
( 3)البمحاضرة رقم 
في العراق نشأة القضاء اإلداري وتنظيمه 

 
 بنظام القضاء المزدوج ياخذ في أول عيد تنظيميا القضائي أسموبًا متميزًا فمم اتبع العراق

كما فعمت فرنسا ومصر، بل اتبعت أسموبًا يتمثل في ازدواجية القانون ووحدة القضاء والذي 
بموجبو كان القضاء العادي يبسط سمطانو عمى جميع المنازعات في الدولة وبغض النظر عن 

ه عدلت عن ىذا التوجه أطرافيا سواء أكانوا من األفراد العاديين أم جية من جيات اإلدارة إال أن
 قانون التعديل الثاني لقانون مجمس شورى الدولة 1989لسنة  ( 106)منذ صدور القانون رقم 

  اصبح العراق من الدول ذات النظام القضائي المزدوج، حيث 1979لسنة  (65)رقم 
 

المبحث األول 
نشأة القضاء اإلداري 

 
 قانون التعديل الثاني لقانون مجمس شورى الدولة 1989 لسنو 106بصدور القانون رقم 

 انشأ ألول مرة في العراق قضاء إداريا مستقال إلى جانب القضاء العادي 1979 لسنو 60رقم 
. وبات العراق كالنظام القضائي المزدوج

 ما يسمى بالمحاكم االدارية 140أما قبل ىذا التاريخ فقد عرف العراق بموجب القانون 
وىي محاكم تختص بالنظر في المنازعات التي تكون االدارة طرفا فييا بصرف النظر كون عن 

المنازعة ذات طبيعة إدارية مدنية لذلك كانت جزء من القضاء العادي وقد تم الغاء ىذه المحاكم 
 كما عرف قضاء مجمس االنضباط العام الذي يتولى ميمة الفصل 1989 لسنة 16بالقانون رقم 

في المنازعات التي تنشأ بين الموظف والدولة استنادا إلى قانون انضباط موظفي الدولة القطاع 
. 1960 لسنة 24 وقانون الخدمة المدنية رقم 1936 لسنة 69االشتراكي رقم 

ذا ذىب البعض إلى أن العراق قد أخذ بنظام القضاء المزدوج قبل عام   باالستناد 1989وا 
فان المستقر لدى غالبية الفقياء أن النظام القضائي ، إلى اختصاص مجمس االنضباط العام 

 1989المزدوج لم يظير إال بعد صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجمس شورى الدولة عام 
. والمتضمن إنشاء محكمة القضاء االداري إلى جانب مجمس االنضباط العام

  



المبحث الثاني 
تنظيم مجمس شورى الدولة 

يؤسس مجمس يسمى مجمس " أوردت المادة االولى المعدلة من مجمس شورى الدولة 
شورى الدولة يرتبط إداريا بوزارة العدل يكون مقره في بغداد ويتألف من رئيس ونائبين لمرئيس 

وعدد من المستشاري ال يقل عن اثنى عشرة ومن عدد من المستشارين المساعدين ال يزيد عمى 
". نصف عدد المستشاري

" في حين نصت الفقرة االولى من المادة الثانية المعدلة من القانون المذكور عمى أن 
يتكون المجمس من الييئة العامة وىيئة الرئاسة والييئة الموسعة ممجمس االنضباط العام 

ونبين فيما يمي ىذه " ومحكمة القضاء االداري وعدد من الييئات المتخصصة حسب الحاجة
: الييئات واختصاصاتيا

وتتألف من الرئيس ونائبيو والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند : الييئة العامة: أوال
غيابو اقدم نائبيو ويحضر المستشارين المساعدون الييئة العامة ويشتركون في النقاش دون حق 

. التصويت
وتختص الييئة العامة كأعمى ىيئة في المجمس بالعمل عمى توحيد المبادئ االحكام 

واستقرارىا فيما يختص بو المجمس في مجال التقنين وابداء الرأي في المسائل القانونية كما 
تمارس الييئة العامة في مجمس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عمييا في 

عند النظر في الطعن في القرارات الصادرة من مجمس االنضباط ، قانون المرافعات المدنية
وتتخذ الييئة العامة قراراتيا باغمبية عدد االعضاء الحاضرين واذا تساوتاالصوات يرجح  ().العام

. الجانب الذي فيو الرئيس
 

 تتالف ىيئة الرئاسو من الرئيس ونائبيو ورؤساء الييئات :ىيئة الرئاسة: ثانيا 
المتخصصة وتقدم ىيئة الرئاسة كل ستة اشير وكمما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقريرا متضمنا 

ما اظيرتو االحكام والبحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيو او حاالت اساءة 
 .استعمال السمطة من اية جية من جيات االدارة او مجاوزة تمك الجيات لسمطاتيا

                                                 
ػُذ , كًب كبَذ رًبسس انهُئخ انؼبيخ فٍ يجهش شىسي انذونخ اخزصبصبد يحكًخ انزًُُز انًُصىص ػهُهب فٍ قبَىٌ انًشافؼبد انًذَُخ - 

انُظش فٍ انطؼٍ فٍ انقشاساد انصبدسح يٍ يحكًخ انقضبء االداسٌ ويجهش االَضجبط انؼبو نكٍ ثصذوس قبَىٌ انًحكًخ االرحبدَخ انؼهُب 

 .اصجح االخزصبص ثُظش انطؼىٌ انًزؼهقخ ثقشاساد يٍ يحكًخ انقضبء االداسٌ يٍ اخزصبص انًحكًخ االرحبدَخ انؼهُب



 وتتالف كل ىيئو متخصصو من رئيس بعنوان مستشار وعدد :الييئو المتخصصو: ثالثا 
. من المستشارين المساعدين شرط ان التزيد نسبتيم عمى ثمث عدد المستشارين 

ولم يحدد المشرع عدد الييئات المتخصصو وترك ذلك لمقتضيات الحاجة وتخصص ىذه 
الييئات بالظر فيما يحيمو رئيس المجمس من مشروعات التشريعات والقصايا المعروضو عمى 

. المجمس لدراستيا وابداء الراي فييا 
اما . ويخضع ما تنجزه الييئو في مجال التقنين لممراجعة النيائيو من الييئو العامة 

