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 قال تعالى:

َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُيُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن ِلَيُقوَم  ﴿ َلَقْد َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا ِباْلَبيِّ
منَّاِس النَّاُس ِباْلِقْسِط َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِو َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِ 

َ َقِويٌّ َعِزيٌز﴾ ُ َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسَمُو ِباْلَغْيِب ِإنَّ َّللاَّ  َوِلَيْعَمَم َّللاَّ

 
(25) سورة الحديد:   
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 إىداء
 

 .م .. رواد اآلفاق عشاق المعاليإلى طالب العم

 .اة الغد وراسمي مالمح المستقبلإلى صانعي المجد .. وبن

 مزجوا بدمائيم ثرى األرض الطاىرة. الذيناألكارم ..  إلى شيدائنا

 .أوقاتنا حتى ترضىالميم خذ من  إلى أسرانا العظماء .. شعارىم 

  .شمعة األمل ونسيم العمل الراقيإلى معممينا .. زىرة العطاء و 

 .إلى أمي الحبيبة .. منبع العطف والحب والحنان والتضحية

 .الحصاد المثمر وانتظرالذي تعب  ،إلى قدوتي في الحياة األب الغالي

 .زرتني وتحممت  العناءتي ورفيقة دربي.. التي ساندتني وآإلى زوج

 .إلى أبنائي .. الذين من أجميم سرت في الدرب )منة هللا وعبير وعبيدة وعبد الرحمن(

 .لكم مني كل الحب والتقديرو  ،نتم نور الضياءأأخي وأخواتي.. إلى 

 .دوني في حياتي العممية والعمميةإلى أصدقائي.. الكرام وزمالئي الذين ساع

 .وأىدانا بيارق التحدي والصمود وعممنا كبارا   حممنا صغارا  الذي إلى الوطن الغالي .. 

 ة .. رغم األسر والجراح والدمار.إلى دولة فمسطين المرتقب
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 شكر وتقدير

 

بعد،  شيءت مف شئ األرض كملء ماالسماكات ك فيو، ملء  مباركا  كثيرا   الميـ لؾ الحمد حمدا  
ؾ التي ال تعد، ائ، ككمنا لؾ عبد، أشكرؾ ربي عمى نعمد، أحق ما قاؿ العبدأىل الثناء كالمج

أف  أرجكعمى الكجو الذؼ  ىذه الدراسةأف يسرت لي إتماـ ؾ شكر أكآالئؾ التي ال تحد، أحمدؾ ك 
 .ترضى بو عني

 :كبعد الحمد هلل، فإنني أتكجو بالشكر كالتقدير إلى

كالطاقـ اإلدارؼ  الدكتور دمحم المدىون رئيسيا  كأخصأكاديمية اإلدارة كالسياسة في كراـ أساتذتي ال
 .كمية  القانكف كاإلدارة العامة في الباحثيفك  ،كاألكاديمي

 القدير: ذؼ اإلى أستكالعرفاف بالشكر كالتقدير  كأتقدـ 

تعيدني مف المرحمة  ، الذؼ تفضل كأشرؼ عمى رسالتي، كالذؼالدكتور/ ىاني عبد الرحمن غانم
األكلى حتى نيايتيا، كانجازىا بصكرتيا النيائية، فكاف نعـ األخ كالصديق، كيف ال كىك مف رمكز 

 القانكف العاـ في  فمسطيف

أحد أعبلـ القانكف العاـ، لتفضمو بالمشاركة  الدكتور/ شريف أحمد بعموشةإلى  كالشكر مكصكؿ 
صاحب مؤلفات عديدة كأبحاث منشكرة، ككانت مؤلفاتو في مناقشة األطركحة كالحكـ عمييا، كىك 

 تشكل مصدرا  أساسيا  في رسالتي كاسأؿ هللا أف يديمو كيجعمو ذخرا لفمسطيف.

ذاؾ النجـ الساطع في مجاؿ القانكف الدكتور/ رائد صالح قنديل،  كالشكر مكصكؿ إلى أستاذؼ
ككاف لنا نعـ األخ كالصديق كالمعمـ،  العديد مف المؤلفات في المكتبات العربية، كالذؼ لوالعاـ، 

كالذؼ لـ يتكانى أك يبخل عمينا في أؼ معمكمة أك نصح كتكجيو، كأساؿ هللا أف يديمو كيجعمو ذخرا  
 لفمسطيف

ف لـ ا  ، فميـ كل الكد كاالحتراـ ك ىذه الدراسةمف ساعدني كأعانني عمى إنجاز كل شكر أخيرا  أك 
 ر.كالخير كالشكالمقاـ لذكرىـ فيـ أىل لمفضل  يسعفف

  الباحث
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 :ممخص الدراسة

ألطراؼ إف الغاية كاليدؼ األسمى لمقضاء ىك الكصكؿ لمحقيقة، كالتي مف خبلليا يمكف 
 ،كالفصل فييا مف قبل المحكمة لتحقيق مبدأ المشركعية ،االلتجاء لمقضاء لرفع دعكاىـ الخصكمة

في فمسطيف كطبيعتو اإلدارؼ القضاء  نشأة كتطكر لبيافكىدفت ىذه الدراسة  ،كعدـ تجاكز القانكف 
المحاكمات المدنية كالشركط الكاجب تكافرىا لرفع الدعكػ ككيفية البدء فييا كفق قانكف أصكؿ 

 ـ.2016( لسنة 3ـ، كقانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )2001( لسنة 2رقـ ) كالتجارية

مع  جراءاتاإلفي بعض  المنيج التحميمي والمنيج المقارن كاستخدمت في دراستي 
 كمما أمكف ذلؾ. جميكرية مصر العربية

جراءاتتناكلت في ىذه الدراسة مكضكع الخصكمة اإلدارية ك   في القانكف الفمسطيني ياا 
نشأة  التمييديالفصل كقسمت الدراسة إلى فصل تمييدؼ كفصميف أخريف حيث تناكلنا في 

كلنا في المبحث ل إلى مبحثيف حيث تناكقسمنا ىذا الفص ،في فمسطيفاإلدارؼ كتطكر القضاء 
كىي الفترات التي تـ حكـ  السمطات غير الفمسطينية،في ظل اإلدارؼ القضاء ر األكؿ نشأة كتطك 

فمسطيف مف خبلليا كالتي بدأت بفترة الحكـ العثماني، ثـ فترة االحتبلؿ كاالنتداب البريطاني، 
كانت  جزأيفلتي كانت فييا فمسطيني مقسمة إلى العربية ا اإلدارةكانتقمنا لتطكر القضاء في فترة 

مصر كأخيرا  فترة االحتبلؿ تحت سيطرة الضفة الغربية تحت الحكـ األردني، كقطاع غزة 
بدأت  حيثكقسمت ىذه الفترة لمرحمتيف  ،الصييكني كحتى قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية

 ـ.2017ـ كحتى 2006ـ كبدأت الثانية مف عاـ 2006ـ كحتى 1994األكلى مف عاـ 

 ثبلثةمخصكمة اإلدارية في فمسطيف كقسمنا ىذا الفصل إلى ل :الفصل األولكتطرقنا في 
، كقضاء  كفقيا مباحث بيننا في المبحث األكؿ ماىية الدعكػ كالخصكمة اإلدارية لغة  كتشريعا  

كمكضكعيا طبيعة الدعكػ اإلدارية مف حيث أطرافيا  اإلدارؼ،يير تحديد اختصاص القضاء معاك 
في المبحث الثالث قضاء  كبيننااإلدارؼ كالفصل فييا كمف حيث كسمطة التقاضي، كأنكاع القضاء 

 ،اإلدارؼ أكجو إلغاء القرار بيننا في المبحث الثالث ك  ،كشركط قبكؿ الدعكػ اإلداريةاإللغاء كعف 
لقانكف كصكره، كعيب مخالفة ا جراءاتاإلكبدأنا بعيب االختصاص كصكره، كعيب الشكل ك 

 استعماؿ السمطة كصكره، كأخيرا  عيب السبب كصكره. إساءة كصكره، كعيب 

الخصكمة  جراءاتإلمف ىذه الدراسة قمت بتكضيح الجكانب العممية  :الفصل الثانيكفي 
قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، كقانكف الفصل ل كفقا   أماـ محكمة العدؿ العميااإلدارية 
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 كبيننامباحث  ةكالتي قسمناىا إلى ثبلث ،اإلدارية كالتي اقتصرناىا في دعكػ اإللغاءفي المنازعات 
كالبيانات  تحديد الخصكـ في الدعكػ  حيث رفع دعكػ اإللغاء مف إجراءاتفي المبحث األكؿ 

 أىـ الشركط المكضكعية الكاجب تكافرىا في الئحة الدعكػ  بيناثـ  ،الكاجب تكافرىا في البلئحة
 إجراءاتكالتي بدأت ب ،حضير كالنظر في الدعكػ اإلداريةالت إجراءاتالمبحث الثاني  كبحثنا في

الحكـ  إجراءاتكىك  ،لممبحث الثالث بيننا في ثـ ،كتناكلنا عكارض الخصكمة في الدعكػ  النظر
قفاؿ المرافعة كالمداكلة، كمسكدة إإصدار الحكـ بعد  إجراءاتكشمل أكال باإلدارؼ في الدعكػ 

كجمسة إصدار الحكـ ثـ تطرقنا لحجية الحكـ الصادر في الدعكػ اإلدارية كاألمر الحكـ، 
بتنفيذ  اإلدارةكالتزاـ  ،الصادرة األحكاـتنفيذ  كأخيرا   ،المقضي بو كالحجية المطمقة كالكمية كالجزئية

ألحكاـ المحكمة كالجزاء المترتب عمى  اإلدارةكمظاىر مخالفة  ،الصادرة عف المحكمة األحكاـ
 .األحكاـلتطبيق  اإلدارةمخالفة 

طبيعة النظاـ القضائي في المحافظات الشمالية ىك نظاـ قضائي مكحد، بينما في : نتيجةأىم 
المحافظات الجنكبية فيك نظاـ قضائي مختمط يجمع بيف النظاـ السابق كالنظاـ المزدكج ألنو لـ 

 .يبقى عمى النظاـ القضائي المكحد كلـ يرتِق لمقضاء المزدكج

صدار قانكف مجمس الدكلة الفمسطيني كذلؾ  وأىم توصية: نكصي المشرع الفمسطيني لسف كا 
 إعماال  لنصكص القانكف األساسي الفمسطيني.
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Abstract 
The main goal of any legal system is to reveal the truth, in which 

adversaries or parties of a dispute can resort to establish their cases. It also 

disposes cases to achieve the principle of legality and avoid breaking the law. 

This study aims basically at identifying the origin and development of the 

administrative justice in Palestine: its nature, conditions of filing, and start, 

based on civil and commercial proceedings law no. (2) for the year 2001, and 

the Administrative Jurisdiction Remedies Act no. (3) for the year 2016.  

The study manipulates an analytical- comparative method, in some 

procedures especially with Egypt, to highlight nature of the administrative 

disputes and proceedings in the Palestinian law. It comprises an introductory 

chapter and two other chapters. In chapter one, the emergence and development 

of the Administrative Justice in Palestine have been investigated. It traces back 

the Administrative Justice during the Ottoman rule then the British mandate. 

Further, the study illuminates the development of the legal system during the 

Arab administration, in which the Palestinians had been divided into two parts- 

the West Bank under the Jordanian rule, and the Gaza Strip under the Egyptian 

rule. Finally, it highlights the legal status during the period of the Zionist 

occupation until the arrival of the Palestinian National Authority (PNA), and 

this period is also divided into two phases: the first began in 1994 to 2006, and 

the second began in 2006 until 2017.  

Additionally, chapter one discusses the administrative dispute in 

Palestine, which includes three parts. Part one highlights the nature and 

meaning of an administrative case in terms of language, legislation, and 

jurisprudence. Then it investigates the criteria of determining the field the 

administrative justice and examines the nature of the administrative case in 

terms of parties, types, and adjudication. Further, part three examines abolition 

and the conditions of acceptance of the administrative case.  It also sheds some 

light on the aspects of cancellation of the administrative decision, the flaws of 
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jurisdiction, flaws of form and procedures and their types, abuse of power and 

its types, and finally the flaws of legal cause and its types.  

Moreover, chapter two illuminates the practical aspects of administrative 

litigation before the Supreme Court of Justice for the Civil and Commercial 

Procedure Law and the Law on the Settlement of Administrative Disputes, 

which has been limited in this study to the cancellation case. This chapter 

includes issues such as institution of annulment proceedings, identifying the 

parties of a case statement, which should be available in the regulation. It also 

examines the administrative procedures in an administrative case and contains 

the first procedures of reaching a verdict after closure of hearing and 

deliberation, draft judgment, and hearing a verdict, and then it highlights 

authoritative ruling in an administrative case. Finally, it explicates the 

application of a rule reached by a court, manifestations of the administration's 

violation of the court's rules, and the penalty resulting from the violation of the 

administration to apply the ruling.  

The study concludes that the legal system used in the West Bank, 

according to the Supreme Court of Justice, is limited only to the abolition of the 

defective administrative decision, while a case for indemnity action is limited to 

the civil courts, while in Gaza, it is left to the Administrative Court. Therefore, 

one of the fundamental recommendations of the study calls for applying the 

adjudication of administrative dispute laws in both sides of the country (West 

Bank and the Gaza Strip) in order to avoid the defects of the unified system 

especially in Palestine, represented in only one Supreme Court of justice 

judiciary. The study also recommends strongly the application of the 

adjudication of the administrative dispute laws in both sides of the country. 
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 قدمة:م

تككف طرفا  في  اإلدارةف اإلدارؼ،ىـ مكاضيع القضاء أ مف  اإلداريةالخصكمة تعتبر  
فييا مف  الفصلكجعل  ،اإلدارية لمخصكمة ا  اىتمام مة كلكف المشرع الفمسطيني لـ يكؿِ الخصك 
كتمارس  ـ،2001( لسنة 5لقانكف تشكيل المحاكـ رقـ ) استنادا   اصات محكمة العدؿ العميااختص
 األساسيىي الفاعل  اإلدارةكأف  ،متعددة كاشكاال   را  التي تأخذ صك  اإلداريةنشطتيا أالعامة  اإلدارة

في  ،االجتماعيةنشطة كغيرىا مف األ اإلدارةتثير إذ أنو مف الطبيعي أف في مكضكع الخصكمة، 
كانت مسألة تحديد طبيعة النزاع في  ذإحكاـ القانكف، أل يتعيف الفصل فييا طبقا  التي المنازعات 

أف القاضي المختص في جميع أكجو النزاع  باعتبارنظاـ القضاء المكحد ال تشكل أية أىمية تذكر 
ية بالغة أىم لو درجتيف عمىالتقاضي فإف تحديد طبيعة النزاع في نظاـ  كمؾ ،ىك قاضي كاحد

 .المختص القضاء وأن هباعتبار 

الدعكػ كالتي ترتكز عمى المطالبة  رفعىي ذلؾ األثر الناتج عف  اإلداريةالخصكمة ك 
تقكـ ك الخصكمة القضائية،  كيطمق عميياالقضائية إذ تنتج ىذه المطالبة أثناء تقديميا لمقاضي 

قانكنا مف طرؼ القاضي  تزاـ بياااللعمى مجمكعة مف اإلجراءات تتجسد في أشكاؿ محددة ينبغي 
ككذلؾ الخصكـ الذيف ىـ ممزمكف باحتراـ  حتى الفصل في الدعكػ، الذؼ ىك ممـز باإلشراؼ 

بينيـ كلذلؾ فإف القاعدة العامة المتعارؼ عمييا ىك أف تتابع إجراءات الدعكػ إلى   مبدأ المكاجية
إلنياء  المتعارؼ عميياريق حيف انقضاءىا بصدكر حكـ منيي ليا مف قبل القاضي كىك الط

 .(1)نزاع بيف اإلدارة كاألفرادال

تـ اقتراح مشركع قانكف لمجمس دكلة فمسطيني عمى غرار مشركع مجمس الدكلة  كلقد
حكاـ محكمة العدؿ العميا أكبما أف  ،فحتى اآل ال أنو لـ يصدرإ ـ،2005عاـ  الفرنسي كالمصرؼ 

( لسنة 2صكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )رجة كاحدة، كتعمل كفق أحكاـ قانكف أد عمى
مر الذؼ دفع المشرع الفمسطيني األ ،فقط مف الناحية العممية إلغاءقضاء  كيعتبر ،ـ2001

مف القانكف ( 102المادة ) استنادا  لنص اإلداريةلمفصل في المنازعات  إلصدار قانكف جديد
ف إنشاء محاكـ إدارية لمنظر في المنازعات يجكز بقانك أنو  عمىكالتي تنص  ،الفمسطيني األساسي
 ،التي تتبع أماميا جراءاتاإل، ك كالدعاكػ التأديبية، كيحدد القانكف اختصاصاتيا األخرػ  اإلدارية
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إلى منازعات العقكد  باإلضافة، 2016( لسنة 3رقـ ) اإلداريةقانكف الفصل في المنازعات  كىك
المحافظات ف الناحية العممية ىذا القانكف سارؼ في كم، كالجنسية كالطعكف االنتخابية اإلدارية
المحافظات في   خر درجةآفقط بينما مازالت محكمة العدؿ العميا ىي محكمة أكؿ ك  الجنكبية
 في ظل القانكف الجديد. اإلداريةالخصكمة  إجراءاتلي دراسة إما دفعني مكىذا   ،الشمالية
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 :شكمة الدراسةم

في ظل قانكف أكانت سكاء   اإلداريةالخصكمة  إجراءاتبياف تتمثل مشكمة الدراسة في 
أـ  المحافظات الشماليةالسارؼ في  ـ2001( لسنة 2أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )

السارؼ في ـ 2016( لسنة 3الجديد رقـ ) اإلداريةقانكف الفصل في المنازعات في ظل 
أكاف  ، سكاء  غامضا   مازاؿ خيرجرائي في ىذا األالجانب اإل كال سيما أف المحافظات الجنكبية، 

مر كىذا األ اإلداريةككذلؾ المتخاصميف في المنازعات  ،كالقضاء كالمحامييف عند الفقياء ىذا
 .الذؼ دفعني لدراسة ىذا المكضكع

 وتتمثل مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

إلدارية تفي بإجراءات كشركط الطعف ىل القكانيف الخاصة بإجراءات الطعف في القرارات ا -
 في ىذه القرارات أـ أنيا جاءت قاصرة؟

 األسئمة الفرعية التالية: الرئيسويتفرع من السؤال 

 مراحل التطكر التاريخ التي مر بيا القضاء اإلدارؼ في فمسطيف؟ما  -1

طبيعة النظاـ القضائي في فمسطيف في ظل التشريعات المطبقة في المحافظات  كما  -2
 ؟مالية كالجنكبية لمكطفالش

تكافرىا لقبكؿ  ىل بينت التشريعات الفمسطينية الخاصة بدعكػ اإللغاء الشركط الكاجب -3
 ؟ الخصكمة اإلدارية

 ؟اإلداريةأسباب إلغاء القرارات  ما -4

 أىداف الدراسة:

بياف طبيعة النظاـ القضائي في فمسطيف كفقا  لمقانكف األساسي الفمسطيني كالتشريعات  -1
 في محافظات الكطف.المطبقة 

كالقكاعد الخاصة بإجراءات الخصكمة اإلدارية كالتقاضي أماـ القضاء  األحكاـتكضيح  -2
 اإلدارؼ الفمسطيني.

 التعرؼ عمى القصكر أك الغمكض الذؼ شاب النصكص القانكنية في الخصكمة اإلدارية. -3
 دارؼ المعيب.االلماـ بكافة الجكانب النظرية كالعممية الخاصة بدعكػ إلغاء القرار اإل -4
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 أىمية الدراسة:

 األىمية النظرية:
جراءاتك  اإلداريةة الخصكمتكمف أىمية الدراسة مف أىمية المكضكع الذؼ تتناكلو،  -1 يا في ا 

 فمسطيف.

أصكؿ المحاكمات  قانكف تطبيق الدراسة مف حيث  التطبيق اإلجرائي الذؼ سنتناكلو في -2
ال سيما أف الدراسات في  اإلداريةزعات الفصل في المنا المدنية كالتجارية، ككذلؾ قانكف 

 ىذا األخير قميمة ككف ىذا القانكف جديد.

في تخصص القانكف  إضافة نكعية لممكتبة القانكنية الفمسطينية الدراسة تعتبرنأمل أف  -3
 العاـ.

 األىمية العممية:
 طبيعة النظاـ القضائي فيبياف ك  ،لمكحد كالقضاء المزدكجالتمييز بيف نظاـ القضاء ا -1

 .فمسطيني في كل مف المحافظات الجنكبية كالشمالية
كما يرسـ الطريق  ل الحق المتنازع عميوأص ستم اإلداريةالخصكمة  إجراءات إف -2

أـ مكظفيف أـ جيات  ا  كانكا أفراد طراؼ الدعكػ سكاء  أ عمىالقانكني السميـ الذؼ يتكجب 
 ستكر.كذلؾ لمكصكؿ إلى حماية حقكقيـ التي كفميا ليـ الد ،إدارية

جرائي في اإل الجانبف إالجديد، ف اإلداريةمع صدكر قانكف الفصل في المنازعات  -3
عمى الفقياء كالمحامييف كالمتخاصميف في المنازعات  الزاؿ غامضا   اإلداريةالخصكمة 

 كىذا ما سيتـ دراستو لتبياف ىذا الجانب. اإلدارية
 اضحة لصناع القرار.كتقديـ رؤية قانكنية ك  ،إفادة الجيات المعنية المختصة -4

 حدود الدراسة:

جراءاتك  ،اإلداريةالخصكمة الدراسة مكضكع  تناكلت الحد الموضوعي: يا في فمسطيف منذ ا 
القانكف األساسي الفمسطيني كقانكف  نشأة كتطكر القضاء اإلدارؼ في فمسطيف كخصكصا  في ظل

مات المدنية كالتجارية، قانكف أصكؿ المحاكـ، ك 2001( لسنة 5تشكيل المحاكـ النظامية رقـ )
 كقانكف الفصل في المنازعات اإلدارية الجديد.
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 دكلة فمسطيف. الحد المكاني:

 الدراسة: منيج

الذؼ ييدؼ إلى بياف حقائق  اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي: المنيج التحميمي -
ات المدنية كفقا  لقانكف أصكؿ المحاكملقانكنية تـ استخدامو لتحميل النصكص ا ك ،األمكر

( لسنة 3ـ، كقانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )2001( لسنة 2كالتجارية رقـ )
نضاـ القضاء كىدؼ إلى تسميط الضكء عمى ، المتصمة بمكضكع الدراسةـ، 2016
 .الفمسطينياإلدارؼ 

بيف القانكف المصرؼ  ما اإلداريةالخصكمة  إجراءاتحيث يتـ مقارنة  المنيج المقارن: -
التي أخذت ك عربيا   ىالمدرسة األكل مصر ىي، حيث تعتبر لفمسطيني كمما أمكف ذلؾكا

 بالنظاـ البلتيني.

 :الدراسات السابقة

 :الدراسات الفمسطينيةأوال : 

اإلداري التقاضي أمام القضاء  إجراءات"(: 2015دراسة )شريف بعموشة، -1
 الفمسطيني". دراسة تحميمية مقارنة.

