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 ملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع سحب القرارات اإلدارية، الذي يعتبر من الموضوعات الهامة في القانون 

والقضاء اإلداريين، فتمثل عملية السحب أهم طرق إنهاء القرارات اإلدارية، بل وتبرز أهمية السحب من كونه 

قرار المراكز القانونية. فعند سحب أحد المواضيع الشائعة والمتعارضة مع مبدأ المشروعية، بل ويمس مبدأ است

القرار اإلداري من قبل سلطة اإلدارة فإن هذه العملية قد تولد ضررًا وحرمانًا لحقوق األفراد، فيتوجب على اإلدارة 

أن تعوض المتضرر جراء عملية السحب، ألن هذا السحب يضعها تحت رقابة فاعلة على أعمالها اإلدارية 

 وتصرفاتها القانونية. 

 والقواعد لإلجراءات وفقاً  ســحبه القرار أصدرت التي اإلدارية للجهة يحقوصلت الدراسة إلى أنه وت

المشروعية. وأن سحب القرار  لمبدأ تحقيقا يعتبر وذلك ،للقانون  مخالف القرار هــذا أن رأت إذا عليها المستقر

 المترتبة القانونية اآلثار كل إزالةرجعي وذلك ببأثر  صدوره وقت من القانونية قوته منه تجريداإلداري يؤدي إلى 

والمستقبل. كما أن سلطة اإلدارة في سحب القرارات اإلدارية  لماضيللحاضر وا بالنسبة المسحوب القرار على



ليست سلطة أصلية، بل هي سلطة استثنائية ترد على قاعدة عدم جواز رجعية القرارات اإلدارية، مما يقتضي 

غالبية الفقه ذه السلطة من حيث عدم جواز التوسع فيها أو القياس عليها. وأخيرًا وجدنا أن التفسير الضيق له

ما دامت ال تولد مشروعة،  ولو كانتسحب القرارات اإلدارية التنظيمية في أي وقت، أجازا والقضاء اإلداريين 

 . مركزًا قانونياً حقًا مكتسبًا وال تنشئ 

بد للقضاء العراقي من ضرورة تحديد المدة التي يجب أن يقدم ال وكانت أهم توصيات الباحث أنه 

المشروعة إبطالها غير دارة أثنائها مراجعة قراراتها خاللها التظلم بعد صدور القرار اإلداري، والتي يجوز لإل

ضرورة تبني اإلدارة في قانونها والقضاء في تطبيقاته لنظرية الموظف كذلك عن طريقي السحب واإللغاء، 

 علي بصريح العبارة. الف
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Abstract 

The most important finding of this research is that the administrative authority 

that issued the decision has the right to withdraw it in accordance with established 

procedures and rules if it considers that this decision is contrary to the law, and this 

is considered in order to achieve the principle of legality. The withdrawal of the 

administrative decision leads to the demilitarization of legal power from the time of 

issuance retroactively by removing all the legal consequences of the withdrawn 

decision for the present, the past, and the future. The administrative authority to 

withdraw administrative decisions is not an original authority،Rather، it is an 

exceptional authority that is based on the rule of non-retroactivity of administrative 

decisions, which requires a narrow interpretation of this authority in terms of the 

non-expansion or analogy. Finally, the researcher found that the majority of 



administrative jurisprudence and jurisprudence allowed the withdrawal of 

administrative decisions at any time، even if they were legitimate, as long as they 

did not generate an acquired right and did not establish legal status. 

The most important recommendations of the researcher that it is imperative for 

the Iraqi judiciary to determine the period during which the grievance should be 

submitted after the issuance of the administrative decision، during which the 

administration may review its illegitimate decisions revoked by the withdrawal and 

cancellation، as well as the need to adopt the administration in its law and the 

judiciary in its applications to the theory of the actual employee Frankly. 

 