ولمرئيس ان يعترض ، المشوره القانونيو فيخضع راييا لمصادقة رئيس المجمس او الييئو العامو 
. عمى راي الييئو المتخصصو ويحيمو الى الييئو الموسعة

 وىي ىيئة مؤقتة تتكون كمما اقتضت الحاجة وتتالف من :الييئة الموسعة : رابعا 
ىيئتين متخصصتين يعينيما الرئيس وتعقد برئاسة احد نائبيو ويحضر اجتماعيا المستشارين 

. المساعدينويشتركون في النقاش دون حق التصويت 
وتجتمع ىذه الييئو عندما اليتفق رئيس المجمس والييئو المتخصصو عمى راي واحد في 

غير مشروعات القوانين فعند اذن تجتمع الييئو المتخصصة برئاسة رئيس المجمس لبحث 
اما اذا لم يتم االتفاق عمى راي موحد . الموضوع ثانية فاذا صدر القرار باالتفاق اصبح نيائيا 

اما ان يحيل الموضوع الى الييئة العامةاو الى ىيئة تشكل من الييئو : فالرئيس امام خياران 
المتخصصة ذات العالقة وىيئو اخرى يعينيا الرئيس من بين الييئات المتخصصو االخرى وتسمى 

اما اذا تساوت ، وتصدر قرارا نيائيا باالتفاق او باالكثريو . (الييئو الموسعة )ىاتين الييئتين 
. االصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معة الرئيس 

: مجمس االنضباط العام :خامسا 
يتكون مجمس االنضباط العام وفقا التعديل الثاني لمجمس شورى الدولة من رئيس مجمس 
شورى الدولة رئيسا واعضاء مجمس الشورى اعضاء طبيعيين فيو، وينعقد مجمس االنضباط العام 

لممارسة اختصاصاتو برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجمس الشورى، ويجوز انتداب 
القضاة من الصنف االول والثاني لعضوية مجمس االنضباط العام من غير المنتدبين لعضوية 

 .مجمس شورى الدولة

وقد كان مجمس االنضباط العام قائما قبل صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجمس 
 ثم تولى 1929 لسنة 41شورى الدولة إذ تم انشاءه بموجب قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

ديوان التدوين القانوني وظيفة مجمس االنضباط العام بموجب قانون ديوان التدوين القانوني رقم 



 أحال في 1936 لسنة 69 وعندما صدر قانون انضباط موظفي الدولة رقم 1933 لسنة 49
 لسنة 12تشكيل المجمس الى ما ينص عميو قانون ديوان التدوين القانوني، ثم صدر القانون رقم 

.  بتعديل القانون المذكور1942
 ألغى قانون ديوان التدوين 1979 لسنة 65وعندما صدر قانون مجمس شورى الدولة رقم 

. القانوني باستثناء المادة السادسة المتعمقة بتشكيل مجمس االنضباط العام
 ليجعل مجمس 21/12/1981 في 1717ثم صدر قرار مجمس قيادة الثورة المنحل رقم 

االنضباط العام ىيئة مستقمة تماما عن مجمس شورى الدولة، يتكون من رئيس وعضوين يسمييم 
وزير العدل عمى ان يكون رئيس المجمس من بين قضاة محكمة التمييز او المستشارين في 

مجمس شورى الدولة او من قضاة  الصنف االول وان يكون العضوان من قضاة الصنف الثاني 
في االقل والمشرفين العدليين والمستشارين المساعدين والمدراء العامين في وزارة العدل، ويجوز 

. تسمية رئيس وعضو احتياط او اكثر ليحل محل من يغيب منيم
 لسنة 106القانون رقم )واخيرا وبصدور قانون التعديل الثاني لقانون مجمس شورى الدولة 

عاد مجمس االنضباط العام الى مجمس شورى الدولة ليصبح ىيئة من ىيئاتو ليمارس  ( 1989
اختصاصات المنصوص عمييا في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام الحالي المعدل  رقم 

.  وقانون الخدمة المدنية1991 لسنة 14
 لعل ىذه المحكمة ىي االستحداث االكثر اىمية الذي :محكمة القضاء االداري: سادسا

 اذ ورد النص عمى تشكيل المحكمة برئاسة قاضي من 1989 لسنة 106جاء بو القانون رقم 
الصنف االول اومستشار في مجمس شورى الدولة وعضوين من القضاة ال يقل صنفيما عن 
. الصنف الثاني من صنوف القضاة او من المستشارين المساعدين في مجمس شورى الدولة

ويجوز انتداب القضاة من الصنف االول او الثاني الى محكمة القضاء االداري  من غير المنتدبين 
لعضوية مجمس شورى الدولة وتمارس المحكمة ميمة النظر في صحة القرارات االدارية الغاء 

. وتعويضا ويكون قرار المحكمة خاضعا لمطعن فيو لدى المحكمة االتحادية العميا
 وىي ىيئة قضائية تتكون من ستة  اعضاء ثالثة يختارىم رئيس :ىيئة التنازع: سابعا

محكمة التمييز من اعضاء المحكمة وثالثة اخرون يختارىم رئيس مجمس شورى الدولة  من بين 
اعضاء المجمس وتجتمع برئاسة رئيس محكمة التمييز وتختص بحسم اشكاالت التنازع في 

. االختصاص بين القضاء العادي والقضاء االداري
 



المبحث الثالث 
لمجمس شورى الدولة    غير القضائيوختصاصاتالا

 
. يضطمع مجمس شورى الدولة بعدة وظائف منيا ما يتعمق بالتقنين واالستشارة القانونية

 
. وظيفة المجمس في مجال التقنين: المطمب االول

يمارس مجمس شورى الدولة طبقا لممادة الخامسة المعدلة من قانون مجمس شورى الدولة رقم 
 المعدل اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعمقة بالوزارات او الجيات غير 1979 لسنة 65

المرتبطة بوزارة بطمب من الوزير المختص او الرئيس االعمى لمجيو غير المرتبطة بوزالرة بعد ان 
يرفق بيا ما يتضمن اسس التشريع المطموب مع جميع اولوياتو وآراء الوزارات او الجيات ذات 

. العالقة 
كما يختص المجمس بتدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجيات غير 

: المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع عمى النحو االتي 
تمتزم الوزارات او الجيات غير المرتبطة بوزارة بعرض مشروع القانون عمى الوزارات ذات - 1

. الصمة لبيان راييا بشأنو قبل عرضو عمى المجمس
يرسل المشروع التشريع الى المجمس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس االعمى - 2

لمجيو غير المرتبطة بوزارة مع اسبابو الموجبو وآراءالوزارات او الجات ذات العالقة مشفوعا 
وال يجوز رفعو الى ديوان الرئاسة مباشرة اال في االحول التي ينسبيا ، بجميع االعمال التحضيرية

. الديوان 
يتولى المجمس دراسة الموضوع واعادة صياغتة عند االقتضاء واقتراح البدائل التي يراىا - 3

ضرورية وابداء الراى فيو ورفعو مع توصيات المجمس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من 
. المشروع وتوصيات المجمس الى الوزارة او الجيو ذات العالقة

وفي كل ذلك يساىم المجمس في ضمان وحدة وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية 
وتوحيد المصطمحات والتعابير القانونية كما يمتزم المجمس بتقديم تقرير كل ستة اشير الى ديوان 

. الرئاسة يتضمن ما يكتنف التشريع القائم من نقص او غموض
 



: وظيفة المجمس في مجال الراي والمشورة: المطمب الثاني 
اشارت المادة السادسة من قانون مجمس شورى الدولة الى االختصاصات االستشارية لمجمس 

: شورى الدولة والتي يمكن اجماليا فيما يمى
. ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضيا عميو الجيات العميا -1
 .ابداء المشورة القانونية في االتفاقيات والمعاىدات الدوليو قبل عقدىا او االنضمام الييا -2

ابداء الرأي في المسائل المختمف فييا بين الوزارات او بينيا وبين الجيات غير المرتبطو  -3
 .بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجمس ويكون راي المجمس ممزما ليا

ابداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات اوالجيات غير المرتبطو  -4
بوزارة عمى ان تشفع برأي الدائرة القانونية فييا مع تحديد النقاط المطموب ابداء الراى بشأنيا 

واالسباب التي دعت الى عرضيا عمى المجمس ويكون رايو ممزما لموزارة او الجيو طالبة 
 ..الرأي

توضيح االحكام القانونية عند استيضاح عنيا من قبل احدى الوزارات او الجيات غير  -5
 .المرتبطو بوزارة

 
 ومن الجدير بالذكر انو اليجوز لغير الوزير المختص او الرئيس االعمى لمجيات غير المرتبطو 

واليجوز ان يبدي المجمس رأية او مشورتو في القضايا ، بوزارة عرض القضايا عمى المجمس 
( ).المعروضة عمى القضاء وفي القرارات التي ليا مرجع قانوني لمطعن

 
المبحث الرابع 

القضائية لمجمس شورى الدولة ختصاصات الا
 

يمارس مجمس شورى الدولة اختصاصاتو القضائية باعتباره قضاء اداريا من خالل ىيئتين 
. قضائيتين ىما مجمس االنضباط العام و محكمة القضاء االداري 

 
  االختصاصات القضائية لمجلس االنضباط العام: المطمب االول 

                                                 
. يٍ قبَىٌ يجهش شىسي انذونه انًؼذل  (8)انًبدح -  



كان مجمس االنضباط العام يمارس اختصاصاتو القضائية قبل صدور قانون مجمس شورى 
الدولة و قانون تعديمو الثاني ،فقد كان يمارس اختصاصاتو بموجب قوانين سابقة ىي قانون 

 1936لسنة  (69) و قانون انضباط موظفي الدولة رقم 1960لسنة  (24)الخدمة المدنية رقم 
 1991لسنة  (14)الذي حل محمو قانون انضبمط موظفي الدولة و القطاع االشتراكي رقم 

غير ان نص المادة السابعة من قانون مجمس شورى الدولة المعدل بقانون التعديل الثاني 
قد نصت عمى ان مجمس شورى الدولة يمارس في مجال القضاء االداري االختصاصات التالي 

و من ثم اصبح المجمس في ضمن تشكيالت  ((..وظائف مجمس االنضباط العام :اوال ))..ذكرىا 
. مجمس شورى الدولة 

: و يمارس المجمس و ظيفتو القضائية في مجالين رئيسيين
. اختصاصاتو في مجال انضباط موظفي الدولة  - 
. باختصاصاتو في مجال النظر في دعاوى الخدمة المدنية -  
 

اختصاصاتو في مجال انضباط موظفي الدولة : اوال
يختص مجمس االنضباط العام بنظر الطعون المقدمة ضد العقوبات التأديبية الصادرة وفقا 

 االختصاصات 1991لسنة  (14)لقانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام المعدل رقم 
. القضائية لمجمس االنضباط العام 

نجد أنو من مجال انضباط موظفي الدولة  في مجمس االنضباط العام  بيان اختصاص سبيلوفي 
 والعقوبات التي يمكن ايقاعيا عمى الموظف ووالية المناسب أن نبين مفيوم الموظف العام ابتداءً 

  . مجمس االنضباط العام في كل ذلك
تعريف الموظف العام 

ويرجع ذلك  ().لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود بالموظف العام 
لى صفة التجدد المضطرد  لمقانون  إلى اختالف الوضع القانوني لمموظف العام بين دولة وأخرى وا 

. اإلداري 
 واكتفت أغمب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معني الموظف العام 

(  ).في مجال تطبيقيا 
                                                 
 - Plantey (A) – Trate Pratique de la fonction Publique Libairie general de droit de Jurisprudence –1971 – 

P 19 .  