 الفمسطينيةمنذ قياـ السمطة الكطنية اإلدارؼ بياف كاقع القضاء الي  الدراسةىذه ىدفت 
لماـ بكافة الجكانب النتائج كالتكصيات لمستقبمة، كاإل كاستخبلص ،تى تاريخ إعداد الرسالةحك 

بياف طبيعة النظاـ القضائي الذؼ يأخذ بو ك  اإلدارؼ،الخاصة بالقضاء  اإلداريةالنظرية كالعممية ك 
سمكب األ :في الدراسة أوليماواستخدم الباحث أساليب ومناىج  مسطينيالمشرع الدستكرؼ الف

 إجراءاتب ةحميمية لمنصكص القانكنية المتعمقجراء دراسة تإكذلؾ مف خبلؿ  ،العممي التحميمي
سمكب العممي المقارف، كذلؾ مف خبلؿ اجراء مقارنة بيف كاأل اإلدارؼ،التقاضي أماـ القضاء 

كقانكف القضاء اإلدارؼ األردني رقـ الدكلة المصرؼ  مجمسفي قانكف  النصكص القانكنية الكاردة
كذلؾ مف خبلؿ دراسة التطكرات  ،عمى النظاـ البلتيني، كأسمكب تأصيميـ 2014( لسنة 27)

وتوصمت الدراسة  الفمسطيني خبلؿ عدة حقب تاريخية.اإلدارؼ التاريخية التي مر بيا القضاء 
فالدعكػ كسيمة  القضائيةاختبلؼ الدعكػ عف الخصكمة  :يالي العديد من النتائج كان أىمإ

لي القضاء إالحماية القضائية لمحق، أؼ الكسيمة التي خكليا القانكف لصاحب الحق في االلتجاء 
المتتابعة التي يقكـ ، جراءاتاإلمجمكعة  عبارة عفالقضائية لتقرير حقو كحمايتو، بينما الخصكمة 



                                                     

6 

 

حكـ  الحصكؿ عمىإلى مطالبة القضائية كتيدؼ ضي، كتبدأ بالىـ كالقاؤ بيا الخصكـ أك ككبل
قضائي فاصل في مكضكعيا يحقق الحماية القضائية، فالدعكػ في مكضكع الخصكمة، 

ألحكاـ  في فمسطيف طبقا  اإلدارؼ الكسيمة أك الكعاء الذؼ يحتكيو، كيعتبر القضاء  كالخصكمة ىي
 األحكاـدرجة كاحدة، كبالتالي ال تقبل  عمىية كقانكف تشكيل المحاكـ النظام األساسيالقانكف 

وأوصت  ؼ طريقة مف طرؽ الطعف القضائية.أالصادرة عف محكمة العدؿ العميا الطعف فييا ب
انكف كاصدار ق بسفكجكب قياـ المشرع الفمسطيني  كاف أىميا :الدراسة بمجموعة من التوصيات

أماـ  اإلثباتكقانكف  اإلدارؼ،ـ القضاء التقاضي أما إجراءاتمجمس الدكلة الفمسطيني، كقانكف 
صكؿ تعديل األ ضركرة اإلدارؼ،لما لو مف أىمية في مجاؿ القانكف كالقضاء اإلدارؼ القضاء 

دخاؿ الغير في  ،المطبقة أماـ محكمة العدؿ العميا كتضمينيا نصكص قانكنية تتعمق بالتدخل كا 
 لتقاضي.ا إجراءاتألىمية ىذه النصكص في سير  اإلداريةالدعكػ 

 ". تحميمية مقارنة.لغاءالخصومة في دعوى اإل (: "2014،أسامة زيداندراسة ) -2

، لغاءالخصكمة في دعكػ اإل إجراءاتبياف القكانيف التي تنظـ  :الدراسة ىذه ىدفت
 اإلدارؼ،كمة القضاء لكي تقبل أماـ مح ،لغاءكمعرفة الشركط الكاجب تكافرىا في دعكػ اإل

 األحكاـعمى تنفيذ  اإلدارة) المدنية، الجزائية( إلجبار : ائل القانكنيةبياف الكس باإلضافة الى
في ىذه الدراسة  اإلشكاليةحيث تتمحكر  لغاءفي دعكػ اإلاإلدارؼ الصادرة مف محاكـ القضاء 

كؿ: ىك المستدعى، فيل يشترط أف يككف لممستدعى مصمحة قائمة يقرىا القانكف مف جانبيف، األ
حسبة تجكز مف أؼ ىي دعكػ  اإلدارية، أـ أف الدعكػ اإلداريةالدعكػ في  حيث ينتصب خصما  
واستخدم الباحث  .لغاءتكجو الخصكمة في دعكػ اإل فخر مف المشكمة لمشخص، كالجانب اآل

كذلؾ مف خبلؿ التشريعات الفمسطينية بنظيرتيا  ،المنيج الكصفي التحميمي المقارف  :في الدراسة
العديد  إلىوتوصمت الدراسة كجو االختبلؼ في بعض المسائل. أفي التشريعات المصرية كبياف 

في فمسطيف، فيي تقتصر اإلدارؼ ف محكمة العدؿ العميا بمثابة القضاء أ :من النتائج كان أىميا
، كجميع قراراتيا اإلداريةدكف دعكػ التعكيض أك غيرىا مف الدعاكػ  لغاءنظر دعكػ اإل عمى

كأصكؿ  ،جراءاتلئلطعف عمييا، غياب قانكف مستقل ناظـ قطعية كال يجكز استئنافيا أك ال
بل نص عمييا في قانكف المرافعات المدنية  اإلداريةبصفتيا  االتقاضي الماـ محكمة العدؿ العمي

المنظمة لمدعكػ  األحكاـتعطي كافة  ( كالتي ال2001( لسنة )2كالتجارية الفمسطيني رقـ)
 خرػ سندا  الخاصة بالدعاكػ األ األحكاـبضائي لؤلخذ ، مما ترؾ المجاؿ لبلجتياد القاإلدارية

ميا جعل أىنذكر  :وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات مف القانكف نفسة 2لنص المادة 
الفمسطيني،  األساسيدرجتيف، كذلؾ كفالة لحق التقاضي الذؼ كفمو القانكف  عمىاإلدارؼ القضاء 
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المحكمة  عمىالمدني لتخفيف العبء  ضاءالقغرار  عمىكضركرة تشريع قضاء إدارؼ مختص 
قضاء كامل اإلدارؼ المصرؼ، أف يتـ جعل التقاضي اإلدارؼ غرار القضاء  عمى العميا اإلدارية

 .اإلداريةكالتعكيض عف المستحقات  لغاءيشكل اإل

الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء (: "2002دراسة )عبد الناصر أبو سميدانة، -3
 راسة مقارنة.اإلداري في فمسطين" د

إلى تبياف الناحية النظرية كالعممية في الخصكمة اإلدارية، كالتي بيف  :الدراسة ىذه ىدفت    
مف خبلليا طبيعة النظاـ القضائي في فمسطيف كالجية المختصة بنظر المنازعات اإلدارية، 

ة تبلفي كيفيفمسطيني الذؼ لـ ينشأ حتى األف، ككذلؾ لتساعد كاضعي مشركع مجمس الدكلة ال
منيجين ، كاستخدـ الباحث بعض األخطاء التي قد تقع فييا لجنة مشركع مجمس الدكلة الفمسطيني

كمما بيف مصر كفمسطيف مع الكضع في االعتبار فرنسا  :المنيج المقارن  أوليما :في الدراسة
ص كأراء محاكلة فيـ النصك  عمىالذؼ يقكـ  :المنيج التحميميفيك  أمكف ذلؾ، أما المنيج الثانيِ 

لي العديد من إوتوصمت الدراسة فمسطيف.  أـفي مصر  أكاف حكاـ المحاكـ سكاءأالفقياء ك 
نما عرفيا  :النتائج كان أىميا إف دعكػ اإللغاء ليست مف ابتداع مجمس الدكلة الفرنسي، كا 

التاريخ اإلسبلمي، كلكف بمسمى آخر كىك ديكاف المظالـ، كأكد ذلؾ مف خبلؿ األمثمة في 
سة، كأف الخصكمة اإلدارية تتميز بأنيا خصكمة تكجييية تعتمد عمى تكجيو القاضي، كالذؼ الدرا

يأخذ دكرا  ايجابيا  في الدعكػ بخبلؼ الدعكػ المدنية كالتي يغمب عمييا الخصية االتيامية، 
كتتميز أيضا  بالسرعة في إجراءاتيا مقارنة بالخصكمة المدنية كذلؾ بسبب اعتمادىا عمى تكجيو 

باىتماـ كاسع النطاؽ مف قانكف المرافعات  حظيت الخصكمة المدنيةأف خر آكمف جانب قاضي، ال
وأوصت الدراسة  التي لـ تحع بمثل ىذا االىتماـ. اإلداريةعكس الحاؿ بالنسبة لمخصكمة  عمى

ضركرة العمل عمى إقرار مشركع مجمس الدكلة الفمسطيني لكي يساعد  :من التوصيات بمجموعة
تسميط الضكء  كف عمى رفع الظمـ عف شريحة كبيرة مف المكاطنيف الفمسطينييف، ككذلؾىذا القان

عطاء ا  نشاء مجمس دكلة كما في جميكرية مصر العربية ك ا  ، ك اإلداريةحكاـ الخصكمة أ عمى
لتمييزىا عف مثيبلتيا كلبياف خصائصيا المميزة ليا، كالتمييز في  اإلداريةتعريف محدد لمخصكمة 

 .اإلداريةالخصكمة المدنية ك تحديد عناصر 
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". دراسة تحميمية داري القرار اإل إلغاءدعوى (: "2010دراسة )شريف بعموشة، -4
 مقارنة.

 لغاءلماـ بكافة الجكانب النظرية كالعممية الخاصة بدعكػ اإللي اإلإ الدراسةىذه ىدفت 
جراءاتشركط قبكليا ك  إلىكالتعرؼ  الصادر، كبياف كبياف حجية الحكـ  ،رفعيا كالفصل فييا ا 

واستخدم الباحث أساليب ومناىج في طبيعة النظاـ القضائي الذؼ يأخذ بو المشرع الفمسطيني، 
جراء دراسة تحميمية إكذلؾ مف خبلؿ  ،سمكب العممي التحميمي المقارف ، األالدراسة أوليما

مية الفمسطيني الكاردة في قانكف تشكيل المحاكة النظا لغاءلمنصكص القانكنية المتعمق بدعاكػ اإل
أف يأخذ المشرع  :العديد من النتائج كان أىميا إلىوتوصمت الدراسة  ـ.2001( لسنة 5رقـ )

الفمسطيني بفكرة القضاء المزدكج، أؼ كجكد محاكـ نظامية تختص بنظر الدعاكػ المدنية 
ع ىك أرض الكاق عمىالمطبق  أف إال، اإلداريةدارية تحتص بنظر الدعاكؼ إكالجزائية، كمحاكـ 

صدكر قانكف  لحيفكذلؾ  ،اإلداريةالقضاء المكحد، فتختص محكمة العدؿ العميا بنظر الدعاكػ 
مشرع قانكف خاصة كأف كيبيف اختصاصاتيا،  اإلداريةمف المجمس التشريعي ينظـ المحاكـ 

بنظر  اإلداريةفتختص المحاكـ  ،درجتيف عمىبفكرة التقاضي  يأخذ مجمس الدكلة الفمسطيني
العميا بنظر الطعكف في القرارات الصادرة عف  اإلدارية، كتختص المحكمة اإلداريةالدعكػ 
سرعة إصدار قانكف مجمس الدكلة  :وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات .اإلداريةالمحاكـ 

كال بد مف كضع ضكابط تنظـ  اإلدارؼ،الفمسطيني لما لو مف أىمية في مجاؿ القانكف كالقضاء 
جديدا   لتصدر قرارا   اإلداريةعدؿ العميا الفمسطينية عند حمكليا محل الجيات صبلحية محكمة ال

يحل محل القرار المطعكف فيو، أك تعدؿ القرار المطعكف فيو، أك اف تصدر أمرا  لئلدارة لمقياـ 
 لمبدأ الفصل بيف السمطات. بعمل معيف أك االمتناع عف القياـ بعمل ما، كذلؾ تحقيقا  

 العربية ثانيا : الدراسات

 .اإلداريةة في الدعوى بعالمت جراءاتاإل(: "2015-2014،جيرة الطيبدراسة ) -1

كمجمس  اإلداريةالمتبعة في كل مف المحاكـ  جراءاتاإللتكضيح  الدراسةىذه ىدفت 
كىيكمة كاختصاص كل منيا ثـ سير الدعكػ كالقضايا المرفكعة  إلييماالدكلة، مف خبلؿ التعرؼ 

مكحدا،  كافالقضائي الذؼ  ـمف النظا ثانيا   جزءا  كاف الجزائر  فياإلدارؼ ضاء القلتبياف أف  فييما
، القضائيةيسمي باالزدكاجية  كتعرض لبلنقساـ، ليصبح مككنا لييئتيف قضائيتيف، في ظل ما

بلؿ عرض مختمف مكاد ىذا القانكف لمنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ مف خا :واستخدم الباحث
، اإلداريةالمدنية ك  جراءاتاإلمراجع في شرح قانكف  عمىيل، باالعتماد يا بنكع مف التفصحكشر 
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مرتبط اإلدارؼ ضاء ف اختصاص القأ :العديد من النتائج كان أىميا إلىوتوصمت الدراسة 
المشرع الجزائرؼ غير المستقرة، فمنذ االستقبلؿ كىك يتردد في اتخاذ مسار  فكار كتكجيياتأب

القاعدة القانكنية التي تنظـ المرافق العامة لمدكرة، كمنيا مرفق معيف يستقر عميو، كيحدد بو 
المعيار العضكؼ  عمى بناء  اإلدارؼ كعميو حدد المشرع الجزائرؼ اختصاص القضاء القضاء، 

زع ىذا االختصاص الجية مصدرة التصرؼ محل الرقابة القضائية، ثـ ك   عمى"المقيد" الذؼ يعتمد 
 .صريحة قانكنيةتضى نصكص بمقاإلدارؼ بيف جيات القضاء 

صاحبة الكالية العامة لنظر  اإلداريةالمحاكـ  أف تككف  :وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات
تصدر بصفة ابتدائية قابمة لبلستئناؼ  اإلداريةحكاـ المحاكة أ، كأف جميع اإلداريةكافة المنازعات 

 حصرا  اإلدارؼ ـ النظاـ القضائي ييئة قضائية في ىر ك مس الدكلة، كيختص مجمس الدكلةأماـ مج
 مباشرة كبصفة نيائية، إلى جانب اختصاصو باالستئناؼ كالنقض. اإلداريةببعض المنازعات 

في اإلداري القرار  إلغاءمواعيد دعوى (: "2011مشبب دمحم سعد البقمي، دراسة ) -2
 النظام السعودي" دراسة تأصيمية مقارنة.

مف خبلؿ التعرؼ اإلدارؼ القرار  إلغاءكاعيد دعكػ م إلىإلى التعرؼ الدراسة ىذه ىدفت 
 ثار، كاآلالكاردة عميو ستثناءات الميعاد كاال، ككيفية حساب لغاءعمى بدء سرياف ميعاد دعكػ اإل

 عمىؼ يعتمد المنيج الكصفي، كالذ :واستخدم الباحث، لغاءميعاد دعكػ اإل المترتبة عمى انقضاء
وتوصمت  .، أك متجانسةةييتـ بالمقارنة بيف أشياء مختمفلكصف كالتفسير لما ىك كائف، كما ا

لرفع  معينا   ا  ف يحدد ميعادأنو يجكز لكلي االمر أ :العديد من النتائج كان أىميا إلىالدراسة 
قاعدة جكاز تخصيص  عمى ال لعذر شرعي، كذلؾ تأسيسا  إالدعكؼ، بحيث ال تقبل الدعكػ 

ف تصرؼ المصمحة العامة التي يراىا االماـ، أل عمى القضاء بالزماف كالمكاف كالحادثة، كبناء  
ف الحكمة مف تحديد ميعاد قصير لرفع دعكػ إالرعية منكط بالمصمحة، ككذلؾ  عمىاالماـ 

المصمحة الخاصة، كالقاعدة عند الفقياء اف ما تحقق بو  عمىىك تغميب المصمحة العامة  لغاءاإل
ف الحكمة مف تحديد ميعاد إ، كبناء عميو فما تحقق بو مصمحة خاصة عمىمصمحة عامة يقدـ 

لييا، كيعد إشي مع القكاعد العامة لئلسبلـ كمقاصده التي يرمي اتتم لغاءقصير لرفع دعكػ اإل
 .ميعاد سقكط لغاءميعاد رفع دعكػ اإل

أماـ ديكاف  لغاءتكحيد مكاعيد دعكػ اإل :وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات
 دنية كالسماح لممتظمـ بالمجكء إلىستغناء عف التظمـ لديكاف الخدمة المالمظالـ كقاعدة عامة، اال
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ديكاف المظالـ مباشرة، كضع نص يبيف كيفية امتداد الميعاد بسبب العطمة الرسمية كالمسافة فيما 
 اإلداريةيتفق كطبيعة الدعكػ 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:ثالثا : 

 :من حيث الموضوع
كمشركعيتو اإلدارؼ القرار  فحصالدراسات السابقة تناكلت جانب  مفالغالبية العظمى 

لغاءك  المشكب بعيب، باإلضافة إلى تناكؿ البعض منيا لمكضكع اإلثبات أماـ اإلدارؼ القرار  ا 
القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، كمدػ جكاز الطعف في أحكاـ محكمة العدؿ العميا بطريق اعتراض 

 الغير كا عادة المحاكمة.
 المكان: من حيث
الذؼ كاف مف اإلدارؼ نظاـ القضاء بقت مجمكعة مف الدراسات السابقة عمى ط  

نظمة أأخرػ عمى بعض  كمجمكعة ،في فمسطيف اإلداريةاختصاص محكمة العدؿ العميا بصفتيا 
 في الدكؿ العربية.اإلدارؼ القضاء 

 من حيث الزمان:
كمجمس الدكلة اإلدارؼ الفضاء  ككاكبت التطكرات كنشأة حديثةالدراسات السابقة تعتبر 

 ي تـ مقارنتيا مع فمسطيف.تفي الدكؿ العربية ال
 من حيث المنيج:

يج أساسي كمن كالمقارف  غالبية الدراسات السابقة اعتمدت المنيج الكصفي التحميمي
 لمدراسة.

 صعوبات الدراسة:
مف المحافظات نظاـ قانكني مكحد في كل فييا  يطبق لـكالتي  ،الفمسطيني حالة االنقساـ -

قانكف الفصل  غزة أصدر المجمس التشريعي في  بينما الشمالية كالمحافظات الجنكبية،
، فيما بقي المحافظات الجنكبيةكطبق في  ـ،2016( لسنة 3رقـ ) اإلداريةفي المنازعات 
المحاكمات المتبعة أماـ محكمة العدؿ العميا كالكارد في الباب الرابع عشر قانكف أصكؿ 

ـ مطبق في 2001( لسنة 2كف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )مف قان
 المحافظات الشمالية لمكطف.

 مراجع مف الخارج. عمىكعدـ سيكلة الحصكؿ  ،القانكنية في قطاع غزة عالمراج قمة -
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عدـ صفاء الذىف بشكل كاؼ نتيجة المتغيرات الداخمية كثرة انقطاع التيار الكيربائي ك  -
 امة التي يعانييا مجتمعنا العربي.يمية العقمكضاع اإلكاأل

 .لكتركنية التي يمكف االستفادة منياف جامعات فمسطيف غير مشتركة بالمكتبات اإلأ -
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 الفجوة البحثية:

 
 

  

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
  اقتصرت غالبية الدراسات الفمسطينية

 ،اإلدارؼ القرار  إلغاءعمى السابقة 
ذؼ تقضي فيو محكمة العدؿ العميا كال

 .اإلداريةبصفتيا 
  إجراءاتتناكلت الدراسات السابقة 

التقاضي كفق قانكف أصكؿ 
( 2رقـ ) المحاكمات المدنية كالتجارية

 ـ2001لسنة 

  قانكف في دراستيـ  الباحثكف لـ يتناكؿ
 اإلداريةالمنازعات  الفصل في

كالذؼ ىك مف اختصاصات  3/2016
 .يةاإلدار المحكمة 

  قانكف  إلىلـ تتطرؽ الدراسات السابقة
المطبق اإلدارؼ الفصل في المنازعات 

 في قطاع غزة.

  تناكلت الدراسة الحالية القانكف الجديد
" اإلدارية"قانكف الفصل في المنازعات 

التي  اإلداريةحالة القضايا لممحكمة ا  ك 
 .تـ تشكيميا مجددا  

 

  المناىج المستخدمة في الدراسات
تعددت ما بيف المنيج  السابقة

 الكصفي التحميمي كالمنيج المقارف 

-   استخدـ الباحث في إعداد الدراسة
 المنيج التحميمي كالمنيج المقارف.

  أغمب الدراسات السابقة أكصت انشاء
محاكـ ادارية بعد استقبلليا الف 
القكانيف السابقة كانت تخدـ الدكؿ 

 المستعمرة.

  ؿ عدـ كجكد رؤية كاضحة بيف الدك
المستقمة حديثا كالدكؿ التي لـ تحتل 

 في تطبيق القضاء االدارؼ 

  كسائل تطبيق الدراسة سنتناكؿ في
الخصكمة اإلدارية كفقا لقانكف  إجراءات

( 3رية رقـ )أصكؿ المنازعات اإلدا
بقانكف أصكؿ  ـ كمقارنتو2016لسنة 

( 2المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )
 ـ.2001لسنة  
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 ييديالتمالفصل 

 في فمسطيناإلداري نشأة وتطور القضاء  

 تمييد وتقسيم:

اإلدارؼ بقت عمى أرضيا، كلقد مر القضاء شيدت فمسطيف العديد مف التشريعات التي ط   
الفمسطيني بمراحل مختمفة كفقا  لمنظاـ السياسي السائد في كل مرحمة، فكانت بداية القضاء 

كالتي قيد  ،االنتداب البريطاني االحتبلؿ ر كذلؾ في عيدفي عيد الدكلة العثمانية، كاستماإلدارؼ 
تاحة الفرصة لمعصابات الصييكنية بإقامة دكلة ليـ عمى أرض فمسطيف، ثـ  حرية الفمسطينييف كا 

ـ، حيث احتل العدك الصييكني قطاع غزة كالضفة 1967العربية حتى عاـ  اإلدارةتمى ذلؾ عيد 
كظل األمر  ،تبلؿ مف خبلؿ إصدار األكامر العسكريةالغربية كالقدس كمارست أبشع صكر االح

، كاختبلؼ طبيعة النظـ القضائية (1)كذلؾ حتى اتفاقية السبلـ كقدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية
اإلدارؼ في األكؿ نشأة كتطكر القضاء  نتناكؿسنقسـ ىذا الفصل إلى مبحثيف لذا في كل حقبة، 

لنظـ القضائية كطبيعة النظاـ اسندرس الثاني المبحث أما في فمسطيف حسب التطكر التاريخي، 
 .القضائي في فمسطيف

 .في فمسطيفاإلدارؼ المبحث األكؿ: تطكر القضاء 

 .المبحث الثاني: طبيعة النظاـ القضائي في فمسطيف

  

                                                           
 .8ـ، ص1114د. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، الكتاب األكؿ، بدكف دار نشر،  (1)
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 المبحث األول
 في فمسطيناإلداري القضاء تطور 

 تمييد وتقسيم:

مف حكـ، حيث تطكر النظاـ القضائي فييا  مرت فمسطيف بعدة حقب زمنية في ظل أكثر 
عبر عدة مراحل زمنية نتيجة الظركؼ السياسية كاالجتماعية، حيث مرت بفترة الحكـ العثماني 

كتطبق القكانيف العثمانية ككانت تعتبر فمسطيف  ،فمسطيف تتبع النظاـ العثماني االتي كانت فيي
عقكد، فيما  ةـ عمى مدار أربع1917حتى عاـ ـ 1517مف اإلمبراطكرية العثمانية منذ عاـ  جزءا  

كبعد انتياء ـ، 1948ـ كحتى عاـ 1917تبلىا فترة االحتبلؿ كاالنتداب البريطاني مف عاـ 
قسمت فمسطيف إلى ثبلثة أجزاء كسيطرت إسرائيل عمى الجزء  ـ1948االنتداب البريطاني سنة 

دارة أجزاء مف فمسطيف،  يفلفمسط األكبر، كبعد ذلؾ جاء دكر الدكؿ العربية المجاكرة لحكـ كا 
 ،لمحكـ األردنيكالقدس الشرقية خضع قطاع غزة لئلدارة المصرية، فيما خضعت الضفة الغربية 

 مف األردف. انيف األردنية كتعد الضفة جزءا  ككانت تطبق عمييا القك 

سرائيمي عمى كل مف فمسطيف االحتبلؿ اإل بسيطرةـ كانتياء الحرب 1967بعد حرب عاـ  
بقت األكامر العسكرية عمى التاريخية باإلضافة إلى أجزاء مف األراضي العربية، كفي ىذه الفترة ط  

، كمف ثـ ـ1994سنة  أكسمك يةاتفاق ، حيث تـ تكقعـ1994قطاع غزة كالضفة الغربية حتى عاـ 
ترة في قطاع غزة كأجزاء مف الضفة الغربية كىذه الف الحكـتسممت السمطة الكطنية الفمسطينية 

انقسمت إلى مرحمتيف المرحمة األكلى بعد عكدة السمطة الفمسطينية مركرا  باالنتخابات التشريعية 
ـ 2006، كمرت بالمرحمة الثانية كىي فترة المجمس التشريعي الثاني مف ـ2006األكلى حتى عاـ 

 تطكر القضاء فيـ شممت عمى العديد مف المتغيرات التي كاف ليا األثر 2007كحتى عاـ 
 في فمسطيف، كنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف:اإلدارؼ 

 .الفمسطينيةقبل قدـك السمطة الكطنية اإلدارؼ المطمب األكؿ: القضاء 

 .السمطة الكطنية الفمسطينية زمففي اإلدارؼ القضاء المطمب الثاني: 
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 المطمب األول

 الفمسطينيةقبل قدوم السمطة الوطنية اإلداري القضاء  

 :تمييد وتقسيم

حيث مرت بفترة  ،اإلدارؼ في ظل نشأة كتطكر القضاء حقب تاريخية بعدة مرت فمسطيف 
حيث خضعت  الحكـ العثماني، كفترة االحتبلؿ كاالنتداب البريطاني مركرا  بفترة اإلدارة العربية

الضفة الغربية كالقدس الشرقية لمحكـ األردني، كخضع قطاع غزة لحكـ اإلدارة المصرية، كعمى 
ـ خضعت فمسطيف التاريخية بما فييا الضفة الغربية كالقدس الشرقية كقطاع غزة 1967رب إثر ح

لبلحتبلؿ الصييكني اإلسرائيمي ككاف لكل مرحمة سماتيا التي انعكست عمى طبيعة النظاـ 
القضائي في فمسطيف، األمر الذؼ كاف لو األثر المباشر في نشأة كتطكر قضاء إدارؼ، كبناء  

خبلؿ ىذه الفترات بشكل مكجز ؼ ندرس في ىذا المطمب نشأة كتطكؿ القضاء عمى ما سبق سك 
 مف خبلؿ التالي:

 .العثماني في فمسطيف الحكـفترة : األكؿالفرع 

 .االحتبلؿ كاالنتداب البريطانيزمف الفرع الثاني: 

 .العربية اإلدارةفترة الفرع الثالث: 

 .االحتبلؿ اإلسرائيميزمف الفرع الرابع: 

 الحكم العثماني في فمسطين فترة: ألولالفرع ا

منذ مف اإلمبراطكرية العثمانية  زءا  كانت فمسطيف قبل خضكعيا لبلحتبلؿ البريطاني ج
كاف مكاطنكىا يشترككف مع مكاطني الدكلة العثمانية في ـ، 1917ـ كحتى عاـ 1516عاـ 

 .(1)ية بما فييا فمسطيفالخضكع لمقكانيف السارية المفعكؿ في شتى أنحاء اإلمبراطكرية العثمان

ى، قبل األكلكاف نظاـ التقاضي إسبلميا  في ظل الحكـ العثماني ال سيما في مراحمو 
قعة تحت اإلمبراطكرية محاكلة إدخاؿ القكانيف كاألنظمة الغربية الحديثة لتنظيـ شؤكف الببلد الكا

ك في بيت القاضي؛ فكاف الفصل في المنازعات يتـ في المحكمة، أ، كمنيا فمسطيف العثمانية
ككاف القضاء يمتاز بسرعة البت  ،لكتبة، ككاف بابو مفتكحا  لمجميعحيث كاف يحيط بو عدد مف ا

                                                           
 .51ـ، ص1111عمى دستكرية القكانيف، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، د. رائد صالح قنديل، الرقابة  (1)
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في الخصكمات بدكف مرافعات مكتكبة، إلى درجة أف الحكـ القضائي قد يصدر كينفذ في جمسة 
 .(1)كاحدة

ف ضمنيا القانكف كم ،كبالنظر إلى النظاـ العثماني نجده قد تأثر بالقكانيف الغربية
"بمجمس شكرػ الدكلة العثمانية" كالذؼ تـ  :الفرنسي فقد كاف يكجد ما يسمىاإلدارؼ كالقضاء 

ـ عمى غرار مجمس الدكلة الفرنسي، كيختص بتقديـ المشكرة 1865سنة  ستانةاالنشاؤه في إ
 .(2)لةالقانكنية لمحككمة كاألقاليـ، ككذلؾ أنشأ العثمانيكف في كل لكاء كقضاء مجمس دك 

( مف قانكف تشكيل المحاكـ العثماني عمى أف "محاكـ القضاء البدائية 7كنصت المادة )
ىي مثل سائر المحاكـ النظامية مأمكرة برؤية الدعاكػ الحقكقية التي يمكف الحكـ بمكجب قكانيف 

 كأنظمة مكضكعة، كمجبكرة عمى رد ما كاف خارجا  عنيا مع لزكـ بياف مرجعيا المخصكص".

