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 مالحظة مهمة 

حٌث اإلداري ، هً من  المضاءإن هذه المحاضرات المتسلسلة فً مادة   

الكتاب المنهجً والكتاب المساعد اللذٌن سبك اإلشارة  مصدرها كل من األساس

ً ع ن إلٌهما أعاله ، وهً ال تغنً عنهما ، وفً ذات الولت لم تخرج مطلما

وأن الغاٌة منها تركٌز المعلومات فً ذهن الطلبة بعد  ؛محاورهما األساسٌة 

توضٌحها بشكل مفصل فً الماعات الدراسٌة ، وكذلن محاولة منً للحد من 



اآلثار التً لد تترتب على التذبذب فً دوام الطلبة ؛ لما رافك بدء العام الدراسً 

مما استدعى منً  ؛1/11/9112( من أحداث منذ 9191 -9102)السابك 

ً على ضرورة بذل المزٌد من الجهد بما فٌه إعداد هذه المحاضرات ؛ ح رصا

  ، وهللا من وراء المصد .المستمبل العلمً للطلبة

 بدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ

 محاضرات متدمدمة في القزاء اإلداري 

 ثامر نجؼ عبدهللا. د  .مالتدريدي 

 :السحاضرة األولى 

 تسهيد : -

 األصهل التاريخية لشذأة القزاء اإلداري :

يذىب أغمب فقياء القانؾن اإلداري إلى أن نغام القزاء اإلداري يرجع في     
نذأتو إلى فرندا ، ثؼ انتقل إلى دول أخرى كثيرة ومشيا العراق ، في حيؽ يرى 

سيؽ عبر ا إلييا عؽ السدمبعض الفقياء أنو نغامًا إسالميًا أصياًل نقمتو أورب
، وعؽ طريق اترال شعؾب أوربا أبان الحروب الرميبية ، ومؽ َثؼ الحسمة األندلس

، وأن كتاب ) األحكام الدمظانية ( لمساوردي مؽ 0193الفرندية عمى مرر عام 
 .السجال أوائل الكتب التي تؼ ترجستيا واالستفادة مشيا في ىذا 

بسلطات اإلدارة العامة ، من هو المانون الذي ٌختص القانون اإلداري :    -

ناحٌة تكوٌنها، ونشاطها ، وضمان تحمٌمها للمصلحة العامة ؛ من خالل 

 االمتٌازات االستثنائٌة التً تمررها لواعده .

هً الهٌئات اإلدارٌة والهٌئات العامة األخرى التً تضطلع اإلدارة العامة :   -

لمجتمع إلشباع بمسؤولٌة المٌام بمختلف أوجه تدخل الدولة فً حٌاة ا

الحاجات العامة، وتمدٌم الخدمات العامة ، وتنظٌم المجتمع وتنمٌته وتطوٌره، 



وٌنصرف معنى اإلدارة العامة إلى أجهزتها وإلى األنشطة التً تموم بها ؛ 

 وبهذا فإن لإلدارة معنٌان هما : 

 المعنى األول : المعنى العضوي أو الشكلً لإلدارة :  -

إلدارة من خالل األجهزة والهٌئات التً تتولى تلبٌة هو الذي تظهر فٌه ا  

 حاجات األفراد وإشباعها ؛ مستهدفة بذلن الصالح العام .

َ لهذا المعنى ) العضوي أو الشكلً لإلدارة ( فإن أجهزة اإلدارة العامة فً    ووفما

ولانون المحافظات غٌر  ، 9115العراق بممتضى دستور جمهورٌة العراق لعام 

 المعدل ، هً :  9112( لسنة 91المنتظمة فً إللٌم رلم )

 المعدل ، هً :  9112( لسنة 91ولانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إللٌم رلم )
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 مجلس الناحٌة -2

 مدٌر الناحٌة . -11

 المعنى الثانً : المعنى المادي الموضوعً لإلدارة العامة :

وهو الذي ٌنصب على النشاط الذي تمارسه اإلدارة من تنفٌذ الموانٌن وحماٌة    

 النظام العام فً الدولة ، واشباع الحاجات العامة .

ارة ( فإن اإلدارة تموم بأنشطتها ووفماَ لهذا المعنى ) المادي أو الموضوعً لإلد  

 عن طرٌك تأدٌة نوعٌن من األعمال : 

 النوع األول : األعمال القانونٌة :

وهً تلن األعمال التً تهدف اإلدارة من المٌام بها ترتٌب آثار لانونٌة إما      

إرادتٌن كما فً العمود بإرادتها المنفردة كما فً المرارات اإلدارٌة ، أو بالتران  

هو عمل لانونً ٌعبر عن إرادة اإلدارة فً إحداث أثر  المرار اإلداريو -إلدارٌة ا

ً   -لانونً أو تعدٌل فً المراكز المانونٌة   . وسٌتم بٌانه بشكل مفصل الحما

 



  النوع الثانً : األعمال المادٌة :

ترتٌب آثر لانونً ،  وهً تلن األعمال التً ال تهدف اإلدارة من المٌام بها    

 وإنما تموم بأعمال مادٌة كتبلٌط الشوارع ومد الجسور وحفر المنوات ... إلخ .