 .  165 ص – 1977 – انقبهشح – داس انُهضخ انؼشثٍ – دساصبد فٍ انىظُفخ انؼبيخ فٍ انُظبو انفشَضٍ –ػجذ انحًُذ كًبل حشُش . د  - 



 غير انو وعمى عكس أغمب التشريعات نجد أن المشرع العراقي قد درج عمى تعريف 
الموظف العام في صمب قوانين الخدمة المدنية وقوانين انضباط موظفي الدولة ، فقد عرفو في 

كل شخص "  المعدل 1991 لسنة  14المادة األولى من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 
 " .عيدت إليو وظيفة داخل مالك الوزارةأو الجية غير المرتبطة بوزارة 

:  وعمى ذلك نرى انو يمزم لمتمتع بصفة الموظف العام ما يمي
يشترط إلضفاء صفة الموظف العام أن يشغل العامل وظيفة : أن يعيد إليو بعمل دائم . 1

وبذلك ال يعد العاممون بصورة مؤقتة أو موسمية كالخبراء ، دائمة داخمة في نظام المرفق العام 
. والمشاورين القانونيون موظفين 

ومن متممات العمل الدائم أن تكون الوظيفة داخمو ضمن المالك الدائم في الوحدة  اإلدارية 
 .

ومن الواجب عدم الخمط بين الموظف الذي يعمل بعقد مؤقت في وظيفة دائمة والوظيفة 
المؤقتة أو الموسمية ألن شاغل الوظيفة األولى يعد موظفًا عامًا ولو أمكن فصمو بانتياء مدة 

. العقد 
 أما الثانية فال يعد شاغميا موظفًا عامًا تغميبًا لمطبيعة الالئحية لعالقة شاغل الوظيفة 

. الدائمة باإلدارة عمى العالقة التعاقدية 
: أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام - 2 

ال يكفى العتبار الشخص موظفًا عامًا أن يعمل في وظيفة دائمة إنما يمزم أن يكون عممو ىذا في 
المعنى العضوي ويفيد المنظمة :  ولممرفق العام معنيان  Le Service Publicخدمة مرفق عام 

شباع الحاجات العامة ، ويتعمق ىذا التعريف باإلدارة أو الجياز  التي تعمل عمى أداء الخدمات وا 
اإلداري  

 أما المعنى اآلخر فيو المعنى الموضوعي ويتمثل بالنشاط الصادر عن اإلدارة بيدف 
شراف ورقابة الدولة  وقد كان المعنى العضوي  (). إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وا 

المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثم جمعا بين المعنيين بتطور أحكاميما ومن ثم 
.  استقرا عمى المعنى الموضوعي 

                                                 
: َُظش   - 

 . 89 ص – 1958 – انجزء األول – انقبَىٌ اإلداسٌ انًصشٌ وانًقبسٌ –يحًذ فؤاد يهُب .  د

 . 80 ص – 1973 – يصش – يجبدئ انقبَىٌ اإلداسٌ –ثشود ثذوٌ .  د

 . 245 ص – 1958 – انقبهشح – َظشَخ انًشافق انؼبيخ –ػثًبٌ خهُم ػثًبٌ .  د 

 .  384 ص – 1955 – يجبدئ انقبَىٌ اإلداسٌ –رىفُق شحبره .  د



 ويشترط الكتساب صفة الموظف العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ىذا 
وبذلك ال يعد الموظفون في المرافق التي تدار بطريقة االلتزام موظفين . المرفق إدارة مباشرة 

وكذلك العاممون في الشركات والمنشآت التي ال تتمتع بالشخصية االعتبارية العامة . عموميين 
. ولو تم إنشائيا بقصد إشباع حاجات عامة 

الشرط األخير الالزم :أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السمطة المختصة - 3 
. الكتساب صفة الموظف العام ىو أن يتم تعيينو بقرار من السمطة صاحبة االختصاص بالتعيين 

كما . فال يعد موظفًا عامًا من يستولي عمى الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظف  الفعمي 
أن مجرد تسميم العمل أو تقاضي المرتب ال يكفي العتبار المرشح معينًا في الوظيفة إذا لم يصدر 

( ). قرار التعيين بإدارة القانونية ممن يممك التعيين 
 

واجبات الموظف العام  
 

وقد ،  يجب أن يؤدي الموظف العام  ميام معينة ضمانًا لحسن سير الوظيفة العامة 
والبد من اإلشارة إلى أن ىذه الواجبات ليست محددة عمى . تعرض المشرع لواجبات الموظفين

نما ىي واجبات عامة ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامة  اذا ما خالفيا فانو ، سبيل الحصر  وا 
وقد نص المشرع عمى األساسية منيا في المادة الثالثو من ، يعرض نفسو لممسائمو والتاديب 

: قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل ومن اىميا 
 
أداء العمل  - 1
طاعة الرؤساء  - 2
احترام القوانين والموائح  - 3
. عدم إفشاء أسرار الوظيفة- 4
المحافظة عمى شرف وكرامة الوظيفة - 5
. عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر- 6
 
 

                                                 
 .  15 ص – 1995 – انجزء انثبٍَ – أصىل انقبَىٌ اإلداسٌ انهُجٍ –يحًذ ػجذ هللا انحشاسٌ . د- 



تأديب الموظف العام 
 

إذا اخل الموظف العام بواجب من واجبات الوظيفة اعاله ، البد أن يعاقب أو يجازى تأديبيًا 
 .

كما ىو الشان في  ()        في العادة ال يضع المشرع  تعريفًا محددًا لمجريمة التأديبية 
الجريمة الجنائية ويكتفي غالبًا بإيراد الوجبات والمحظورات وينص عمى أن كل موظف يجب أن 

.  يمتزم بيذه الواجبات ويمتنع عن كل ما يخل بيا 
ولعل خشية المشرع في إضفاء وصف الجريمة عمى المخالفات التأديبية يعود إلى التشابو 

 :الذي قد يحصل بينيا وبين الجريمة في المجال الجنائي 

لكن الفقو من جانبو قد سد النقص في ىذا المجال فقد عرف الدكتور مغاورى محمد شاىين 
(  ). الجريمة التأديبية بأنيا إخالل بواجب وظيفي أو الخروج عمى مقتضاىا بما ينعكس عمييا 

كما عرفيا االستاذ محمد مختار محمد عثمان بانيا كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف 
لقاعدة قانونية أو لمقتضى الواجب يصدر من العامل اثناء اداء الوظيفة أو خارجيا مما ينعكس 

( ). عمييا بغير عذر مقبول 
ومن المالحظ ان ىذه التعاريف قد جاءت خالية من االشارة الى دور االرادة بوصفيا ركن 

