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ملخص
أن كل جمتمع إنساني وإن كان صغري احلجم ال يستغين عن قواعد قانونية تنظم شؤونه ،فتحدد عالقات األفراد فيما بينهم،
وتنظم أيضاَعالقاتهم بالسلطة العامة احلاكمة ،كما تنظم أجهزة السلطة العامة من حيث تشكيلها وصالحياتها والعالقات فيما
بينه ،فضال عن تنظيم العالقة بني السلطة العامة والسلطات األخرى اليت تتواجد معها .فقد تطورت وظائف احلكومات
والسلطات من الوظائف التقليدية واليت كانت تقتصر مهمتها على الدفاع عن أرض الدولة وحتقيق األمن والعدالة ألفرادها ،و
تغريت اىل اإلدارة اليت تسعى من أجل حتقيق رفاهية املواطنني ورخائهم يف جماالت شتى ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وكل ذلك أدى إىل ازدياد أهمية الدور الذي يقوم به القانون اإلداري يف الدولة املعاصرة.
لتلك االسباب و غريها إختارت الباحثة هذا العنوان بهدف معرفة أهمية القانون االٌداري يف إقليم كوردستان ،من خالل تعريفها
والتطور التارخيي للقانون والقضاء اإلداري ،وواقع القانون االداري يف إقليم كورستان .تفرع البحث اىل فصلني ،متثل الفصل
األول :منهجية البحث( :مشكلة البحث ،أهمية  )....وحتدث الفصل الثاني عن :القانون اإلداري (النشأة واألهمية و واقع
قوانينه) .توصلت الدراسة اىل نتائج وتوصيات منها:
 -1إن املوظف العام له حقوق وعليه واجبات وتلك املهمتني قـد ضـمنتها القوانني ،فاحلقوق اليت ترتتب للموظف كرسها قانون
اخلدمة املدنية رقم (٢٤لـسنة  )١٩٦٠وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون رواتب املـوظفني رقـم ( ٢٢
لسنة .) ٢٠٠٨
 -2خيطو إقليم كوردستان العراق يف كل يوم خطوات حضارية أخرى حنو بناء املؤسسات القانونية اليت تضمن سيادة القانون
وتطويره و حقوق املواطنني وتوفر القنوات القانونية للطعن يف األوامر والقرارات اإلدارية اذا ما احلقت ضرراً بهم وتوفر للجهات
كافة املشورة القانونية وترسيخ مبدأ الفصل بني السلطات.
 -3نصت املادة ( )13من قانون جملس شورى اإلقليم على إن احملاكم اإلدارية ختتص بنظر صحة القرارات واألوامر اإلدارية من
املوظفني واهلي ئات والفصل يف الطعون اإلنتخابية فيما يتعلق باهليئات احمللية والفصل يف الطلبات اليت تقدمها اهليئات
واالفراد إللغاء القرارات الصادرة من دوائر اإلقليم والفصل يف دعاوى اجلنسية والنظر يف طلبات التعويض من األضرار النامجة
عن القرارات اإلدارية الصادرة خالفا للقانون وكذلك الطعون اليت تقدم عن القرارات الصادرة بشأن الضرائب والرسوم والطعن
املقدم ضد موظفي اإلقليم حول قرار او امر كان من الواجب عليهم اختاذه.
الكلمات املفتاحية  :القانون اإلداري  ,إقليم كوردستان,العراق,دراسة مقارنة.
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املقدمة
من املعلوم أن تطوراً هاماً قد حدث منذ بداية هذا القرن يف خمتلف فروع القانون ،وأبعد هذا التطور أثراً يف جمال القانون
اإلداري ،الذي يتناول وصف اإلدارة العامة وحتليل اجلهاز الذي تتألف منه ،ونالحظ أن هذا اجلهاز قد تضخم كثرياً يف عصرنا
هذا مما أدى إلي السماح للدولة بإرتياد اجملاالت اليت كانت مقصورة على النشاط الفردي ،كما صاحب ذلك وعياً لدى األفراد
بعدم اإلعرتاف لسلطات الدولة اإلدارية إال بالقدر الذي حيقق هلم الرفاهية .ملا كان من مسات الدولة املعاصرة متسكها مببدأ
سيادة حكم القانون الذي أصبح مقياس تطور الدول ومستوى رقيها ،فإن غاية القانون اإلداري حتقيق التوازن بني مقتضيات
حُسن سري املرافق العامة ومحاية حقوق وحريات األفراد.1
وعند صدور قانون جملس الشورى إلقليم كوردستان رقم  14لسنة  2008مت ألول مرة يف اإلقليم إنشاء قضاء إداري متخصص
قائم على النظام القضائي املزدوج ومن املنتظر أن يؤدي جملس شورى اإلقليم يف كوردستان العراق دورا مهما يف جمال النظر يف
املنازعات اإلدارية ،وضمان وحدة التشريع ووحدة الصياغة التشريعية ووحدة املصطلحات والتعابري القانونية ،وهي األهداف
اليت أعلن املُشّرِع سعيه اىل حتقيقها .2وضرورة هذا البحث لإلملام بقواعد القانون اإلداري ومتابعة حركة تطوره ،وهذا ال يتأتى
إال مبواكبة أحكام القضاء هلذا التطور حيث من املعلوم أن القانون اإلداري تستخلص مبادئه ونظرياته من أحكام القضاء.
لفصل األول :منهجية البحث
أوال  :مشكلة البحث:
يعترب القانون اإلداري حديث العهد يف جمتمعاتنا وخاصة يف إقليم كوردستان ولذلك فهو حباجة اىل التوضيح والتحليل وإرشاد
املواطنني على كيفية ممارسة هذا القانون وتداعياته ،ومشكلة هذا البحث يتمثل يف سؤال واحد ،مدى أهمية ودور القانون
اإلداري يف إقليم كوردستان.
ثانيا :أهمية البحث :
-1

إرشاد املواطنني واملوظفني اىل حقوقهم وواجباتهم اإلدارية جتاه املؤسسات اإلدارية بشكل عام ،فالقانون اإلداري بهذا

ينظم اإلدارة العامة باعتبارها فرعاً للسلطة التنفيذية فيبني هيئاتها ونشاط هذه اهليئات وعالقاتها ببعضها وباألفراد ،ويبني
كيفية مواجهة اآلثار اليت تلحق باألفراد من جراء هذا النشاط وجهة القضاء املختصة بالفصل يف املنازعات اإلدارية النامجة
عن ممارسة اإلدارة لنشاطها.3
 -2يعد قواعد القانون اإلداري أحكام رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة العامة وأسس ووسائل حل املنازعات اإلدارية
.4
ثالثا :أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية :
-1

التعرف على نشأة وتطور القانون اإلداري يف إقليم كوردستان.

 )1يوسف حسني حممد البشي -أستاذ ورئيس قسم القانون العام ،مبادئ القانون اإلداري ،كلية القانون،جامعة النيلني-السودان ،2011،ص.2
 ) 2املادة الثالثة من قانون جملس الشورى القليم كوردستان العراق رقم 14لسنة .2008
 )3حممود حلمي  ،فؤاد النادي  ،الوجيز يف القانون اإلداري  ،بدون الناشر  14.3هـ  ،ص .5
 )4طعيمه اجلرف ،املرجع السابق ،ص  ، 20د .حممود حلمي وآخر ،املرجع السابق ،ص.24
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 -2توضيح أهمية القانون اإلداري يف إقليم كوردستان.
 -3العلم بواقع القانون اإلداري يف إقليم كوردستان.
 -4معرفة دور القانون اإلداري يف إقليم كوردستان.
رابعا :فروض البحث :تساؤالته :
حياول هذا البحث اإلجابة على التساؤالت التالية :
 -1هل ميكن الوصول اىل احلقوق اإلدارية من خالل ممارسة السلطة للقانون اإلداري؟
 -2كيف ميكن العلم بواقع القانون االداري يف إقليم كوردستان؟
 -3كيف جيري مشوار القانون االداري يف إقليم كوردستان؟
 -4هل من االفضل أن يكون جملس الشورى مستقال وليس مرتبطا بوزير العدل؟
 -5هل هناك ربط وعالقة بني جملس شورى اإلقليم مبجلس شورى الدولة العراقية؟
خامسا :مصطلحات البحث:
 -1مفهوم القانون اإلداري :درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون اإلداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي
يتضمن القواعد القانونية اليت حتكم السلطات اإلدارية يف الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة متلك
حقوقاً وإمتيازات إستثنائية يف عالقاتها باألفراد.5
 -2معنى كلمة إدارة :لفظ إدارة دائماً يأتي مقروناً بأحد الصفتني (عام) و (خاص) .فإذا ما قورن بالصفة األوىل (عام) دلّ على
إدارة الدولة اليت تستهدف الصاحل العام ،و إذا ما أضيف إىل الصفة الثانية (خاصة) دل على إدارة املشروعات الصناعية و
التجارية اليت تستهدف الربح ،و اإلدارة العامة بهذا املفهوم تعين توجيه اجلهود البشرية من خالل التخطيط ،و التنظيم،
والتنسيق  ...و غريها من العمليات اإلدارية ملمارسة األعمال و األنشطة احلكومية مبا حيقق أهداف اجملتمع.6
 -3قانون من صنع القضاء  :يتميز القانون اإلداري أيضاً بأنه قانون قضائي نشأ عن طريق املبادئ والقواعد اإلدارية اليت خلقها
القضاء ،وقد ساعد على ذلك عدم تقنني أغلب قواعد القانون اإلداري فكان البد للقضاء أن ينهض بهذه املهمة من خالل وضع
أسسه ونظرياته .
 -4جملس شورى اإلقليم تشكيله ومهماته :تشكل جملس شورى اإلقليم مبوجب قانون رقم ( )14لسنة  2008وخيتص بالنظر يف
املنازعات اإلدارية وضمان وحدة التشريع حيث ينظر اجمللس إبتداءاً يف مشاريع القوانني قبل تقدميها اىل جملس الوزراء
وكذلك توحيد اسس الصيغة التشريعية واملصطلحات القانونية يف اإلقليم.
الفصل الثاني
القانون اإلداري (النشأة وأهمية ومصادر وواقع قوانينه)
املبحث االول :تعريف ونشأة ومصادر القانون اإلداري:
) مبارك بن حثيث السعدي( ،القانون اإلداري العضوي والتنفيذي وعالقته بالقوانني األخرى وخاصة بالقانون اجلزائي) ،من ندوة االجتاهات احلديثة القانون اإلداري اجلزائي،

5

مبحكمة القضاء اإلداري ـ سلطنة عمان ،ص.3
 )6رؤى زياد واخرين ،االدارة وأهميتها ،متطلب حبث مادة مهارات إدارية،ص.1
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املطلب األول :تعريف القانون األداري:
القانون اإلداري مصطلح مكون من كلمتني هما "قانون" و"إداري" وإذا كانت قواعد اللغة ،تشري إىل أن مفاد "القانون
اإلداري" ،أنه "القـانون" اخلـاص باألعمـال " اإلدارية " أو بأعمال "اإلدارة" ،فإننا جند أنفسنا أمام صـعوبتني إلسـتجالء
املفهـوم .تعلق األوىل بـ "القانون" تتطلب ضرورة البحث يف "القانون" بوجه عام ،ثم إىل أي فرع من فروع القانون تنتمي
جمموعة القواعد القانونية اليت نعنيها بالدراسة ،واليت نصفها بأنها "القانون اإلداري" .ثم ندلف إىل املسألة الثانية
"اإلدارة" ذلـك أن "اإلدارة" تتسع لتضم "اإلدارة الفردية اخلاصة" و"اإلدارة العامة" اليت تتوالهـا فـروع الدولة واألشخاص
العامة .ومن هنا وجب حتديد نوع "اإلدارة" اليت نعنيهـا ،ومعـايري التمييز بينها وبني غريها من أمناط "اإلدارة" األخرى.7
يُعرّف النظام أو القانون بصفة عامة بأنه " جمموعة القواعد الرمسية اليت حتكم سلوك األفراد يف جمتمع معني وتقرتن جبزاء
لزجر خمالفيها" ،والقانون خيتلف عن العادات والتقاليد ،فاألخرية ال تقرتن جبزاء رمسي يوقع على خمالفيها ،ويعترب
القانون علما يهتم باحملافظة على الروابط والعالقات االجتماعية يف إطار القيم اليت تسود اجملتمع اإلنساني ،وهذه الروابط
تتعدد وختتلف تبعاً لتنوع املصاحل يف هذا اجملتمع ،ويتشكل القانون بأشكال الروابط االجتماعية حيث تنشأ لكل جمموعة ما
يناسبها من القواعد القانونية ،حبيث تتميز كل جمموعة قانونية عن اجملموعة األخرى تبعاً الختالف نوع العالقات االجتماعية
اليت حتكمها .8
فالقانون اإلداري :9جمموعة القواعد النظامية اليت حتكم تنظيم اإلدارة احلكومية وحتدد نشاطها وتضع القواعد الالزمة حلل
املنازعات اإلدارية ،فهو قانون اإلدارة العامة تنظيما ونشاطا ورقابة ويتمثل يف جمموعة األنظمة واللوائح والقرارات اإلدارية
اليت تضبط سري اإلدارات احلكومية.
كما يشمل أيضا األعراف اإلدارية املعمول بها يف هذه اإلدارات واملبادئ القانونية العامة اليت مصدرها األحكام القضائية.
من هذا التعريف يتبني أن موضوعات القانون اإلداري هي

