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ملخص البحث

تعطي اغلب القوانين العراقية صالحيات واسعة للجهات اإلدارية التي تمثل الدولة
للتعبير عن ارادتها وتنظيم نشاط محدد وما يتصل بذلك من تنظيم للعالقة القانونية بين الدولة
واألفراد بموجب أحكام القانون ،وفي المقابل تعترف نفس القوانين لألفراد بحق االعتراض أو
اثبات الحق والدفاع عن مصالحهم اتجاه التعسف واساءة استخدام السلطة أو اعطاء فرصة
لإلدارة بتصحيح اخطائها إذا ما ثبت وجود المخالفة القانونية في قرارىا ،فتنظم القوانين
ونخص منها الضريبية على الدخل عملية اإلثبات وتحدد األدلة القانونية التي يجب على
المعترض تقديمها للدفاع عن حقوقو المالية أو القانونية ضد عمل أو قرار الجهة اإلدارية،
ويأتي االعتراف بحق اإلثبات والدفاع في التشريعات القانونية انسجاماً مع نصوص الدستور
التي تتضمن المبادئ والنصوص العامة لحماية الحقوق والحريات وضمان العدالة والمساواة
ألفراد المجتمع ،فإثبات الحق المتنازع عليو وتوفير الضمانات القانونية لممارسة حق الدفاع

يخلق توازناً في المصالح العامة والخاصة ويدعم ويعزز الثقة بنشاط اإلدارة ومن ثم تحقيق
المشروعية القانونية وسيادة القانون ،مع مالحظة َّ
أن قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 111
لسنة  1891المعدل وىو محور بحثنا ،يتصف باالستقاللية ولو نظام خاص أللية االعتراض

على القرارات واالجراءات اإلدارية وحل النزاعات وكيفية اثبات الحق المتنازع عليو بشكل
واضح عن بقية القوانين الضريبية وغير الضريبية في العراق.
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Abstract
Most of the Iraqi laws give wide powers to the administrative
bodies that represent the state to express its will and to organize a
specific activity related to regulation of the legal relationship between
the state and individuals under the provisions of the law. The same
laws, in return, recognize the right of individuals to object or assert
the right by defending their interests against any abuse of power or by
granting the administration, an opportunity to rectify its mistakes if it
proves that there is a legal violation in its decision.
As these laws, the income tax, regulate the process of
demonstration and determine the legal evidence that the objector
must present to defend his or her financial or legal rights against the
work or decision of the administrative body. The recognition of the
right of demonstration and defense in legal legislation is in
accordance with the provisions of the Constitution that include
general principles and texts for the protection of rights and freedoms
and ensuring justice and equality among members of society.
As proofing the disputed right and providing legal guarantees for
exercising the right of defense creates a balance between public and
private interests, supports and enhances confidence in the
administration's activity. Thus the achievement of legal legitimacy
and the rule of law. Taking in consideration that the amended Iraqi
Income Tax Law No. 113 of 1982, which is the focus of our research,
is described as being independence and has special system for
objection’s mechanism
against decisions and administrative
procedures, dispute resolution and how to prove the disputed right
clearly out of the rest of the tax and non-tax laws in Iraq.
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