من اركان الجريمة التأديبية اليمكن ان تقوم الجريمة بدونو وان ىذا االتجاه لو اصبح اتجاىًا عامًا 
فانو سيؤدى الى مساواه حسن النية من الموظفين بسيئ النيو والشك ان ذلك يقود الى التطبيق 

. العشوائى لممساءلة التأديبية مما يترك اثرًا سمبيًا عمى العمل فى المرفق 
ويمكننا تعريف الجريمة التأديبية بأنيا كل فعل أو امتناع إرادي يصدر عن الموظف من 
شانة اإلخالل بواجب من واجبات الوظيفة التي ينص عمييا القانون فيذا التعريف يجمع بين 

.   جنباتو أركان الجريمة التأديبية كافة من ركن مادي ومعنوي وشرعي وركن الصفة 
 

العقوبات التأديبية  

                                                 
اػزبد ثؼض انذاسصٍُ اصزؼًبل ػجبسح انجشائى انزبدَجُخ وهزا يًب ال رجُزح انهغخ االٌ انىصف َىقغ فً انزُبقض فبنجشًَخ الرؤدة ثم هً   - 

يفضذح نالداة ونكٍ انًىاخزح ػهُهب هً انزً رىصف ثبنزبدَجُخ ايب ػجبسح انجشائى راد انؼقىثخ انزبدثُخ فبصزؼًبل الَخبنف انقىاػذ انهغىَخ ويغ 

. سغى يخبنفزهب جشَبً ػهً يبرهت انُه اغهت انفقهبء (انجشائى انزبدثُخ  )رانك آثشد اصزؼًبل ػجبسح 
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 اإلخاللء اتمثل جزكما اطمق عمييا المشرع العراقي   او االنضباطية  العقوبات التأديبية
 وىى محددة عمى سبيل التأديبية الجرائم مرتكبيبالواجبات الوظيفية وىذه العقوبات توقع عمى 

يقاعيمكن تزاوجيا  الحصر وال ( 8) المادة  في العراقيحدد المشرع  وقد . غيرىا أخرى عقوبة وا 
 توقع التي يجوز ان العقوبات  المعدل 1991 لسنة 14انضباط موظفي الدولو رقم  قانون في

: الموظف العام وىي عمى 
ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفو التي ارتكبيا وتوجييو  تحسين : لفت النظر - 1 

. سموكو الوظيفي ويترتب عمى ىذه العقوبو تاخيرالترفيع او الزياده مدة ثالثة اشير 
ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفو التي ارتكبيا وتحذيره من االخالل بواجبات :  اإلنذار-2

. الوظيفتو مستقبال ويترتب عمى ىذه العقوبو تاخيرالترفيع او الزياده مدة ستة اشير 
ويكون بخصم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة التتجاوز عشرة ايام بامر : قطع الراتب -3

ويترتب عمييا تاخير ، تحريري تذكر فيو المخالفو التي ارتكبيا الموظف واستوجبت فرض العقوبو 
وشير واحد ، الترفيع او الزياده خمسة اشير في حالة قطع الراتب  لمدة التتجاوز خمسة ايام 

. عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبو خمسة ايام 
ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفو التي ارتكبيا واالسباب التي جعمت : التوبيخ  - 4

سموكو غير مرض ويطمب اليو وجوب اجتناب المخالفو لتحسين سموكو الوظيفي ويترتب عمى ىذه 
العقوبو تاخيرالترفيع او الزياده مدة سنو واحدة  

من راتبو %  10ويكون بقطع مبمغ من راتب الموظف بنسبو التتجاوز : انقاص الراتب- 5 
الشيري لمدة التقل عن ستة اشير و التزيد عمى سنتين ويتم ذلك بامرتحريري يشعر الموظف 

. بالفعل الذي ارتكبو ويترتب عمى ىذه العقوبة تاخيرالترفيع او الزياده مدة سنتين 
ويكون بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبو  ويترتب عمى ىذه : تنزيل الدرجو- 6

: العقوبة
بالنسبو لمموظف الخاضع لقوانين او انظمو او قواعد او تعميمات خدمو تاخذ بنظام –أ 

تنزيل راتب الموظف الى الحد االدنى لمدرجو  التي دون درجتو مباشره ، الدرجات الماليو والترفيع 
بقياس العالوة المقررة في الدرجو المنزل  )مع منحو العالوات التي ناليا في الدرجو المنزل منيا 

ويعاد الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجتو بعد قضائو ثالث سنوات من تاريخ فرض  (الييا 
. العقوبو مع تدوير المدة المقضيو في راتبو االخير قبل فرض العقوبة 



بالنسبو لمموظف الخاضع لقوانين او انظمو او قواعد او تعميمات خدمو تاخذ بنظام  -ب 
ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قيل ، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ، الزيادة كل سنتين 

تنزيل درجتو بعد قضائو ثالثة سنوات من تاريخ فرض العقوبو مع تدوير المدة المقضية في مرتبو 
.  االخير قبل فرض العقوبو

بالنسبو لمموظف الخاضع لقوانين او انظمو او قواعد او تعميمات خدمو تاخذ بنظام  -ج 
تخفيض ثالثة زيادات سنويو من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضيو في ، الزيادة السنويو 

راتبو االخير قبل فرض العقوبو  
انضباط موظفي الدولو والقطاع من قانون  (8)أجاز المشرع في المادة : الفصل  -7

الفصل عمى الموظف العام و يكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد إيقاع عقوبة االشتراكي 
:    بقرار الفصل يتضمن االسباب التي استوجبت فرض ىذه العقوبو عميو عمى النحو االتي

 مدة التقل عن سنة والتزيد عمى ثالث سنوات اذا عوقب الموظف باثنين من – أ     
العقوبات التالية او باحداىما لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خالل خمس سنوات من تاريخ فرض 

. العقوبة االولى فعال يستوجب معاقبتو باحدىا
التوبيخ         - 
انقاص الراتب         - 
تنزيل الدرجو         - 

 مدة بقائو في السجن اذا حكم عميو بالحبس او السجن عن جريمة غير مخمة –   ب 
وتعتبر مدة موقوفيتو من ضمن مدة الفصل ، بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عميو 

. والتسترد منو انصاف الرواتب المصروفو لو خالل مدة سحب اليد 
ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نيائيا والتجوز اعادة توظيفو في دوائر : العزل - 8  

: وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحاالت االتيو، الدولو والقطاع االشتراكي 
. اذا ثبت ارتكابو فعال خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الدولو مضرا بالمصمحة العامة-       أ
. اذا حكم عميو عن جناية ناشئو عن وظيفتو وارتكبيا بصفتو الرسمية-      ب
. اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفو فارتكب فعال يستوجب الفصل مرة اخرى -      ج

 
شرعية العقوبة التأديبية  



شرعية العقوبة "  ال يجوز توقيع أي عقوبة تأديبية لم ينص عمييا المشرع ، تطبيقًا لمبدأ 
.  العقوبة المناسبة لممخالفة التأديبية  اختيارمع ترك الحرية لإلدارة في " 

 وعمى ىذا األساس ال يجوز لسمطة التأديب أن توقع عمى الموظف عقوبة لم ترد ضمن 
 الموظف أو نقمو بانتدابالقائمة المحدودة قانونًا وليس ليا إيقاع عقوبة مقنعة من خالل القرار 

. وال تبتغي اإلدارة من وراء ذلك إال معاقبتو بغير الطريق التأديبي 
من المقرر في الفقو والقضاء اإلداريين أن القانون التأديبي شأنو شأن القانون الجنائي ف 

 أن األسباب وليذا فأنو ال يجوز ألي سبب من – ال عقوبة إال بنص –إنما ىو يقوم عمى مبدأ 
.  لجريمة تأديبية بعقوبة لم ينص عمييا القانون ارتكابويعاقب من ثبت 

 عدم جواز أن توقع اإلدارة عمى الموظف أيضا ويتفرع من مبدأ شرعية العقوبة التأديبية 
 . أكثر من عقوبة تأديبية عمى الفعل الواحد  

 
 

 
  ةيسا الرئ التأديبيوالسمطات

 العقوبات التأديبية في ايقاع سمطة الرؤساء اإلداريين في انضباط موظفيضم قانون ن 
 كاماًل من حيث الرؤساءويكون اختصاص ىؤالء ، حالة مخالفة الموظفين لواجباتو الوظيفية 

صدار العقوبة المناسبة  . توجيو االتيام وتكييف الخطأ وا 
الجيات المختصو بفرض  انضباط موظفي قانون من  (11) المشرع في المادة حدد وقد 

   .العقوبات االنضباطيو او التاديبيو وفق التفصيل االتي
 :  الرئاسو ومجمس الوزراء-1

الدولو والقطاع العام المعدل  انضباط موظفي قانون من من  (14)المشرع في المادة نص 
لرئيس الجميورية أو من يخولو فرض ايا من العقوبات المنصوص عمييا في : اوال ): عمى انو

ثانيا لرئيس مجمس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة .ىذا القانون عمى الموظفين التابعين لو 
. الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية والمشمولو باحكام ىذا القانون 

انقاص الراتب -أ
 تنزيل الدرجة-ب

 الفصل-ج 



. العزل-د
من ىذه المادة الطعن في قرار فرض  (ثانيا )و  (اوال)لمموظف بموجب الفقرات : ثالثا

(. من ىذا القانون  (15)العقوبة وفقا الحكام المادة 
 
 
: الوزير-2 

فرض عقوبة لفت النظر او االنذار او قطع الراتب  (12)المادة  إلى باإلسناديممك الوزير 
اما اذا تبين لو ان المدير عام فما فوق قد .عمى الموظف الذي يشغل وظيفة مديرعام فما فوق

ارتكب فعال يستوجب عقوبو اشد فعميو ان يعرض االمر عمى مجمس الوزراء متضمنا االقتراح 
بفرض احدى العقوبات المنصوص عمييا في القانون ويكون قرار مجمس الوزراء بيذا الشأن 

. من القانون  (15)خاضعا لمطعن فيو وفقا الحكام المادة 
:  رئيس الدائرة او الموظف المخول لو فرض العقوبة-3

 ولو فرض العقوبات التاليو عمى الموظف المخالف لوجبات الوظيفة العامة  
لفت النظر -أ
 االنذار-ب

قطع الراتب لمدة التتجاوز خمسة ايام -ج 
 التوبيخ- د

اما اذا اوصت المجنو التحقيقيو بفرض عقوبة اشد فعمى رئيس الدائرة او الموظف المخول 
.  احالتيا الى الوزير التخاذ القرار بشأنيا 

 
 

  االجراءات التأديبية
من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  (10)نص المشرع العراقي في المادة 

المعدل عمى االجراءات الواجب اتباعيا في ايقاع العقوبات االنضباطية عمى الموظف المخالف 
فتطمبت تشكيل لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة عمى ان يكون احدىم حاصال .

.  تتولى ىذة المجنة التحقيق تحريريا مع الموظف . عمى شيادة جامعية اولية في القانون 
وتوصي الى السمطة الرئاسيو بالعقوبو المقترحو  اذا كان فعل الموظف يكون مخالفة لواجبات 



اما اذا تبين ليا ان فعل ، الموظف او توصي بغمق التحقيق اذا لم يشكل فعمو اي مخالفة 
الموظف يشكل جريمة نشأت من وظيفتو او ارتكبيا بصفتو الرسمية فيجب عمييا ان توصي 

.  باحالتو الى المحاكم المختصة 
من القانون   (رابعا  - 10) من جانب آخر لموزير ولرئيس الدائرة اسنادا الى نص المادة 

فرض اي من عقوبات لفت النظر واالنذار وقطع الراتب مباشرة  بعد استجواب الموظف وال شك ان 
. في ذلك اخالل بالضمانات الواجب توافرىا لمموظف خاصة 

 
: الطعن بقرار فرض العقوبو

 نص عمى الطعن في 1991 لسنة 14 عندما صدر قانون انضباط موظفي الدولو رقم 
وقد جعل القرارات المتضمنة ، منو  (11)القرارات الصادرة بايقاع العقوبة االنضباطية في المادة 

كما . عقوبة لفت النظر واالنذار وقطع الراتب باتة اليجوز الطعن بيا امام مجمس االنضباط العام 
نص عمى اعتبارجميع العقوبات الصادره من رئاسة الجميورية ومجمس الوزراء باتة ال جوز 

