اذحادٚح/59انذعٕٖ 

  2/5/2112فٙ  2112/اذحادٚح / 14انذعٕٖ 

  26/11/2112فٙ  2112دٚح //اذحا 43انذعٕٖ 

  25/2/2113فٙ  2112/اذحادٚح / 75انذعٕٖ 

  4/5/2115فٙ  2115/اذحادٚح/  13انذعٕٖ 

  29/6/2115فٙ  2115/اذحادٚح /11انذعٕٖ 

  11/9/2115فٙ  2115/اذحادٚح /  32انذعٕٖ 

  13/7/2115فٙ  2115/اذحادٚح / 71انذعٕٖ 

  16/9/2116فٙ  2116/اذحادٚح/ اعالو / 59انذعٕٖ 

  1/3/2116فٙ  2115/ اذحادٚح /  115انذعٕٖ 
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 الخاتمة
 تام فقد تبين من خالل ىذا البحث بأن وفي الخ

ـ ىناك خمط وعدم وضوح بين اختصاصات القضاء الدستوري في العراق )المحكمة 1
 االتحادية العميا( والقضاء اإلداري )محاكم مجمس الدولة( 

ـ ان مما يزيد االمر تعقيدًا وغموضًا عدم استقرار المحكمة االتحادية العميا في 2
تعميمات وترفض أو  احد فمواقفيا تتباين فقد تراقب دستورية نظاماحكاميا عمى موقف و 

تعميمات. وقد تراقب مشروعية قرار إداري فردي وترفض أو  طعنًا اخر بدستورية نظام
 عشرات الدعاوى لعدم اختصاصيا بالنظر في مشروعية القرارات اإلدارية الفردية!!

 التوصيات
داري التنظيمي )النظام والتعميمات( والقرار ـ البد من توضيح الفرق بين القرار اإل1

اإلداري الفردي واختصاص كل من القضائين الدستوري واإلداري في الدعاوى الُمقامة 
ضد أي منيما ففي ىذا االيضاح توفير لمجيد والوقت عمى الطاعنين وعمى المحاكم 

 الدستورية واإلدارية.
من اآلمال التي كانت ترى في المادة ـ لقد خيبت المحكمة االتحادية العميا الكثير 2

من الدستور التي نصت عمى حظر تحصين أي قرار اداري ضد الطعن عندما  100
فسرت الطعن بانو يمكن ان يكون امام جيات ولجان إدارية وال يشترط ان يكون طعنًا 

لذا يوصي الباحث بالرجوع عن ىذا االجتياد وتقرير ان الطعن المقصود ,  (1)قضائيًا. 
من الدستور ىو الطعن القضائي. كي ال يتحصن قرار اداري ضد  100في المادة 

 الطعن القضائي.

                                                           

ٔانذ٘ جاء فّٛ  27/7/2117فٙ  2117/اذحادٚح/اعالو/53ُٚظز احكاو انًحكًح االذحادٚح انعهٛا  1))

انمزاراخ اإلدارٚح اياو انمضاء أٔ  يٍ انذسرٕر نى ذُض عهٗ حظز انطعٍ تاألعًال 111))اٌ انًادج 

/اذحادٚح 44ٔ 27/1/2115فٙ  2115/اذحادٚح/1ٔ 11/9/2119فٙ  2119/اذحادٚح /11...(( ٔ

 . 5/3/2112فٙ  2111/
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