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يستضيف المنتدى العراقي في بريطانيا ضمن برنامجه الثقافي

( فضاءات املعرفة و ا ألبداع

)

الدكتور رياض عبد عيسى الزهيري
في ندوة حول

أسس وخصائص القانون االداري العراقي
ومسألة استقالل القضاء االداري
تعتبر الدراسات في القانون االداري مغامرة فقهية  ،ال يتصدى لها إال من يحرث في اصول هذا القانون
ومن انتجه ومن عممه على مختلف الدول ومختلف مذاهبها  .أنه فكرة فرنسية لها عواملها الذاتية
وخصائصها الفرنسية يقتضي التعامل معها بحذر بايجابياتها وسلبياتها .أن مفهوم هذا القانون نقل الينا وتم
استنساخه من قبل فقهائ نا دون ان يبحثوا عن جذور تأسيسه والبحث عن أهمية وضرورة ومالئمة وجوده
في بالدنا .تقبل الفقه االداري العربي ما قرره القضاء االداري الفرنسي بل اعتبره نموذجا مقبوال في
الدول العربية دون ان يتوقف هذا الفقه على ظروف وغايات تأسيس هذا القانون ودون ان يتبين له
خطورة المفهوم الفرنسي لهذا القانون الذي يؤسس ويشرعن الستبداد االدارة بالشكل الذي يمنح سلطان
االدارة قوة اقوى من القانون  .بل ان هذا القضاء االداري الفرنسي وصل به االمر الى حد يسمح لإلدارة
باختصاصات تشريعية وقضائية ومنع نفسه من رقابة اعمال ادارية ذات تأثير جوهري على مجرى
التطور السياسي واالجتماعي أسماها اعمال السيادة واستطاع هذا القضاء ان يجعل من نفسه سلطة
موازية للسلطة التشريعية عندما ثبت فكرة القاضي المشرع القادر على تأسيس نظريات قانونية غير مقننة
اعتبرها هي قانون االدارة بعد ان استبعد القوانين المشرعة من السلطة التشريعية .
" لذلك تأتي محاوالتنا في دراسة هذا القانون من اجل صياغة منهج نقدي في دراسة القانون العراقي
اعتقادا من قبلنا بأن هذا المنهج سيساعد في دراسة الواقع القانوني وما يجب ان يكون عليه بهدف
تعزيز سلطة القانون وتعزيز حقوق المواطن وحرياته الخاصة والعامة ".
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