
 المستخلص

لن ٌكون اال من خالل استقالل القضاة أنفسهم والعكس صحٌح، مما الشك فيه إن استقالل القضاء     

القضاء واستقالل القضاة أمران مرتبطان ببعضهما البعض وألغنى الحدهما عن االخر كما ال ٌمكن  فإستقالل

ان ٌنهض اي منهما بدٌال عن االخر، لذلك فإن وجود قضاء اداري مستقل هو ضرورة حتمٌة ألنه ٌعنً 

، خصوصا وجود ضمانة قوٌة لسالمة تطبٌق القانون فً حٌدة وموضوعٌة فً مواجهة كل أطراف النزاع

االدارة باعتبارها طرف قوٌا فً هذه المنازعات، وهنا ٌبرز دور القضاء االداري حٌث ٌعد صاحب 

 االختصاص االصٌل فً المنازعات االدارٌة.

، قانون التعدٌل الثانً 6191( لسنة 601والقضاء االداري تم إنشاءه فً العراق بموجب قانون رقم )    

، حٌث استحدث بموجبه ألول مرة قضاء اداري فً 6191( لسنة16)لقانون مجلس شورى الدولة رقم 

العراق الى جانب القضاء العادي، إذ انٌطه به مهمة النظر فً صحة القرارات واالوامر االدارٌة التً تصدر 

عن الموظفٌن والهٌئات فً الوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة هذا باإلضافة الى وظٌفة مجلس 

 م او محكمة قضاء الموظفٌن فً الوقت الحاضر.االنضباط العا

لذا فالقضاء االداري ٌمثل ركٌزة اساسٌة وفعالة فً حماٌة مبدأ المشروعٌة وضمان احترام حقوق     

االفراد وحرٌاتهم، اال انه ال ضمان للقٌام بهذا الدور اال اذا كان القضاء االداري مستقال عن باقً سلطات 

اداري ومالً مستقل ٌكفل له وألعضائه الضمانات التً تجسد هذا االستقالل  الدولة، وذلك بوجود نظام

وتحصنه من جمٌع الوسائل التً ٌمكن ان تسلط علٌه او تستهدف تقوٌضه او تمنعه من اداء دوره فً 

حماٌة مبدا المشروعٌة وضمان احترام حقوق االفراد وحرٌاتهم ازاء تصرفات االدارة، هذا من جانب ومن 

خر ضرورة ان ٌتمتع القضاء االداري فً العراق باستقالل وظٌفً وذلك من خالل بسط والٌة هذا جانب ا

القضاء على كافة المنازعات االدارٌة واعتباره صاحب الوالٌة العامة على المنازعات االدارٌة، وال ٌقتصر 

ري من حٌث وجود االمر على ذلك وانما ٌجب توفٌر حد ادنى من ضمانات التقاضً امام القضاء االدا

 اجراءات مستقلة للتقاضً امام هذا القضاء.

إن دراسة موضوع ) استقالل القضاء االداري فً العراق( ٌثٌر العدٌد من التساؤالت منها كٌفٌة اختٌار      

اعضاء القضاء االداري فً العراق وما هو دور السلطة التنفٌذٌة فً ذلك، وماهً الضمانات التً منحها 

عراقً فً اعٌٌن أعضاء القضاء االداري، وهل ٌتمتع هذا القضاء بموازنة مستقلة هذا فضال عن المشرع ال

الحقوق المالٌة االخرى وهل ٌملك هذا القضاء الوالٌة العامة على كافة المنازعات اإلدارٌة، بإعتبار أن 

  االنتقاص أو المصادرة لحق التقاضً ٌتعارض ومبدأ استقالل القضاء.

على ما تقدم ومن اجل االحاطة بكافة جوانب هذا الموضوع فقد اثرنا تقسٌمه الى ثالثة فصول  وتأسٌسا      

تناولنا فً الفصل األول االستقالل االداري للقضاء االداري من حٌث اختٌار اعضاء القضاء االداري فً 

 مبحث اول وضمانات تنظٌم شؤونهم فً مبحث ثاٍن.

لدراسة االستقالل المالً للقضاء االداري وذلك فً مبحثٌن، نبٌن فً أما الفصل الثانً فقد خصصناه     

االول منهما الحقوق المالٌة االعضاء القضاء االداري، وناقشنا فً المبحث الثانً الموازنة المستقلة للقضاء 

 .االداري ودستورٌة منحها 

د تطرقنا من خالله لتشكٌالت والفصل الثالث الذي حمل عنوان االستقالل الوظٌفً للقضاء االداري فق   

القضاء االداري واختصاصاته فً مبحث، وإجراءات التقاضً امام هذا القضاء وسبل استقاللها فً مبحث 

 ثاٍن.   

 



Abstract 

    Undoubtedly that independence of the judiciary and the 

independence of judges tow thing are linked to each other. it is 

dispensable on one another no does it promote any of them, a 

substitute for the other the existence of administrative it is inevitable 

because, it means there  is strong need for a guarantee for the safety of 

law in a neutral and objective the administrative.  

    And administrative Judicial, was set up in Iraq under law no, (106) for 

a year (1989) second amendment act the law of the state consultative 

council No (65), for a year (1979) where it was introduced for the first 

time under which administrative spend in Iraq, where he was on the 

validity of decisions and order issued by the pain. 

    So the administrative judicial considered is an essential and effective 

component in the protection of the principle of legitimacy, so the right 

and freedoms of individuals. 

    This is part of for the other hand the need for the administrative 

judicial in Iraq enjoyed functional independence and through the 

extension of the mandate of the  judiciary, on all administrative 

disputes and considering his general  jurisdiction over administrative 

disputes. 

    Based on the above in order to surround all a aspects of  this subject 

we opted to split it into three section, we dealt with in the first chapter 

of administrative independence of the administrative judicial, we 

discuss the selection of members of the elimination administrative and 

guarantees, the organization of their.  

    The second chapter was dedicated to the study of financial 

independence for the elimination of administrative in tow section, the 

first is the rights of financial as for the second it has we discussed 

through the budget independence of the elimination of administrative. 

    The third chapter where includes title functional independence to 

eliminate administrative, which is divided by tow section, which 

included the first formation of the judiciary and  administrative 

competence, and procedures of litigation in front of the judiciary in 

second.  