: 10

-1القواعد القانونية للتنظيم اإلداري يف الدولة :واليت تتمثل يف األنظمة واللوائح والقرارات اليت حتدد اهلياكل التنظيمية
للوزارات واهليئات واملصاحل احلكومية ،وتبني أساليب توزيع السلطة اإلدارية بني اجلهات ( املركزية والالمركزية ) ،وتشمل
القواعد املتعلقة بالعاملني يف اإلدارة العامة ( مثل قواعد التعيني واحلقوق والواجبات والرتقيات والنقل والندب واإلعارة
والتفويض واإلنابة واحللول وتوزيع العمل واالختصاصات بني األجهزة اإلدارية ) ،وتعود أهمية دراسة التنظيم اإلداري إىل أنه
يشكل اإلطار الذي متارس األجهزة احلكومية نشاطها اإلداري من خالله .
-2قواعد حتديد النشاط اإلداري :وتعين جمموعة القواعد القانونية اليت تبني سلطات اإلدارة العامة وإمتيازاتها حني متارس
السلطة العامة ،وما يتصل بذلك من تنظيم صور النشاط اإلداري واليت تتمثل يف اآلتي:
أ ـ املرافق العامة اليت تقدم خدمات عامة مثل األمن والصحة والتعليم والدفاع والعدل وغريها ،وتقوم بها وزارات مثل الداخلية
والدفاع والعدل.
 )1حممد الشافعي أبو راس ،القانون االداري ،أول عمید لكلیة احلقوق جامعة بنھا استاذ القانون العام  ،ص،.6

7

 )8طعيمه اجلرف  ،القانون اإلداري  ،مكتبة القاهرة احلديثة 1970 ،م  ،ص . 5
 )9حممود حلمي  ،فؤاد النادي ،املرجع السابق  ،ص . 5
 )10حممود حلمي  ،فؤاد النادي  ،املصدر السابق ،ص . 5
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ب ـ الضبط اإلداري الذي يسعى حلماية األمن العام والصحة العامة واآلداب العامة يف اجملتمع ،وتقوم بهذا الضبط وزارات
الداخلية والتجارة واإلعالم والصحة وكذلك هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والبلديات ومصلحة اجلمارك ...اخل ،وحيدد
القانون اإلداري أساليب الضبط اإلداري والقيود اليت تنظم األنشطة الفردية محاية حلقوق األفراد ومراعاة للتوازن بني املصلحة
العامة واملصاحل اخلاصة.
-3القضاء اإلداري :تبني قواعد القانون اإلداري أحكام رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة العامة وأسس ووسائل حل
املنازعات اإلدارية  ،11اليت تثور بني اإلدارات احلكومية واألفراد ،كما يبني القانون اإلداري أيضا طرق التظلم من القرارات
اإلدارية وجهات الفصل فيها سواء كان التظلم والئياً أو رئاسياً ويتضمن قواعد التحقيق مع املوظفني واجلهات املختصة بهذا
التحقيق والعقوبات اليت توقع عليهم عند ارتكابهم خمالفة مالية أو إدارية ،فالقانون اإلداري بهذا ينظم اإلدارة العامة
باعتبارها فرعاً للسلطة التنفيذية فيبني هيئاتها ونشاط هذه اهليئات وعالقاتها ببعضها وباألفراد ،ويبني كيفية مواجهة
اآلثار اليت تلحق باألفراد من جراء هذا النشاط وجهة القضاء املختصة بالفصل يف املنازعات اإلدارية النامجة عن ممارسة
اإلدارة لنشاطها .12
املطلب الثاني :نشأة القانون اإلداري:
13

هناك رأيان لدى شُرّاح القانون اإلداري حول نشأته واليت تتم اإلشارة إليهما يف الفرعي التاليني:
الفرع األول :عدم إشرتاط القضاء اإلداري :مبعنى ال يشرتط وجود قضاء إداري للقول بوجود قانون إداري يف الدولة فهذا الرأي
يذهب اىل أن القانون اإلداري وجد مع وجود اإلدارة العامة ليحكم تنظيمها اإلداري بتحديد اهليكل التنظيمي لإلدارات احلكومية
وتقسيم اإلدارات والفروع ،وتقسيم األعمال على هذه اإلدارات ،وحتديد اختصاصات كل إدارة وبيان العالقة بني هذه اإلدارات
وكيفية إدارتها سواء باألسلوب املركزي أو الالمركزي ،وحيدد هذا القانون أيضا نشاط اإلدارة العامة بتحديد الوظائف واملهام
اليت يقوم بها منسوبي اإلدارات املختلفة ،ويبني االمتيازات اليت تتمتع بها اإلدارات احلكومية عند ممارسة هذا النشاط منها:
إصدار اللوائح والقرارات اإلدارية امللزمة ملنسوبيها وأفراد اجملتمع ،وسلطة فرض الشروط االستثنائية يف العقود اإلدارية،
ومتتعها بالسلطة التقديرية يف اختاذ القرار أو عدم اختاذه ،وسلطة التنفيذ املباشر لقراراتها دون حاجتها لللجوء إىل القضاء،
وسلطة نزع امللكية للمنفعة العامة ،واالستيالء املؤقت على العقارات ...اخل ) ،فطبقا هلذا الرأي فإنه طاملا كانت قواعد
التنظيم اإلداري والنشاط اإلداري مقننة وحتمي حقوق األفراد مبا ال خيل باحملافظة على املصاحل العامة فإن القانون اإلداري
يكون موجودا سواء كانت الدولة تأخذ بالقضاء العادي أو القضاء اإلداري طاملا أن القاضي يطبق قواعد قانونية متنح اإلدارة
العامة االمتيازات الالزمة لتحقيق املصلحة العامة ،ويتفق هذا الرأي مع التاريخ ألن القول بعدم وجود قانون إداري إال بوجود
قضاء إداري يعين أن اإلدارات العامة يف الدول اليت مل يوجد بها هذا القضاء كانت بدون قواعد حتكم التنظيم والنشاط

 )11طعيمه اجلرف  ،املرجع السابق  ،ص  ، 20د .حممود حلمي وآخر  ،املرجع السابق ،ص.24
 )12حممود حلمي  ،فؤاد النادي ،املرجع السابق  ،ص . 5
 )13ثروت بدوي القانون اإلداري ،دار النهضة العربية  1974ص  ، 86 : 81 ، 63:60د .ماجد راغب احللو ،القانون اإلداري ،دار املطبوعات اجلامعية باإلسكندرية ص 50 :37
د.سليمان الطماوي املرجع السابق ص  11 : 5أنور أمحد رسالن ،القانون اإلداري السعودي ،بدون الناشر1408 ،هـ ص  ،41 :28د .عادل عبد الرمحن خليل القانون اإلداري
السعودي ص .29 : 25
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اإلداريني ،وهذا غري منطقي بدليل أن كثريا من شراح القانون اإلداري قالوا بوجود قانون إداري يف مصر قبل إنشاء القضاء
اإلداري "جملس الدولة".
الفرع الثاني :ضرورة القضاء اإلداري :يشرتط الرأي الثاني لوجود القانون اإلداري أن يوجد قضاء إداري ـ جبانب القواعد
القانونية للتنظيم والنشاط اإلداريني ـ ليتوىل حل املنازعات اإلدارية باعتباره قضاءاً متخصصاً جييد إجراء املوازنة بني مصاحل
األفراد واملصلحة العامة مبا حيمي حقوق كل من اإلدارة العامة واألفراد بدرجة أفضل من عرض هذه املنازعات على قضاء ينظر يف
كافة املنازعات بنفس الدرجة من املساواة فال يفرق بني منازعة إدارية ومنازعة مدنية أو جتارية أو جنائية ،فالقضاء اإلداري يف
نظر هذا الرأي ركن إذا ختلف ينتفي القول بوجود قانون إداري باملعنى الفين الدقيق ،وإبداءً للرأي حول هذين االجتاهني ميكن
القول باآلتي:
أن القانون اإلداري يوجد مع تناوله ألحكام التنظيم والنشاط اإلداريني بطريقة حتدد االختصاصات واملهام واجلهات اإلدارية
املختصة بالقيام بها على حنو تقوم معه بواجباتها حتقيقا للمصلحة العامة ومحاية حلقوق األفراد وحرياتهم سواء عرضت
املنازعات اإلدارية على قاض عادي أو إداري ،لكن هذا ال يعين اإلقالل من شأن القضاء اإلداري فإن عرض املنازعات اإلدارية على
قاض متخصص جيعله أقدر من غريه على حسن تقدير األمور ،فمن خالل إطالعه على الكثري من القضايا اإلدارية يكون أكثر دراية
بأبعاد العمل اإلداري ويستطيع مبا له من سعة اطالع وحسن تقدير أن حيمي املصلحة العامة من اعتداء األفراد وحيمي األفراد من
تعسف اإلدارة ،وهلذا يكون من األفضل إسناد الفصل يف املنازعات اإلدارية لقضاء إداري متخصص يف نظرها ،مما جيعل من
قواعد القانون مصدرا حقيقيا للتوازن بني املصلحة العامة واملصلحة الفردية ،وهذا يتحقق إذا وجد اخلبري بكيفية وأبعاد هذه
املوازنة ،أي القاضي اإلداري املتخصص.14
وترجح الباحثة يف هذا السياق القول الثاني ألنه يشكل القضاء األداري املتخصص إجراء املوازنة بني مصاحل األفراد واملصلحة
العامة وجيعل له دوراً أكثر أهمية عند قيام املنازعات اإلدارية .
تعد فرنسا مهد القانون اإلداري ومنها انتشر اىل الدول االخرى ويرجع الفضل يف ظهور هذا القانون اىل عوامل تارخيية تأتي يف
مقدمتها االفكار اليت جاءت بها الثورة الفرنسية عام  1789اليت قامت على أساس الفصل بني السلطات ،ومن مقتضياته منع
احملاكم القضائية القائمة يف ذ لك الوقت من الفصل يف املنازعات اإلدارية للحفاظ على إستقالل االدارة إجتاه السلطة القضائية
.15
مت إلغاء احملاكم القضائية (الربملان ) مبوجب القانون الذي صدر يف  24اغسطس  1790وإنشاء ما يسمى باإلدارة القاضية
كمرحلة اوىل قبل إنشاء جملس الدولة الفرنسي ،وبنشوء جملس الدولة يف  12ديسمرب  1797يف عهد نابليون بونابورت وضع
اللبنة االوىل للقضاء اإلداري الفرنسي ويف  24مايو  1872صدر قانون منح جملس الدولة الفرنسي صالحية البت نهائياً يف
املنازعات اإلدارية دون تعقب جهة اخرى إالّ إنه أبقى على اختصاص االدارة القاضية فال ميلك االفراد اللجوء اىل جملس الدولة إال
يف االحوال اليت ينص عليها القانون .مما اوجد ازدواجاً قضائياً واستمر هذا الوضع حتى تاريخ  13ديسمرب  1889إذ أصبح
جملس الدولة صاحب االختصاص العام يف املنازعات اإلدارية وخالل تارخيه الطويل ساهم يف إرساء مبادىء القانون اإلداري
 )14جابر سعيد حسن حممد ،القانون االداري1427 ،ه ،ط ،1ص.16
 ) 15عبدالعظيم عباس نصار ،واقع القوانني االدارية،وزارة التعليم العالي والبحث العلمني-جامعة الكوفة،ص.3