كالقضائي نتيجة لمضعف اإلدارؼ ثمانية بمحاكالت إلصبلح الجياز عقامت الدكلة ال كلقد
خل المشرع العثماني إلى جانب الشريعة اإلسبلمية القانكف الفرنسي في أالذؼ حل بيا، فقد 

منظكمة الدكلة القانكنية ليصبح القانكف الفرنسي مصدرا  ثانيا  لمقكانيف العثمانية، بجانب أحكاـ 
ـ كىك شبيو 1868إبريل سنة  2ة اإلسبلمية الغراء، كتـ انشاء مجمس شكرػ الدكلة بتاريخ الشريع

 :عمى النحك التالي اختصاصات مجمس الشكرػ ككانت  الفرنسي إلى حد كبير، (3)بمجمس الدكلة

عرؼ باسـ مجمس نشئ أكؿ مجمس عمى نمط مجمس الدكلة الفرنسي ي  ـ أ  1865كفي عاـ 
 .التشريعية كاإلدارية كالقضائية ركاسعة تشمل األمك  كلو اختصاصات ،الشكرػ 

 تييئة كدراسة مشركعات القكانيف الجديدة. -1
 كاف لو اختصاص استشارؼ بالنسبة لمقكانيف كاألنظمة النافذة. -2
 الفصل في المنازعات اإلدارية. -3
 الفصل في تنازع االختصاص بيف السمطة التنفيذية كالقضائية. -4
 عماليـ غير المشركعة.أ محاكمة كبار المكظفيف عف  -5

                                                           
التطكر التاريخي  ،http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3810 مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني )كفا(، (1)

 ص.13:15ـ، الساعة 15/11/1117ضي الفمسطيني، تاريخ الزيارة: لنظاـ التقا

 .51د. رائد صالح قنديل، المرجع السابق، ص (2)
كما بعدىا. مشار  55ـ، ص1974د. عدناف الخطيب، تاريخ القضاء اإلدارؼ كنظاـ مجمس الدكلة في سكريا، دار نافع لمطباعة،  (3)

 .114في أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص إليو عند د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3810
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خمس شعب ىي الداخمية كالمالية كالعدلية كالمعارؼ  زعت عمىكىذه االختصاصات ك  
 ،ـ كحدت شعبتا الداخمية كالمعارؼ تحت اسـ القسـ القضائي1870كاألشغاؿ العامة، كفي عاـ 

عمى  كالبت في التنازع ،كتكلى الفصل في المنازعات بيف الدكلة كاألفراد كمحاكمة المكظفيف
 .(1)االختصاص

المنازعة اإلدارية كانت مكجكدة في ظل الحكـ العثماني لكنيا كانت ضمف مفيـك  :ويتضح أن
أكسع مف مفيـك القضاء اإلدارؼ الحالي ككانت تتمثل في االلغاء كالتعكيض كالقاضي ىك مف 

 يشرؼ عمى التنفيذ.

 االنتداب البريطانيو  زمن االحتاللالفرع الثاني: 

ثر ىزيمة إعمى  ـ1948ـ كحتى 1917يف لبلحتبلؿ البريطاني سنة طخضعت فمس
تحقيق أىدافيا في  ىالنمط القكمي، عممت بريطانيا عم لة العثمانية كتفككيا إلى دكؿ عمىالدك 

قامة كطف قكمي لمييكد في فمسطيف، كسخ   المتمثمة في تقسيـالمنطقة  رت لذلؾ الكطف العربي كا 
 .(2)القضائي كالقانكني الذؼ يعرفو اإلنجميز جميع الكسائل بما فييا النظاـ

ـ 24/07/1922ثـ صدر قرار مجمس عصبة األمـ المتحدة بانتداب بريطانيا عمى فمسطيف في 
ـ لينظـ مختمف أكجو 1922 سنةل في سبتمبر مرسكـ دستكر فمسطيف ممؾ بريطانياصدر عف 

انكني كالقضائي لفمسطيف كالذؼ ة كليضع األساس لمنظاـ القلحياة في فمسطيف كالسمطات الرئيسا
حتى اليكـ مع شيء مف التغيير كالتبديل فرضو الزماف كاألشخاص جزءا  مف أثاره  مازلنا نعيش

 .(3)دكف أف يمس ذلؾ جكىر النظاـ

ـ عمل السمطة القضائية كمضمكنيا في الفصل 1922نظ ـ مرسكـ دستكر فمسطيف لعاـ 
المحاكـ كأنكاعيا كدرجاتيا، كالقكانيف الكاجب مادة، كضح خبلليا تشكيبلت  29الخامس في 

، كقد كاف لمنظاـ القضائي في زمف االنتداب البريطاني سمات كافية لتمييزه عف (4)مامياأتطبيقيا 
نظاـ القضاء العثماني كالبريطاني، فقد كاف مزيجا  مف عدة أنكع مف المحاكـ بعضيا يشبو 

                                                           
جامعة اإلسكندرية، مصر،  الفمسطيني، رسالة دكتكراه،اإلدارؼ التقاضي أماـ القضاء  إجراءاتبعمكشة،  أحمد د. شريف (1)

 .87،.ص1115
 .11، بدكف دار نشر،  ص1115-1114، 4د. دمحم أبك عمارة، القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، ط  (2)
 .11د. دمحم أبك عمارة، نفس المرجع، ص (3)
 ـ.1911( مف مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة 67-38انظر، المكاد ) (4)
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بريطانية، كبعضيا اآلخر فرضتو ظركؼ الكاقع آنذاؾ، المحاكـ العثمانية كبعضيا بشبو المحاكـ ال
 كيبلحع عمى ىذا التنظيـ القضائي األمكر التالية:

بقيت بعض المحاكـ العثمانية قائمة مع إجراء تعديبلت طفيفة مثل محاكـ الصمح، كالمحاكـ 
تئناؼ كمحكمة االس محكمة بداية، ىبداية، كالتي تسمال التي حل محميا اليكـ محكمةالمركزية 

مف المحكمة العميا، كما بقيت المحاكـ الدينية كما ىي أؼ كما كانت في زمف  التي كانت جزءا  
اـ استئناؼ الحكـ العثماني، كتـ استحداث بعض المحاكـ التي تشبو المحاكـ البريطانية، مثل نظ

كمة مبريالية، كمحالخاص في لندف، كمثل المحكمة اإل مجمس الممؾ مف فمسطيف إلى األحكاـ
 .(1) الجنايات كالمحكمة الصناعية

كما كجدت بعض المحاكـ التي ال عبلقة ليا بالمحاكـ العثمانية أك المحاكـ البريطانية، كجاء 
ب كسمطة محتمة لظركؼ المجتمع الفمسطيني مف ناحية، أك استجابة لظركؼ االنتدا ذلؾ استجابة  

حاكـ العسكرية كالعشائرية، كمحاكـ كيانيا كتحقيق أىدافيا، مثل الم تعني بالمحافظة عمى
 .(2)األراضي

( مف مرسكـ دستكر فمسطيف لعاـ 39فقد نصت المادة ) أما فيما يتعمق بتشكيل المحاكـ
لما يقرره المندكب السامي مف  كفقا  تشكل محاكـ صمح في كل لكاء أك قضاء " ـ عمى أف1922

بلحية المخصصة ليا بمقتضى قانكف آف إلى آخر بأمر يصدره بتكقيعو كتمارس ىذه المحاكـ الص
إذ  ، بصيغتو المعدلة بأؼ قانكف أك نظاـ يككف معمكال  بوـ1913حكاـ الصمح العثماني لسنة 

فيما  العامة أما األحكاـعض ب"، أما فيما يتعمق باختصاصات المحاكـ ترؾ سمطة تقديرية لذاؾ
( 48كتنص المادة ) دكب السامي مف قبل المن عميياكالتصديق  البتيتعمق بأحكاـ اإلعداـ ترؾ 

فيجب عمى قاضي القضاة  (3)إذا حكـ عمى شخص باإلعداـ"مف مرسـك دستكر فمسطيف عمى أنو 

                                                           
كاستقبلؿ القضاء في فمسطيف، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة بيرزيت، فمسطيف  السمطاتأ. محمكد أبك صكؼ، الفصل بيف  (1)

 .67ـ، ص1115
 .67لمرجع، صأ. محمكد أبك صكؼ، نفس ا (2)
محككميف باإلعداـ، فخفض  11شخص أماـ ىذه المحكمة كاف منيـ  86مثاؿ عمى ذلؾ : فقد حكمت المحكمة البدائية عمى  (3)

أشخاص باإلعداـ كبعد مصادقة استئناؼ  3المندكب السامي حكميف باإلعداـ إلى السجف المؤبد، كأيضا  محكمة الجنايات حكمت عمى 
ـ المندكب السامي بتخفيض ىذه األحكاـ الثبلثة إلى مؤبد كىـ/ دمحم خريسات، كزىير المطيف. راجع في ذلؾ: أ. الجنايات عمى ذلؾ، قا

 .69محمكد أبك صكؼ، الفصل بيف السمطات كاستقبلؿ القضاء في فمسطيف، مرجع سابق، ص 
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كال ينفذ الحكـ إال بعد تأييده مف المندكب  ،أف يرفع إلى المندكب السامي نسخة مف البينات
 .(1)السامي

"أنو "تشكل محكمة  ـ عمى1922رسكـ دستكر فمسطيف لسنة ( مف م43كقد نصت المادة )
تعرؼ بالمحكمة العميا تقرر طريقة تأليفيا بقانكف. كمع مراعاة أحكاـ أؼ قانكف يككف ليذه 

الصادرة مف أية  األحكاـالمحكمة بصفتيا محكمة استئناؼ صبلحية القضاء في كافة استئنافات 
ة مف محكمة الجنايات أك الصادر  األحكاـمحكمة مف المحاكـ المركزية بصفتيا محكمة ابتدائية أك 

محاكـ األراضي. كيككف ليذه المحكمة، لدػ انعقادىا بصفة محكمة عدؿ عميا صبلحية سماع 
التي ىي ليست قضايا أك محاكمات بل مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة ك كفصل المسائل 

لؾ ، كبذ(2)عف صبلحية أية محكمة أخرػ مما تستدعي الضركرة فصمو إلقامة قسطاس العدؿ"
عرفت دعكػ إلغاء القرارات اإلدارية كىي أكؿ صكرة مف صكر المنازعات اإلدارية التي عرفتيا 

 فمسطيف.

دستكر فمسطيف نص عمى أنو مرسكـ كمة  فإف المرافعات أماـ المح إجراءاتأما فيما يخص 
يجكز لقاضي القضاة بمكافقة المندكب السامي أف يصدر أصكؿ محاكمات لتنظيـ أصكؿ "

كسائر المحاكـ النظامية المشكمة في فمسطيف أك  العمياالعدؿ أماـ محكمة مات كالمرافعات المحاك
 ."(3)التي قد تشكل فييا

 دون سواىا صالحية النظر في األمور التالية: (4)وُحددت اختصاصات محكمة العدل العميا

اإلفراج الطمبات )التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس( التي يطمب فييا إصدار أكامر  -أ 
 عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع.

 ،المكظفيف أك الييئات العمكمية بشأف القياـ بكاجباتيـ العمكمية ي تصدر إلىاألكامر الت  -ب 
 كتكميفيـ بالقياـ بأفعاؿ معينة أك باالمتناع عف القياـ بيا.

حاكـ المسائل المتعمقة بتغيير مرجع الدعكػ لدػ سماع الدعاكػ الحقكقية في الم  -ج 
 المركزية كمحاكـ األراضي.

                                                           
 ـ.1911( مف مرسـك دستكر فمسطيف لسنة 48انظر المادة ) (1)
، د. شريف بعمكشة، 31د. عبد الناصر أبك سميدانة مرجع سابق، ص ؛ـ1911مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة  ( مف43انظر المادة ) (2)

 .88ص مرجع سابق، ه،القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، رسالة دكتكرا التقاضي أماـ  إجراءات
 ـ.1911( مف مرسـك دستكر فمسطيف لسنة 49انظر المادة ) (3)
 ـ.1941( لسنة 31اكـ رقـ )( مف قانكف المح7انظر المادة ) (4)
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تحقيقات األكلية الطمبات المتعمقة بإصدار أكامر إلي حكاـ الصمح بشأف كيفية تسير ال  -د 
 .أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية )المحاكمات االتيامية( التي تجرؼ بمقتضى

محكمة العميا ـ  عمى أف "تنعقد ال1940( لسنة 31( مف قانكف المحاكـ رقـ )8كنصت المادة )
 إلى آخر.في القدس أك في المكاف الذؼ يعينو قاضي القضاة مف حيف 

إلى أف لممندكب السامي كافة الصبلحيات العميا في القضاء بشكل : وخمصنا في ىذه المرحمة
شرافيا  إكجعل دكره  ،كالذؼ بدكره يعتبر مكظف ،عاـ، فيما فكض بعض السمطات لقاضي القضاة

( 50اء كجعل االختصاصات الجكىرية تحت سمطتو، كاستنادا  لنص المادة )كتنظيميا  في القض
ـ "ال تقاـ دعكػ عمى الحككمة كال عمى دائرة مف دكائرىا 1922مف مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة 

س أية ر كال يحق لممحاكـ النظامية أف تما لحصكؿ عمي مكافقة المندكب السامي،إال بعد ا
كاف نكعيا عمى المندكب السامي أك عمى مقره الرسمي أك مقره ميما  إجراءاتصبلحية في أية 

، كبالتالي فإف ليس لممتظمـ رفع دعكػ عمى (1)اآلخر أك بحق أمكالو الرسمية أك غير الرسمية
ء أال كىك لمقضا األساسيالحككمة إال بعد مكافقة المندكب السامي كىذا األمر ال يحقق المبدأ 

، عرفت فمسطيف ما يسمى أعماؿ السيادة مف االحتبلؿ البريطانيتحقيق العدؿ كالمساكاة، كفي ز 
عمى دعكػ اإللغاء فقط دكف دعاكػ يقتصر كاف اختصاص محكمة العدؿ العميا، كفي تمؾ الفترة  

 التعكيض.

  

                                                           
 ـ.1911( مف مرسـك دستكر فمسطيف لسنة 51انظر المادة ) (1)
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 فترة اإلدارة العربيةالفرع الثالث: 

ـ كحتى 1984ـ كقياـ دكلة اسرائيل سنة 1948االنتداب البريطاني سنة  إنياء بعد إعبلف
تـ تقسيـ فمسطيف إلى ثبلث مناطق، سيطرت إسرائيل عمى الجزء األكبر كالذؼ ـ 1967عاـ 

ـ كقطاع غزة، كالضفة الغربية مع القدس الشرقية، حيث خضع قطاع 1948رؼ باسـ أراضي ع  
، فيما خضعت الضفة الغربية ـ1967ـ كحتى العاـ 1948منذ العاـ  غزة لئلدارة المصرية

لبلحتبلؿ  48، كخضعت أراضي خبلؿ الفترة المشار إلييا رقية لمحكـ األردنيكالقدس الش
كبناء  عمى ما سبق سكؼ تقتصر دراستيا عمى ، الصييكني كالتي أقاـ كيانو الصييكني المغتصب

األجزاء التي اعترؼ ليا باليكية الفمسطينية كالتي خضعت لحكـ اإلدارة المصرية كاألردنية كذلؾ 
 لي:عمى النحك التا

 المصرية عمى قطاع غزة. اإلدارةزمف اإلدارؼ القضاء أكال : 

 الحكـ األردني لمضفة الغربية. زمفاإلدارؼ القضاء ثانيا : 

 المصرية عمى قطاع غزة. اإلدارةزمن اإلداري القضاء أوال : 

منفصبل  تماما  ـ أصبح قطاع غزة جزءا  1948اب سنة بعد إعبلف بريطانيا إنياء االنتد
، كدخل التاريخية نكاحي السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية عف بقية أجزاء فمسطيفمف ال

 قرار جامعة الدكؿ العربية مف الناحية الفعمية إلى أف صدر المصرية اإلدارةحكـ قطاع غزة تحت 
 .(1)كالذ أقر بكصاية مصر عمى قطاع غزة ـ1951بمكجب مؤتمر أريحا في عاـ 

( 227كات المصرية قطاع غزة أصدر كزير الحربية المصرية األمر رقـ )كبعد دخكؿ الق
ـ القاضي بتعييف حاكـ إدارؼ عاـ لممناطق الخاضعة لرقابة القكات 1948سبتمبر لعاـ  8بتاريخ 

كأناط بو ممارسات العديد مف الصبلحيات كالسمطات، كقد  ،المصرية في فمسطيف )قطاع غزة(
القضائية( كبداية -التنفيذية -)التشريعية :ة في السمطات الثبلثكاف لو سمطات كصبلحيات كاسع

ـ، أبقى بمكجبو عمى 1948يكنيك لسنة  1( بتاريخ 6أصدر الحاكـ العاـ المصرؼ األمر رقـ )
االنتداب زمف سرياف جميع التشريعات كالقكانيف التي كاف معمكال  بيا في فمسطيف خبلؿ 

 .(2)البريطاني

                                                           
 .415د. فتحي الكحيدؼ، التطكرات الدستكرية في فمسطيف مع شرح المبادغ الدستكرية العامة، مرجع سابق، ص (1)
 .77ص أ. محمكد أبك صكؼ، الفصل بيف السمطات كاستقبلؿ القضاء في فمسطيف، مرجع سابق (2)
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ـ 1955( لسنة 255ـ تـ إصدار القانكف األساسي رقـ )1955مايك لسنة  11بتاريخ 
-31المتعمقة بالسمطة القضائية كتشكيل المحاكـ، كبيف المكاد مف ) األحكاـكالذؼ بيف القكاعد ك 

 إجراءاتكيفية بيف ك ، ( مف ىذا القانكف أف السمطة القضائية مستقمة عف باقي السمطات38
نبيف تشكيل المحكمة العميا ك ـ ذلؾ بقانكف، كما نتناكؿ كغزؿ القضاة، كما أكجب أف يتالتعييف 

 .(1)الطعكف المقدمة في القرارات اإلدارية كالتي أىميااختصاصاتيا 

ـ، كلقد 1962ـ صدر النظاـ الدستكرؼ لقطاع غزة لعاـ 1962مارس لعاـ  5بتاريخ ك 
كفقا  المحاكـ األخرػ ك ( منو عمى أف "السمطة القضائية تتكالىا المحكمة العميا 17نصت المادة )

، كما كقد تناكؿ ىذا النظاـ "لؤلحكاـ التي ينص عمييا ىذا النظاـ الدستكرؼ كالقكانيف األخرػ 
( كأكد 60-51الخاصة بالسمطة القضائية في الفصل الرابع مف خبلؿ المكاد ) األحكاـالدستكرؼ 

 .(2)ـ1955( لسنة 255) رقـ األساسيعمى الصبلحيات المناطة بالمحكمة العميا بمكجب القانكف 

ـ عمى أف القضاة مستقمكف كال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير 1962نص دستكر سنة ك 
، كجعل "تعييف القضاة (3)القانكف، كال يجكز ألية سمطة التدخل في القضايا أك في شئكف العدالة
 .(4)كنقميـ كعدـ قابميتيـ لمعزؿ يككف بالكيفية كالشركط التي يقررىا القانكف"

نصت المصرية بعض الصبلحيات الجديدة لمحكمة العدؿ العميا حيث  اإلدارةكلقد أدخمت 
( مف القانكف 36، حيث نصت المادة)(5)سمطتيا عمى إلغاء القرارات اإلدارية بصكرة كاضحة عمى

ـ 1962( مف اإلعبلف الدستكرؼ لقطاع غزة لسنة 58ـ كالمادة )1955لقطاع غزة لسنة  األساسي
ع مراعاة أحكاـ أؼ قانكف بشأف اختصاص المحكمة العميا تختص ىذه المحكمة عمى أنو "م

بالنظر في إلغاء القرارات اإلدارية متى كاف مرجع الطعف فييا عدـ االختصاص أك كجكد عيب 
في الشكل أك مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا أك االنحراؼ في 

 .(6)كمو عمى الكجو المبيف في القانكف"استعماؿ السمطة كذلؾ 

                                                           
أ. دمحم عصاـ عيسى، مكقع النظاـ السياسي الفمسطيني مف النظـ النيابية في العالـ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، نابمس،  (1)

 .11ـ، ص1111
 .91د. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (2)
 ـ.1961النظاـ الدستكرؼ لسنة ( مف 51انظر المادة ) (3)
 ـ.1961( مف النظاـ الدستكرؼ لسنة 55انظر المادة ) (4)
 .116د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص (5)
 ـ.1961تكرؼ لقطاع غزة لسنة ( مف اإلعبلف الدس58، المادة )1955( مف القانكف األساسي  لقطاع غزة لسنة 36انظر المادة ) (6)
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القكانيف كالمبادغ العامة  غزة أبقت عمى المصرية لقطاع اإلدارةحكـ خبلؿ  :ويتبين لنا
البريطاني، مع بعض التعديبلت، فيما بقيت محكمة العدؿ  االنتدابزمف القضاء في كما كاف 

رية مصر العربية أنيا البكابة جميك  كتعتبرالعميا المختصة بالنظر في المنازعات اإلدارية، 
احل في مكازنة طبيعة القضاء لفمسطيني في المر  دكرىا إيجابيا   كالتي بقى غزة  ة لقطاعاألساسي
نيج القضاء السابق دكف إحداث تغيرات جكىرية، كفي عيد إدارتيا  كاستمرت عمى السابقة،

حيث حافظت عمى  صريةالم اإلدارةمحمكد مف  تصرؼكىذا  ،حافظت عمى اليكية الفمسطينية
كاقتصر اختصاص محكمة العدؿ العميا في زمف الحكـ المصرؼ  ،الشخصية الفمسطينيةك اليكية 

عمى قضاء اإللغاء دكف قضاء التعكيض، كما بقيت منازعات العقد اإلدارؼ مف اختصاص 
 .1المحاكـ المدنية

 الحكم األردني لمضفة الغربية. زمناإلداري القضاء ثانيا : 

ـ أصبحت الضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية تحت الحكـ 1948رب عاـ بعد ح 
المدنية األردنية الحكـ المدني لمضفة الغربية  اإلدارةـ ثـ أعادت 1949عاـ في  العسكرؼ األردني
تـ تكحيد الضفتيف الغربية كالشرفية  1950العامة في فمسطيف، كفي عاـ  اإلدارةبمكجب قانكف 

كما تـ التأكيد عمى استمرار سرياف القكانيف التي كانت سارية المفعكؿ في  ،يا  لنير األردف رسم
 .(2)الضفة في فترة االنتداب البريطاني لحيف استبداليا بقكانيف أردنية

، 1951( لسنة 71صدر قانكف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ ) 30/05/1951بتاريخ  
( "تنظر محكمة التمييز 3المادة ) طيني. كما نصتالذؼ بمكجبو ألغى العمل بقانكف المحاكـ الفمس

صبلحية سماع كفصل المسائل التي ليست قضايا أك محاكمات  -بصفتيا محكمة عدؿ عميا: أ
جرد عرائض كاستدعاء خارجة عف صبلحية أية محكمة أخرػ مما تستدعي الضركرة فصمو مبل 

اإلفراج عف األشخاص  إلقامة قسطاس العدؿ، كالطمبات التي تنطكؼ عمى إصدار أكامر
كمكظفي الحككمة بشأف  ،المكقكفيف بكجو غير مشركع كاألكامر التي تصدر إلى الييئات العامة

صبلحية إبطاؿ  -كاجبات العمكمية كتكميفيـ بأعماؿ معينة أك االمتناع عف القياـ بيا. بالالقياـ ب
 .(3)عمى المتضرر" لقانكف بناء  أؼ إجراء أك رأؼ صدر بمكجب نظاـ يخالف الدستكر أك ا

                                                           
 .91د. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي اماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص 1
 .41د. عبد الناصر أبك سميدانة، القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص  (2)
 ـ.1951( لسنة 71( مف قانكف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ )3نصت المادة ) (3)
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ل شكت  عمى أف " ـ1952( مف قانكف تشكيل المحاكـ النظامية لعاـ 9كتنص المادة )
محكمة التمييز في عماف مف رئيسيف كعدد مف القضاة، يحدد عددىـ بقدر الحاجة كتنعقد بصفتيا 
 محكمة تمييز كمحكمة عدؿ عميا مف رئيس كأربعة قضاة عمى األقل إال في القضايا الصمحية

مة االستئناؼ فتنعقد مف رئيس كقاضييف عمى األقل، كتنعقد بكامل ىيئتيا في حالة إصرار محك
 عمى حكميا المنقكض".