. الطعن فييا 
قانون التعديل االول لقانون انضباط  )  2008لسنة  (5) اال انو وبصدور القانون رقم 

لم تعد ىذه العقوبات باتة واصبح من الممكن الطعن فييا    (موظفي الدولة والقطاع االشتراكي
جميعا امام مجمس االنضباط العام  كما تغيرت تسمية القانون الى قانون انضباط موظفي الدولة 

والشك ان ىذا التوجو  محمود من المشرع وفي  احترام  ، 1991 لسنة 14والقطاع العام رقم 
. لمضمانات الواجب مراعاتيا في النظام التاديبي

: ىذا ولمجمس االنضباط العام ان يصدر االحكام االتية في الطعون المقدمة اليو 
أـ رد الطعن من الناحية الشكمية مثل عدم التظمم من القرار لدى الجية االدارية التي اصدرتو او 

. فوات مدة الطعن 
. ب ـ المصادقة عمى القرار المطعون فيو اذا وجد المجمس ان ذلك القرار موافق لمقانون 

ج ـ لممجمس تخفيض العقوبة اذا كانت العقوبة ال تتناسب مع جسامة الخطأ 
.  دـ لممجمس الغاء العقوبة اذا وجد ان القرار المطعون بو معيب 

 
: مدة الطعن امام مجمس االنضباط العام



اشترط  المشرع  العراقي قبل الطعن في القرار االداري الخاص بفرض العقوبة التظمم من 
القرار امام الجية التي اصدرتو خالل ثالثين يوما من تاريخ تبميغ الموظف بقرار فرض العقوبة 
وعمى ىذه الجيو البت في التظمم خالل ثالثين يوما من تاريخ التظمم وعند عدم البت يعد ذلك 

رفضا لمتظمم يجوز عنده الطعن لدى مجمس االنضباط العام خالل ثالثين يوما من تاريخ الرفض 
ويعد القرار غير المطعون فيو خالل المدد المنصوص عميو   ().الصريح او الحكمي لمتظمم

. اعاله باتا
ويجوز الطعن بقرار مجمس االنضباط العام لدى الييئة العامة لمجمس شورى الدولة خالل 

ويكون قرار الييئة العامة الصادر نتيجة الطعن ، ثالثين يوما من تاريخ التبمغ بو او اعتباره مبمغا 
. باتا وممزما

 
 اختصاصات المجمس في مجال النظر في دعاوى الخدمة : ثانيا 

 
يختص مجمس االنضباط العام بالنظر في دعاوى الموظفين الناشئة عن حقوق الخدمة 

.  المعدل و االنظمة الصادرة بمقتضاه 1960لسنة  (24)بموجب قانون الخدمة المدنية رقم
و من قبيل الدعاوى ما يتعمق بالمنازعات الخاصة بالرواتب و المخصصات المستحقة 

لمموظفين و احتساب القدم لمترفيع بسبب الحصول عمى شيادات االختصاص الجامعية و اجتياز 
الدورات التدريبية و احتساب مدد ممارسة المينة عند التعيين و اعادة التعيين و القرارات الخاصة 
بالتعيين او الترفيع او منح العالوات او االستغناء عن الخدمة في فترة التجربة او اعادة الموظف 

. الخ ... المرفع الى وظيفتو السابقة في فترة التجربة 
و قد مد مجمس االنضباط العام اختصاصاتو لتشمل المنازعات الناشئة عن تطبيق بعض 

قرارات مجمس قيادة الثورة المنحل ، فقد بحث في الدعاوى المتعمقة باجور المحاضرات االضافية و 
. مكافأة نياية الخدمة و غيرىا 

ووالية مجمس االنضباط العام بالنسبة الى ىذه المنازعات والية قضاء كامل ال تقف عند 
مجرد الغاء القرار ، فمو ان يحكم بتعديل القرار المطعون فيو او التعويض عن االضرار التي الحقيا 

. بالمدعي 
 

                                                 
 1991 نضُخ 14يٍ قبَىٌ اَضجبط يىظفٍ انذونخ وانقطبع انؼبو انًؼذل سقى  (ثبنثب , ثبنثب, ثبَُب / 15)رُظش انًبدح -  



 
لسنة  (24)من قانون الخدمة المدنية رقم  (59)وقد اوضحت الفقرة الثالثة من المادة 

 انو يتوجب عمى الموظف اقامة الدعوى بالحقوق الناشئة عن تطبيق القانون المذكور 1960
خالل ثالثين يوما من تاريخ التبمغ بالقرار المطعون فيو اذا كان الموظف داخل العراق ، و ستين 

. يوما اذا كان خارج العراق 
ومن ثم فانو لم يستمزم المشرع التظمم من القرارات المتعمقة بحقوق الخدمة المدنية قبل 

. الطعن في قرار االداره المتعمق بشؤون الخدمة المدنية
من القانون المذكور خاضعا لمطعن  (59)و يكون حكم مجمس االنضباط العام استنادا الى المادة 

فيو امام الييئة العامة لمجمس شورى الدولة و يعد حكم مجمس االنضباط العام غير المطعون فيو 
. و حكم الييئة العامة في مجمس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محكمة القضاء االدارياختصاص : المطمب الثاني 
 

الييئة القضائية االخرى التي يتكون منيا مجمس شورى الدولة ىي محكمة القضاء االداري 
 .