)Vol.4, No.4 (December, 2017

acadj@garmian.edu.krd

| 230

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

وقو اعده املتميزة عن قواعد القانون اخلاص وإبتدع احللول املناسبة ملقتضيات حسن سري االدارة العامة واكّد على وجود إستقالل
القانون االداري.
ومع ظهور عهد التنظيمات اخلريية يف الدولة العثمانية مت تشكيل اجمللس االعلى (جملس واال؟؟؟؟ ) يف  24مارس 1838م
مهمته إعداد ووضع النظم اجلديدة اليت استلزمتها حركات اإلصالح وحماكمات موظفي الدولة وابداء الرأى واملشورة املطلوبة يف
شؤون الدولة ،ويف  1868قسم اجمللس اىل قسمني هما ديوان االحكام العدلية وتشكيل آخر كان ينظر يف امور حماكمة املوظفني
وتقاعدهم ومراجعة لوائح النظم والتعليمات وغريها من االمور اطلق عليه (ادارة شورى الدولة ) وكانت االدارة يف العراق ترجع
اىل هذا التشكيل يف مجيع قضاياها اإلدارية  ،اال ان اول قانون للخدمة املدنية صدر يف العراق عام  1931وحل حمله قانون
رقم  64لسنة  1939ثم صدر قانون رقم  55لسنة  1956ثم حل حمله قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة  1960وقانون
رقم  31لسنة  1966وهو التعديل الثامن عشر لقانون اخلدمة املدنية املنشور يف الوقائع العراقية عدد  1254يف
 1966/6/1ويعترب قانون اخلدمة من القوانني املهمة اليت تنظم الدرجات والرواتب وأحكام األشغال والنقل واإلعارة واإلجازات
واملخصصات واحكام السلف وغريها وقد طرأت عليه تعديالت عدة تناولت مواده وفقراته وغريت كثري من احكامه وذلك لعدم
تناوله االحكام الرئيسية للوظيفة العامة اليت تستند اىل االسس العلمية واالساليب الفنية العصرية فضالً عن التطور احلاصل
يف مفهوم الوظيفة العامة.
اما قانون انضباط موظفي الدولة املرقم  69لسنة  1936فقد اجريت عليه بعض التعديالت اال ان وجوب تبسيط االجراءات
االنضباطية وسرعة احلسم وملنح الوزراء ورؤساء الدوائر الصالحيات الالزمة لفرض العقوبات املقررة لضمان تسيري اجهزة الدولة
وفق متطلبات تنفيذ املهام املوكلة اليها مبوجب خطط ومناهج الدولة والقطاع االشرتاكي والجل توحيد العقوبات واثارها
ومشوهلا غالبية موظفي الدولة فقد مت الغاء القانون انف الذكر وشرع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشرتاكي رقم
( )14لسنة  1991وقد استثنت (املادة  )2منه ((أي الخيضع ألحكام هذا القانون منتسبوا ديوان الرئاسة والقوات املسلحة وقوى
االمن الداخلي وجهاز املخابرات وهيئة التصنيع العسكري والقضاة واعضاء االدعاء العام أال إذا وجد يف قوانينهم نص يقضي
بتطبيق احكامه)) ،كما ان (املادة )3جاءت بتعريف الوظيفة العامة وحددتها ((بأنها تكليف وطين وخدمة اجتماعية يستهدف
القائم بها املصلحة العامة وخدمة املواطنني يف ضوء القواعد القانونية النافذة)) .وقد تضمنت مواده الـ (  ) 26تعريف القانون
وسريانه ،وواجبات املوظف ،العقوبات واثارها واجراءات فرضها والطعن بقرارات فرض العقوبة وسحب اليد واحكام عامة
وختامية .16
قبل صدور القانون رقم (١٠٦لسنة  )١٩٨٩قانون تعديل قانون جملس شورى الدولة رقم (٦٥لسنة  )١٩٧٩الذي قضى
بتشكيل أول حمكمة (للقضاء اإلداري) يف بغـداد كان القضاء املدني يتوىل النظر يف القرارات اإلدارية الـصادرة عـن املـوظفني
واهليئات الرمسية يف الدولة .إذ كانت احملاكم العادية تنظر مجيع الدعاوى اليت يطعن أمامها بقرارات اإلدارة املختلفة كقرارات
منع السفر وإسقاط اجلنسية وإلغاء اإلجازات والرتاخيص وقطع املاء والكهرباء واهلاتف ويعد قسماً من تلك الدعاوى من دعـاوى
القضاء املستعجل .أما ما قيل يف شأن ختصص بعض احملاكم للنظر يف الدعاوى اليت تقيمها الـوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع
العام على دوائر الدولة األخرى والقطاع العـام مبوجـب القانون رقم (١٤٠لسنة )١٩٧٧فلم يعد ذلك من القرارات اإلدارية
 )1عبدالعظيم عباس نصار ،نفس املصدر ،ص . 4
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اليت تنضوي حتت اسم القضاء اإلداري وإمنا قد يكون قسم منها ينضوي حتت مفهوم العقود اإلدارية الن معظم الدعاوى اليت
كانت تقام أمام احملاكم اإلدارية ليست من قبيل الطعن بقـرارات إدارية وإمنا تتعلق بقضايا األضرار والتعويض والنقل والتامني
وما إليها ولعدم جنـاح هذه التجربة اضطر املشرع إىل إلغاء تلك احملاكم والعودة بتلك الدعاوى ألن تنظـر من قبل حماكم
البداءة حسب االختصاص املكاني وفقاً ملا قرره القـانون رقـم (٢٠لسنة  .)١٩٨٨وملا كان القضاء اإلداري احد ركائز سيادة
القانون وهو اجلناح الثاني جمللس شورى الدولة فال ميكن هلذا اجمللس ان يكون رقيباً على تطبيق اإلدارة للقانون إال من خالل
استكمال اختصاصه بضم القضاء اإلداري له إضافة اىل اختصاصه األصلي يف تدقيق ،17وتدوين وصياغة مشروعات التشريعات
واالفتاء واملشورة لذلك اهتم املعنيون بهـذا اجلانب من خالل اجياد تشريع باستحداث حمكمة القضاء اإلداري ختتص بالنظر فـي
الطعون املقدمة من األشخاص ضد القرارات الـصادرة عـن املـوظفني واهليئـات احلكومية يف الدولة ،و بعد جهد من املستشارين
والقضاة واحملامني ورجال القانون بزغ التشريع اىل عامل الوجود فأنشأت حمكمة القضاء اإلداري فـي بغـداد وباشـرت أعماهلـا
فـي  ١٩٩٠/١/٧وبذلك عرف العراق (القضاء االداري) وهو قضاء متخصص بالنظر يف صحة األوامر والقرارات اليت تصدرها
اإلدارات احلكومية ،فنصت املادة ٧من قانون جملس شورى الدولة على أن (ميارس اجمللس فـي جمـال القضاء اإلداري
االختصاصات التالي ذكرها:
أوالً :وظائف جملس االنضباط العام .ثانياً :تشكل حمكمة تسمى (حمكمة القضاء اإلداري) يف جملس شورى الدولة ).وملا كان
اجلناح الثاني جمللس شورى الدولة يتحقق بقيامه بوظيفة النظر يف الطعـن بالقرارات اإلدارية لذلك كان من الالزم ان ينظر يف
كل القـرارات الـصادرة عـن اإلدارة سواء تلك اليت تتعلق باملوظفني وأمور خدمتهم وانضباطهم وتلك اليت تتعلـق مبصاحل
املواطنني اآلخرين من خالل :أوالً :جملس االنضباط العام :فنص البند (أوالً) من املادة ( ٧من قانون جملس شورى الدولـة رقـم
(٦٥لـسنة  )١٩٧٩على (وظائف جملس االنضباط العام ويكون رئيس جملس شورى الدولة رئيساً وأعضاؤه أعضاء طبيعيني فيه
ويكون العمل فيه على النحو اآلتي:18

أ-

ينعقد جملس االنضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من أعضاء جملس شـورى الدولة ،وللرئيس ان ينيب عنه أحد

نوابه أو أحد أعضاء اجمللس  ،لتشریع والقضاء حبوث ودراسات املوظفني وفقاً ألحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع
العام رقـم ( ١٤لـسنة ) ١٩٩١.فمن املعلوم ان املوظف العام له حقوق وعليه واجبات وتلك املهمتني قـد ضـمنتها القوانني،
فاحلقوق اليت ترتتب للموظف كرسها قانون اخلدمة املدنية رقم (٢٤لـسنة  )١٩٦٠وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع
العام وقانون رواتب املـوظفني رقـم (  ٢٢لسنة  ) ٢٠٠٨إضافة اىل القوانني األخرى فاملوظف الذي يؤدي واجباته الوظيفة
ويلتزم مبا عهد اليه من واجب يتمتع باملزايا اليت منحتها تلك القوانني لـه ،امـا اذا ارتكب جرمية أو خمالفة ال تأتلف وشرف
الوظيفة العامة فلإلدارة ان تفـرض عليـه العقوبة املناسبة اذا مل تكن قد شكلت تلك املخالفة جرمية من اجلرائم املنصوص عليها
يف قانون العقوبات او القوانني اجلزائية األخرى .لذلك فأن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤لـسنة
)١٩٩١حـدد واجبات املوظف كما حدد األفعال احملظور عليه ارتكابها ورتب جزاء لكل فعـل ال يتناسب وواجبات املوظف وحدد
 )17غ ازي ابراهيم جنابي(رئيس جملس السورى الدولة)،القضاء االداري يف العراق ،الشريع والقضاء (جملة فصلية) ،فتحي اجلواري(رئيس التحرير) ،عدد  ،4بغداد بريد
الصاحلية،2009 ،ص.10
 )18غازي ابراهيم جنابي ،نفس املصدر ،ص. 13-11
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لكل عقوبة أثر ،والعقوبات اليت تفرض على موظف اخلدمة املدنية هي  -١:لفت النظر  -٢اإلنذار  -٣قطع الراتب -٤
التوبيخ  -٥إنقاص الراتب  -٦تنزيل الدرجة  -٧الفصل  -٨العزل

.

اما اآلخرون فذهبوا اىل ان القرار اإلداري يقتضي ان يستند يف إحداث األثـر الـى القانون مبعناه احملدد وهو جمموعة القواعد
اليت تشرع من الربملان الن اهلدف مـن مبدأ املشروعية هو قيام دولة القانون ال دولة احلق .لذلك اجتهت نية املشرع العراقي اىل
ضرورة إجياد قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي ملا للقضاء اإلداري من خصوصية يف محاية مصاحل الدولة واملرافق العامـة
وحسن سريها مع تأمني محاية للمواطن من قـرارات اإلدارة التعـسفية او املخالفـة للقانون او تلك اليت ليس هلا غاية او حمل .
فنص البند ثانياً من املادة (( ٧من قانون جملس شورى الدولة على :أ -تشكل حمكمة تسمى (حمكمة القضاء اإلداري) يف جملس
شورى الدولة ،وجيـوز عند االقتضاء تشكيل حماكم أخرى للقضاء اإلداري يف مراكز املنـاطق االسـتئنافية ببيان يصدره وزير
العدل بناء على اقرتاح من هيئة الرئاسة يف جملس شورى الدولة ينشر يف اجلريدة الرمسية .