كسنتحدث عنيا بصفتيا محكمة عدؿ عميا أك كما  ،تنعقد محكمة التمييز بعدة صفات 
ية النظر ق عمييا بمكجب تشكيل المحاكـ األردني محكمة العدؿ العميا، لممارسة مياـ كصبلحميط

 .(1)في بعض الدعاكػ المحددة بمقتضي القانكف عمى كجو الحصر

ـ، كنص عمى أف "ت عييف أنكاع المحاكـ كدرجاتيا 1952ثـ صدر الدستكر األردني لسنة 
أف ينص ىذا القانكف عمى إنشاء  ككيفية إدارتيا بقانكف خاص عمى ،ياكأقساميا كاختصاصات

 .(2)ر لـ ينص عمى صبلحيات محكمة العدؿ العمياف الدستك فإكبذلؾ  ،محكمة عدؿ عميا"

 ـ1952( لسنة 26رقـ )األردنية كقد صدر بعد ذلؾ قانكف تشكيل المحاكـ النظامية 
ت سبيل الحصر،  ىصبلحيات محكمة العدؿ العميا عم 3( فقرة 10كحددت المادة ) حيث نص 

 التالية:في األمكر  (3)أف تنظر محكمة التمييز بصفتيا محكمة عدؿ عميا عمى

 الطعكف الخاصة بانتخاب المجالس البمدية كالمحمية كاإلدارية. -أ 
 المنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد المستحقة لممكظفيف العمكمييف ككرثتيـ. -ب 
الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بالطعف بالقرارات اإلدارية النيائية الصادرة بالتعييف  -ج 

 سنكية.في الكظائف العامة أك بمنح الزيادات ال
 ف العمكميكف بإلغاء القرارات النيائية لمسمطات التأديبية.الطمبات التي يقدميا المكظفك  -د 
 (4).اإلداريةالطمبات التي يقدميا األفراد كالييئات العامة بإلغاء القرارات  -ق 
صادر بمكجب نظاـ مخالف لمدستكر أك القانكف بناء  عمى شككػ  إجراءبطاؿ أؼ إ -ك 

 المتضرر.
                                                           

 .68د. رائد صالح قنديل، الرقابة عمي دستكرية القكانيف، مرجع سابق، ص (1)
 ـ.1951( مف الدستكر األردني لسنة 111انظر المادة ) (2)
 .41في فمسطيف، مرجع سابق صاإلدارؼ د. عبد الناصر أبك سميدانة، القضاء  (3)
ف مرجع الطعف فييا عدـ االختصاص أك مخالفة القكانيف أك األنظمة أك كيشترط في جميع الطمبات الكاردة في البنكد السابقة أ يكك  (4)

في تطبيقيا أك إساءة استعماؿ السمطة كيعتبر في حكـ القرارات اإلدارية رفض السمطة اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار الخطأ 
 .43في فمسطيف، مرجع سابق، صاإلدارؼ ة، القضاء د. عبد الناصر أبك سميدانكاف مف الكاجب اتخاذه كفقا  لمقكانيف كاألنظمة، 
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تنطكؼ عمى إصدار أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير الطمبات التي  -ز 
 مشركع.

أما بخصكص السمطة القضائية فيي ميمتيا تنظيـ القضاء، كلقد تـ معالجة أحكاميا في 
، كأىـ ما يقع عمى عاتق السمطة ـ1952( مف الدستكر األردني لعاـ 110( كحتى )97المكاد مف)

 ،استقبللية القضاء في عمميـ، كتكضيح أنكاع المحاكـ لتأكيد عمىية ىك تعييف القضاة، كاالقضائ
 .(1)كالتأكيد عمي حفاظ حقكؽ الطكائف الصغيرة في الببلد ،كدرجات التقاضي

إال أف محكمة العدؿ العميا في الضفة الغربية اعتبرت أف اختصاصيا بمنازعات مرتبات 
 .(2)لممكظفيف العمكمييف ىي ضمف القضاء الكامل التقاعد

ـ المطبق في الضفة الغربية لـ يذكر 1952الدستكر األردني لعاـ  أف :ويتضح لنا 
كاندماج المجتمع  ،فمسطيف في تشريعو، كبالتالي فإنو عمل عمى طمس اليكية الفمسطينية

المصرية لقطاع غزة، فيما طبق الدستكر األردني في  اإلدارةبخبلؼ  األردنيبالمجتمع  الفمسطيني
فة الغربية، في حيف جعل اختصاصات محكمة التمييز بمقتضي القانكف كحدد فترة حكـ الض

، كىي قاصرة عمى دعاكػ إلغاء القرارات اإلدارية كدعاكػ اختصاصاتيا عمى سبيل الحصر
ككذلؾ العقكد اإلدارؼ فيي مازالت أما منازعات التعكيض عف أعماؿ السمطة اإلدارية  .(3)التسكية

 .(4)ضمف القضاء المدني

  

                                                           
 .17دمحم عصاـ عيسى، مرجع سابق، ص (1)
قضت محكمة العدؿ العميا بالضفة الغربية بأف "قضاء محكمة العدؿ العميا في المنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد ىك قضاء كامل  (2)

يقتصر عمى إلغاء القرار المخالف لمقانكف، بل حقيا أف ترتب عمى الكضع ال مجرد قضاء إلغاء، كليذا فإف حق محكمة العدؿ العميا ال 
ق، غير القانكني جميع نتائجو القانكنية بما في ذلؾ تعديل القرارات المعيبة كاستبداليا بغيرىا". مشار إليو عند د. ىاني غانـ، مرجع ساب

 .116ص
عات ضد القرارات كاإلجراءات اإلدارية الماسة أك الضارة بمركزىـ القانكني، منازعات المكظفيف أك ما يسمى بقضايا التسكية في المناز  (3)

بناء  عمى قانكف المكظفيف كيجب التفرؽ بيف منازعات اإلبطاؿ أك اإللغاء كبيف منازعات القضاء، كلمزيد مف اإليضاح حكؿ ىذا 
ـ، 1115ؿ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، ، الكتاب األك 1المكضكع راجع، د. دمحم رفعت عبد الكىاب، القضاء اإلدارؼ، ط

 .378ص
 .91د. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أما القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (4)
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 الصييونياالحتالل زمن : الفرع الرابع

ـ، كبذلؾ انتياء فترة الحكـ العربي، 1967احتمت إسرائيل كامل فمسطيف التاريخية عاـ  
  لمضفة الغربية كقطاع غزة.

كاحتبلؿ القكات اإلسرائيمية لكامل األراضي الفمسطينية في عاـ فكر انتياء الحرب  
يسمى بقائد المنطقة العسكرية، كأصدر القائد العسكرؼ  كزير الدفاع اإلسرائيمي ما ـ، عيف1967

كالحكـ كالتعييف عمى جميع  اإلدارةك  ية تقمد بمكجبيا صبلحيات التشريعمناشير عسكر  ةثبلث
أراضي فمسطيف، كىذه الصبلحيات تمارس مف قبل مف يعينو أك ينيبو عنو، كبالتالي أصبح القائد 

كافة السمطات التنفيذية كالتشريعية كيضع يده عمى  العسكرؼ ىك الحاكـ الذؼ يجمع بيف يديو
السمطة القضائية، حيث قاـ قائد المنطقة المعيف بإصدار مناشير عسكرية خكؿ نفسو بمكجبيا 

 .(1)كافة الصبلحيات في المنطقة

جكىرية عمى الجياز القضائي في قطاع غزة  أحدث االحتبلؿ اإلسرائيمي تغيرات  كقد  
(، فقد بات الحاكـ 2إصدار الحاكـ العسكرؼ اإلسرائيمي المنشكر رقـ ) كالضفة الغربية، بعد

، كقد أصبح الضابط (2)( مف ىذا المنشكر يتكلى الصبلحيات القضائية2العسكرؼ بمكجب الفقرة )
المسئكؿ عف القضاء ىك األكثر نفكذا  فيما يتعمق بالمحاكـ، كقد آلت إليو جميع الصبلحيات 

كالتي كانت في قطاع غزة لمحاكـ  .(3)لقانكف األردني يخكليا لكزير العدؿف ااكاالمتيازات التي ك
 اإلدارؼ المصرؼ 

ككاف لؤلكامر العسكرية الصادرة عف السمطات العسكرية اإلسرائيمية أثر جكىرؼ عمى  
الضفة الغربية صدر األمر العسكرؼ ففي النظاـ القضائي في كل مف الضفة الغربية كقطاع غزة، 

( بشأف استقبلؿ القضاء، كقد 2د ؿ بشكل كبير عمى القانكف األردني رقـ )، كالذؼ ع  (4)(310رقـ )
: )الشخص كاف مف شأف ىذه التعديبلت نقل الصبلحيات التي كانت منكطة بكزير العدؿ إلى

                                                           
ـ كمدػ فاعميتو، رسالة ماجستير، معيد 1111كحتى  1116أ. إياد البرديني، المجمس التشريعي الفمسطيني في الفترة ما بيف عاـ  (1)
 .11ـ، ص1111/1111بحكث كالدراسات العربية، القاىرة، ال
ـ حيث نصت عمى "أف القكانيف التي 18/16/1967( بشأف أنظمة السمطة كالقضاء الصادر في 1( مف منشكر رقـ )1راجع الفقرة ) (2)

نشكر أك أؼ منشكر أك أمر ـ تظل نافذة المفعكؿ بالقدر الذؼ ال تتعارض في ىذا الم16/16/1967كانت قائمة في المنطقة بتاريخ 
( الصادر في 1يصدر مف قبمو، كبالتغيرات الناجمة عف إنشاء حكـ جيش الدفاع اإلسرائيمي في المنطقة"، المنشكر العسكرؼ رقـ )

 ـ.18/16/1967
 .89أ. محمكد أبك صكؼ، مرجع سابق، ص (3)
 ـ.1969( لسنة 311انظر األمر العسكرؼ رقـ ) (4)
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كالذؼ عر فتو الديباجة بأنو " كل مف يعينو القائد العسكرؼ ألغراض ىذا األمر"  المسئكؿ(،
كل بمكجب القانكف بمجنة يعينيا قائد المنطقة، باإلضافة إلى اس تبداؿ المجمس القضائي الذؼ ش 

إلى نقل الصبلحيات التأديبية التي كاف يمارسيا  ما تككف مف أفراد عسكرييف، إضافة   كعادة  
 .(1)المجمس القضائي، إلى محكة خاصة يعينيا قائد المنطقة

ـ بشأف إنشاء 1967( لسنة 172)األمر رقـ  قائد المنطقة أصدرـ 1967كفي العاـ  
لجاف االعتراض اإلسرائيمية، كالتي خكلت صبلحية النظر في االعتراضات المقدمة عمى القرارات 
الصادرة بمكجب أحد األكامر المدرجة في ذيل ىذا األمر، أك النظر في كل مكضكع آخر يخكليا 

 .(2)قائد المنطقة بمكجب أمر بالنظر فيو

حتبلؿ اإلسرائيمية لمحكمة التمييز باعتبارىا محكمة نقض كمحكمة أدػ إلغاء سمطات اال 
عميا عمى صعيد األراضي الفمسطينية إلى تجريد كحرماف الفمسطينييف مف إمكانية االنتفاع مف 

كا بديبل  قضائيا  عف محكمة التمييز سكػ المجكء إلى المحكمة ر خدمات ىذه المحكمة، كمف ثـ لـ ي
ما أجازت الحككمة اإلسرائيمية مف مستشارىا القضائي مد الكالية اإلقميمية العميا اإلسرائيمية، في

لمقضاء اإلسرائيمي ليشمل األراضي الفمسطينية المحتمة عمى الرغـ مف عدـ مشركعية ذلؾ كدكر 
جازت أالمحكمة العميا اإلسرائيمية يقتصر عمى صبلحية النظر في بعض القضايا األمنية التي 

 .(3)لمسكاف بحق االعتراض عمى القرارات الصادرة بشأنيا أماـ المحكمةاألكامر العسكرية 

ـ، بينما في 22/12/1982استمر الحكـ العسكرؼ اإلسرائيمي لمضفة الغربية حتى تاريخ  
لقكات الجيش اإلسرائيمي عف  ـ، حيث أعمف القائد العاـ24/11/1983قطاع غزة حتى تاريخ 

ا إدارة شؤكف مكاطني الضفة الغربية كمحافظات قطاع غزة، إدارة مدنية إسرائيمية ميمتي إنشاء
 (4)ـ1981( لسنة 947المدنية في الضفة الغربية بمكجب األمر رقـ ) اإلدارةحيث شكمت 

                                                           
 .89مرجع سابق، ص  أ. محمكد أبك صكؼ، (1)
ضباط عسكرييف يرأسيا ضابط حقكقي، أك ضابط برتبة عسكرية عميا، حيث تختص ىذه المجاف  ةكتتألف ىذه المجاف عادة مف ثبلث (2)

 بممارسة ميمة االستئناؼ عمى ما يتقدـ بو سكاف األراضي الفمسطينية المحتمة مف طعكف بمكاجية بعض األكامر الصادرة عف قادة 
، د. رائد صالح قنديل، 91محتمة، كأشار الييا د. شريف بعمكشة، مرجع سابق صحتبلؿ اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية القكات اال

 74مرجع سابق ص
 .75-74د. رائد صالح قنديل، الرقابة عمى دستكرية القكانيف، مرجع سابق، ص (3)
 .57، ص51، العدد 11/11/1981ضفة الغربية( بتاريخ ال –كاألكامر كالتعينات )االحتبلؿ اإلسرائيمي  المناشير (4)
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، في حيف (1)بخصكص إقامة إدارة مدنية، الصادر عف قكات الجيش اإلسرائيمي في المنطقة
 ـ.1981( لسنة 725شكمت في منطقة غزة بمكجب األمر رقـ )

أما عمى الصعيد القانكني، عمدت إدارة االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى استبداؿ أك إلغاء  
القكانيف السارية في كل مف الضفة كقطاع غزة بصكرة غير مباشرة، كذلؾ عف طريق تغيير 
لة ليذه  مضمكف ىذه القكانيف كمحتكاىا مف خبلؿ إصدار المئات مف األكامر العسكرية المعد 

قائد كالتي أدت بصكرة غير مباشرة إلى استبداليا، ككانت التشريعات التي يصدرىا التشريعات 
ة، تكازؼ قكانيف الكنيست داخل إسرائيل، كىذا ما تبنتو قرارات لجاف المنطقة تعتبر تشريعات رئيس

 .(2)كما أكدت عميو محكمة العدؿ العميا ،االعتراض العسكرية اإلسرائيمية

ائيمي عمى تعقيد الكضع القانكني في األراضي العربية المحتمة، كقد عمل االحتبلؿ اإلسر  
 :(3)كذلؾ مف خبلؿ

تطبيق النظاـ القانكني اإلسرائيمي، إذ قامت قكات االحتبلؿ بتطبيق القانكف اإلسرائيمي  -1
عمى المستكطنات كالمستكطنيف اإلسرائيمييف في األراضي المحتمة، كمنعت المحاكـ 

، كمف تطبيق القكانيف طرفا  فييا لقضايا التي يككف اإلسرائيميكف الفمسطينية مف النظر في ا
 السارية في الضفة الغربية عمييـ.

التأثر في النظاـ القانكني لمضفة الغربية كقطاع غزة، حيث أدخمت القكات العسكرية  -2
اإلسرائيمية الكثير مف التعديبلت عمى النظاـ القانكني في الضفة كقطاع غزة، مف خبلؿ 

 .ا  عسكري ا  أمر  1400أكثر مف إصدار 
مف صبلحيات المحاكـ كالتي أدت إلى سمب الكثير تشكل محاكـ عسكرية إسرائيمية  -3

 الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة.
طبقت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي القكانيف اإلسرائيمية في الجزء المحتل مف القدس سنة  -4

 ـ.1967

 (1)سخر جيكده عمى إصدار القكانيف التي تحقق أىدافو االحتبلؿ اإلسرائيمي :أنويتضح 
كتطمعاتو لخدمة كيانو الغاصب، دكف تحقيق أؼ مصمحة لمفمسطينييف، كأفرغ القضاء مف محتكاه 

                                                           
 .5651، ص 51العدد  17/11/1981قطاع غزة( بتاريخ  –المناشير كاألكامر كالتعينات: )االحتبلؿ اإلسرائيمي  (1)
مج التشريعات( نشرة المراحل االنتقالية لنقل السمطات كاصبلحيات كتغيير المسميات كأثرىا عمى التشريعات السارية: )لغايات عممية د (2)

 .16، ص 1118جامعة بيرزيت، كحدة بنؾ المعمكمات القانكنية، فمسطيف، 
 .16المراحل االنتقالية لنقل السمطات كالصبلحيات كتغيير المسميات، كأثرىا عمى التشريعات السارية، مرجع سابق، ص (3)
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 الحقيقي، كطمس اليكية الفمسطينية، كأف غالب المنشكرات كاألكامر العسكرية كانت تصدر مخالفة  
ف القائميف إإف النظاـ القضائي خضع لمقيادة العسكرية، كليذا ف القانكنية، األعراؼلكافة الدساتير ك 

عادييف كغيرىـ دكف حصانة قضائية، كفي ىذه الفترة، ما زاؿ  عمى القضاء يصبحكف مكظفيف
ـ كلـ تعرؼ النظاـ المزدكج، كفي ىذه اإلدارؼ قضاء  مكحدا  حيث أف إسرائيل تسير عمى ىذا النظا

 ف التعكيض.الفترة بقيت قضاء اإللغاء دك 

  

                                                                                                                                                                       
أمرا  عسكريا  في قطاع غزة، بينما أصدر  1181سرائيمي ما يقارب بمغ عدد األكامر العسكرية التي أصدرتيا قيادة قكت االحتبلؿ اإل (1)

( كأطمق عميو اسـ "أمر بشأف تحديد الصبلحية اإلقميمية 39أمرا  عسكريا في الضفة الغربية، ككذلؾ أصدر األمر ) 1311ما يقارب 
لمحاكـ العسكرية كالصادرة عف القائد العسكرؼ ( الخاص بالتكسع بإنشاء ا3ـ، كاألمر رقـ )1967لممحاكـ" منطقة الضفة الغربية لسنة 

 لقطاع غزة.
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 المطمب الثاني

 السمطة الوطنية الفمسطينية زمنفي اإلداري القضاء 

  تمييد وتقسيم:

بعد اندحار االحتبلؿ الصييكني عف أراضي السمطة الكطنية كالتي كانت نتيجة مباشرة  
التفاقية السبلـ ما بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاالحتبلؿ اإلسرائيمي مر القضاء اإلدارؼ 

حتى صدكر القانكف األساسي  ـ 1994مرحمتيف مختمفيف، أما المرحمة األكلى كىي منذ عاـ ب
ـ كالتي لـ يتغير فييا 2016كحتى عاـ ـ كما طرأ عميو مف تعديبلت 2003الفمسطيني سنة 

طبيعة النظاـ القضائي في فمسطيف عما كاف في زمف الحكـ العربي، كأما المرحمة الثانية ظيرت 
ـ كعمى كجو الخصكص مع بدء سرياف قانكف الفصل في المنازعات 2016مارس مع بدء شير 
ـ، كبناء  عمى ما سبق نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف عمى النحك 2016( لسنة 3اإلدارية رقـ )

 التالي:

 .كفقا  ألحكاـ القانكف األساسيالقضاء اإلدارؼ الفرع األكؿ: 

 .ةلفصل في المنازعات اإلداريالقضاء اإلدارؼ في ظل قانكف االفرع الثاني: 

 وفقا  ألحاكم القانون األساسيالقضاء اإلداري : الفرع األول

ـ، المكقع بيف منظمة التحرير 1993سبتمبر  13بعد )اتفاؽ إعبلف المبادغ( بتاريخ  
كىي السمطة الشرعية في  ،عكدة السمطة الكطنية الفمسطينيةك الفمسطينية كاالحتبلؿ اإلسرائيمي، 

ـ أصدر رئيس 1994مايك  20بتاريخ ، ك غزة كبعض مف أجزاء الضفة الغربيةحاء قطاع معظـ أن
)الرئيس الراحل ياسر  :مسمطة الفمسطينيةا  لمنظمة التحرير الفمسطينية، كالذؼ أصبح رئيس

عمى استمرار العمل بالقكانيف كاألنظمة  ينص، الذؼ (1)ـ1994( لسنة 1عرفات( القرار رقـ )
ـ في األراضي الفمسطينية، كىذا 05/06/1967نت سارية المفعكؿ قبل تاريخ كاألكامر التي كا

 بدكره ألغى األكامر العسكرية اإلسرائيمية في قطاع غزة كالضفة الغربية.
                                                           

 ـ، منشكر في العدد األكؿ مف الكقائع الفمسطينية. "1994( لسنة 1انظر القرار رقـ ) (1)
ـ في األراضي الفمسطينية الضفة 15/16/1967يستمر العمل بالقكانيف كاألنظمة كاألكامر التي كانت سارية المفعكؿ قبل تاريخ  -1

 ة كقطاع غزة حتى يتـ تكحيدىا.الغربي
 تستمر المحاكـ النظامية كالشرعية كالطائفية عمى اختبلؼ درجاتيا في مزاكلة أعماليا طبقا  لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ فييا.   -1

 قكانييف. يستمر السادة القضاة النظاميكف كالشرعيكف كأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعماليـ كل في دائرة اختصاصو كفقا  لم -3

 يسرؼ ىذا القرار اعتبارا  مف تاريخو كيبمغ مف يمـز لتنفيذه كينشر في الجريدة الرسمية. -4



                                                     

30 

 

مى كنظرا  ألف السمطة الفمسطينية عندما عادت إلى أرض الكطف لـ تكف ليا سيطرة إال ع 
( لسنة 2الرئيس الراحل ياسر عرفات القرار رقـ )ا، فقد أصدر أجزاء مف قطاع غزة كمدينة أريح

ة العميا بغزة لتشمل قطاع غزة كأريحا لسد مـ بشأف مد كالية المحك13/11/1994ـ بتاريخ 1994
تحت سيطرة االحتبلؿ ذاتو ، ألف محكة استئناؼ راـ هللا الذؼ كانت في الكقت (1)الفراغ القانكني

أريحا الخاضعة حسب اتفاقية السبلـ لسيطرة السمطة  اإلسرائيمي ليست صاحبة كالية عمى مدينة
( مف القانكف 8الكطنية الفمسطينية، كأناط بالمحكمة العميا الصبلحية المنصكص عمييا في المادة )

كطمب منيا في ىذه الحالة تطبيق التشريعات السارية  ،ـ لمحكمة االستئناؼ1952لسنة  26رقـ 
 .(2)المفعكؿ في الضفة الغربية

( لسنة 1ـ أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات القرار رقـ )07/01/1995ريخ بتاك  
ـ إلغاء القيكد الكاردة عمى صبلحيات محكمة العدؿ العميا، كقد نص القرار عمى إلغاء 1995

ـ المعمكؿ بو في قطاع 1926( لسنة 30المادتيف الثالثة كالرابعة مف قانكف دعاكػ الحككمة رقـ )
ـ 1958( لسنة 5ة كالسادسة كالسابعة مف قانكف دعاكػ الحككمة رقـ )غزة، كالمكاد الخامس