 لسنة 106وتعد محكمة القضاء االداري في العراق التي تم انشائيا بصدور القانون رقم 
 )وفقا  لمبند  ( 1979 لسنة 65قانون التعديل الثاني لقانون مجمس شورى الدولة رقم ) 1989



من المادة السابعة الجيو ذات االختصاص بالنظر في صحة االوامر والقرارات االدارية التي  (ثانيا
.  والييئات في دوائر الدولة والتعويض عنياتصدر عن الموظفين والييئات 

:  ثانيًا من القانون اعاله/ فقد ورد في المادة السابعة 
:-  يعتبر من اسباب الطعن بوجو خاص ما يمي ))
.  ان يتضمن االمر او القرار خرقًا او مخالفة لمقانون او االنظمة والتعميمات- 1
.  ان يكون االمر او القرار قد صدر خالفًا لقواعد االختصاص او معيبًا في شكمو- 2
ان يتضمن االمر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او االنظمة او التعميمات او - 3

تفسيرىا او فيو اساءة او تعسف في استعمال السمطة ويعتبر في حكم القرارات او االوامر التي 
يجوز الطعن فييا رفض او امتناع الموظف او الييئات في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي عن 

 (.(اتخاذ قرار او امر كان من الواجب عميو اتخاذه قانونًا 
 

ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي قد اخرج من اختصاصات محكمة القضاء االداري 
:  الطعون في القرارات االتية 

اعمال السيادة واعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرىا رئيس - 1
.  الجميورية 

القرارات االدارية التي تتخذ تنفيذًا لتوجييات رئيس الجميورية وفقًا لصالحياتو - 2
 . الدستورية 

القرارات االدارية التي رسم القانون طريقًا لمتظمم منيا او االعتراض عمييا او الطعن - 3
.  فييا 

وفي ضوء ذلك يتبين ان اختصاصات المحكمة محدودة جدًا فيي عالوة عمى حصر 
نجد ان المشرع قد استثنى العديد من ، اختصاصيا بالنظر في صحة االوامر والقرارات االدارية

القرارات االدارية من قبيل المراسيم والقرارات الصادرة من رئيس الجميورية والتي اعتبرىا من 
وىو امر يتنافى مع مبدأ المشروعية وضرورة خضوع االدارة لمقانون ويفتح . اعمال السيادة 

كما ان المتتبع لطبيعة النظام القانوني . المجال امام تعسفيا وانتياك حقوق االفراد وحرياتيم 
العراقي يجد انو زاخر بالنصوص التي ترسم طريقًا لمتظمم من القرارات الصادرة من بعض الجيات 
االدارية امام االدارة نفسيا او امام لجان ادارية او شبو قضائية وان استثناء المادة السابعة من 
قانون مجمس شورى الدولة ىذا النوع من القرارات من والية محكمة القضاء االداري يقضي عمى 



ضمانة ميمة من ضمانات التقاضي ويحرم االفراد من االستفادة من قضاء مستقل متخصص 
.  بالمنازعات االدارية 

  ومع ذلك نتممس توجيا آخر من المشرع الدستوري العراقي في الدستور الصادر عام 
يحظر النص في القوانين عمى تحصين اي عمل او قرار ) 97 حيت ورد النص في الماده 2005

 (.اداري من الطعن
ومن الميم القول ان قرار محكمة القضاء االداري كان قابال لمطعن بو تمييزا لدى الييئة 

العامة لمجمس شورى الدولة خالل ثالثين يوما من تاريخ التبمغ بو او اعتباره مبمغا حتى أصدر 
( 30)وحسب صالحياتو التشريعية األمر المرقم – بعد موافقة مجمس الرئاسة – مجمس الوزراء 

قانون المحكمة االتحادية العميا الذي جعل من اختصاصيا النظر 24/2/2005 في 2005لسنة 
تنشأ )منو عمى  (1)في الطعون المقدمة في احكام محكمة القضاء االداري حيث نصت المادة 

محكمة تسمى المحكمة االتحادية العميا ،ويكون مقرىا في بغداد تمارس مياميا بشكل مستقل ال 
. (سمطان عمييا لغير القانون

: وقد نصت المادة الرابعة من القانون عمى اختصاصات المحكمة وىي 
الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية وحكومات األقاليم " : أوال )

. والمحافظات والبمديات واإلدارات المحمية 
الفصل في المنازعات المتعمقة بشرعية القوانين والقرارات واألنظمة والتعميمات " : ثانيا

لغاء التي تتعارض منيا مع أحكام  واألوامر الصادرة من أية جية تممك حق إصدارىا وا 
عمى طمب من محكمة أو " قانون إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية ويكون ذلك بناء

. جية رسمية أو من مدع بمصمحة 
النظر في الطعون المقدمة عمى األحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء " : ثالثا

. اإلداري 
النظر بالدعاوى المقامة أماميا بصفة استئنافية وينظم اختصاصيا بقانون اتحادي " : رابعا

بعد صدور الدستور ونفاذه أورد بعض المتغيرات عمى تشكيل المحكمة عما كانت عميو في . (
أضاف الدستور اختصاصات جديدة فأصبحت اختصاصاتيا كما . 2005لسنة  (30)قانونيا رقم 

وبصدور ىذا القانون اصبح الطعن باحكام  ((. )93)و  (ثانيًا /52 )ىو وارد في المادتين 
                                                 

: من الدستور ان اختصاصات المحكمة كاألتي (93)و  (ثانيًا /52 )وارد في المادتين -  
: تختص المحكمة االتحادية العميا بما يأتي  ] 

. الرقابة عمى دستورية القوانين واألنظمة النافذة :- أوال



محكمة القضاء االداري امام المحكمة االتحادية العميا خالل ثالثين يوما من تاريخ التبمغ بو او 
اعتباره مبمغا ويكون قرار المحكمة غير المطعون فية وقرار المحكمة االتحادية العميا الصادر 

. نتيجة الطعن باتا 
 

 وفي الجزء التالي من الدراسة نبحث في دعوى االلغاء امام محكمة القضاء االداري 
. ومجمس االنضباط العام وشروط اقامتيا ومواعيدىا

 
 

 

                                                                                                                                                 

. تفسير نصوص الدستور :- ثانياً 
والقرارات واألنظمة والتعميمات واإلجراءات الصادرة عن , الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين االتحادية :- ثالثاً 

السمطة االتحادية ويكفل القانون حق كل من مجمس الوزراء وذوي الشأن من األفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى 
. المحكمة 

وحكومات األقاليم والمحافظات والبمديات واإلدارات المحمية , الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية :- رابعًا 
 .
. الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات األقاليم أو المحافظات :- خامسًا 
. الفصل في االتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجمس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون :- سادساُا 
. المصادقة عمى النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجمس النواب:- سابعاً 
:-  ثامنًا 

. والهيئات القضائية لألقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقميم ,    الفصل في تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي 
 [.أو المحافظات غير المنتظمة في إقميم , الفصل في تنازع االختصاص فيما بين الهيئات القضائية لألقاليم 

 