ب-

تتألف حمكمة القضاء اإلداري برئاسة قاض من الصنف األول أو مستـشار فـي جملس شورى الدولة وعضوين من القضاة

ال يقل صنفهما عن الصنف الثـاني مـن صنوف القضاة أو من املستشارين املساعدين يف جملس شورى الدولة .ج -جيوز انتداب
القضاة من الصنف األول أو الثاني اىل حمكمة القضاء اإلداري من غري املنتدبني لعضوية جملس شورى الدولة .وقد شكلت حمكمة
القضاء اإلداري يف بغداد ببيـان وزيـر العـدل رقـم (( ٤فـي  ١٩٩٠/١/٧ونشر يف اجلريدة الرمسية بعـددها املـرقم (٣٢٩١
(والـصادر فـي  ٢٢/١/١٩٩٠.يقوم أحد القضاة برئاسة احملكمة وعضوين من املستشارين املساعدين وهي ختـتص ( بالنظر يف
صحة األوامر والقرارات اإلدارية اليت تصدر من املوظفني واهليئات يف دوائر الدولة والقطاع العام اليت مل يعني مــرجع للطعن
فيها ،للمجلس باعتبار ان كال احملكمتني هما من تـشكيالت جملـس شـورى الدولـة وان قراراتها باألصل ختضع للطعن متييزاً أمام
اهليئة العامة جمللس شورى الدولة .19
و اجلدير باالهتمام ان قرارات حمكمة القضاء اإلداري وفقاً لقانون جملس شـورى الدولة ختضع للطعن متييزاً أمام اهليئة العامة
جمللس شورى الدولة خالل ثالثني يوماً من تاريخ التبليغ بها أو اعتبارها مبلغة وقرار احملكمة غري املطعون به وقرار اهليئة العامة
جمللس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً .اال ان صدور قانون احملكمة االحتادية العليا رقم (٣٠لسنة  )٢٠٠٥نقل
اختـصاص الطعن بقرارات حمكمة القضاء اإلداري اىل احملكمة االحتادية العليا مستنداً يف ذلـك اىل نص املادة (الرابعة واألربعني)
من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقاليـة الذي قضى بـ(تشكيل احملكمة االحتادية العليا وحتديد اختصاصها )غري
ان دستور مجهورية العراق الذي عد نافذاً يف  ٢٠٠٦/٥/٢٣حدد يف املادة ( ( ٩٢منه اختصاصات احملكمة االحتادية العليا
ومل يكن من بني تلك االختصاصات النظـر يف الطعون املقدمة على قرارات حمكمة القضاء اإلداري األمر الذي جيعل من النظر يف
تلك الطعون من قبل احملكمة االحتادية العليا حمل نظر يف ظل نفـاذ النـصوص احلالية .ولعدم وجود نصوص إجرائية للقضاء
اإلداري يف الوقت احلاضر فأن حمكمة القضاء اإلداري تتبع اإلجراءات املقررة يف قانون املرافعات املدنية .ومن خالل هذا العرض
البسيط نستنبط ان حمكمة القضاء االداري وجملس االنضباط العام ميكن ان يقدما لإلدارة العراقية سوابق وشواهد حتقق
املصلحة الوطنية وتـؤمن لإلدارة احلكومية سياقات عمل واضحة على أسس إدارية سـليمة ملـا لالجتهـادات والتفسريات القانونية
 )19غازي ابراهيم جنابي ،نفس املصدر ،ص.23
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اليت تصدرها (احملكمتان) من خالل الدعاوى املنظورة أمامهـا من أساس ميكن ان تبين عليه اإلدارة قراراتها وأفعاهلـا
املـستقبلية.20
املطلب الثالث :مصادر القانون األداري:
ظهر القانون اإلداري مستقالً عن القانون اخلاص ومتميزاً يف قواعده مستمداً مبادئه من ظروف احلياة اإلدارية وما يتالئم معها
من حلول ،فجاء قانوناً مرناً متجاوباً دائماً مع التطورات اليت تلحق بالنظم السياسية واإلجتماعية واالقتصادية ،فالقانون
اإلداري يتميز عن سائر فروع القانون األخرى خبصائص متفردة ،احدى خصيصية القانون اإلداري بأنه قانون غري مقنن .ونقصد
بالتقنني مجع القواعد واألحكام القانونية يف منت واحد ،كما هو احلال بالنسبة للقانون املدني واجلنائي – ويالحظ عدم إمكان
جتميع قواعد وأحكام القانون اإلداري يف منت واحد وذلك ألسباب كثرية منها ،أن القانون اإلداري قد نشأ ببطء وتدرجيياً وأنه
قانون متطور دائماً بتطور الظروف اإلمج اعية واالقتصادية يف الدولة كما أنه ليس من اليسر صياغة قواعد القانون اإلداري يف
شكل مواد شاملة وثابتة مما يؤدي إلي مجود القانون ويعوق تطوره .21
وذهب بعض الفقهاء بضرورة تقنني القانون اإلداري لإلستفادة من مزايا التقنني واليت متكن يف وضوح القواعد القانونية
وحتديدها وسهولة التعرف عليها ،كما أنه يتيح للمهتمني بهذا القانون فرصة إصالح النظم اإلدارية اليت تبني عدم صالحيتها
عند التطبيق العملي .ولكن عدم تقنني القانون اإلداري ال مينع من وجود بعض التشريعات اإلدارية اجلزئية املقننة ،تشتمل علي
القواعد اليت تطبق علي جوانب تنظيم اإلدارة وأنشطتها (مثل قوانني اإلدارة العامة والقطاع العام).22
وفيما يتعلق مبصادر القانون اإلداري مع مصادر القانون عموماً ،فإن القانون اإلداري بأنه قانون قضائي النشأة ،ال يعين أن
القضاء مصدره الوحيد بل أن تلك الصفة ال تعين أكثر من أن دور القضاء يتعاظم يف استخالص قواعد القانون اإلداري دون سائر
القوانني.23
وتشتمل مصادر القانون اإلداري على مصادر القانون بصورة عامة ،وهي عادة أربعة مصادر " التشريع – العرف – القضاء – الفقه
" .وإذا كان التشريع والعرف يعدان املصدران الرمسيان للقوانني األخرى ،بينما ميثل القضاء والفقه املصدران التفسرييان
للقواعد القانونية ،فإن القانون اإلداري مينح القضاء دوراً هاماً ,بل يعده أهم مصادر القانون اإلداري على اإلطالق ،ويكون مع
التشريع والعرف مصدراً رمسياً للقانون اإلداري ،بينما يبقى الفقه مصدراً تفسرياً له .وفيما يلي نعرض هلذه املصادر وبشيء من
االختصار:24
أوالً  :التشريع :و يقصد بالتشريع كمصدر للقانون اإلداري جمموعة القواعد القانونية املكتوبة الصادرة من السلطة املختصة يف
الدولة ،وقد تكون هذه السلطة سلطة تأسيسة فيكون التشريع دستورياً ،أما إذا كانت السلطة تشريعية فيكون التشريع عادياً

 )20غازي ابراهيم جنابي ،نفس املصدر ،ص.25
د .توفيق شحاتة ،مباديء القانون االداري،ج ،1دار النهظة العربية ،1954،ص (21 .92
 .20_19د .يوسف حسني حممد بشري ،كية اقانون-جامعة النيلني ،السودان،يناير،2011ص

22

(

23

 )1راجع يف ذلك د.طعيمة اجلرف ،القانون االداري ،دار النهضة العربية 1978 ،م  ،ص ( .95
 )24د .حممود حافظ ،القضاء اإلداري ،الطبعة السابعة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص .37
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ويطلق عليه اصطالح القانون ،وأخرياً إذا كانت هذه السلطة تنفيذية فإننا نكون أمام ما ميكن تسميته بالتشريعات الفرعية أو
اللوائح  ،ويتميز التشريع عن غريه من املصادر األخرى بوضوحه وحتديده وسهولة تعديله .
 -1التشريع الدستوري  :تعد التشريعات الدستورية املصدر األساسي والرمسي للقانون اإلداري ،وتقع التشريعات الدستورية
الدستورية يف قمة اهلرم القانوني ،وتسمو على القواعد القانوينة األخرى مجيعاً ،فهي حتدد شكل الدولة ونظام احلكم فيها
وعالقتها باملواطنني ،وتتضمن التشريعات الدستورية بعض املوضوعات املتعلقة بالقانون اإلداري ،كتنظيم اجلهاز اإلداري يف
الدولة ونشاطه وحقوق األفراد وحرياتهم.
ويتوجب على اإلدارة بوصفها جهاز السلطة التنفيذية أن تلتزم باملبادئ اليت جاء بها الدستور وال حيق هلا خمالفتها وإال عدت
أعماهلا خمالفة ملبدأ املشروعية مما يعرضها لإللغاء والتعويض عما تسببه من أضرار .والقواعد الدستورية يقصد بها جمموعة
القواعد املكتوبة يف وثيقة أو عدة وثائق دستورية فحسب فمن املمكن أن تكون تلك القواعد غري مكتوبة يف ظل دستور عريف يتمتع
بسمو القواعد الدستورية املكتوبة ذاتها .كذلك تتمتع إعالنات احلقوق ما تضمنته هذه اإلعالنات يف حقوق وحريات األفراد بقوة
النصوص الدستورية فال جيوز خمالفتها .
 -2التشريع العادي :يأتي التشريع العادي أو القانون باملرتبة الثانية بعد الدستور ،من حيث التدرج التشريعي باعتباره صادراً
من اهليئة التشريعية املعربة عن اإلرادة العامة وهي صاحبة االختصاص يف ذلك ،واإلدارة بوصفها السلطة التنفيذية ختضع
ألحكام القوانني فإذا خالفت حكم القانون أو صدر عمل إداري استناداً إىل قانون غري دستوري وجب إلغاء ذلك العمل.
 -3التشريع الفرعي أو اللوائح  :يطلق على القواعد القانوينة اليت تصدرها السلطة التنفيذية التشريع الفرعي ،وتسمى يف مصر
اللوائح اإلدارية ،وهي قواعد عامة جمردة واجبة االحرتام تلي التشريع العادي يف مرتبتها يف سلم التدرج القانوني ،وختضع
لرقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة باعتبارها قرارات إدارية جيب أن تكون متفقة مع القانون.
أ -اللوائح التنفيذية  :تصدر الوزارات بصفتها اهليئة لتنفيذية يف الدوله اللوائح التنفيذية املتعلقة بتنفيذ القوانني الصادرة عن
السلطه التشريعيه لتوضيح ما يكتنفها من غموض وتسهيل تطبيقها.
ب /اللوائح التنظيمية :متارس االداره أيضاً اختصاص إصدار اللوائح التنظيمية اليت تتعدى تنفيذ القوانني إىل تنظيم بعض
األمور اليت يتطرق إليها القانون فتقرتب وظيفتها من التشريع  ,ومن ذلك قيامها مبا يتعلق بتنظيم اجلهات اإلدارية ونظام
العمل بها وشؤونها اإلدارية واملالية  ,وهو من صميم عمال الوزاره بصفتها املختصة بتنظيم اجلهاز اإلداري يف الدولة.
ب -اللوائح الضبطية أو البوليسية :ختتص اهليئة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط اإلداري املتعلقة باحملافظة على األمن العام
والصحة العامة والسكنية العامة من ذلك اللوائح اخلاصة مبكافحة الضوضاء أو غلق احملال املضرة بالصحة العامة .
ت -اللوائح التفويضية :تصدر اهليئة التنفيذية هذا النوع من اللوائح بتفويض من اهليئة التشريعية اليت ميثلها الربملان يف العراق
يف موضوعات تدخل أصالً ضمن اختصاصه ،ومن ذلك اختصاصها بإصدار اللوائح اخلاصة بإنشاء وتنظيم املؤسسات واهليئات
واملصاحل والشركات العامة ملمارسة االختصاصات ذات الطبيعة االسرتاتيجية وحتديد أهدافها واختصاصاتها
ث -لوائح الضرورة :تصادف اهليئة التنفيذية يف بعض األوقات ظروفاً استثنائية جتربها على إصدار لوائح إدارية تضمن محاية
النظام العام وحسن سري املرافق العامة لتعذر صدروها من اهليئة التشريعية املختصة فعالً بإصدارها  ،لغيبتها أو حلصوهلا يف
غري فرتة انعقادها على أن تعرض على اهليئة التشريعية خالل مدة معينة لكي تقرها.
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ثانيا :العرف :يأتي العرف يف مرتبة أدنى من مرتبة القواعد القانونية املكتوبة وهو جمموعة القواعد اليت اعتادت اإلدارة على
إتباعها يف أداء نشاط معني  ،إذ يسود االعتقاد لدى اإلدارة واألفراد بأن هذا السلوك أصبح ملزما وخمالفته كمخالفة النصوص
القانونية .وحتى يصبح سلوك اإلدارة عرفا إداريا ومصدرا من مصادر القانون اإلداري جيب توافر ركنان :أوال /الركن املادي :
يتمثل الركن املادي يف اعتياد اإلدارة على إتباع سلوك معني يف نشاط معني بشكل ثابت ومستقر ومتكرر ملدة زمنية طويلة ومعقولة
ومنتظمة .ثانيا /الركن املعنوي :فهو اعتقاد اإلدارة بإلزامية القاعدة املطبقة وضرورة احرتامها وعدم خمالفتها ،فأساس الركن
املعنوي هو الشعور باإللزام .على الرغم من اعتبار العرف اإلداري أحد املصادر الرمسية للقانون ،إال أن أهميته حمدودة يف الوقت
احلاضر مقارنة مع أهمية التشريع والقضاء اإلداريني ،فغالبا ما تلجأ اإلدارة إىل الوسائل اإلدارية كالتعليمات والقرارات
لتنظيم نشاطها اإلداري. 25
ثالثاً  :القضاء :األصل يف وظيفة القاضي تطبيق القوانني والفصل يف املنازعات املعروضة أمامه  ،وهو ملزم قانوناً بالفصل يف
املنازعة الداخلة يف اختصاصه وإال اعترب منكراً للعدالة  ،لذلك رسم املشرع للقاضي األسلوب الذي يسلكه لفض املنازعة إذا مل
جيد يف القواعد القانونية حالً للمنازعة  ،وعلى ذلك ال يعد القضاء مصدراً رمسياً للقانون لدوره املتعلق بتطبيق النصوص
التشري عية وتفسريها وإزالة غموضها وإزالة التعارض احملتمل بينها  ،وال يتعدى القاضي هذا األمر ليصل إىل حد خلق قواعد
قانونية خارج نصوص التشريع .26إال أن الطبيعة اخلاصة لقواعد القانون اإلداري من حيث عدم تقنينه وظروف نشأته وتعدد
جماالت نشاطه ،أدى إىل أن يتجاوز القضاء اإلداري دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات احلياة اإلدارية فيعمد إىل خلق
مبادئ وأحكام القانون اإلداري ،فيصبح القضاء مصدر رمسي للقانون اإلداري بل من أهم مصادرها الرمسية ،ويتعدى دوره التشريع
يف كثري من األحيان.
وتتميز أحكام القضاء اإلداري بعدم خضوعها للقانون املدني ،فالقاضي اإلداري إذا مل جيد يف املبادئ القانونية القائمة نصاً
ينطبق على النزاع املعروض عليه يتوىل بنفسه إنشاء القواعد الالزمة لذلك دون أن يكون مقيداً بقواعد القانون املدني.27
رابعاً  :املبادئ العامة للقانون .
تعد املبادئ العامة للقانون مصدراً مهماً من مصادر القانون اإلداري ويقصد باملبادئ العامة للقانون تلك املبادئ اليت ال تستند إىل
نص مكتوب  ،وإمنا يكون مصدرها القضاء وهي ختتلف عن املبادئ القانونية اليت يكون مصدرها التشريع ،28وقد جلأ القضاء
اإلداري إىل املبادئ العامة للقانون للفصل يف العديد من املنازعات اإلدارية لعدم تقنني قواعد القانون اإلداري .وتستمد أغلب
هذه املبادئ من الطبيعة املتميزة للحياة اإلدارية  ،كمبدأ دوام استمرار سري املرافق العامة بانتظام واطراد ،واملساواة بني املنتفعني
خبدمات املرافق العامة  ،ونظرية الظروف االستثنائية ،أو تستمد يف فكرة العدل واملنطق واليت مبقتضاها مارس القضاء
اإلداري رقابته على الوجود املادي للوقائع وصحة التكييف القانوني هلا وضرورة التناسب بني جسامة الذنب اإلداري والعقوبة
املقررة هلا .والقضاء اإلداري بهذا املعنى ال خيلق املبادئ العامة للقانون إمنا يقتصر دوره على كشفها والتحقيق من وجودها يف
 ) 1د.تياب نادية ،التنظيم االداري ،سلسلة من احملاضرات مادة القانون االداري يف جامعة عبدالرمحن مرية-جزائر،2015-2014،ص.17
 )2د .حممد رفعت عبد الوهاب ،د .صبحي عثمان حممد عثمان ،مبادئ القانون اإلداري  ،2001ص (.76
 )3د.مازن ليلو راضي ،القانون االداري ،ط ،3ص.26-25