 .(3)المعمكؿ بو في الضفة الغربية

كبعد إلغاء المكاد سابقة الذكر أصبحت محكمة العدؿ العميا صاحبة الكالية لمفصل في  
المسائل التي لـ تدخل في اختصاصيا مف قبل، كخاصة فيما يتعمق بكضع الدكلة يدىا عمى 

صبلحية المحكمة حيث أصبح  ىغى القرار السابق بعض القيكد الكاردة عمكاؿ المنقكلة، كما أل  األم
 .(4)باإلمكاف مقاضاة الدكلة دكف الحصكؿ عمى مكافقة خطية مف الحككمة

( لسنة 5ـ تـ إصدار قانكف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ )12/05/2001بتاريخ  
كالتي شممت محكمة العدؿ العميا المختصة  ،النظامية ، كالذؼ تناكؿ تشكيل المحاكـ(5)ـ2001

 دؿ عميا.نازعات اإلدارية بصفتيا عبالنظر في الم

                                                           
 ـ، منشكر في العدد األكؿ مف الكقائع الفمسطينية.1994( لسنة 1انظر القرار رقـ ) (1)
 .57-56د. عبد الناصر أبك سميدانة، القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص  (2)
 ـ الصادر عف الرئيس الراحل ياسر عرفات.1994( لسنة 1ظر القرار رقـ )ان (3)
ككانت المكاد مف القانكنييف السابقيف تمنع المحاكـ مف النظر في المسائل المتعمقة برد أؼ ماؿ أك عطل أك ضرر بشأف عقد ع قد  (4)

أمكاؿ غير منقكلة أك ردىا أك دفع تعكيض بقيمتيا دكف  بكجو مشركع بالنيابة عف الحككمة أك أية دائرة مف دكائرىا أك كضع اليد عمى
الحصكؿ عمى مكافقة الحككمة المسبقة مشار إليو عند د. عبد الناصر أبك سميدانة، الخصكمة اإلدارية كمستقبل القضاء اإلدارؼ في 

 .56ـ، ص1119فمسطيف، رسالة دكتكراه، جامعة عيف شمس، كمية الحقكؽ، 
 .38ع الفمسطينية، العدد منشكر في مجمة الكقائ (5)
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يجكز بقانكف الفمسطيني عمى أنو " المعدؿ األساسي( مف القانكف 102فيما نصت المادة ) 
اختصاصاتيا إنشاء محاكـ إدارية لمنظر في المنازعات اإلدارية كالدعاكػ التأديبية، كيحدد القانكف 

. كما نصت المادة مف نفس القانكف عمى "تتكلى (1)"التي تتبع أماميا جراءاتاإل، ك األخرػ 
كل المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية ما لـ تكف داخمة في  المحكمة العميا مؤقتا  

 .(2)اختصاص جية قضائية أخرػ كفقا  لمقكانيف النافذة"

لى السعي إلنشاء محاكـ إدارية مستقمة إق تظير ميكؿ المشرع الدستكرؼ لما سب كاستنادا   
مف النصكص المشار إلييا، فمقد كانت المحكمة العميا في  عف المحاكـ العادية، حيث ظير جميا  

ـ كالدساتير البلحقة ىي محكمة في إطار المحاكـ النظامية العادية كلك 1922ظل مرسكـ دستكر 
لما نص عمى إنشاء محاكـ  راد أف يبقي الكضع عمى ما ىك عميو سابقا  أف المشرع الدستكرؼ أ

 .(3)كأككل مياميا إلى المحكمة العميا بصفة مؤقتو ، كمحاكـ تأديبيةإدارية

 القضاء اإلداري في ظل قانون الفصل في المنازعات اإلدارية: الفرع الثاني

لسابقة التي سعى فييا المشرع بعد المراحل التي أكردناىا بشكل مبسط مف الحقب الزمنية ا
مف  (4)(102الفمسطيني إلقرار قانكف المنازعات اإلدارية، كاستند المشرع الفمسطيني لنص المادة )

كحينيا انتقل المشرع نقمة نكعية  ،لتشكيل المحكمة اإلدارية )المعدؿ( الفمسطيني األساسيالقانكف 
، (5)ـ2016( لسنة 3قانكف رقـ ) دركصفي طبيعة النظاـ القضائي في الخصكمة اإلدارية، 

بق ىذا القانكف في قطاع غزة، فيما بقيت األمكر عمى حاليا لمفصل في المنازعات اإلدارية، كط  
 بيف شطرؼ الكطف. السياسي كىذا نتيجة االنقساـ ،في الضفة الغربية

لسنة  (3( الفقرة األكلى مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )2كبينت المادة )
 ةتككف تبعيتيا لمقضاء األعمى، كتتألف المحكمة مف ثبلث إداريةعمى تشكيل محكمة  (6)ـ2016

                                                           
 ( مف القانكف األساسي الفمسطيني.111انظر المادة ) (1)
 ( مف القانكف األساسي الفمسطيني.114انظر المادة ) (2)
 .19د. ىاني غانـ، الكسيط في القانكف اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
شاء محاكـ إدارية لمنظر في المنازعات اإلدارية كالدعاكػ يجكز بقانكف إن ( مف القانكف األساسي الفمسطيني "111انظر المادة ) (4)

 .التي تتبع أماميا اإلجراءاتالتأديبية، كيحدد القانكف اختصاصاتيا األخرػ، ك 
 ـ لمفصل في المنازعات اإلدارية المنشكر في الكقائع الفمسطينية.1116( لسنة 3انظر قانكف رقـ ) (5)
تنشأ بمكجب أحكاـ ىذا  -1فصل في المنازعات اإلدارية المنشكر في الكقائع الفمسطينية. ـ لم1116( لسنة 3أنظر قانكف رقـ ) (6)

تؤلف المحكمة اإلدارية مف عدد مف القضاة  -2القانكف محكمة ت سمى )المحكمة اإلدارية( تخضع إلشراؼ المجمس األعمى لمقضاء. 
تنعقد المحكمة اإلدارية مف ىيئة مؤلفة مف ثبلثة  -3اء النظامي. ينتدبيـ المجمس األغمى لمقضاء مف قضاة محاكـ االستئناؼ في القض

 ( مف ىذا القانكف كطمبات التعكيض المتعمقة بيا.3قضاة كتككف الرئاسة ألقدميـ لمنظر في المنازعات اإلدارية المبينة في المادة رقـ )
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قضاة يتـ انتدابيـ مف مجمس القضاء مف قضاة المحاكـ العادية كتككف الرئاسة ألقدـ قاضي 
 لمنظر في الخصكمة اإلدارية.

عمى درجتيف بخبلؼ  تنظر اإلدارية في فمسطيفلخصكمة كبيف المشرع الفمسطيني أف ا
كالذؼ كانت فيو محكمة العدؿ العميا ىي  ،ـ2001( لسنة 5رقـ ) النظامية قانكف تشكيل المحاكـ

مبدأ قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية  في حيث تبنى المشرع الفمسطينيخر درجة، آأكؿ ك 
تككف محكمة العدؿ ، لتفصل المحكمة اإلدارية في المنازعات اإلدارية، ك (1)درجتيف عمىالتقاضي 

 .(2)العميا محكمة استئناؼ

كالتي تضـ فييا  :اختصاصات المحكمة اإلدارية ذكره السابق كبينت المادة الثالثة مف القانكف 
االستدعاءات التي يقدميا ذك الشأف  –الطعكف االنتخابية )كىي كالتالي قضاء اإللغاء كالتعكيض 

 -عف اتخاذ القرارات اإلدارةامتناع جية  -ائف العمكميةالمنازعات المتعمقة بالكظ -بإلغاء المكائح
مبات ط -منازعات الجنسية -منازعات العقكد اإلدارية -المسائل التي ليست قضايا أك محاكمات 

أية منازعات إدارية لـ يتـ النص عمييا  -التعكيض عف األضرار المتعمقة بالمنازعات اإلدارية 
 (3).(حكاـ القانكف األمكر األخرػ ترفع إلييا بمكجب أ

ع بيف قضاء اإللغاء كالقضاء الكامل الذؼ يضـ القضاء اإلدارؼ جمأف  :وخالصة القول
 التعكيض كمنازعات العقكد اإلدارية.

  

                                                           
ـ كالذؼ ينص عمى "تنظر المنازعات اإلدارية في 1116سنة ( ل3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )1انظر المادة رقـ ) (1)

 محكمة العدؿ العميا. -2المحكمة اإلدارية.  -1فمسطيف عمى درجتيف 
ـ، كالتي نصت عمى أنو "تختص محكمة العدؿ 1116( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )17انظر المادة ) (2)

ترفع إلييا في األحكاـ الصادرة عف المحكمة اإلدارية كتنظر في الطعكف مف الناحتيف المكضكعية  العميا بالنظر في الطعكف التي
 كالقانكنية.

 ـ.1116( مف قانكف الفصل في الفصل في المنازعات اإلدارية لسنة 3انظر المادة ) (3)



                                                     

34 

 

 المبحث الثاني
 طبيعة النظام القضائي في فمسطين

 تمييد وتقسيم:

لى ظيكر فكرة إفي العديد مف دكؿ العالـ  نتشارهاك دارؼ في فرنسا لعب ظيكر القضاء اإل
ف كاف كاقع الحاؿ العممي يحدد تمؾ االنظمة بنظاميف رئيسيف ىما ا  ك  نظمة القضائية،تعدد األ

لى جانب إدارؼ ف كجكد القضاء اإلأؼ أ النظاـ القضائي المكحد كالنظاـ القضائي المزدكج،
كالتزاؿ  ،مزدكجا  اك  ذا كاف مكحدا  إالقضاء العادؼ ىك الذؼ يحدد النظاـ القضائي في بمد ما فيما 

، يجازنظمة بشيء مف اإلكسنتناكؿ ىذه األ تعمل بنظاـ القضاء المزدكج، الكثير مف الدكؿ ال
كنبيف أيضا تقدير النظاـ القضائي الفمسطيني كىل ىك نظاـ مكحد أـ مزدكج كمبررات كل منيما، 

تقدير النظاـ  لذا سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف ندرس في األكؿ النظـ القضائية، كالثاني
 القضائي الفمسطيني:

 .النظـ القضائية: األكؿالمطمب 

 .الفمسطينيالنظاـ القضائي  تقدير: الثانيالمطمب 
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 األول المطمب

 ظم القضائيةالن

األكؿ النظاـ القضائي  الفرعتنقسـ النظـ القضائية إلى نظاميف أساسييف سندرس في 
درس في الفرع الثاني النظاـ القضائي المزدكج كندرس المكحد كنتناكؿ تعريفو كمزاياه كعيكبو، كن

 فيو ماىيتو كأىـ مميزاتو كعيكبو كاالنتقادات التي كردت عمى النظاميف.

 الفرع األكؿ: النظاـ القضائي المكحد )األنجمك سكسكني(

 الفرع الثاني: النظاـ القضائي المزدكج )البلتيني(

 جمو سكسوني(الفرع األول: النظام القضائي الموحد )األن

أف المحاكـ العادية ىي المختصة لمنظر في المنازعات  ػيقصد بالنظاـ القضائي المكحد
ف إكالييئات اإلدارية، ككذلؾ ف اإلدارةالتي تقع بيف األفراد فيما بينيـ كما يقـك منيا بينيـ كبيف 

قضاء بمجرد إلغاء كال تتكقف رقابة ال ،كالفرد اإلدارةز بيف يالقكاعد كالنصكص كالمبادغ ال تمي
 .(1)القرارات اإلدارية بل تمتد إلى إصدار القاضي أكامر كنكاىي ممزمة لئلدارة

خركف أف تكجد في الدكلة جية قضائية كاحدة ىي جية القضاء العادؼ، تتكلي آكيعرفو  
لبمداف ، كمف ااإلدارةيـ كبيف ء ما ينشأ منيا بيف األفراد أـ بينالفصل في كافة أنكاع المنازعات سكا

كبعض الدكؿ العربية كالعراؽ  ،نجمترا كالكاليات المتحدة األمريكيةإالتي أخذت بيذا النظاـ 
 ، كفمسطيف حتى كقت قريب.(2)كالسكداف كاألردف كالسعكدية

 مزايا نظام القضاء الموحدأوال : 

 :(3)يميكالتي فييا ما مجمكعة مف المزايا التي يتصف بيا ىذا القضاء يرػ أنصار ىذا النظاـ 

  

                                                           
ـ، 16،1993يد العالي لمقضاء، المغرب، العدد د. دمحم السفريك، قراءة في تاريخ القضاء اإلدارؼ، مجمة الممحق القضائي، المع (1)

 .111ص
 .56د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، دار المطبكعات الجامعية، سنة اإلصدار غير مكتكبة، اإلسكندرية،  ص (2)
الصغير بعمي، . د. دمحم 69ـ، ص1119د. يكسف حسيف البشير، مبدأ المشركعية كالمنازعة اإلدارية، السكداف، بدكف دار نشر، (3)

، د. شريف بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ 41-41ـ، ص1115الكجيز في المنازعات اإلدارية، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابة، 
 .81القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق ص
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 مبدأ المشروعية كفالة -1
ر بيف األفراد أك اكجكد جية قضائية كاحدة تنظر في جميع المنازعات التي تث

، يؤدؼ إلى التيسير عمى المتقاضيف ألنو يتسـ بالبساطة كيخمك مف اإلدارةبينيـ كبيف 
ر معو مشكمة تنازع االختصاص في حاؿ تعدد الجيات االتعقيد، األمر الذؼ ال تث

 .(1)األحكاـر معو مشكمة تعارض اائية كال تثالقض
 مبدأ المساواة احترام -2

ية كمبدأ المشركعية عمى مبدأ احتراـ مبدأ المساكاة كتتركز فكرة الدكلة القانكن
كاحد، خبلفا  لنظاـ القضاء المزدكج الذؼ  أماـ قاض   اإلدارةقاضى األفراد ك ي اكاة حيثالمس
 .(2)العامةبيف األفراد كاإلدارات  يميز

 والوضوحالبساطة  -3
لكجكد جية قضاء كاحدة  بالبساطة كعدـ التعقيد،نظاـ القضاء المكحد  يتميز

أنو  ا، فبل مجاؿ لمدفع بعدـ االختصاص كمالعادية أـ اإلدارية تفصل في كافة المنازعات
و تتصف إجراءاتككذلؾ طبيعة ال يكجد مجاؿ لمتنازع بيف جيات القضاء عند تعددىا، 

 .(3)المتقاضيف بالنسبة لمقضاة أـ عادة ما تككف مألكفة كمعركفة سكاء  بالكضكح، ك 
 مبدأ الفصل بين السمطات -4

أؼ أف النظاـ المكحد يعتبر تأكيدا  كتطبيقا  صحيحا  لمبدأ الفصل بيف السمطات، 
كذلؾ لما  ،كأف النظاـ المزدكج عمى العكس مف ذلؾ يتضمف اعتداء عمى ىذا المبدأ

 .(4)اإلدارية كاالعتراؼ ليا بسمطة إلغاء القرارات اإلداريةالقكاعد ء ينطكؼ عميو مف إنشا

 عيوب النظام القضائي الموحدثانيا : 

 يرػ أنصار النظاـ القضائي المكحد عيكب عمى ىذه النظاـ كىي:

 

 
                                                           

، مكتبة نيساف لمطباعة 1لفمسطيني، طد. ىاني عبد الرحمف غانـ، القضاء اإلدارؼ في ضكء قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية ا (1)
 .196ـ، ص1117كالتكزيع، غزة، 

ذا كاف لذلؾ ما يبرره حسب مؤيدؼ القضاء المزدكج مف حيث مراعاة ضركرات كمقتضيات اإلدارة لتحقيق المصمحة العامة، كتمبية  (2) كا 
 . 41ية، مرجع سابق، ص، د. دمحم الصغير بعمي، الكجيز في المنازعات اإلدار االحتياجات العامة لمجميكر

 .115ـ، ص1999د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإلدارؼ، دار النيضة العربية، القاىرة،  (3)
 .191د. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص (4)
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 الحماية الكافية لمحقوق والحرياتعدم تحقيق  -1
افية لمحقكؽ كالحريات العامة، ال يكفل القضاء المكحد مف الناحية العممية الحماية الك 

ساليب تجعل أتمجأ إلى ابتكار  اإلدارةفألف أعماؿ اإلدارة ال تخضع لمرقابة القضائية، 
لحاجات المجتمع المتطكر كانعقاد  بعض تصرفاتيا بمنأػ عف الرقابة القضائية، استجابة  

 .(1)لقدر مف حرية الحركة اإلدارةالحياة الحديثة، بما يعني حاجة 
 ل طبيعة المنازعات اإلداريةتجاى -2

ف إيتجاىل نظاـ القضاء المكحد طبيعة المنازعات اإلدارية كما تتميز بو عف غيرىا، إذ  
كطرؼ في نزاع تعمل عمى تحقيق الصالح العاـ عف طريق أداء كظائفيا طبقا   اإلدارة

في  الحو الخاصلمقكاعد العامة التي تناسبيا، أما الطرؼ اآلخر فيسعى إلى تحقيق ص
 .(2)ظل أحكاـ القانكف 

 التحكم واالستبداد اإلداري  -3
عممية صعبة كشاقة،  اإلدارةتصرفات  ىحيث يجعل مف دكر الرقابة القضائية عم  

فتخضع  (3)كمف الدكؿ التي تتبنى نظاـ القضاء المكحد ىي الدكؿ األنجمك سكسكنية
ختصاص الكامل بمقاضاة في ىذه الدكؿ لممحاكـ العادية، كيككف ليذه المحاكـ اال اإلدارة
، حيث يحقق القاضي العادؼ باختصاصو أكبر ضمانة لؤلفراد كال سمطات لئلدارة اإلدارة

 .(4)القاضي، كال يخضع ىذا القاضي إال لحكـ القانكف  ىعم
 توجيو أوامر ونواىي لإلدارة -4

ي ، فالمحاكـ في النظاـ القضائاإلدارة، أنو ال يحقق استقبلؿ يؤخذ عمى ىذا النظاـ 
االمتناع اإلدارية تأمرىا بمكجبيا فعل أك  نكاىي لمجية المكحد تستطيع أف تصدر أكامر أك

عمى كظيفة  تعديل القرارات التي أصدرتيا، كىذا األمر يشكل خركجا   عف فعل شيء، أك
 .(5)القاضي الذؼ يحكـ كال يدير

تنحصر سمطة القاضي في دعكػ اإللغاء في فحص مدػ مشركعية القرار 
ارؼ المطعكف فيو، إال أف المشرع الفمسطيني تكسع بحيث أعطى المحكمة سمطة اإلد

                                                           
عمى القيسي، القضاء اإلدارؼ كقضاء المظالـ، دار كائل  .  د. إعاد115د. أنكر أحمد رسبلف، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)

 .193، د. عبد الناصر أبك سميدانة، القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص91ـ، ص 1998لمنشر، األردف، 
 .69د. يكسف حسيف البشير، مبدأ المشركعية كالمنازعة اإلدارية، مرجع سابق، ص (2)
 أمريكا(. –)إنجمترا  الدكؿ األنجمك سكسكنية مثل  (3)
 .91د. إعاد عمى القيسي، القضاء اإلدارؼ كقضاء المظالـ، مرجع سابق، ص (4)
 .83-81د. شريف بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (5)
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الحمكؿ محل اإلدارة كذلؾ بإصدار قرار جديد تمـز اإلدارة بو عندما تقرر تعديل القرار 
، األمر الذؼ يتكجب معو كضع ضكابط تنظـ ىذا االختصاص دكف (1)المطعكف فيو

تعديل القرار اإلدارؼ بما يتبلءـ كيتفق مع  التعدؼ عمى مبدأ الفصل بيف السمطات، أؼ
 .(2)مبدأ المشركعية

مف  لئلدارة الفقو العربي كالفمسطيني أخذ بأف تكجيو أكامر كنكاىي يأخذ جانب مف
كتعارضو مع مبدأ الفصل بيف  ،ق مبدأ استقبلؿ القضاءلعدـ تحق عيكب النظاـ المكحد
ىك أمر قاضي أكامر كنكاىي لئلدارة أف تكجيو ال الفقو الفمسطينيالسمطات فيما يرػ 

محمكد كمف أىـ مميزات النظاـ المكحد كليس مف عيكبو، كفي ذلؾ إعماال  لمبدأ 
المشركعية فيك ال يأمر اإلدارة إال بما نص عميو القانكف كال ينياىا إال عف فعل منعو 

يف القانكف، كذلؾ تأكيدا  لمبدأ المشركعية كال يشكل اعتداء عمى مبدأ الفصل ب
 .(3)السمطات

أسباب كل يجابي لبياف إفي كجيات النظر أمر  أف االختبلؼ :ويرى الباحث
 فيو  تكجيو أكامر كنكاىي لئلدارةإف  الرأؼ السابق لو كجاىتو، إذأف كيمكننا القكؿ  ،رأؼ

بذلؾ يككف كىذا يعتبر انتياؾ لمبدأ الفصل بيف السمطات، ك  ،عماال  لمبدأ المشركعيةإ 
تنفيذ عمى  اإلدارةكسائل تجبر تحديد نكصي المشرع بىـ مف المشركعية، ك انتيؾ مبدأ أ 

 عرقمة عمميا مف قبل القضاء.دكف  األحكاـ
 والعمل القضائياإلداري ين العمل الخمط ب -5

اإلدارؼ يعاب عمى نظاـ القضاء المكحد أنو يؤدؼ إلى إحداث خمط بيف العمل 
صاصات إدارية أك منح بعض المجاف كالعمل القضائي، كذلؾ في حالة منح القضاء اخت

ك قضائية، كىذا فيو إىدار لمبدأ الفصل بيف أاإلدارية اختصاصات شبو قضائية 
 .(4)السمطات

                                                           
ي، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، . د. إعاد عمي القيس377د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)

 . 16، د. شريف أحمد بعمكشة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق، ص149ص
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )191انظر المادة ) (2)
  ـ197د. ىاني عبد الرحمف غانـ، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،  (3)
 .69يف أحمد بعمكشة، مرجع سابق، صد. شر  (4)
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 الثاني: النظام القضائي المزدوج )الالتيني( لفرعا

ينسب الفضل لفرنسا في ظيكر كتطكر نظاـ القضاء المزدكج أك النظاـ البلتيني، إال أف  
ظالـ الذؼ ظير في عيد الدكلة اإلسبلمية كاف يطبق مفاىيـ القضاء المزدكج نظاـ ديكاف الم

نشاء نظاـ قضائي مزدكج، كالمطبق إعمميا، كمف ثـ يمكننا القكؿ بأف فرنسا كاف ليا السبق في 
، كيقـك نظاـ القضاء المزدكج الذؼ أخذت بو يا في نظاميا القضائيتالتي تبعكالدكؿ في فرنسا 

 .(1)حكىا مف الدكؿ العربيةفرنسا كما حدػ ن

كيقصد بالنظاـ القضائي المزدكج، كجكد جيتيف قضائيتيف مستقمتيف كل منيما عف  
تختص بالفصل في المنازعات الخاصة التي تنشأ بيف األفراد  العادؼاألخرػ، فجية القضاء 

زات السمطة أك بيف األفراد كالسمطة اإلدارية إف تنازلت ىذه األخيرة عف امتيابعضيـ مع بعض، 
كتككف مختصة في المنازعات اإلدارية كالتي  ،اإلدارؼ كالجية الثانية ىي جية القضاء العامة، 
 .(2)بكصفيا سمطة عامة طرفيا فييا اإلدارةتككف 

 مزايا النظام القضائي المزدوجأوال : 

 :يما يميالمزايا التي يتصف بيا ىذا القضاء كالتي تتمثل فمجمكعة مف يرػ أنصار ىذا النظاـ  

 ية وتخصص القضاءاستقالل -1
كجكد قضاء إدارؼ مستقل كمتخصص لمنظر في المنازعات اإلدارية يتفق مع ما تتميز  

مف طبيعة مغايرة عف التي تحكـ العبلقات  اإلدارةفراد ك بو العبلقة التي تقكـ بيف األ
تتناسب مع  ظيار القكاعد التيا  ص يقكـ بتطبيق ك تالخاصة لؤلفراد فمثل ىذا القضاء المخ

طبيعة الركابط اإلدارية، فإذا استقل القضاء يككف األقدر عمى حل المنازعات اإلدارية 
 .(3)ساليبياأك  اإلدارةبحكـ التخصص مف ناحية، كحكـ معرفة أكضاع 

 قضاء إنشائي -2
يمتـز القاضي العادؼ بالفصل في المنازعات كفقا  لمنصكص القانكنية التي تحكـ 

أحكاـ القانكف الخاص، إال أف األمر مختمف بالنسبة لمقانكف العاـ، المنازعات كالتقيد ب
يقكـ بابتداع الحمكؿ المناسبة اإلدارؼ غير مقننة، فالقاضي اإلدارؼ ألف قكاعد القانكف 

                                                           
 .117د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
 .94د. إعاد عمى القيسي، القضاء اإلدارؼ كقضاء المظالـ، مرجع سابق، ص (2)
لقضاء اإلدارؼ، مرجع سابق؛ . د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في ا61د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)

 .135د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص
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ف القضاء صلممنازعة المعركضة أمامو في حاؿ لـ يسعفو النص القانكني، كبالتالي يك 
كؿ المناسبة لمكاجية حاجيات المجتمع العديدة نو قضاء إنشائي يبتدع الحمأباإلدارؼ 