  التمٌٌز بٌن اإلدارة والحكومة : -

 انمسم الفمه المانونً فً تحدٌد الممارنة بٌن اإلدارة والحكومة إلى فرٌمٌن :

  الفرٌق األول :

 ٌرى هذا الفرٌك أن اإلدارة تختلف عن الحكومة من جوانب عدة أهمها :   

أن الحكومة ٌمثلها أصحاب الدرجات العلٌا فً الدولة كرئٌس الوزراء ،  -1

والوزراء ، فً حٌن أن اإلدارة ٌتوالها أصحاب الدرجات األدنى كوكالء الوزراء 

 ، والمدٌرٌن العامٌن .

لعرٌضة للمسائل العامة فً الدولة كرسم أن الحكومة تتولى وضع الخطوط ا -9

السٌاسة العامة للدولة ، بٌنما تتولى اإلدارة مباشرة األمور الٌومٌة من توفٌر 

 الخدمات .

أن أعمال الحكومة محصنة من رلابة المضاء ) أعمال السٌادة ( ، فً حٌن  -3

 تخضع أعمال اإلدارة لرلابة المضاء .

  الفرٌق الثانً :

ك صعوبة التمٌٌز بٌن اإلدارة والحكومة ؛ إذ ٌصعُب وضع ٌرى هذا الفرٌ   

حدود فاصلة بٌن النشاط التً تمارسه كل منهما ، وصعوبة التمٌٌز بٌن المسائل 

المهمة وغٌر المهمة ، وكذلن ٌصعُب التمٌٌز بٌن  المرارات اإلدارٌة الخاضعة 

من هذه  ستثنىتً تالولرلابة المضاء ، والمرارات التً تُعد من أعمال السٌادة 

معه الرلابة ، وخلص هذا الفرٌك إلى نتٌجة مفادها أن هنان تداخل شدٌد ٌصعب 

من ناحٌتً الوسائل والنشاط ، وٌُعد رأي الفرٌك الثانً  بٌنهماوضع حدود فاصلة 

 ن اإلدارة والحكومة وجهان لعملة واحدة .أ منهو األرجح 

 الدولة القانهنية :  -
ىي الدولة التي يخزع فييا الحكام والسحكؾميؽ لمقانؾن ، ويتحقق ذلػ بأن 

 تتؾافر فييا كل مؽ العشاصر الدتة اآلتية : 
 وجؾد دستؾر . -0



 تظبيق مبدأ السذروعية.  -5
 تدرج القؾاعد القانؾنية. -8
 الرقابة القزائية. -3
 احترام الحقؾق والحريات العامة . -2
  تظبيق مبدأ الفرل بيؽ الدمظات . -2
 الفرق بين مرطلحي " السذروعية " و" الذرعية " :  -
يدتعسل كال السرظمحيؽ مؽ قبل البعض لمتدليل عؽ معشى واحد ، في حيؽ   

: يقرد السذروعيةب يقردأنيسا في الحقيقة يختمفان عؽ بعزيسا البعض ، إذ 
افتراض تؾافق التررفات التي تردر مؽ سمظات الدولة ومؾاطشييا مع القانؾن  بيا

ىي فكرة مثالية مؤداىا العدالة وما يجب :  الذرعيةأن في حيؽ بسعشاه الؾاسع ، 
أن يكؾن عميو القانؾن ، وأن مفيؾميا أوسع مؽ مجرد احترام قؾاعد القانؾن 

 حيث قؾاعد العدالة .  الؾضعي ، وتتفق كل مؽ السذروعية والذرعية مؽ 
الخزؾع لمقانؾن ؛ ولكؾن أن  يقرد بو:  الهاسع بسعشاهالسذروعية مبدأ  -

الدولة الحديثة ىي دولة قانؾنية فيؾ يعشي خزؾع الجسيع حكامًا ومحكؾميؽ 
لمقانؾن ، بحيث يذسل تظبيق القانؾن جسيع الدمظات الحاكسة في الدولة ، 

 فكل الدمظات الحاكسة تخزع لمقانؾن ، وتمتزم حدوده .
لمقانؾن  بو خزؾع اإلدارةيقرد  القزاء اإلداري:نطاق مبدأ السذروعية في  -

لرقابة  اإلدارية -، وخزؾع أعسال الدمظة التشفيذيةوتررفيا وفقًا ألحكامو 
  القزاء اإلداري وتحري مذروعية تمػ األعسال . 

أسباب تطبيق مبدأ السذروعية على اإلدارة بذكل خاص ، وعلى الدولة  -
 :بذكل عام 
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