25

26

27

 ) 28د .حممد فؤاد مهنا ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1975 ،ص .83
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الضمري القانوني لألمة ،ولذلك فمن الواجب على اإلدارة والقضاء احرتامها والتقيد بها باعتبارها قواعد ملزمة شأنها يف ذلك
شأن القواعد املكتوبة .29
املبحث الثاني :أهمية القانون اإلداري وواقع قوانينه:
يقومُ القانون العام على تنظيم األجهزة اإلدارية بأكمَلها يف الدولة ،وهذا األمر يف غاية األهميّة لتوجيه هذه األجهزة حنو
اخلدمات الصحيحة هلا ،يتناول هذا املبحث أهمية القانون اإلداري وواقع القوانني اإلدارية يف مطلبني اثنني على النحو التالي:
املطلب األول :أهمية قانون األداري:
مجيع النشاطات اليت يتمّ ممارسَتها يف السلطة اإلدارية تُستهدف من أجل حتقيق الغايات اإلدارية منها ،وهذه النشاطات ال
يُمكن توجيهُها من دون احلاجة إىل القانون اإلداري ،إنّ القواعد املوجودة يف القانون اإلداري تقوم على التحكّم جبميع قواعد
ا لقانون اإلداري للعاملني يف اخلدمة املدنيّة ،القانون اإلداري يقومُ على توضيح النظام القانوني الذي حيكُم املال العام ،ويظهر
أيضاً مجيع املوارد اليت تُدخل املردود من املال العام من خالل نزع التملّك منَ املنفعة العامّة ،ويقوم على محايتها قانونيّاً هلذه
األموال العامّة وتوجيهها بالشكل الصحيح الستخدامها والتصرّف فيها واإلنتفاع بها والقانون اإلداري يقومُ على مراقبة اإلدارة
العامّة رقابة قضائيّة من خالل فصل املنازعات اإلدارية  ،ويكون ذلك الفصل عن طريق قضاء التعويض واإللقاء.
هذا املَنصب الذي يرتأسهُ القاضي يف القانون اإلداري لهُ دورٌ مُهم وهو تفسري النصوص القانونيّة الغامضة وغري الواضحة،
وبالتالي يستطيع القاضي أن يستنبط قواعد جيّدة تالئم طبيعة املُنازعة اإلدارية مع وجود نَص تشريعي ساعدهُ يف حلّ هذه
املُنازعة ،وما مييّز القاضي اإلداري عَن القضاة اآلخرين الذين يقومونَ بتطبيق القواعد القانونيّة كما هي هوَ ابتكار واإلبداع يف
خلق قواعد قانونيّة تتناسب مع طبيعة القانون اإلداري ،وبالتالي هذه القواعد اليت متّ إنشائها تُعترب مرجعٌ مُهم للقضاة
والفقهاء والباحثني واحملاميني ،بسبب أنّها تكشف عن اجلوهر احلقيقي للقواعد اإلدارية وكيفيّة تطبيقها على أرض الواقع
تتضح هذه األهمية من اآلتي .30
 1ـ أن القانون اإلداري هو قانون الوزارات واهليئات واملؤسسات احلكومية على تعدد فروعها وأقسامها  ،فهو حيكم العالقة بني
الرؤساء واملرؤوسني وبني املوظفني وأفراد اجملتمع حيث حيدد اختصاصات ومهام كل موظف  ،والصالحيات والسلطات اليت يتمتع
بها إعماال لقاعدة التوازن بني السلطة واملسؤولية ويؤدي حتديد االختصاصات إىل معاقبة املقصر وإثابة اجملد محاية للمصلحة
العامة.
 -2إنه يوضح أهم القواعد اليت تتناول أحكام القانون اإلداري يف النظام األساسي للحكم ونظام جملس الوزراء ،وكافة القواعد
اإلدارية األخرى اليت حتكم التنظيم والنشاط اإلداريني لألجهزة احلكومية،ويبني كيفية حل املنازعات اإلدارية سواء متثلت هذه
القواعد يف األنظمة اإلدارية أو اللوائح اإلدارية أو العرف اإلداري أو أحكام القضاء اإلداري.31
 -3إنه يوضح أساليب التنظيم اإلداري اليت تتمثل يف املركزية والالمركزية بصفة عامة وهيئات املركزية والالمركزية يف إقليم
كوردستان بصفة خاصة ،وحيدد االختصاصات اإلدارية لكل من السلطات املركزية والالمركزية  ،حيث تعتمد املركزية على
 )29خصائص ومصادر القانون االداري ،مدونة القانوني نت/7 ،مايو ،2010/من بريد األلكرتونيhttp://www.qanouni-net.com:
 )1وسام طالل ،أهمية القانون االداري /2 ،يوليو ،2015/من بريد االلكرتونيhttp://mawdoo3.com :
 )31جابر سعيد حسن حممد ،مصر السابق ،ص10-9
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تركيز السلطة يف يد احلكومة املركزية يف العاصمة بينما تعتمد الالمركزية على االستقالل النسيب عن السلطة املركزية مع
متتع األخرية بالرقابة اإلدارية على السلطات الالمركزية  ،وإقليم كوردستان تطبق األسلوب املالئم لطبيعة كل مرفق عام .
 -4إنه يبني املرافق العامة املختلفة سواء كانت إدارية مثل الوزارات أو اقتصادية مثل النقل اجلماعي واملياه  ،أو اجتماعية مثل
هيئة التأمينات االجتماعية واهلالل األمحر.
 -5إنه يضع الضوابط الالزمة ملمارسة هذه املرافق العامة ملهامها مثل مبادئ املساواة واالستمرارية والقابلية للتغيري  ،ويبني أيضاً
طرق إدارة هذه املرافق سواء كانت االستغالل املباشر ،أو أسلوب املؤسسة العامة أو أسلوب االمتياز أو أسلوب الشركات املساهمة
 -6إنه مصدر لبيان حقوق وواجبات منسوبي املرافق العامة سواء كانت مرافق مدنية أو مرافق عسكرية  ،حيث توجد كثري من
القواعد النظامية اليت تتضمن هذه احلقوق والواجبات مثل نظام اخلدمة املدنية ،وأنظمة املؤسسات العامة ( تعليمية أو
اقتصادية أو اجتماعية …اخل )  ،وهذه األنظمة تتناول طرق التعيني وشروطه والرواتب واملكافآت والعالوات والرتقيات
والواجبات الوظيفية  ،وأيضاً النظام القانوني للمؤسسات العامة وما إذا كانت املؤسسة ( مثل اجلامعة) تتمتع بالشخصية
املعنوية من عدمه .
 -7إنه يتضمن اهلياكل التنظيمية للوزارات واملصاحل احلكومية املختلفة من توزيع كل مصلحة إىل إدارات عامة وتقسيم كل إدارة
عامة إىل إدارات واإلدارات إىل أقسام….اخل  ،وتتضمن هذه اهلياكل أيضا وظائف الرؤساء واملرؤوسني يف هذه املصاحل
واختصاصات كل منهم .
 -8إن قواعد هذا القانون تظهر الفارق بني األنظمة اليت حتكم شكل ونشاط األجهزة احلكومية واألنظمة اليت حتكم شكل
ونشاط املشروعات اخلاصة ،فعلى سبيل املثال ال يسري نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني إال على منسوبي اخلدمة
املدنية يف احلكومة أما العاملني يف القطاع اخلاص فيطبق عليهم نظام العمل والعمال ،كذلك فإن منسوبي القطاعات العسكرية
ال يطبق عليهم أي من النظامني السابقني وإمنا خيضعون لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة األفراد يف القوات املسلحة ونظام
العقوبات العسكري.
 -9إنه يبني وسائل وسلطات اإلدارة العامة مثل إصدار اللوائح والقرارات اإلدارية ونزع امللكية للمنفعة العامة  ،واالستيالء املؤقت
على العقارات… اخل ،كما يتناول العقود اإلدارية من حيث بيان أنواعها وأركانها وإجراءات إبرامها والشروط االستثنائية يف
هذه العقود.32
 -10إنه يوضح مظاهر النشاط اإلداري اليت قد تكون مرافق عامة تقدم خدمات عامة لألفراد سواء كانت خدمات تعليمية أو
صحية أو أمنية أو نقل ومواصالت أو بريد.اخل  ،وقد يكون هذا النشاط ضبطاً إدارياً يسعى للمحافظة على النظام العام واآلداب
يف اجملتمع.
 -11إن قواعده تبني عناصر املرافق العامة واليت تتمثل يف األموال العامة وهي العنصر املادي هلذه املرافق  ،والعاملني يف
املرافق العامة باعتبارهم العنصر البشري هلذه املرافق ،ويبني القانون اإلداري كل ما يتعلق بشأن هؤالء العاملني.
 -12إن نصوصه توضح جهة فض املنازعات اإلدارية واليت تثور بني األفراد واملرافق العامة أو بني اإلدارة العامة ومنسوبيها.
 -13ويظهر دور القانون اإلداري يف جمال القيادة اإلدارية من اآلتي :
 )32جابر سعيد حسن حممد ،نفس املصدر ،ص.11-10
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أ-

أن قواعده متثل مصدر السلطة الرمسية للقيادة اإلدارية واليت متارس مهامها يف إطار هذه عن هذه القواعد.