 -كنظرية المكظف الفعمي -)نظرية الضركرة: و دكر في ابتداع مثللكالمتطكرة، فكاف 
 ةكنظريات التكازف المالي كعمل األمير كالظرؼ الطارئة كالصعكبات المادية غير المتكقع

 .(1)مكر لـ يعالجيا القانكف كالكثير مف النظريات لمعالجة أ ،اإلدارؼ فيما يتعمق بالعقد 
 حماية الحقوق والحريات -3

كجكد قضاء إدارؼ متخصص يمارس الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، يعتبر ضمانة 
حقيقية لحقكؽ األفراد كحرياتيـ، كحماية لمبدأ المشركعية، كضمانة فعالة لسبلمة تطبيق 

 (2).حدكدهالقانكف كالتزاـ 

 وجالنظام القضائي المزدعيوب ثانيا : 

القضائي المكحد العيكب التي يتصف بيا ىذا النظاـ القضائي يرػ أنصار النظاـ   
 المزدكج كىي التالي:

 التعارض مع مبدأ المشروعية -1
يرػ البعض أف مبدأ المشركعية يتطمب كحدة القضاء كما بيناه في التعريف، 

ف يستمـز خضكع ف كاا  ذلؾ مغالطة كفيـ غير مكتمل لمبدأ المشركعية، الذؼ ك  أفكالكاقع 
كال يستتبع كحدة القانكف  لمقانكف كالقضاء، إال أنو ال يقتضي حتما   اإلدارةكل مف األفراد ك 

)النظاـ البلتيني( يؤدؼ  :المطبق أك المحاكـ المختصة كال شؾ أف نظاـ القضاء المزدكج
لكف حل ىذه المشكمة تحديد اختصاص الجيات  ،إلى ظيكر مشكمة تنازع االختصاص

ئية تحديدا  دقيقا  مف ناحية بإيجاد محكمة أك ىيئة تتكلى حل منازعات القضا
 .(3)االختصاص

 عمى حسب الحقوق والحريات اإلدارةمحاباة   -2
يرػ البعض أف كجكد محاكـ مختصة لمنظر في المنازعات اإلدارية فيو محاباة كتحيز  

 اإلدارةبجية كذلؾ لتخصيص قانكف خاص يطبق عمى عبلقة األفراد  ،لمجية اإلدارية
                                                           

 .85د. شريف بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (1)
ثق دار النشر كسنة النشر، د. مازف ليمك راضي، القضاء اإلدارؼ، دراسة ألسس كمبادغ القضاء اإلدارؼ في العراؽ، غير مك  (2)

 .85. مشار إليو عند د. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ الفضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص51ص
؛ د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإلدارؼ، 198د. عبد الناصر أبك سميدانة، القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص (3)

 .131مرجع سابق، ص
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فراد فيما بينيـ، كيذىب البعض لمقكؿ بأف القانكف يختمف عف القانكف الذؼ يطبق عمى األ
عمى حساب األفراد أك المساس بحقكقيـ، بل ىك قانكف  اإلدارةلـ يكضع لمحاباة اإلدارؼ 

 عباءيراعى فيو المصمحة العامة المفكضة لئلدارة، كيفرض عمييا التزامات كأعباء تفكؽ األ
التي تفرض عمى األفراد، ككذلؾ فإف االمتيازات المقررة ليا قررت بصفتيا المسئكلة عف 

جية قضائية مختصة كمستقمة ت صدر اإلدارؼ رعاية المصالح العامة، كيعتبر القضاء 
 .(1)اإلدارةحكاما  كاجبة التطبيق بحق أ

  

                                                           
، مشار إليو عند د. شريف بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ 131د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)

 .86القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، ص
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 الثانيالمطمب 

 الفمسطينيالنظام القضائي  تقدير

إلدارؼ في زمف االنتداب البريطاني ككذلؾ في فترة الحكـ العربي سكاء  القضاء ا يعتبر 
حكـ اإلدارة المصرية لقطاع غزة، أـ الحكـ األردني لمضفة الغربية، ما ىك إال كفق النظاـ المكحد 
)األنجمك سكسكني( تأثرا  باالنتداب البريطاني عمى فمسطيف، األمر الذؼ لـ يختمف في زمف 

ؿ حكؿ طبيعة النظاـ ؤ تساكالتتبع النظاـ األنجمكسكسكني،  ةر ياألخيمي، ألف الحتبلؿ اإلسرائا
القضائي في زمف السمطة الكطنية الفمسطينية كىذا األمر يستكجب أف نقسـ ىذه الفترة الزمنية 

 .ـ إلى ثبلث مراحل2017ـ كحتى 1994اـ كالتي تقع ما بيف ع

 م.1991( لسنة 1مرحمة إصدار قرار رقم )أوال : 

ـ 1995( لسنة 1) رئيس الراحل ياسر عرفات قرار رقـالمرحمة التي أصدر خبلليا ال ىي
عمى صبلحيات محكمة العدؿ العميا كالتي مفاده العمل بالقكانيف كالقرارات التي  إلغاء القيكد الكاردة

ستقر زمف حكـ اـ، كبذلؾ يككف العمل كفق ما 1967كانت سارية قبل الخامس مف حزيراف 
 .ستقر في الضفة الغربية زمف الحكـ األردنيا ام ككذلؾلمصرية لقطاع غزة، اإلدارة ا

أصبحت محكمة العدؿ العميا صاحبة الكالية لمفصل في المسائل التي لـ تدخل في  
خاصة فيما يتعمق بكضع الدكلة يدىا عمى األمكاؿ المنقكلة، كما ألغى باختصاصيا مف قبل، ك 

ح باإلمكاف مقاضاة الدكلة بة عمي صبلحية المحكمة حيث أصالقرار السابق بعض القيكد الكارد
 .(1)دكف الحصكؿ عمى مكافقة خطية مف الحككمة

 م.2001( لسنة 1قرار قانون تشكيل المحاكم النظمية رقم )إمرحمة ثانيا : 

تناكؿ ي، كالذؼ (2)ـ2001( لسنة 5بعد إصدار قانكف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ )
بصفتيا محكمة عدؿ عميا لنظر المنازعات  محكمة العمياالكالتي شممت  ،اميةتشكيل المحاكـ النظ

 اإلدارية مؤقتا  لحيف تشكيل المحاكـ اإلدارية كالتأديبية.

                                                           
مس، كمية د. عبد الناصر أبك سميدانة، الخصكمة اإلدارية كمستقبل القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، رسالة دكتكراه، جامعة عيف ش (1)

 .56ـ، ص1119الحقكؽ، 
، مشار إليو عند د. عبد الناصر أبك سميدانة، القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع 38منشكر في مجمة الكقائع الفمسطينية، العدد  (2)

دارؼ، مكتبة ، د. شريف بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، د. ىاني غانـ الكسيط في القانكف اإل58سابق ص
 .19، ص1116نيساف لمطباعة كالتكزيع، غزة، 
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ـ 2001( لسنة 5( مف قانكف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ )33كقد بينت المادة رقـ ) 
 :(1)اختصاصات محكمة العدؿ العميا كىي

 نتخابات.الطعكف الخاصة باال -1
الطمبات التي يقدميا ذكك الشأف بإلغاء المكائح أك األنظمة أك القرارات اإلدارية النيائية  -2

الماسة باألشخاص أك األمكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في ذلؾ النقابات 
 المينية. 

اج الطمبات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار أكامر اإلفر  -3
 عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع. 

المنازعات المتعمقة بالكظائف العمكمية مف حيث التعييف أك الترقية أك العبلكات أك  -4
المرتبات أك النقل أك اإلحالة إلى المعاش أك التأديب أك االستيداع أك الفصل، كسائر ما 

 يتعمق باألعماؿ الكظيفية. 
ألحكاـ  كفقا  يا عف اتخاذ أؼ قرار كاف يجب اتخاذه رفض الجية اإلدارية أك امتناع -5

 القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بيا. 
 سائر المنازعات اإلدارية.  -6
المسائل التي ليست قضايا أك محاكمات بل مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف  -7

 صبلحية أؼ محكمة تستكجب الضركرة الفصل فييا تحقيقا  لمعدالة. 
 .ع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف أية أمكر أخرػ ترف -8

جعل اختصاصات محكمة العدؿ العميا  الفمسطيني األساسيالقانكف أف  :والجدير بالذكر
نشاء قانكف مستقل عف قانكف أصكؿ إمنو  المنازعات اإلدارية بصكرة مؤقتو كىذا رغبة  في  نظرال

فمسطيني عمى غرار نشاء مجمس دكلة إكأتضح ذلؾ مف خبلؿ  ،المحاكمات المدنية كالتجارية
مادة إال  133عبارة عف مشركع قانكف كامل  اقتراح، فيما تـ ـ2005مجمس الدكلة المصرؼ عاـ 

صة النكر في حينو نتيجة الظركؼ السياسية، كبقيت محكمة العدؿ العميا ىي المخت أنو لـ يرػ 
 ة غير المشركعة.كتقتصر كاليتيا عمى إلغاء القرارات اإلداري ،بالنظر في المنازعات اإلدارية

فمسطيني عمى غرار مجمس الدكلة الفرنسي كالمصرؼ في تـ صياغة مشركع مجمس دكلة 
 .فزمف المجمس التشريعي األكؿ إال أنو لـ يتـ إقراراه حتى اآل

                                                           
 ـ.1111( لسنة 5( مف قانكف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ )33انظر المادة ) (1)
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إف فمسطيف أخذت بالنظاـ المكحد المعركؼ أما فيما يتعمق النظام الموحد في فمسطين: 
صاص محكمة العدؿ العميا التي تقتصر فقط عمى دعكػ باألنجمك سكسكني، كتتمثل في اخت

اإللغاء كال تشمل أنكاع أخرػ مف القضاء سكاء  أكاف الشامل أـ التأديبي المستقل كي عد ىذا 
إىدارا  لمكقت كالتكاليف بالنسبة لممتخاصميف، كيككف التعكيض مف اختصاص المحاكـ العادية 

 .يةالمحافظات الشمالكىذا ىك المعمكؿ فيو في 

العدؿ العميا فيك عمى درجة كاحدة، أف النظاـ القضائي في فمسطيف المتمثل في محكمة 
صادر لعدـ الحكـ ال تدارؾكلذلؾ في حاؿ كجكد قصكر لدػ القاضي فإنو ال يمكف أف يتـ 

 .المحافظات الشماليةكجكد محاكـ عمى درجتيف، كىذا ما ىك معمكؿ بو في 

لعميا بقيت ىي المحكمة المختصة بالنظر في أف محكمة العدؿ ا :وخالصة القول
المنازعات اإلدارية بصفتيا محكمة عدؿ عميا، كلكف يؤخذ عمى ىذه الفترة أف القضاء الفمسطيني 

، ألنو ال يمكف يعتبر إخبلال  بمبدأ التقاضي عمى درجتيفكىذا األمر  ،كاف عمى درجة كاحدة
كآخر درجة ىذا مف جانب، كمف جانب آخر  فيي فقط أكؿ ،استئناؼ أحكاـ محكمة العدؿ العميا

أف أحكاـ محكمة العدؿ العميا تقتصر عمى إلغاء القرارات اإلدارية غير المشركعة، فيما تنظر 
قضايا التعكيض في المحاكـ المدنية، كىذا عبء كبير عمى المتقاضييف، كمف كجية نظرؼ 

، ككف القاضي الذؼ حكـ في ياالمحكمة نفساألصل أف تبقى دعكػ اإللغاء كدعكػ التعكيض في 
القضية يككف عمى دراية أكثر مف غيره كال سيما إذا كاف التعكيض عف األضرار التي حدثت 

 نتيجة قرار إدارؼ.

 إقرار قانون الفصل في المنازعات اإلدارية. مرحمةثالثا: 

اتجيت رغبة المشرع الدستكرؼ في تبني النظاـ المزدكج كيتضح مف ذلؾ مف نص المادة 
ت المادة ) ( مف القانكف األساسي،104( كالمادة )102) ( عمى أنو "يجكز بقانكف 102كحيث نص 

إنشاء محاكـ إدارية لمنظر في المنازعات اإلدارية كالدعاكػ التأديبية، كيحدد القانكف اختصاصاتيا 
 األخرػ، كاإلجراءات التي تتبع أماميا.

ت المادة ) ى أنو "تتكلى المحكمة العميا مؤقتا  كل ( مف القانكف ذاتو عم104في حيف نص 
المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا ما لـ تكف داخمة في اختصاص جية 

 قضائية أخرػ كفقا  لمقكانيف النافذة.
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ككاف قيد الدراسة  ،(1)قترح مشركع قانكف المنازعات اإلداريةـ ا  2015نياية عاـ كفي 
ـ، فيما 2016( لسنة 3ـ إقراره باسـ قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )كالمداكلة حتى ت

 بعد ىذا التاريخ. المحافظات الجنكبيةطبق في 

مف  (102ـ عمى نص المادة )2016( لسنة 3استند المشرع الفمسطيني في قانكف رقـ )
المنازعات اإلدارية  "يجكز بقانكف إنشاء محاكـ إدارية لمنظر في الفمسطيني األساسيالقانكف 

ظير كيالتي تتبع أماميا.  جراءاتاإلكالدعاكػ التأديبية، كيحدد القانكف اختصاصاتيا األخرػ، ك 
تشكيل عند ف المشرع تداركو أك لأف القانكف لـ ينص عمى الدعاكػ التأديبية كىذا نقص يستحسف 

اـ القضائي، كنشأ قانكف رقـ نكعية في طبيعة النظ المحكمة اإلدارية كحينيا انتقل المشرع نقمة  
المحافظات ، لمفصل في المنازعات اإلدارية، كطبق ىذا القانكف في (2)ـ2016( لسنة 3)

كىذا نتيجة االنقساـ بيف شطرؼ  ،المحافظات الشمالية، فيما بقيت األمكر عمى حاليا في الجنكبية
 الكطف.

( لسنة 3عات اإلدارية رقـ )( الفقرة األكلى مف قانكف الفصل في المناز 2كبينت المادة )
 ةة تككف تبعيتيا لمقضاء األعمى، كتتألف المحكمة مف ثبلثيعمى تشكيل محكمة إدار  (3)ـ2016

كتككف الرئاسة ألقدـ قاضي  ،قضاة يتـ انتدابيـ مف مجمس القضاء مف قضاة المحاكـ العادية
 لمنظر في الخصكمة اإلدارية.

 في المنازعات اإلدارية مبدأ التقاضي عمى كبيف المشرع الفمسطيني في قانكف الفصل
كالذؼ كانت فيو محكمة العدؿ  ،ـ2001( لسنة 5درجتيف بخبلؼ قانكف تشكيل المحاكـ رقـ )

                                                           
إف القضاء الفرنسي جعل القانكف المختص بالمنازعات اإلدارية باسـ قانكف مجمس الدكلة الفرنسي، فيما تبعو القانكف المصرؼ ككاف  (1)

ـ، فيما سمي في المممكة األردنية الياشمية باسـ قانكف القضاء اإلدارؼ رقـ 1971( لسنة 47كف مجمس الدكلة المصرؼ رقـ )باسـ قان
ـ، كأف المشرع الفمسطيني اطمق عميو قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية أرػ أف ذلؾ فيو نقص كأف المشرع حدد 1114( لسنة 17)

 المنازعات اإلدارية فقط .كافة دعاكػ القضاء اإلدارؼ في 
 (.93ـ لمفصل في المنازعات اإلدارية المنشكر في الكقائع الفمسطينية العدد )1116( لسنة 3انظر قانكف رقـ ) (2)
 -1تنشأ بمكجب أحكاـ ىذا القانكف محكمة ت سمى )المحكمة اإلدارية( تخضع إلشراؼ المجمس األعمى لمقضاء.  -1القانكف السابق  (3)

 -3حكمة اإلدارية مف عدد مف القضاة ينتدبيـ المجمس األغمى لمقضاء مف قضاة محاكـ االستئناؼ في القضاء النظامي. تؤلف الم
( 3تنعقد المحكمة اإلدارية مف ىيئة مؤلفة مف ثبلثة قضاة كتككف الرئاسة ألقدميـ لمنظر في المنازعات اإلدارية المبينة في المادة رقـ )

 لتعكيض المتعمقة بيا.مف ىذا القانكف كطمبات ا



                                                     

46 

 

، (1)، فيما جاء قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية عمى درجتيفخر درجةآأكؿ ك العميا ىي 
 حكمة العدؿ العميا محكمة استئناؼ.لتفصل المحكمة اإلدارية في المنازعات اإلدارية، كتككف م

كىي  اختصاصات المحكمة اإلدارية الذكر كبينت المادة الثالثة مف نفس القانكف السابق
 (2)كالتالي:

الطعكف االنتخابية التي تجرؼ كفقا  لمقكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا ما لـ يرد عمى نص  -1
 في قانكف آخر عمى إعطاء ىذا االختصاص لمحكمة أخرػ.

ستدعاءات التي يقدميا ذكك الشأف بإلغاء المكائح أك األنظمة أك القرارات اإلدارية اال -2
النيائية الماسة باألشخاص أك األمكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في 

 ذلؾ النقابات.
صدار أكامر إاالستدعاءات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا  -3

 ص المكقكفيف بكجو غير مشركع.اإلفراج عف األشخا
المنازعات المتعمقة بالكظائف العمكمية مف حيث التعييف أك الترقية أك العبلكات أك  -4

المرتبات أك النقل أك اإلحالة إلى المعاش أك التأديب أك االستيداع أك الفصل، كسائر 
 ما يتعمق باألعماؿ الكظيفية.

قرار كاف يجب اتخاذه كفقا  ألحكاـ  رفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أؼ -5
 القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بيا.

المسائل التي ليست قضايا أك محاكمات بل مجرد عرائض أك استدعاءات خارجة عف  -6
 صبلحية أؼ محكمة تستكجب الضركرة الفصل فييا تحقيقا  لمعدالة.

 منازعات العقكد اإلدارية. -7
 منازعات الجنسية. -8
رفعت بصكرة تبيعة  األضرار المتعمقة بالمنازعات اإلدارية سكاء  طمبات التعكيض عف  -9

 أك أصمية.

                                                           
ـ كالذؼ ينص عمى "تنظر المنازعات اإلدارية في 1116( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )1انظر المادة رقـ ) (1)

 فمسطيف عمى درجتيف.
 المحكمة اإلدارية. -1

 محكمة العدؿ العميا. -1
 ـ.1116اإلدارية لسنة  ( مف قانكف الفصل في الفصل في المنازعات3انظر المادة ) (2)
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أية منازعات إدارية لـ يتـ النص عمييا في ىذه المادة ما لـ يرد نص بخبلؼ  -10
 ذلؾ.

 أية أمكر أخرػ ترفع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف. -11

عدؿ لسنة الفمسطيني الم األساسيإف المشرع الدستكرؼ في القانكف  :ومن جانب آخر
كما أف المادة ( لديو رغبة في تبني النظاـ المزدكج 102ـ كتعديبلتو كفق المادة )2003

ف محكمة العدؿ العميا تنظر في المنازعات أك  ،أشارت إلى ذلؾ األساسيمف القانكف  (1)(104)
اإلدارية بشكل مؤقت، كاألمر اآلخر اتجاه نية المشرع الفمسطيني إلصدار قانكف مجمس دكلة 

ىذا يؤكد أف المشرع يسعى في األصل أف يككف  ،فمسطيني عمى غرار مجمس الدكلة المصرؼ 
 .كاتخاذ القضاء المكحد استثنائيا  لككنو معمكال  بو سابقا   ،النظاـ القضائي مزدكج

الفقو الفمسطيني أف النظاـ القضائي بعد إقرار قانكف الفصل في جانب مف كيرػ 
مختمط أك ىجيف جمع بيف خصائص النظاـ المزدكج كخصائص المنازعات اإلدارية ىك نظاـ 

ف كاف أقرب لمنظاـ المكحد أكثر مف المزدكج، فيك ليس نظاما  مزدكجا  ألف  النظاـ المكحد، كا 
قاضي اإلدارة ىك ذاتو قاضي األفراد، ليس نظاـ مكحد ألف القاضي غير ممـز بكحدة القانكف، 

 .(2)غير مقيد بقكاعد القانكف الخاص فالقاضي اإلدارؼ في ظل القانكف الجديد

: أف النظاـ القضائي في القانكف الجديد ىك مختمط ما بيف النظاـ القضائي ويمكننا القول
بعد صدكر قانكف  المحافظات الجنكبيةالمكحد كالنظاـ المزدكج، في حيف أف النظاـ القضائي في 

المزدكج، فمثبل  أف تشكيل المحكمة الفصل في المنازعات اإلدارية ىك ما بيف القضاء المكحد ك 
اإلدارية لمنظر في المنازعات اإلدارية ينص عمى اإللغاء كالتعكيض كىذا مف طبيعة النظاـ 
المزدكج، أما في تشكيل ىيئة القضاة فإف القضاة ىـ مف قضاة محكمة االستئناؼ يتـ انتدابيـ مف 

لنظاـ القضائي في القانكف الجديد ىك ىيئة القضاء األعمى كىذا كما في النظاـ المكحد، لذلؾ ا
أفضل مف النظاـ السابق، بالنسبة لطبيعة التقاضي عمى درجتيف، ككذلؾ دعاكػ اإللغاء 
كالتعكيض ىي مف اختصاصات المحكمة اإلدارية نفسيا، كلكف ىذا القانكف لـ يرقى لمنظاـ 

 المزدكج.

                                                           
ـ نصت عل أنو "تتكلى المحكمة العميا مؤقتا  كل المياـ المسندة لممحاكـ 1113( مف القانكف األساسي لسنة 114انظر المادة ) (1)

 اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا ما لـ تكف داخمة في اختصاص جية قضائية أخرػ كفقا  لمقانكنيف النافذة".
 .36انـ، الكسيط في القانكف اإلدارؼ، مرجع سابق، صد. ىاني غ (2)
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عمى شطرؼ الكطف حتى يتـ يتـ تطبيق قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية  :ونوصي أن
كالمتمثمة في أف قضاء محكمة العدؿ العميا عمى  ،تبلفي عيكب النظاـ المكحد السيما في فمسطيف

 درجة كاحدة.

سف ف كاف مف تكصية أخرػ في ىذا الجانب أف يتـ تكحيد النظاميف مف خبلؿ إككذلؾ 
صدار قانكف  يضـ قضاء الذؼ عمى غرار مجمس الدكلة المصرؼ، مجمس دكلة فمسطيني  كا 

 اإللغاء كالقضاء الشامل، ككذلؾ قضاء التأديب.
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 الفصل األول
 خصومة اإلداريةالموضوعية لم األحكام

 :تمييد وتقسيم

كتنتيى بصدكر حكـ  ،التي تبدأ برفع الدعكػ  جراءاتاإلالخصكمة ىي مجمكعة مف 
كانت طبيعية أـ معنكية  قضائي، كىي الكسيمة القانكنية التي يكفميا المشرع لؤلشخاص سكاء  

 لحماية حقكقيـ في مكاجية اإلدارية عف طريق القضاء.

كبما أف المشرع الفمسطيني بيف إجراءات التقاضي في الباب الرابع عشر مف قانكف 
أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كىي قاصرة عمى دعكػ اإللغاء، كما قرر المشرع الفمسطيني 

قصر إجراءات الخصكمة اإلدارية عمى دعكػ اإللغاء  عات اإلداريةفي قانكف الفصل في المناز 
كفيما يمي ندرس في ىذا الفصل لذلؾ حق لنا أف نقتصر دراستنا عمى شركط كأكجو اإللغاء، 
أنكاع الخصكمات اإلدارية كىي  ماىية الخصكمة اإلدارية بشكل عاـ، ثـ ننتقل لمحديث عف

 نازعات اإلدارية دعكػ اإللغاء كالعقد اإلدارؼ كالتعكيضقانكف الفصل في الم كقد تناكؿمتعددة، 
جراءاتبيف شركط ك  إال أنو نظـ دعكػ اإللغاء فقط كأحاؿ مكضع الخبلؼ لمقضاء المدني  ا 

التقاضي بالنسبة لدعاكػ اإللغاء فقط ثـ أحاؿ لما ىك متبع في أصكؿ المحاكمات المدنية 
منصكص عمييا في ال، كالحاالت غير (1)اإلداريةكالتجارية بالنسبة لمنازعات التعكيض كالعقكد 

أكجو  ا  شركط قبكؿ دعكػ اإللغاء، كأخير ك  ،فإف دراستنا تقتصر عمى دعكػ اإللغاء ،(2)القانكف 
 .كذلؾ عمى النحك التالي الطعف باإللغاء

 .المبحث األكؿ: ماىية الخصكمة اإلدارية

 .المبحث الثاني: شركط قبكؿ دعكػ اإللغاء

 .ث: أكجو الطعف باإللغاءالمبحث الثال

  

                                                           
ـ، كالتي نصت عمى "تسرػ عمى منازعات العقكد 1116( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )13انظر المادة ) (1)

 .اإلدارية األحكاـ المطبقة عمى منازعات العقكد المدنية بما يتبلءـ مع خصكصية المنازعات اإلدارية
ـ، كالتي نصت عمى أنو "في غير الحاالت المنصكص 1116( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية )18انظر المادة ) (2)

 عمييا في ىذا القانكف تسرؼ أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كبما يتبلءـ مع طبيعة المنازعات اإلدارية.
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 المبحث األول
 ماىية الخصومة اإلدارية

 تمييد وتقسيم:

كالخصكـ أك مف يمثميـ كأحيانا   ية التي يقـك بيا القاضي كمساعدكهمجمكعة األعماؿ اإلجرائ
ىي ذلؾ األثر  اإلداريةالخصكمة ك  الغير، كالتي تيدؼ إلى إصدار قضاء يحقق ىذه الحماية،

الدعكػ كالتي ترتكز عمى المطالبة القضائية إذ تنتج ىذه المطالبة أثناء تقديميا  رفعالناتج عف 
تقكـ عمى مجمكعة مف اإلجراءات تتجسد في أشكاؿ ك الخصكمة القضائية،  كيطمق عمييالمقاضي 

حتى الفصل في قانكنا مف طرؼ القاضي الذؼ ىك ممـز باإلشراؼ  االلتزاـ بيامحددة ينبغي 
بينيـ كلذلؾ فإف القاعدة   لخصكـ الذيف ىـ ممزمكف باحتراـ مبدأ المكاجيةككذلؾ ا الدعكػ، 

العامة المتعارؼ عمييا ىك أف تتابع إجراءات الدعكػ إلى حيف انقضاءىا بصدكر حكـ منيي ليا 
 نزاع بيف اإلدارة كاألفراد.إلنياء ال المتعارؼ عمييامف قبل القاضي كىك الطريق 

ثـ  -منطقيا  في تحقيق غاياتيا تبدأ بالمطالبة القضائية مثل تدرجا  ثة مراحل أساسية تكتمر بثبل
. كسنتناكؿ في ىذا المبحث، مفيكـ الخصكمة (1)كتنتيي بالفصل أك الحكـ فييا -مرحمة المرافعة

 اإلدارية، كطبيعة الدعكػ اإلدارية كأخيرا  أنكاع الدعاكػ التي يختص بيا القضاء اإلدارؼ.