ب-

أنه يضع اإلطار القانوني لصحة القرارات اإلدارية ببيان أركان القرار اإلداري وهي السبب والشكل واالختصاص واحملل

والغاية.
ت-

أنه يتناول عيوب القرار اإلداري اليت تؤدي إىل بطالنه وهي عيب السبب وعيب الشكل وعدم االختصاص وعيب احملل

واالحنراف يف استعمال السلطة .
ث-

إنه يوجب على القائد اإلداري تنفيذ األنظمة واللوائح والقرارات اإلدارية املعمول بها يف الدولة وااللتزام بالعرف

اإلداري وأحكام القضاء.
املطلب الثاني :واقع القوانني اإلدارية لدى جملس شورى إقليم كوردستان:
تشكل القوانني اإلدارية إحدى وسائل التنظيم األساسية ألعمال السلطة اإلدارية (اإلدارة العامة) يف العصر احلديث وقد ازدادت
أهمية القانون اإلداري وتعددت قواعده نتيجة لتشعب املهام والوظائف اليت أصبحت الدولة تسعى من خالل تطبيقها حتقيق ما
يصبو إليه املواطنون يف شتى مناحي احلياة  .لذا تعمل السلطات اإلدارية جاهده لتحقيق إغراضها تلك بوسائل متعددة منها
قانونية وهي القرارات والعقود اإلدارية وبوسائل مادية وهي أموال الدولة العامة واخلاصة وبوسائل بشرية يعين (املوظفني
العموميني) .وعليه فان القانون اإلداري هو املنظم لنشاط السلطات اإلدارية ووسائلها القانونية واملادية والبشرية وتنظيماتها
اإلدارية .
والبد من اإلشارة إىل إن القانون اإلداري منظم إلعمال السلطة التنفيذية دون السلطتني التشريعية والقضائية عندما متارس
دورها اإلداري فقط دون إعماهلا احلكومية (السيادية) واملتعلقة برسم السياسات العامة للدولة يف اجملاالت اخلارجية والداخلية
واليت خترج عن رقابة القضاء اإلداري .
ان القانون االداري (وكذلك القانون الدستوري ) ليس احد العلوم القانونية فحسب بل كذلك احد العلوم السياسية والعلوم
االجتماعية -لذلك فالفقيه االداري اجلدير بهذا االسم جيب ان اليقتصر حبثه على تفسري (النصوص القانونية) وما يتصل بها
من النظريات الفقهية بل جيب كذلك ان يعين بدراسة (االنظمة اإلدارية ) وعالقتها بالبيئة االجتماعية اليت نشات فيها ،
ولقد جند كثريين من املختصني يقولون يف تعريف القانون انه برمته علم اجتماعي .لذا فان دراسة القانون االداري دراسة فنية
تتطلب دراسة النظام االداري من ناحيتني التارخيية والفلسفية أي دراسة البيئة اليت نشا فيها ذلك النظام واملؤثرات
املختلفة(سياسية واجتماعية واقتصادية) اليت اثرت يف اصل نشاته ويف تطوره وفيما ادخل عليه من تعديل وتبديل واىل أي
العوامل يرجع جناحه او عدم جناحه لذلك فا املراجع القانونية ال تغنينا يف سبيل البحث الغين شيئا وكذلك شان املراجع
التارخيية فامام اقفار تلك املراجع السابقه ( من قانونية وتارخيية واجتماعية) جند عمل الفقيه االداري قد اصبح مرتامي
االطراف حيث عليه ان يقوم كذلك باالحباث اليت كان على املؤرخني وعلماء االجتماع ان يقومون بها ،فالفقيه االداري اجلدير
بهذا االسم جيب ان يكون كذلك مؤرخا وعاملا اجتماعيا.33

 )33عبد العظيم عباس نصار -مدير الشؤون اإلدارية والقانونية ،مصر السابق ،ص2
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وحسب قانون رقم (  )14لسنة  – 2008قانون جملس الشورى إلقليم كوردستان – العراق 34ووفقا للفقرة األوىل من املادة
العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم ( )1لسنة  2005املعدل و بناء على ما شرعه اجمللس الوطين لكوردستان
– العراق يف الدورة الثانية :اجللسة السابعة املنعقدة يف  2008/10/20قرر اجمللس الشورى إصدار:
مؤسسة يف اإلقليم يسمى (جملس الشورى إلقليم كوردستان -العراق) يرتبط إدارياً بوزير العدل ويتألف من رئيس ونائب
للرئيس ومستشارين ال يقل عددهم عن مخسة مستشارين وال يزيد على تسعة ،ويف املادة  3يهدف اجمللس اىل حتقيق أوالً :النظر
يف املنازعات اإلدارية  ،ثانياً :ضمان وحدة التشريع ثالثاً :توحيد أسس الصياغة التشريعية واملصطلحات والتعابري القانونية
يف اإلقليم  ،ويتضح املادة  4بأنه يتكون اجمللس من:
أوالً :اهليئة العامة:
-1

تتألف من الرئيس ونائبه واملستشارين واملستشارين املساعدين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة

نائبه ويتم النصاب القانوني حبضور ثالثة أرباع أعضائها.
-2
ثانياً:

ال حيق للمستشارين املساعدين االشرتاك يف التصويت.
هيئة

الرئاسة:

تتألف

من

الرئيس

ونائبه

وأقدم

املستشارين.

ثالثاً :هيئة انضباط موظفي اإلقليم  :تتألف من نائب الرئيس وعضوية اثنني من املستشارين تسميها هيئة الرئاسة وعند
غياب نائب الرئيس يرأس اهليئة املستشار األقدم وخصص الباب الثاني اختصاصات اجمللس من (املادة )6
حبيث خيتص اجمللس بالتقنني وابداء الرأي واملشورة يف األمور القانونية والقضاء االداري يف اإلقليم .ومن (املادة  )7ميارس
اجمللس يف جمال التقنني
أوالً :اعداد وصياغة مشروعات القوانني يف اإلقليم بطلب من جملس الوزراء او الوزارات املختصة أو اجلهات غري املرتبطة بوزارة
ثانياً :تدقيق مشروعات القوانني املعدة من قبل جملس الوزراء او الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارة من حيث الشكل
واملوضوع
ثالثاً :ترسل مشروعات القوانني اىل اجمللس بكتاب موقع من الوزير املختص او رئيس اجلهة غرياملرتبطة بوزارة مع بيان أسبابه
املوجبة ومجيع األعمال التحضريية
رابعاً :استطالع رأي الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارة مبشروعات القوانني الواردة اليه وله طلب حضور ممثل عنها ال تقل
درجته عن مدير عام للغرض املذكور
خامساً :يقوم اجمللس بدراسة املشروع وإعادة صياغته عند االقتضاء واقرتاح البدائل اليت يراها ضرورية ورفعه مع توصيات
اجمللس اىل جملس الوزراء وارسال نسخة من املشروع والتوصيات اىل الوزارة او اجلهة غري املرتبطة بوزارة  ،ومن الفصل الثاني،

ابداء الرأي واملشورة القانونية ويف املادة  8يتوىل اجمللس ابداء املشورة يف املسائل اليت تعرضها عليه اجلهات العليا .

34

 )2عنوان التشريع قانون رقم (  )14لسنة  – 2008قانون جملس الشورى القليم كوردستان – العراق
املصدر وقائع كردستان | رقم العدد | 93:عدد الصفحات | 7 :رقم الصفحة15:
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يعد جملس شورى إقليم كوردستان تشكيل عدلي مناظر جمللس الشورى يف وزارة العدل يف احلكومة االحتادية ،وله ذات
االختصاصات املشار اليها يف قانوني تشكيلهما ،اال ان جملس شورى اإلقليم املشكل مبوجب قانون شورى إقليم كوردستان رقم
14لسنة  2008الصادر عن برملان إقليم كوردستان ،مازال حمتفظاً يف واليته على القضاء االداري باعتباره جهة الطعن يف
قرارات احملاكم اإلدارية يف إقليم كوردستان على خالف ما لدى جملس الشورى يف املركز ،الن الطعن يف قرارات احملكمة اإلدارية
الوحيدة يف بغداد يكون امام احملكمة االحتادية العليا على وفق احكام االمر ( )30لسنة  ،2005وبذلك يتميز اجمللس يف
اإلقليم

بنظر الطعون يف القرارات اليت تصدر من احملاكم اإلدارية  ،ويعد جملس الشورى القاضي العام يف املنازعات

اإلدارية مبعنى انه القاضي الطبيعي للفصل يف املنازعات اليت تنشأ عن نشاط السلطة اإلدارية  ،وهيئة االنضباط العام تعد
هيئة ذات االختصاص القضائي لنظر الطعون يف القرارات اإلدارية ذات الصلة يف اعمال الوظيفة العامة املتعلقة باحلقوق
الوظيفية للموظف على وفق حكم املادة ( )20من قانون جملس شورى اإلقليم رقم  14لسنة  2008واليت جاء فيها اآلتي:
اوال :تنظر انضباط اإلقليم يف الدعاوى اليت يقيمها املوظف مبوجب احكام قانون اخلدمة املدنية
ثانياً:يكون قرار اهليئة قابالً للطعن فيه لدى اهليئة العامة للمجلس خالل مخسة عشرة يوماً من اليوم التالي للتبليغ
ثالثاً :يكون قرار اهليئة العامة للمجلس الصادر بنتيجة الطعن باتا
رابعاً :تنظر الدعاوى الواردة يف الفقرة (اوال) من هذه املادة وفق احكام قانون املرافعات املدنية.
البد من مالحظة ان اجمللس مرتبط ادارياً يف السلطة التنفيذية يف إقليم كوردستان من خالل ارتباطه يف وزارة العدل وتعيني
رئيسه ونوابه واالعضاء بواسطة السلطة التنفيذية ،وقد يوحي ذلك بان اجمللس بوجهة نظر احلكومة حبكم التبعية اإلدارية ،
اال ان القرار حمل التعليق كان قد اوقف نفاذ امر حكومة اإلقليم املتعلق بالتعيينات اليت اعلن عنها ،ومن ذلك نرى ان عدم
االستقالل االداري للهيئات القضائية ال يؤثر يف استقالل القاضي او الذي يتصدى للعمل القضائي بأي وصف كان ،ونلمس يف
القرار مدى االستقاللية اليت يتحلى بها اعضاء اهليئة العامة جمللس شورى اإلقليم ومن قبلهم اعضاء هيئة االنضباط العام يف
اإلقليم وال يقتصر ذلك عند اإلقليم وامنا جند يف جملس شورى الدولة يف املراكز ذات االستقاللية ،ويتفق الباحثة مع اراء
املختصون والباحثون االخرون قوهلم بأن :استقالل القضاء ان استقاللية القاضي يف داخل املؤسسة القضائية تتحكم به عدة
عوامل منها ثقة القاضي بنفسه وقدرته على االستنباط من خالل متكنه من ادوات املعرفة القانونية ،واميانه مببدأ استقالل
الق ضاء ،وارى ان القرار حمل التعليق فيه ما يؤيد استقالل القاضي يف مؤسسة قضائية غري مستقلة عن السلطة التنفيذية.35
خيطو إقليم كوردستان/العراق خطوات حضارية أخرى حنو بناء املؤسسات القانونية اليت تضمن سيادة القانون وتطويره و
حقوق املواطنني وتوفر القنوات القانونية للطعن يف االوامر والقرارات اإلدارية اذا ما احلقت ضررا بهم وتوفر للجهات كافة
املشورة القانونية وترسيخ مبدأ الفصل بني السلطات ،وأشار اخلرباء اىل تلك التطورات و اخلطوات على النو اآلتي:36

 ) 35احلقوق املكتسبة وتوازن املصاحل ،تعليق على قرار جملس شورى اقليم كوردستان ،شبكة وكاالت ،يوم زيارة ،ثلثالء  ،2012/12/18من بريد االلكرتوني:
.http://www.altaakhipress.com/printart.php
 )36لقاء مع القاضي (الدكتور.سردار ياسني محد امني) نائب رئيس جم لس شورى االقليم واملتحدث الرمسي باسم اجمللس ،وعرفنا سيادة القاضي مبجلس شورى االقليم وتشكيله
ومهماته ،أنظر اىل :الصوت اآلخر  ،جملس شورى األقليم ،حوار :شريوان حسن امحد /عدسة :فاضل فراموش ،عدد  ،2009/11/11 ،267من بريد األلكرتوني:
.http://www.sotakhr.com/2006/index.ph
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 تشكل جملس شورى اإلقليم مبوجب القانون رقم ( )14لسنة  2008وخيتص بالنظر يف املنازعات اإلدارية وضمان وحدةالتشريع حيث ينظر اجمللس ابتداء يف مشاريع القوانني قبل تقدميها اىل جملس الوزراء وكذلك توحيد اسس الصيغة التشريعية
واملصطلحات القانونية يف اإلقليم .
يف احلقيقة هناك صعوبة يف اختيار اعضاء اجمللس بسبب الشروط اليت اوجب القانون توفرها يف هيئات ومستشاري اجمللس
وخاصة شرط اكمال مدة اخلدمة القضائية واليت هي عشرون سنة للرئيس ونائبه واملستشارين ومخس عشرة سنة للمستشارين
املساعدين.
وفقا للقانون فان من يتوىل رئاسة اجمللس ونائبه جيب ان يكون هلما خدمة يف القضاء او احملاماة ال تقل عن عشرين سنة و من
خرجيي كليات القانون ويرشحهم من قبل وزير العدل مبوافقة جملس الوزراء ثم يرفع مسألة ترشيحهما اىل رئاسة اإلقليم
وذلك الصدار مرسوم إقليم ي بتعيينهما.
مل ينص القانون على ان حيلف رئيس اجمللس واعضاؤه اليمني القانونية ،هذا نقص فعالً ألن هيئآت اجمللس تؤدي مهمات قضائية
خاصة فيما يتعلق مبراجعة قرارات احملكمة اإلدارية من جهة النظر متييزا يف تلك القرارات اىل جانب مهماتهم يف هيئة انضباط
موظفي اإلقليم  .وان استقالل اجمللس هو اضمن الستقالل اعماله باعتباره هيئة قضائية واذا اخذنا بنظر االعتبار اهمية هذا
اجمللس خاص ة وانه يؤدي مهام خطرية فان ربطه بوزير العدل باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية ال يتالءم .الن اجمللس هو الذي
يقاضي االدارة على القرارات غري املشروعة الصادرة منها بناءً على طلب من شخص او جهة ذات مصلحة يف ذلك ويقوم بالغائها اذا
ثبت خمالفتها للقانون.وعليه فانه من االفضل ان يرتبط اجمللس برئاسة اإلقليم ملنع التأثريات على سري اعماله وكذلك لضمان
مبدأ احلياد يف القضاء و استقالله.وبنسبة اختياراملستشارون القانون حدد شروط املستشار ان يكون حاصال على شهادة
الباكالوريوس يف القانون ومن خرجيي كليات القانون حصرا.
يقدم جمل س املوقر املشورة القانونية للربملان وجملس القضاء ،خيتص جملس شورى اإلقليم وفقا للمادتني (8و )9من قانون
اجمللس بابداء املشورة القانونية يف املسائل اليت تعرضها عليها اجلهات العليا وكذلك ابداء الراي يف املسائل املختلف عليها بني
الوزارات او بينها وبني اجلهات غري املرتبطة بوزارة اذا احتكمت اطراف القضية اىل اجمللس ويكون راي اجمللس ملزما يف هذه
احلالة .ولتحقيق اهداف اجمللس يف توحيد اسس الصياغة التشريعية فان من حق اجمللس االعرتاض على املشاريع اليت تقدم اليه
من خمتلف اجلهات وابداء الراي القانوني الصحيح من الناحية الشكلية واملوضوعية.
وبالنسبة ارتباطنا وعالقاتنا مبجلس شورى الدولة العراقي ،هناك نوع من التعاون والتنسيق بيننا وكان لنا اجتماعات
ملناقشة بعض مشاريع القوانني االحتادية اليت هلا عالقة مبصاحل اإلقليم .
ودور جملس يف تصحيح االوضاع القانونية اخلاطئة ،حقيقة ان هذه املسالة تدخل ضمن اختصاص احملكمة اإلدارية اليت تعمل
وفقا لقانون املرافعات املدنية .وان اي شخص متضرر من هذه القرارات واالوامر له ان يرفع دعوى لدى هذه احملكمة اليت تنظرها
ويكون قرارها قابال للتمييز لدى اهليئة العامة للمجلس واليت متارس االختصاصات اليت متارسها حمكمة التمييز املذكورة يف
قانون املرافعات املدنية عند النظر يف قرارات احملكمة اإلدارية  ،و حدد اختصاصات هذه احملكمة الذي نصت املادة ( )13من
قانون جملس شورى اإلقليم على ان احملاكم اإلدارية ختتص بنظر صحة القرارات واالوامر اإلدارية من املوظفني واهليئات
والفصل يف الطعون االنتخابية فيما يتعلق باهليئات احمللية والفصل يف الطلبات اليت تقدمها اهليئات واالفراد اللغاء القرارات
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الصادرة من دوائر اإلقليم والفصل يف دعاوى اجلنسية والنظر يف طلبات التعويض من االضرار النامجة عن القرارات اإلدارية
الصادرة خالفا للقانون وكذلك الطعون اليت تقدم عن القرارات الصادرة بشان الضرائب والرسوم والطعن املقدم ضد موظفي
اإلقليم حول قرار او امر كان من الواجب عليهم اختاذه.
تشكيل احملاكم اإلدارية جوازي حيث ينص القانون على (لوزير العدل تشكيل احملاكم اإلدارية ) ،اذا كان االمر وجوبيا فان على
وزير العدل تشكيل احملاكم اإلدارية يف مراكز حمافظات اإلقليم وهذا صعب يف الوقت احلاضر لوجود نقص يف الكوادر القضائية
وعندما تقتضي املصلحة العامة تشكيل هذه احملكمة فان الوزير سيستخدم صالحياته يف تشكيلها بعد ان يهئ هلا الكوادر املطلوبة
بالتعاون والتنسيق مع جملس القضاء يف اإلقليم . 37
اشرتط القانون تقديم تظلم من طالب الطعن اىل اجلهة اليت اصدرت االمر او القرار املراد الطعن به ،ان افساح اجملال للجهة
اليت اصدرت القرار او االمر املراد الطعن به العادة النظر يف قرارها هو كسب للوقت اذا ما عدلت عن قرارها وال حاجة اىل اختاذ
اجراءات الدعوى .اما اذا اصرت جهة االدارة على قرارها فان من حق طالب الطعن تقديم دعواه اىل احملكمة اإلدارية اليت
ستفصل يف موضوعها وفق القانون.
ال ختتص احملاكم اإلدارية وفق القانون يف نظر الطعون املقدمة على اعمال السيادة (صالحيات رئيس اإلقليم ) ،ان حتصني
اعمال السيادة من اخلضوع للقضاء نوع من تقييد الوالية وهذا متبع يف بعض من الدول وكان من االفضل ان ختضع هذه االعمال
لوالية احملاكم وفقا لبيان الوالية العامة للمحاكم اما اعمال السيادة اي صالحيات رئيس اإلقليم املذكورة يف املادة ( )10من
قانون رئاسة اإلقليم رقم ( )1لسنة  .2005فهي ال تدخل ضمن اختصاص احملكمة اإلدارية .
يتوىل النظر يف الطعون املقدمة ضد القرارات الصادرة من اجمللس او احملكمة اإلدارية  ،اهليئة العامة جمللس شورى اإلقليم النظر
يف تلك الطعون وتكون قراراتها باتة .
بالنسبة القنوات االعالمية للمجلس ،باعتبار اجمللس حديث الوالدة فانه ينقصها الكثري وخاصة من الناحية االعالمية لكن
هناك قسماً خاصاً باجمللس يف موقع وزارة العدل االلكرتوني نعرض فيه اعمال ونشاطات وقرارات اجمللس وتصدر كتيبات خاصة
ب التعريف باجمللس وتشكيالته وهيئاته  .فلدى املختصون االمل يف والدة جملس شورى اإلقليم وان تتعاون سائر اجلهات معها
وفقا للقانون الذي هو نافذ املفعول من . 38 2008/12/1
ومت اإلعالن عن إفتتاح احملكمة اإلدارية يف إقليم كوردستان واليت تعين بالقضايا اإلدارية يف الدوائر واملؤسسات احلكومية،
وسلطت اجلهات املعنية الضوء على أهمية احملكمة اإلدارية وآلية عملها وأشار شريوان احليدري وزير العدل يف اإلقليم إىل أن
"إنشاء هذه احملكمة جاء وفقاً لقرار رئاسة جملس الوزراء ،وأن هذه احملكمة من شانها تسهيل عمل املوظفني واملواطنني على حد
سواء"  ،وأوضح رئيس جملس الشورى واملدعي العام يف اإلقليم شوان حمي الدين أن "احملكمة شُكلّت وفق املادة  13لقانون جملس
الشورى يف إقليم كوردستان".وتقدم وزير العدل يف إقليم كوردستان ،بالشكر حملافظ السليمانية نظراً للجهود اليت بذهلا من
أجل إنشاء هذه احملكمة ،كما وسيتم تنظيم ندوة للدوائر احلكومية تهدف إىل التعريف بقوانني وآلية عمل احملكم  ،39وأعلنت
 )37صوت االخر،جملس شورى األقليم ،نفس املصدر.
 )38صوت االخر،جملس شورى األقليم ،نفس املصدر.
 )39حبضور وزير العدل يف إقليم كوردستان شريوان احليدري ،وحمافظ السليمانية بهروز حممد صاحل ،ورئيس جملس الشورى واملدعي العام يف اإلقليم شوان حمي الدين ،مت
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وزارة العدل يف حكومة إقليم كوردستان عن تأسيس احملكمة يف حديث لـ"شفق نيوز" ،ان "احملكمة ستكون خمتصة بالقضايا
اإلدارية والقانونية اليت تواجه املوظفني يف الدوائر احلكومية" ،موضحاً إن "اإلجراءات اخلاصة بإنشاء هذه احملكمة قد إكتملت
أالّ إن العائق الوحيد يكمن يف عدم توفر مبنىً هلذه احملكمة".و أكد أهمية انشاء احملكمة اإلدارية كونها ستسهم حبل القضايا
اإلدارية والقانونية باسرع وقت"