 .اإلداريةلخصكمة : مفيـك االمطمب األكؿ

 .المطمب الثاني: طبيعة الدعكػ اإلدارية

 : أنكاع الدعاكػ.الثالثالمطمب 

  

                                                           
 .13،ص 1117ف، المكسكعة الشاممة في القضاء اإلدارؼ، الكتاب الرابع، مصر، لـ تذكر دار النشر، د. دمحم ماىر أبك العني (1)
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 المطمب األول

 اإلداريةالخصومة  مفيوم

 تمييد وتقسيم:

ي حق لمشخص أف يمجأ لمقضاء ىاإلدارية التي  الخصكمةتعددت التعريفات في 
ة اإلطار ككف بمثابكتتي تبدأ بالخصكمة كال  اإلدارةنو كبيف يبالمطالبة في الفصل في خصكمتو ب

ليا  ؼ سيصدر في نياية الخصكمة منييا  مشركع القرار القضائي الذ العاـ الذؼ يحيا بداخمو
كتنتيي بصدكر حكـ يحسـ  ،فالخصكمة القضائية تبدأ بتقديـ عريضة الدعكػ ، كالمسمى حكما  

ف الخصكمة اإلدارية في المغة، ، سندرس في ىذا المطمب تعريالنزاع عمى الحق المتنازع عميو
 .معايير تحديد اختصاص القضاء اإلدارؼ كأخيرا  نذكر  ،كمعرفة مكقف المشرع، كالقضاء كالفقو

 الخصكمة اإلدارية. تعريف: األكؿالفرع 

 التمييز بيف الدعكػ اإلدارية كالخصكمة اإلدارية: الفرع الثاني

 .ارؼ : معايير تحديد اختصاص القضاء اإلدالثالثالفرع 

 الخصومة اإلدارية تعريف: األولالفرع 

ت بو الدعكػ مف اىتماـ فقياء القانكف العاـ، كالتي يبما حظلخصكمة اإلدارية الـ تحع 
، إذا اقتصر الفقياء في جل حديثيـ عف (1)قد يطمق عمييا البعض مصطمح المنازعة اإلدارية

سكاء  لفرع تعريف الخصكمة اإلدارية كسندرس في ىذا ا ،الدعكػ ال سيما دعكػ اإللغاء كالتعكيض
مف الناحية المغكية أـ االصطبلح حيث يضـ ىذا األخير التعريف التشريعي كالقضائي كالفقيي 

 لمخصكمة اإلدارية، كذلؾ عمى النحك التالي:

                                                           
المنازعة اإلدارية: ىي إجراءات الخصكمة القضائية بيف الفرد كاإلدارة كيشترط لتحقيقيا أف ترفع لمطالبة بحق مف الحقكؽ الناتجة عف  (1)

فقا لمقانكف العامة كأساليبو، ككذلؾ ال بد أف يتضح فييا كجو السمطة العامة كمظيرىا كاخرىا أف تسيير اإلدارة لممرافق العامة التي تدار ك 
ؽ. ع، جمسة  35( لسنة 4411يككف القانكف العاـ ىك الكاجب التطبيق عمى المنازعة. حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ )

حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ  .1117(، ص113قاعدة رقـ )ال "، الجزء األكؿ41ـ، سنة المكتب الفني "16/16/1995
 .393(، ص55"، القاعدة رقـ )31، سنة المكتب الفني "14/11/1985ؽ. ع، جمسة  31( لسنة 1194)
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 التعريف المغوي لمخصومةأوال : 

فخصمو الجدؿ، خاصمو مخاصمة كخصكمة، تعرؼ الخصكمة مف الناحية المغكية بأنيا  
يقاؿ، نازعتو ألنيـ استغنكا عنو بغمبتو، كاختصمكا تخاصمكا كالخصـ المخاصـ، كيككف  يخصمو

ُمونَ  ﴿، قاؿ تعالى (1)لممذكر كالمؤنث  (2)﴾ َما َيْنُظُروَن ِإالَّ َصْيَحة  َواِحَدة  َتْأُخُذُىْم َوُىْم َيِخصِّ

و  يخصمو  خصما  غمبو الجدؿ كالنزاع، خاصمو  ِخصاما  كمخاصمة  فخصم كتعرؼ أيضا  
بالحجة، كالخصكمة االسـ مف التخاصـ كاالختصاـ، كاختصـ القكـ كتخاصمكا كخمصؾ الذؼ 

ُروا اْلِمْحَرابَ  ﴿، في التنزيل العزيز(3)يخاصمؾ  (4)﴾َوَىْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَّ

 اإلدارية التعريف التشريعي لمخصومة: ثانيا  

، كلكنو قد ساعد عمى عدـ تحديد الفارؽ بينيما، ديد مفيكـ الخصكمةبتح لـ يقـ المشرع  
، كىك بعض المكاد القانكنية ـ لفع الدعكػ فيتخدفقد استعمميا كمترادفيف لشيء كاحد، فيك اس

الخصكمة التي ينظرىا القضاء، كما كأنو قد استخدـ لفع  إجراءاتبذلؾ يعني مصاريف 
ؾ عند النص عمى عكارض الخصكمة أك سقكط الخصكمة الخصكمة في مكاد قانكنية أخرػ، كذل

 .(5)كقد أدػ ذلؾ إلى زيادة االجتيادات الفقيية لبياف الفكارؽ بينيما

المتقدـ بيذا االدعاء الذؼ يبنى عميو انعقاد الخصكمة باتصاؿ  إجراءاتكحدد القانكف  
ا، كأساس ذلؾ أف الدعكػ بالمحكمة المرفكعة أماميا، كتكميف المدعى عميو بالمثكؿ أمامي

الخصكمة القضائية ىي عبلقة بيف طرفييا مف جية كبينيما كبيف القضاء مف جية أخرػ، إذا لـ 
تكف ثمة دعكػ مف أحد الطرفيف لآلخر إلى التبلقي أماـ القضاء أك لـ يكف ألحد الخصميف أك 

تككف مكجو مف كمييما كجكد، فبل تنشأ الخصكمة القضائية كال تنعقد، كيشترط لصحة الدعكػ أف 
 .(6)صاحب الشأف ذاتو، أك مف صاحب الصفة في تمثيمو أك النائب عنو قانكنا  

                                                           
 .1113-1111الفيركز آبادؼ، القامكس المحيط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، ص (1)
 .36سكرة يس، أية  (2)
 .181ـ،ص1994ظكر، لساف العرب، بيركت، طابف من (3)
 .38سكرة ص، أية  (4)
د. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، مكسكعة الخصكمة اإلدارية في فمسطيف، دراسة تحميمية كعممية مقارنة، مكتبة دار الفكر،  (5)

 كما بعدىا. 11فمسطيني، مرجع سابق، ص. د. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ ال14ـ، ص1113القدس، 
 "، الجزء األكؿ31ـ، سنة المكتب الفني "18/11/1986ؽ. ع، جمسة  19( لسنة 941حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (6)

 .999(، ص133القاعدة رقـ )
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أفضل حاال  مف المشرعيف المصرؼ كاألردني، فقد خمط  :ولم يكن المشرع الفمسطيني 
مفيكـ الخصكمة كالدعكػ اإلدارية، كلـ يقـ بتحديد أك بياف مفيكـ الخصكمة اإلدارية بشكل 

 .(1)كاضح

 التعريف القضائي لمخصومة اإلدارية: ثالثا  

 رفتيا المحكمة اإلداريةع   حيثمفيكـ الخصكمة بكجو عاـ،  :القضاء المصري  عرف
نيا "حالة قانكنية تنشأ عف الدعكػ مباشرة الدعكػ باالدعاء لدػ القضاء أك االلتجاء إليو أب العميا 

 .(2)"بكسيمة الدعكػ أك الطعف

الخصكمة القضائية ىي مجمكعة " :بقكليا أف :العميا ريةاإلداوىذا ما تؤكده المحكمة 
التي تبدأ بإقامة الدعكػ أماـ المحكمة بناء  عمى مسمؾ إيجابي يتخذ مف جانب  جراءاتاإل

كتنتيى بحكـ فاصل في النزاء أك بتنازؿ أك صمح أك بسبب عيب أك خطأ في  ،المدعى
عف مباشرة الدعكػ باالدعاء لدػ القضاء  نما ىي حالة قانكنية تنشأإأك بأمر عارض،  جراءاتاإل

 .(3)"أؼ بااللتجاء إلية بكسيمة الدعكػ 

تبدأ  التي جراءاتاإلمجمكعة  ىي القضائية ف الخصكمةأالعميا  ةاإلداريكعرفت المحكمة 
يتخذ مف جانب المدعى ، ك تنتيى بحكـ  إيجابيعمى مسمؾ  بإقامة الدعكػ أماـ المحكمة بناء  

إنما أك بأمر عارض  جراءاتاإل فيبتنازؿ أك صمح أك بسبب عيب أك خطأ  النزاع أك فيفاصل 
بااللتجاء إليو بكسيمة  أؼلدػ القضاء ،  باالدعاءحالة قانكنية تنشأ عف مباشرة الدعكػ  ىي

 .(4)الدعكػ أك العريضة

                                                           
 .11ق، صد. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع ساب (1)
 "، الجزء األكؿ43ـ، سنة المكتب الفني "18/11/1998ؽ. ع، جمسة  41( لسنة 1118حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (2)

 ..949(، ص111القاعدة رقـ )
 الجزء الثاني"، 41ـ، سنة المكتب الفني "19/14/1997ؽ. ع، جمسة  41( لسنة 3549حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (3)

 .1459(، ص154القاعدة رقـ )
"، القاعدة رقـ 14ـ، سنة المكتب الفني "11/11/1968ؽ. ع، جمسة  9( لسنة 317حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (4)
 .117(، ص16)
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 التعريف الفقيي لمخصومة اإلداريةرابعا : 

إلى تياريف، ذىب التيار الفرنسي إلى  انقسـ الفقو في تحديد مفيكـ الخصكمة القضائية 
"حالة قانكنية ناشئة عف رفع الدعكػ إلى القضاء ترتب حقكقا  كالتزامات في  (1)اعتبار الخصكمة

القضائية التي  جراءاتاإلبأنيا "مجمكعة  (2)ذمة طرفييا"، في حيف اعتبر الفقو العربية الخصكمة
كتنتيي  ،حياننا  الغير، تبدأ بالمطالبة القضائيةكا القاضي كأعكانو كالخصكـ كممثمكىـ يقكـ بيا

 مبدئيا  بحكـ في المكضكع االدعاء".

عرؼ الخصكمة أنيا نزاع قائـ، يتـ طرحو عمى القضاء فيما تبقى قائمة طالما النزاع كت  
مطركحا  عمى القضاء، كلـ يتـ الفصل فيو، كال ينتيى كصف الخصكمة إال بانتياء صمة القضاء 

كاف أ طركح أماميا، حتى صدكر حكـ قضائي ينيي صمة الخصكمة بالقضاء، سكاء  بالنزاع الم
ف لفع الخصكمة ال يطمق إالحكـ فاصبل  في مكضكع الخصكمة أـ غير فاصل في مكضكعيا، إذ 

غير مطركح عمى القضاء أك انتيت صمة  إال عمى ما يتـ عرضو عمى القضاء، فإذا بقى النزاع  
بكجكد خصكمة، لذلؾ تكصف الخصكمة غالبا  بنانيا قضائية، كال يمكف القضاء بو ال يمكف القكؿ 

 .(3)تصكر قياـ الخصكمة بعيدا  عف القضاء

التي تحكـ سير الدعكػ ابتداء  مف المطالبة  جراءاتاإلخركف في مجمكعة آكيعرفيا  
ذاتو،  القضائية حتى الحكـ في الدعكػ، كال يعد مف الخصكمة القضائية صحيفة الدعكػ أك الحكـ

كانما يقتصر المفيكمة الدقيق الخصكمة القضائية عمى المرحمة التي تمي تقديـ صحيفة الدعكػ 
 .(4)عادة طرح المكضكع مرة أخرػ إ عف طريق 

الفمسطيني بأنيا "الخصكمة اإلدارية عبارة عف منازعة يككف  جانب مف الفقوفيما عرفيا 
يو جية إدارية متمتعة بامتيازات السمطة العامة ك مدعيا  عمأأحد طرفييا عمى الدكاـ مدعيا  كاف 

                                                           
(1) J. VINCENT et S. GUINCHARD, Procedure civile, Dalloz. Paris, 21 ed, 1981k p. 365 et 23 ed., 1994,p. 
343. V.aussi h. solus et PERROT, Droit judiciare prive, T.3, Siréy, 1991 p.6   

المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، مركز  19-18مشار إليو عند أ. عباسة الطاىر، عكارض الخصكمة في ظل القانكف رقـ 
 .141ـ، ص1111، 9الجزائر، العدد البصير لمبحكث كاالستشارات كالخدمات التعميمية، 

المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، مرجع سابق،  19-18أ. عباسة الطاىر، عكارض الخصكمة في ظل القانكف رقـ  (2)
 .141ص

، 1116الجديدة، د. مصطفى محمكد الشربيني، بطبلف إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، دار النشر الجامعية  (3)
 .18ص

، montada.com/default.aspx?action=Display&id=1019-http://www.mohamoonمكقع المحاميف العرب،  (4)
 ص.11:15ـ، الساعة 16/13/1117تاريخ الزيارة 

http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?action=Display&id=1019
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كقد  ،أشخاص مف أشخاص القانكف الخاص الطرؼ اآلخر، سكاء أكاف فردا   أـكذات ىيمنة عمى 
قضائية مباشرة أما القضاء  إجراءاتإدارية غير قضائية أما الجيات اإلدارية، أك ب إجراءاتتبدأ ب

 .(1)كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى حكـ فييا ،اإلدارؼ 

كعرفيا جانب آخر مف الفقو بأنيا "مجمكعة مف اإلجراءات الناشئة عف ممارسة الدعكػ  
اإلدارية التي يقكـ بيا الخصكـ أك ككبلئيـ كالقاضي اإلدارؼ، كتبدأ بالمطالبة القضائية كتيدؼ 

 .(2)إلى الحصكؿ عمى حكـ قضائي فاصل في مكضكعيا يحقق الحماية القضائية

 المتتابعةمجمكعة مف األعماؿ اإلجرائية ىي الخصكمة اإلدارية أف  ومن جنبنا نرى  
الناشئة عف رفع الدعكػ اإلدارية كالتي يمارسيا القاضي اإلدارؼ كالخصكـ أـ ممثمييـ كالتي تبدأ 
بالمطالبة القضائية كالسير فييا حتى صدكر حكـ نيائي يفصل في مكضكع الحق المتنازع عميو، 

عكارض تؤدؼ إلى كقفيا أك انقطاع سيرىا لمدة معينة، كمف ثـ يستأنف كقد يعترضيا أثناء سيرىا 
 السير فييا كتنتيى الخصكمة دكف أف تصل نيايتيا الطبيعية دكف حكـ في مكضكعيا.

 التمييز بين الخصومة اإلدارية والدعوى اإلداريةالفرع األول: 

يميا مف مجرد حق الدعكػ ىي فكرة مكضكعية تسبق اتخاذ أية إجراءات قضائية، كما يح
ساكف إلى كاقع عممي ىك الطمب، كمف ىنا، فإف ليذا األخير داللتيف، األكؿ أنو يجسد حق 

 .(3)الدعكػ كاقعيا ، كالثانية أنو أكؿ إجراء تبدأ بو الخصكمة سيرىا

سمطة مخكلة لكل ذؼ مصمحة بمكجب يعترؼ بو القانكف لمجكء تعتبر الدعكػ اإلدارية ك 
بيدؼ الحصكؿ عمى حكـ قضائي حاسـ في مكضكع ثأر حماية القضائية، إلى القضاء لطمب ال

 .(4)بشأف حكـ القانكف فيو نزاع بيف أطرافو

 

 

                                                           
ر عبد هللا أبك سميدانة، الخصكمة اإلدارية كمستقبل القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، رسالة دكتكراه، جامعة عيف شمس، د. عبد الناص (1)

 .78ـ، ص1119
 .13د. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ الفضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (2)

(3) Vincent (j) et guinchard (s.): procedure civile. Dalloz, paris 26 es.2001m p.73. 

 .8، ص1111مشار إليو عند د. دمحم باىي أبك يكنس، انقضاء الخصكمة باإلرادة المنفردة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  
 .57، ص1988د. دمحم شكفي أحمد، األحكاـ اإلجرائية لمدعكػ اإلدارؼ، مطابع اإلشعاع، مطابع الزقازيق،  (4)
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 من عدة جوانب وتختمف الدعوى اإلدارية عن الخصومة اإلدارية

الدعكػ اإلدارية دائما  تستند إلى حق، كلصاحب الحق مطمق الحرية في استعماؿ ىذه  -1
ليا، فيي مكجكدة سكاء  استعمميا صاحب الحق أـ لـ يستعمميا، الكسيمة أك عدـ استعما

أما الخصكمة فإنيا تقكـ بمجرد مباشرة اإلجراءات الشكمية كاإلجرائية التي يتطمبيا 
القانكف، كتنشأ بإعبلف الئحة الدعكػ أك باتخاذ أكؿ إجراء مف إجراءات الخصكمة، كىي 

 .(1)ركيزة كخادمة ليذا الحق
الدعكػ عف شركط قبكؿ الخصكمة، فالشركط العامة لقبكؿ الدعكػ  تختمف شركط قبكؿ -2

تستند إلى كجكب تكافر المصمحة كالصفة في إقامتيا، كقد يحدد المشرع ميعادا  محددا  أك 
مناسبة معينة لرفعيا، فبل تقبل إال إذا رفعت قبل ىذا الميعاد أك تمؾ المناسبة، أما 

 .(2)ية اإلجرائية أك التمثيل اإلجرائيالخصكمة فتتركز شركطيا في تكافر األىم

 التعريف التشريعي لمدعوى اإلداريةأوال : 

بيف مصطمح الخصكمة كالدعكػ، كاستخدـ مصطمح الدعكػ في مشرع الفمسطيني الخمط 
، كبذلؾ فإف (3)نصكص قانكنية كقصد بيا الخصكمة كمثاؿ ذلؾ نص عمى مصاريف الدعكػ 

فمـ  (4)، ككذلؾ فإنو استخدـ مصطمح عكارض الخصكمةالمشرع الفمسطيني قصد بيا الخصكمة
نما حدػ حدك التشريعات األخرػ دكف التدقيق بيا.  يتبع المشرع منيجا  محددا  كا 

العدلية ىي "طمب أحد حقو مف  األحكاـ( مف مجمة 1613الدعكػ كما عرفتيا المادة )
 .(5)آخر في حضكر الحاكـ

 التعريف القضائي لمدعوى : ثانيا  

حكمة العدؿ العميا الدعكػ ىي "سمطة مخكلة لصاحب الحق في االلتجاء إلى عرفت م
القضاء لمحصكؿ عمى تقرير حق لو كلحمايتو، كىك يختمف عف سبب الحق الذؼ ىك الكاقعة 

                                                           
(1) Bernard pacteau, Contentieux administratiif, P.U.F, 2002, p. 16. 

 .13د. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (2)
كػ كرسكميا ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية عمى أف "تحكـ المحكمة لممحككـ لو بمصاريف الدع186نصت المادة ) (3)

كأتعاب المحاماة عند إصداِرىا الحكـ الذؼ تنتيي بو الخصكمة اماميا". كبالتالي فإنو عندما يتـ النظر في الدعكػ كالفصل بيا تككف 
 انتيت الخصكمة كبالتالي البد أف تككف في ىذه الحالة تحت اسـ خصكمة.

ـ، حيث استخدـ 1111( لسنة 1اكمات المدنية كالتجارية رقـ )نص المشرع الفمسطيني في الباب الثامف مف قانكف أصكؿ المح (4)
 مصطمح عكارض الخصكمة في العنكاف الرئيس كاطمق عمييا مصطمح دعكػ في الفصكؿ.

 ـ.17/11/1113ـ، بتاريخ 1111( لسنة 457قرار محكمة االستئناؼ، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية، رقـ ) (5)
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القانكنية المنشئة ليا سكاء  أكاف عقدا  أـ إرادة منفرة أـ القانكف كما أنيا تختمف عف السبب كىي 
ك االعتداء عميو كما أف الئحة الدعكػ، ىي التي تحدد نطاؽ الخصكمة مف كاقعة إنكار الحق أ

 .(1)حيث مكضكعيا كسببيا كأطرافيا

 التعريف الفقيي لمدعوى اإلدارية: ثالثا  

الدعكػ اإلدارية ىي كل كسيمة يضعيا القانكف تحت تصرؼ الشخص إلصبلح كضع 
طة العامة، إذف فيك نظاـ المطالبة الذؼ مف األكضاع التي آؿ إلييا المتضرر بااللتجاء إلى السم

 .(3). سمطة المجكء إلى القضاء لمحصكؿ عمى تقرير حق أك لحماية حق(2)نظمو القانكف 

يحاكؿ بعض الفقياء التمييز بيف الدعكػ اإلدارؼ كالمطالبة القضائية، فإف جانب مف فقو 
اختبلؼ في المصطمحاتػ كلكنيما  كالمطالبة القضائية مجرد ةالقانكف العاـ يرػ أف الدعكػ اإلداري

 .(4)المعنى نفسو، حيث إف الشركط الشكمية لقبكؿ كل منيما في المكاد كالمسائل اإلدارية كاحدة
أنيا "الكسيمة القانكنية لمفصل في المنازعات اإلدارية بالمجكء كعرفيا جانب مف الفقو الفمسطيني ب

 ".(5)إلى القضاء اإلدارؼ 

دعكػ اإلدارية ىي الكسيمة القانكنية التي حددىا المشرع بأف ال :ومن جانبنا نرى 
لممتضرر، لمتكجو إلى القضاء اإلدارؼ المختص بنظر المنازعات التي تنشأ بيف األفراد كاإلدارة 

 بيدؼ إعادة حق قائـ.