40

اخلامتة (النتائج والتوصيات)
اخلامتــــة:
فيما سبق تبني لنا ان القوانني هي انعكاسات لضروف اجملتماعات البشرية وهدفها تنظيم العالقات البشرية ومنها اإلدارية،
لذلك يستوجب تطورها مع تطورات اجملتمعات البشرية وقد ورث اجملتمع العراقي القوانني اليت ورثتها الدولة العراقية يف
العقد املاضية وحسب الضروف اليت مرت بتلك املراحل من الزمن ،هلذا السبب وغريها يستوجب إعادة النظر باملنظومة القانونية
كلها مبا ينسجم مع الوضع اجلديد وخاصة جمموعة القوانني اليت ختص النشاط اإلداري وعالقتها باملوظفني واألفراد فالقانون
اخلدمة العامة وقانون انضباط موظفي الدولة ،يوجد الكثري من الشوائب والقصور يف كيفية اختيار املوظفني العموميني حيث ان
هذا االختيار سائب وعشوائي مايزيد من فرص الفساد والنهب للممتلكات العامة .
لذلك نرى أنه من الضروري إعادة النظر بالقوانني اإلدارية وتأهيلها حتى تنسجم مع الواقع اجلديد للمجتمع الكوردي ،فهناك
قوانيني صدرت ولكنها حباجة اىل تعديالت وأخرى ليست مبستوى املطلوب ،تعد تعديالت قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع
العام رقم  14لسنة  1991مكسباً للموظفني حيث أصبح باإلمكان الطعن بقرارات فرض العقوبات الصادرة حبقهم أمام جملس
االنضباط العام بعد ان كانت هذه العقوبات حمصّنة من الطعن ،ومن الضروري أيضاَ جتاوز اخللل احلاصل يف التشريعات اإلدارية
النافذة عن طريق اعادة النظر يف قانون انضباط موظفي الدولة وحتديد معايري قانونية للمتقدمني يف شغل أي وظيفة والزام
املسؤولني بأتباع آليات منضبطة عند ترقية املوظفني ،ما نشاهده اليوم فقد ختضع هذه الوظائف ملعايري سياسية أو إعتبارات
أخرى إجتماعية أو قبلية ،ومعظمها الخيضع ملعايري اخلربة والكفاءة وبالتالي تشكل ثغرة كبرية يف النظام القانوني االداري .
النتائج والتوصيات:
أوال :النتائج:
تبني للباحثة جمموعة من النتائج من خالل هذه الدراسة منها :
 -1تبني لنا ان هناك ثغراث يف القانون االداري يف إقليم كوردستان ومن الضروري إعادة النظر فيها وتأهيلها حتى تنسجم مع
الواقع اجلديد للمجتمع الكوردي.
 -2هناك قوانني خمتلفة صدرت ولكنها حباجة اىل تعديالت وأخرى ليست مبستوى املطلوب.
 -3تعد تعديالت قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  14لسنة  1991مكسباً للموظفني حيث أصبح باإلمكان الطعن
بقرارات فرض العقوبات الصادرة حبقهم أمام جملس االنضباط العام بعد ان كانت هذه العقوبات حمصنة من الطعن.
 -4تبني لنا أن القانون اإلداري من قوانني املؤسسات احلكومية كافة فهو حيكم العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني وبني املوظفني
إفتتاح احملكمة اإلدارية يف السليمانية ،27/2/2014 ،من بريد االلكرتونيhttp://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=29598 :
 )40صوت العراق-شفق نيوز،تأسيس حمكمة ادارية يف السليمانية ،2016/8/5،من بريد االلكرتونيhttp://www.sotaliraq.com/mobile-news.php :
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وأفراد اجملتمع وينظم اختصاصات ومهام كل موظف.
 -5خيتص جملس شورى اإلقليم بالنظر يف املنازعات اإلدارية وضمان وحدة التشريع.
 -6خيتص جملس شورى اإلقليم بتوحيد اسس الصيغة التشريعية واملصطلحات القانونية يف اإلقليم.
 -7إفتتاح حمكمة إدارية يف حمافظة أربيل المور ،ومل يتم افتتاح مراكز أو حماكم يف بقية حمافظات اإلقليم.
 -8إن بإمكان املوظف أو املواطن عرض شكواه جتاه الدوائر او االشخاص اإلداريني يف حكومة إقليم كوردستان من خالل هذه احملكمة
اليت ستقوم بإجياد حل لتلك القضايا اخلاصة بالشؤون اإلدارية ضمن املادة  13من قانون جملس الشورى اإلقليم.
 -9ختضع الوظائف ملعايري سياسية أو إعتبارات أخرى إجتماعية ،ومعظمها الخيضع ملعايري اخلربة والكفاءة فقد تشكل ثغرة كبرية
يف النظام القانوني االداري واليت تُنفذ من خالهلا شخوص ادارية ضعيفة تعوزها اخلربة والكفاية حتول الوظيفة اىل غنيمة
بسبب عدم استحقاقهم الوظيفي.
ثانيا :التوصيات:
من خالل مرور الباحثة مبفهوم وموضوع و أهمية القانون األداري توصي اجلهات املعنية على ما يلي:
 -1العمل على تكوين فريق من املختصني ملتابعة االنظمة اإلدارية وحتديد النقاط السلبية ووضع الربامج لتعديلها.
 -2العمل على االستفادة من جتارب الدول املتقدمة وكشف مدى جناحها يف حال تطبيقها يف اجملتمع الكوردي قبل استريادها مع
مراعات خصوصية اجملتمع الكوردي.
 -3العمل على حتفيز و تشجيع طالب اجلامعات وخاصة كلية القانون على دراسة القانون االداري.
 -4العمل على تطوير تشكيلة (جملس اخلدمة العامة) الذي مت الغائه من قبل املُشّرع العراقي عام  1979وقد كان مسؤوال عن
أمور املوظفني منها "التعيني والرتقية يف دوائر الدولة العراقية".
 -5من الضروري جتاوز اخللل احلاصل يف التشريعات اإلدارية النافذة عن طريق اعادة النظر يف قانون انضباط موظفي الدولة
وحتديد معايري قانونية للمتقدمني يف شغل أي وظيفة والزام املسؤولني بأتباع آليات منضبطة عند ترقية املوظفني.
املصادر
 يوسف حسني حممد البشي -أستاذ ورئيس قسم القانون العام ،مبادئ القانون اإلداري ،كلية القانون ،جامعة النيلني-
السودان.2011،
 طعيمه اجلرف  ،املرجع السابق ،ص  ،20د .حممود حلمي وآخر ،املرجع السابق.
 مريفت توفيق ابراهيم عوض اهلل ،أثر التحفيز ودوره يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني ،االكادميية العربية بالدمنارك،،
.2011
 حممد الشافعي أبو راس ،القانون االداري ،أول عمید لكلیة احلقوق جامعة بنھا استاذ القانون العام.
 حممود حلمي ،د .فؤاد النادي  ،الوجيز يف القانون اإلداري  ،بدون الناشر  14.3هـ  ،د .ماجد راغب احللو ،القانون اإلداري،
دار املطبوعات اجلامعية باإلسكندرية ،د .أنور أمحد رسالن ،القانون اإلداري السعودي ،بدون الناشر1408 ،هـ  ،د .طعيمه
اجلرف املرجع السابق.
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 جابر سعيد حسن حممد ،القانون االداري1427 ،ه ،ط.1
 أنور أمحد رسالن ،القانون اإلداري السعودي ،بدون الناشر1408 ،هـ ص  ،41 :28د .عادل عبد الرمحن خليل القانون
اإلداري السعودي.
 عبدالعظيم عباس نصار ،واقع القوانني اإلدارية ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمني-جامعة الكوفة.
 غازي ابراهيم جنابي(رئيس جملس السورى الدولة)،القضاء االداري يف العراق ،الشريع والقضاء (جملة فصلية) ،فتحي
اجلواري(رئيس التحرير) ،عدد  ،4بغداد بريد الصاحلية.2009 ،
 تركي حممد :مناهج البحث يف علوم الرتبية وعلوم النفس املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر.1984 ،
 النادة الثالثة من قانون جملس الشورى إلقليم كوردستان العراق رقم 14لسنة .2008
 مبارك بن حثيث السعدي(،القانون اإلداري العضوي والتنفيذي وعالقته بالقوانني األخرى وخاصة بالقانون اجلزائي) ،من
ندوة االجتاهات احلديثة القانون اإلداري اجلزائي ،مبحكمة القضاء اإلداري ،سلطنة عمان.
 رؤى زياد واخرين ،االدارة وأهميتها ،متطلب حبث مادة مهارات إدارية.
 جابر سعيد حسن حممد ،القانون االداري،ط1427 ،1ه.
 غازي ابراهيم جنابي(رئيس جملس السورى الدولة)،القضاء االداري يف العراق ،الشريع والقضاء (جملة فصلية) ،فتحي
اجلواري(رئيس التحرير) ،عدد  ،4بغداد بريد الصاحلية.2009 ،
 عبد العظيم عباس نصار -مدير الشؤون اإلدارية والقانونية ،واقع القوانني اإلدارية  ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الكوفة.
 مازن ليلو راضي ،القانون االداري ،ط.3
 حممد فؤاد مهنا ،مبادئ وأحكام القانون اإلداري ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.1975 ،
 حممد رفعت عبد الوهاب ،د .صبحي عثمان حممد عثمان ،مبادئ القانون اإلداري .2001
 غازي ابراهيم جنابي(رئيس جملس السورى الدولة)،القضاء االداري يف العراق ،الشريع والقضاء (جملة فصلية) ،فتحي
اجلواري(رئيس التحرير) ،عدد  ،4بغداد بريد الصاحلية.2009 ،
 توفيق شحاتة ،مباديء القانون االداري،ج ،1دار النهظة العربية.1954،
 د.تياب نادية ،التنظيم االداري ،سلسلة من احملاضرات مادة القانون االداري يف جامعة عبدالرمحن مرية-جزائر-2014،
.2015
 احلقوق املكتسبة وتوازن املصاحل ،تعليق على قرار جملس شورى إقليم كوردستان ،شبكة وكاالت ،ثلثالء  ،2012/12/18من
بريد االلكرتوني. http://www.altaakhipress.com/printart.php:
 صوت االخر،جملس شورى اإلقليم  ،حوار :شريوان حسن امحد /عدسة :فاضل فراموش ،عدد  ،2009/11/11 ،267من
بريد األلكرتوني. http://www.sotakhr.com/2006/index.php:
 إفتتاح

احملكمة

اإلدارية
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http://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=29598
،2016/8/5،تأسيس حمكمة ادارية يف السليمانية،شفق نيوز- صوت العراق
2010/مايو/7

http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php
، مدونة القانوني نت، خصائص ومصادر القانون االداري
http://www.qanouni-net.com

Abstract
Every human society, although it’s small size does not dispense legal rules governing its
affairs, determines individual relationships with each other, also regulates their relationships
with the general authority of the ruling as the governing organs of public authority in terms of
composition, powers and relations between them, as well as regulating the relationship between
public power authorities those that reside with them. Government’s functions and authorities
from the traditional aspect which had limited its mission to defend the land of the state and to
achieve security and justice for its members, has changed to an administration, which is
seeking to achieve the well-being of citizens and prosperity in various areas, economic, social
and cultural rights and all this has led to the increased importance of the role of administrative
law in the contemporary State.
For these purposes, the researcher chose the address in this order, knowledge, and the
importance of administrative law in the Kurdistan Region, using the definition and historical
development of the law and administrative justice, the reality of administrative law in the
Kurdistan Region has also been discussed . This research has been divided into two classes;
The first chapter represents: research methodology: (research problem, the importance ....) and
the second chapter talks about; the study flourishment , importance and reality ,the study has
reached several findings including:
1. The public employee has rights and duties and those tasks may be guaranteed by the laws,
rights they have to the employee is enshrined in the Civil Service Law No. (24 of 1960) and the
law of the discipline of state employees and the public sector and the law of the employees'
salaries No. (22 of 2008).
2. Kurdistan region of Iraq has been stepping up every day civilized steps towards legal
institutions that guarantee the rule of law and development and the rights of citizens and
provide legal channels to challenge the orders and administrative decisions depending on
whether they have inflicted their damage and provide views of all legal advice and establishing
the principle of power separation.
3. Article 13 of the counsel Council of the Law of the province mentions that the administrative
courts shall eye administrative decisions and orders of the staff and institutions regarding
electoral challenges with regard to local institutions and the separation in the requests
submitted by institutions and individuals to cancel the decisions issued by the regional
departments and in the sex claims and consideration of requests for compensation of damage
caused by administrative decisions issued contrary to the law as well as the appeals made all
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the decisions made in taxes and fees and the appeal lodged against provincial officials about the
decision or order, they should take.
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