 : معايير تحديد اختصاص القضاء اإلداري الثالثالفرع 

ال  كاسعا  بيف فقياء القانكف العاـ، أثار البحث حكؿ معايير اختصاص القضاء اإلدارؼ جد
كفي ىذا المكضكع فيو تأثر بالغ في تحديد معيار اختصاص كل مف القضاء اإلدارؼ كالقضاء 

 العادؼ، كظير في ىذا المجاؿ عدة نظريات أك معايير كالتي فييا ما يمي:

                                                           
 ـ، غير منشكر.19/17/1119، بتاريخ 1119( لسنة 179، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا (1)
 .6ـ، ص1973، 3د. سعاد الشرقاكؼ، المسؤكلية اإلدارية، منشأة دار المعارؼ، القاىرة، ط (2)
 .138ـ، ص1983، 3د. أحمد أبك الكفا، أصكؿ المحاكمات اإلدارية، الدار الجامعية، بيركت، ط (3)
كما  68ـ، ض1956، 1مو الجرؼ، شركط قبكؿ الدعكػ في منازعات القانكف اإلدارؼ، مكتبة القاىرة الحديثة، القاىرة، طد. طعي (4)

 بعدىا.
 .18د. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (5)
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 ةمعيار السمطة العامأوال : 

ير السمطة اآلمرة كالنياية، صاحبة إذا قامت بأعماليا التي تباشرىا بمظ اإلدارةف إ
السمطاف كالسمطة في المجتمع، كتعمك إرادتيا عمى إرادة األفراد العادييف، فتندرج المنازعات الناشئة 

كالتي  ،بأعماليا األخرػ  اإلدارةأما إذا قامت  اإلدارؼ،عف ىذه األعماؿ ضمف اختصاص القضاء 
الفرد العادؼ المتجرد مف خصائص السمطة، ال تظير فييا بمظير السمطة اآلمرة، بل مظير 

عماليا بيذه أ فإنيا تعامل معاممة الفرد، كيككف اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عف 
 .(1)الطريقة مف اختصاص القضاء العادؼ

في ظركؼ غير مألكفة في  اإلدارةأف فكرة السمطة العامة تظير في كل نشاط تمارسو 
في مركز يتميز  اإلدارةالمتيازات غير عادية، كأما لكجكد  اإلدارةاؿ القانكف الخاص، إما باستعم

يتصرفكف في إطار  حينمابقيكد كالتزامات غير عادية كغير مألكفة بالمقارنة مع األفراد، كذلؾ 
كيختص بيا القضاء  ،اإلدارؼ بنكعييا لمقانكف  اإلدارةالقانكف الخاص، كعمى ذلؾ تخضع أعماؿ 

 .(2)اإلدارؼ 

 اإلدارةو ليذا المعيار انتقادات تمثل أكليا أنو مف الصعب التمييز بيف أعماؿ كلقد كج
لة أبيذا المظير، فالمس اإلدارةكالتي ال تظير فييا  ،التي تصاغ بصيغة امتيازات السمطة العامة

رة ئاعل دليست سيمة، كمف ثـ يفقد ىذا المعيار كضكحو كسيكلتو، كأف أعماؿ ىذا المعيار يج
 منازعات ليس مف الصالحاإلدارؼ ضيقة، كيخرج مف اختصاص القضاء دارؼ اإلالقضاء 

لدكاعي ىذا الصالح يقرر بانعقاد االختصاص لو اإلدارؼ خراجيا مف دائرتو، كما أف القضاء إ
في استخداـ سمطتيا دكف  اإلدارة. كيؤخذ عمى معيار السمطة أنو يؤدؼ إلى إطبلؽ يد (3)بنظرىا

 .(4)قيد خارجي عف إرادتيا

                                                           
ـ، 1111، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 1لقضاء اإلدارؼ، جد. عمى خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مكسكعة ا (1)

 .116ص
. كمف األمثمة عمى ذلؾ 184ـ، ص1111د. حسيف عثماف دمحم عثماف، أصكؿ القانكف اإلدارؼ، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف،  (2)

دارتو، في حيف أف عبلقة اإلدارة بالعامميف في ىذه إدارة الدكلة ألمكاليا الخاصة، حيث تستخدـ أسمكب القانكف الخاص في استغبللو  كا 
  األمبلؾ الخاصة تخضع لمقانكف اإلدارؼ.

 د. دمحم الشافعي أبك راس، القضاء اإلدارؼ، مكتبة النصر، الزقازيق، لـ يذكر سنة النشر، ص (3)
(4) M. Haurion, précis elementaire de drolt administatif, 1933, p.12.   

 .79-78يو عند د. ماجد راغب الحمك، القانكف اإلدارؼ، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية ، مشار إل
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 معيار المرفق العامثانيا : 

المرفق العاـ كما ىك معمكـ ىك كل مشركع تنشئو الدكلة بقصد تحقيق النفع العاـ كتحتفع بالكممة 
العميا في إدارتو، كمفاد ىذا المعيار أف المنازعات اإلدارية ىي تمؾ التي تتعمق بتنظيـ كسير 

الذؼ ىك في رأؼ أنصار ىذه النظرية رؼ اإلداالمرافق العامة، كتحمـ ىذه المنازعات القانكف 
 .(1)الذؼ يطبق ىذا القانكف اإلدارؼ قانكف المرافق العامة، كتخضع لمقضاء 

في حكـ ركتشيمد اإلدارؼ أخذ القضاء الفرنسي بنظرية المرفق العاـ كأساس لمقانكف  
(rotchildإال أف الفقو الفرنسي يجمع عمى أف حجر الزاكية في نظرية المرفق ا ،) لعاـ يرجع إلى

الفرنسية باختصاص مجمس الدكلة اإلدارؼ (، حيث ذىبت محكمة التنازع Balancoحكـ ببلنكك )
 .(2)الفرنسي بالنظر في الدعكػ المرفكعة ضد شركة الدخاف باعتبارىا مرفقا  عاما  تابع لمدكلة

ذا كاف ىذا المعيار قد ساد أحكاـ القضاء الفرنسي  الفقو  تل مركز الصدارة فيحكا ،كا 
ف التطكرات التي تبلحقت خبلؿ النصف األكؿ إالفرنسي خبلؿ الثمث األكؿ مف القرف العشريف، ف

مف القرف العشريف أدت إلى عجز معيار المرفق العاـ عف استيعاب أكجو النشاط الجديدة، كىذا 
 (3)مي بأزمة المرفق العاـ.ما س  

 المعيار المختمطثالثا : 

ى المزج بيف معيار المرافق العامة كمعيار السمطة العامة، يقكـ المعيار المختمط عم 
كيختص بيا القضاء اإلدارؼ الخاضعة ألحكاـ القانكف  اإلدارةكمؤدػ ىذا المعيار أف تصرفات 

                                                           
(1) Principes generaux du droit administrative, T,II, 2 et s., Rolland précis de dorit adminisratif, 1937, P.I 
es s.   

 .167حمك، القانكف اإلدارؼ، مرجع سابق،  صمشار إليو عند د. ماجد راغب الحمك، د. ماجد راغب ال
(2) T.C. 8 fevr. 1873, blanco, rec. 1er supplt. 61, concl. David; precite   

. 68ـ، ص1116مشار إليو عند د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في مبادغ القانكف اإلدارؼ، مكتبة نيساف لمطباعة كالتكزيع، غزة، 
نكك كقائع ىذا الحكـ في أف عربة صغيرة تتبع مصنع تبغ بكردك صدمت طفمة فأكقعتيا كجرحتيا، فرفع كالد كتتمخص كقائع قضية ببل

إال  الطفمة النزاع إلى القضاء العادؼ طالبا  التعكيض مف الدكلة باعتبارىا مسئكلية مدنية عف الخطأ الذؼ ارتكبو عماؿ المصنع التابع ليا،
المختصة بالنزاع ىي القضاء اإلدارؼ كليس القضاء العادؼ، كقضى بأنو "ال تختص المحاكـ العادية أف محكمة التنازع قررت أف الجية 

اطبلقا  بنظر الدعاكػ المقامة ضد اإلدارة بسبب المرافق العامة أيا كاف مكضكعيا حتى لك كانت تستيدؼ قياـ القضاء العادؼ بمجرد 
 اشئة عـ عمميتيا دكف إلغاء أك تعديل أك تفسير قرارات اإلدارة.الحكـ عمييا بمبالغ مالية تعكيضا  عف األضرار الن

تتمخص ىذه التطكرات في التغيرات الجذرية التي أحدثتيا الحرب العالمية األكلى كالثانية، كالتقدـ العممي كالصناعي، كتطكر كسائل  (3)
ة، كتأميـ عدد مف المشركعات الخاصة، كقياـ األفراد المكاصبلت، كتدخل الدكلة في األنشطة الفردية بتأسيس مشركعات تجارية كصناعي

بإنشاء مشركعات خاصة ذات نفع عاـ. مشار إليو عند د. دمحم الشافعي أبك راس، عبد الغني بسيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ، مرجع 
 .191سابق، ص
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بنظر المنازعات المتصمة بيا، ىي التي تتعمق بتسيير المرافق العامة مف ناحية، كتستخدـ اإلدارؼ 
 .(1)امتيازات القانكف العاـ مف ناحية أخرػ في اتخاذىا أساليب ك  اإلدارة

كذلؾ مف  ،( تجديد معيار المرفق العاـA .de laubadereحاكؿ االستاذ دكلكبادير )
خبلؿ الجميع بيف فكرة المرفق العامة كالسمطة العامة، كجعل األكلكية لممرفق العاـ، ثـ يأتي 

لفراغ في المجاالت التي عجر فييا معيار استخداـ أساليب القانكف العاـ في المرتبة الثانية لسد ا
المرفق العاـ عف القياـ بدكره، خاصة كأف القضاء الفرنسي الزاؿ يذكر المرفق العاـ مع استخداـ 

 .(2)كسائل كأساليب القانكف العاـ في اجتياده في العديد مف مجاالت القانكف اإلدارؼ 

ررت بأنو "ال يعتبر بنؾ فمسطيف كفي فمسطيف أخذت محكمة العدؿ العميا بيذا المعيار كق
 ،مرفقا  عاما  إداريا  أك اقتصاديا ، كال تخضع قراراتو لممراجعة القضائية مف قبل محكمة العدؿ العميا

ألف أمكالو ىي أمكاؿ خاصة، كأف المؤسسات الخاصة ذات النفع العاـ تظل مؤسسات خاصة 
 .(3)تخضع في جميع أمكرىا إلى القانكف الخاص

بأنو يعد  (5)كالفمسطيني (4)نتفق مع ما اتفق عميو الفقو كالقضاء المصرؼ  :ناومن جانبي
 يمتسؾ بمعيار كاحد كاتجيا نحك الجميع بيف معيار السمطة العامة كمعيار المرفق العاـ.

  

                                                           
ة الدكؿ األكؿ فيو، كيأتي دكر المرافق العامة في يرػ بعض الفقياء أف أساس القانكف اإلدارؼ ىك أساس مزدكج تمعب السمطة العام (1)

 المقاـ القاني، راجع 
M. hauriou, précis de droit administrative, héd, 1929, préface.  

 .79مشار إليو عند د. ماجد راغب الحمك، القانكف اإلدارؼ، مرجع سابق، ص
(2) A. De laubadere – révalorisations resentes de la Notion de service public. 1961, p591   

  .71، ص1114مشار إليو عند د. عدناف عمرك، مبادغ القانكف اإلدارؼ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
، مجمكعة مختارة مف مبادغ محكمة 17/13/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 181قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية ) (3)

. مشار إليو عند د. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، الخصكمة 57، ص1115-1995المحامي ناظـ عكيضة، غزة،  العدؿ العميا،
 .86اإلدارية كمستقبل القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص

امة ىك األقرب إلى القبكؿ لعل المعيار المختمط الذؼ يقيـ القانكف اإلدارؼ عمى أساس كل مف فكرتي السمطة العامة كالمرافق الع (4)
 .81كالمعقكؿ، الف السمطة التي تتمتع بيا اإلدارة. د. ماجد راغب الحمك، القانكف اإلدارؼ، مرجع سابق، ص

 .74مف أنصار ىذه المعيار في الفقو الفمسطيني د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في مبادغ القانكف اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (5)
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 الثانيالمطمب 

 اإلدارية الخصومةطبيعة 

 تمييد وتقسيم:

ف الدعكػ المدنية، كقد أدت إف الدعكػ اإلدارية ليا خصائص معينة جعمتيا متفردة ع
أكاف عكامل كثير إلى تككيف ىذه الخصائص منيا ما تعمق بطبيعة الدعكػ اإلدارية نفسيا، سكاء  

كمنيا ما تعمق بتطكر  ،نيا دعكػ استفياميةإمف ناحية أطرافيا أـ مكضكعيا أـ سمطة القاضي أـ 
فركع  ةسـ ىذا المطمب إلى ثبلثكتشعب مجاالت تطبيقو. كعمى ىدػ ما تقدـ سنقاإلدارؼ القضاء 

 عمى النحك التالي:

 الدعكػ.الفرع األكؿ: مف حيث أطراؼ 

 كالفصل فييا. الخصكمةالفرع الثاني: مف حيث مكضكع 

 .: مف حيث سمطة القاضي اإلدارؼ الثالثالفرع 

 .استفيامية دعكػ : مف حيث أنيا الرابعالفرع 

 الدعوى أطراف الفرع األول: من حيث 

قانكنية مع االفراد، بما تتمتع بو مف سمطات كامتيازات الطرفا  في العبلقة  دارةاإلف كجكد إ
خطاء عندما تصدر قراراتيا بعض األ اإلدارةحياف إلى ارتكاب كثيرة، كىذا يؤدؼ في كثير مف األ
لمحفاظ عمى  المشرعبعض القكاعد القانكنية التي أكجبيا  اإلدارةدكف التركؼ، كالتي قد تتجاىل 

 أحد فإيختمفكف عف أطراؼ الدعكػ المدنية، إذ  اإلداريةطرؼ الدعكػ أأف ، ح األفرادمصال
أـ إدارؼ  كؼ يككنكف أشخاصا  مف أشخاص القانكف العاـ، أؼ شخص معناإلدارؼ أطراؼ الدعكػ 

القرارات اإلدارية. كسنتناكؿ في ىذا الفرع تمييز الخصكمة مف  اتخاذفي  لو سمطة األمر كاإللزاـ
 خيرا  الفصل فييا.أطراؼ كالمكضكع ك حيث األ

يبلحع دائما  أف أحد أطراؼ الخصكمة اإلدارية شخصا  معنكيا  عاما  يتمتع بامتيازات 
ثمة في مالسمطة العامة، أؼ جية إدارية بكصفيا سمطة عامة، أما إذا كانت الجية اإلدارية م

خصكمة ال تتصف بانيا ف الإالخصكمة بشخص خاص أؼ مجردة مف امتيازات السمطة العامة ف
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ألف الدعكػ اإلدارية تتميز دائما  بأف ، (1)خصكمة إدارية كتخرج مف اختصاص القضاء اإلدارؼ 
شخص مف أشخاص القانكف العاـ، أؼ الدكلة كسمطة عامة، أك أحد فركعيا المركزية  أحد أطرافيا

 .(2)أـ المحمية أـ مؤسساتيا العاـ

أف النقابات المينية كالمحاميف كاألطباء  فمسطيفاء محكمة العدؿ العميا في استقر قض
نشائيا يككف بقانكف كأىدافيا تحقق النفع العاـ، إف كالميندسيف مف أشخاص القانكف العاـ أل

كالتزاـ أصحاب  ،مينتيـ ـكيخضع أشخاصيا لممسئكلية التأديبية، كليؤالء األعضاء ليـ حق احتكا
 .(3)حسب االختصاصالميف المذككرة االشتراؾ في نقابتيـ كل 

النقابات المينية  اعتبارعمى  صراحة  نص ف المشرع الفمسطيني كمف الجذير ذكره أ
كليا سمطة تأديبية عمى مكظفييا  ،كمؤسسات التعميـ العالي، كاالتحادات المسجمة حسب القانكف 

رة دلصالقرارات اإلدارية اكتخضع ا ،ذات النفع العاـ مف أشخاص القانكف العاـ (4).كالجمعيات
 .(5)لرقابة القضاء اإلدارؼ عنيا 

لمطعف  لقرار ال يعتبر قرارا  خاضعا  اكقد استقر اجتياد الفقو كالقضاء في فمسطيف عمى أف 
أماـ محكمة العدؿ العميا ما لـ يكف صادرا  عف سمطة إدارية أك مؤسسة عاـ أك شخص مف 

كترد  ،كجكدا  كعدما  اإلدارؼ قرار أشخاص القانكف العاـ. كيناء  عميو ترتبط دعكػ اإللغاء بال
أؼ قرار بمعنى يجب تحديد القرار المطعكف فيو بعدـ مشركعيتو  اإلدارةالدعكػ إذا لـ تصدر 

 .(6)نشائيةكاالبتعاد عف التعبيرات العامة كالجمل اإل ،بصكرة دقيقة

                                                           
(1) Abuy(J.M) et drago(r), traite de contentieux administatif, paris,L.G.D.J, 1975y, p460. 

 41مشار إليو عند د. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، المقصكد بالخصكمة اإلدارية، مرجع سابق، ص. 
جراءاتيا، دار  (2) ـ، 1971، 1الفكر العربي، القاىرة، طد. عبد العزيز خميل بدكؼ، الكجيز في المبادغ العامة لمدعكػ اإلدارية كا 

 .11ص
 ـ، غير منشكر.11/11/1998ـ، بتاريخ 1998( لسنة 88قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)
رية ـ، عمى أف الخصكمة اإلدا16/16/1999ـ، بتاريخ 1999( لسنة 19قضت محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)

تنعقد في دعكػ اإللغاء ضد مصدر القرار اإلدارؼ، كبينت في قضية منظكرة أماميا أف القرارات الخاضعة لمطعف أماـ محكمة العدؿ 
العميا ىي القرارات اإلدارية الصادرة عف سمطة إدارية أك مؤسسة عامة أك شخصا  مف أشخاص القانكف العاـ، كبالتالي فإف محكمة العدؿ 

غير مختصة بنظر الدعكػ المقدمة لمطعف بقرار الجمعية الخيرية القاضي بفصل المستدعى مف عضكية الجمعية ككنيا العميا تككف 
نما يتـ النظر فييا مف الييئة العامة لمجمعية الخيرية يطعف فيو أماـ الييئة العامة  ىيئة محمية ال تعد مف أشخاص القانكف العاـ، كا 

 لمجمعية.
 ـ.1111( لسنة 5مف قانكف تشكيل المحاكـ رقـ )( 33انظر المادة ) (5)
 ـ، غير منشكر.18/19/1118، بتاريخ 1118( لسنة 195قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (6)
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سمح يت اإلدارةكيبلحع أف طرفي المنازعة اإلدارية غير متساكييف في مركزىما فأحدىما 
بامتيازات السمطة العامة، أما اآلخر فيك مجرد مف ىذه االمتيازات، كيخضع لئلدارة بما لدييا مف 

إلى اإلدارؼ نشاء المراكز القانكنية أك تعديميا أك إلغائيا، كلذلؾ يتجو القضاء إسمطة ممزمة في 
 .(1)اشر عميوكامتيازاتيا التي تب اإلدارةكحماية الفرد مف سمطة  ،جبر ىذه النقص كتعكيضو

 والفصل فييا الخصومةموضوع : من حيث الفرع الثاني

 لما ترتب عمييا اإلدارةقرارات  ضدا يكجيو الطاعف ميعتبر مكضكع الخصكمة اإلدارية  م
 كلذلؾ يعرؼ أف الحقكؽ في الدعكػ اإلدارية كخصكصا   ، ياضرر لحق بو جراء نشاطنتيجة 

أما في الدعكػ المدنية تدكر المنازعة حكؿ حق  رؼ،اإلدادعكػ اإللغاء تكجو باتجاه النشاط 
 متنازع عميو بيف األطراؼ.

 من حيث موضوع الخصومةأوال : 

ما إيدكر مكضكع الخصكمة اإلدارية حكؿ حماية مراكز كحقكؽ إدارية، يككف منشأىا 
مف القكانيف أك قرارات السمطات اإلدارية، أك ما تبرمو مف صفقات عمكمية أك ما قد تقكـ بو 

 .(2)أعماؿ مادية

عمى الخصكمة اإلدارية كليس القانكف الخاص،  تطبيقوكالقانكف العاـ ىك القانكف الكاجب 
الخصكمة اإلدارية يتعمق بحق مف الحقكؽ اإلدارية كأنو يككف دائما  أحد أطرافيا  مكضكع ألف

يير مرفق عاـ ف مكضكعيا يتعمق بتسإشخص معنكؼ عاـ يتمتع بامتيازات السمطة العامة، لذلؾ ف
 .(3)أت في ظل القانكف العاـ كتحكمو ركابط ذلؾ القانكف شأؼ أف مكضكع الخصكمة اإلدارية قد ن

تتميز الدعكػ اإلدارية مف ناحية الحق، مكضكع الدعكػ إذا يجب أف يككف حقا  مف ك 
د مف فراالحقكؽ اإلدارية، أؼ تمؾ التي تنشأ بسبب العبلقة بيف األشخاص العامة مف ناحية كاأل

كانت ىذه العبلقة تسند لمركز أعامميف لدييا، سكاء  ـفرادا  عادييف أأكانكا أناحية أخريف سكاء  

                                                           
جراءاتيا العممية، الجزء الرابع، دار م (1) حمكد لمنشر كالتكزيع، د. خميس السيد إسماعيل، قضايا مجمس الدكلة كصيغ الدعاكػ اإلدارية كا 

 .11، ص1113-1114
 .117د. حسف السيد بسيكني، دكر القضاء في المنازعة اإلدارية، القسـ األكؿ، عالـ الكتب، القاىرة، لـ يذكر سنة النشر، ص (2)
 .91-91صد. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، الخصكمة اإلدارية كمستقبل القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق،  (3)
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التي يتبع ليا المكظف، أك كانت تستند  اإلدارةقانكني الئحي كما بالنسبة لعبلقة المكظف بجية 
 .(1)إلى العقكد اإلدارية أك كاف مصدرىا القانكف 

ة العميا عمى أف "تطبيق أحكاـ قانكف المرافعات المدنية استقرت المحكمة اإلداريكقد 
كط بعدـ كجكد لدكلة ىك تطبيق احتياطي كثانكؼ مشر كالتجارية عمى القسـ القضائي لمجمس ا

كعدـ تعارض نصكص قانكف المرافعات مع طبيعة المنازعة  ،نص خاص في قانكف المجمس
 .(2)اإلدارية كنظاـ المجمس كأكضاعو نصا  كركحا  

إلى أف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية  (3)ذىب جانب من الفقو الفمسطينيوي
كيمكف تطبيق ىذا القانكف بالقدر ألنيا دعاكػ إدارية  ،الفمسطيني ال ينطبق عمى دعاكػ اإللغاء

 الذؼ ينسجـ كيتناسب كطبيعة ىذه الدعكػ، ألنيا دعكػ إدارية ذات طبيعة خاصة.

اتفق عميو الفقو كالقضاء الفمسطيني في أف قانكف أصكؿ  ما نؤيد :ومن جانبنا
الدعاكػ المدنية، كأف تطبيقو عمى الدعاكػ  مع طبيعةالمحاكمات المدنية كالتجارية يتناسب 

 جراءاتاإل، كأف الفصل الرابع عشر مف ذات القانكف لـ يبيف كافة ا  كبير  ا  نقصذلؾ اإلدارية يشكل 
رغـ  (4)في حيف أف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية دارؼ،اإلالكاجب تطبيقيا أماـ القضاء 
غير الحاالت في أحاؿ إال أنو نب المتعمقة بالخصكمة اإلدارية، حداثتو لـ يبيف كافة الجكا

إلى قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية  الفصل في المنازعات اإلداريةمنصكص عمييا في قانكف ال
 مع طبيعة المنازعة اإلدارية.كبما يتبلءـ كينسجـ  ،كالتجارية

 من حيث الفصل في الدعوى  :ثانيا  

عف الخصكمة المدنية، إذ يختص بالفصل بيا جية قضائية اإلدارؼ تختمف الخصكمة  
خاصة مف ناحية الخبرة كالكفاءة كالعمـ بطبيعة عمل الجيات اإلدارية في الدكلة، كخصكصا  أف 

تقكـ بتخصيص قضاء خاص  القضاء المزدكجنظاـ لكل دكلة نظاـ خاص، فالدكلة التي تأخذ ب

                                                           
 .13ـ، ص1991المستشار. معكض عبد التكاب، الدعكػ اإلدارية كصيغيا، دار الفكر العربي، القاىرة،  (1)
، النسخة اإللكتركنية  144ـ، ص19/14/1115ؽ. ع، جمسة  17( لسنة 1511حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (2)

 المحامي. سعيد محمكد الديب.
. د. شريف أحمد بعمكشة، 51ـ، ، ص1114لقضاء اإلدارؼ "قضاء اإللغاء"، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، د. عدناف عمر، ا (3)

 .18-17إجراءات التقاضي اماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص
 ـ.1116( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )18انظر المادة ) (4)
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بخبلؼ  في القضاء الفرنسي كالمصرؼ، كىذا لمنظر في الدعاكػ اإلدارية حسب االختصاص كما
 .(1)النظاـ المكحد حيث القاضي يحكـ في المحاكـ المدنية كاإلدارية

لمحكمة  اإلدارةأما المشرع الفمسطيني قد أعطى صبلحيات الرقابة القضائية عمى أنشطة 
 .(2)العدؿ العميا بصفة مؤقتو، كمنحيا اختصاص النظر في الطعكف كالمنازعات اإلدارية

 اإلدارةنشطة أبينما في قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية جعل الرقابة القضائية عمى 
مف اختصاص المحكمة اإلدارية، كتؤلف المحكمة اإلدارية مف عدد مف القضاة ينتدبيـ المجمس 

 .(3)مى لمقضاء مف قاضة محاكـ االستئناؼ في القضاء النظامياألع

كخصكصا   ،مف جكد قضاء إدارؼ مستقل في فمسطيني أنو ال بد   :ومن جانبنا  نؤكد عمى
يعطى الصبلحية لمحكمة العدؿ العميا لمنظر في المحافظات الشمالية أف النظاـ المعمكؿ بو في 

قضاة الذيف يحكمكف في المحاكـ العادية ىـ نفس القضاة كأف ال ،المنازعات اإلدارية بصفة مؤقتو
ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقانكف المعمكؿ بو في المحافظات الذيف يحكمكف في الخصكمة اإلدارية، 

 ،كسابقو يكف مستقبل   ـ إال أنو لـ2016( لسنة 3د رقـ )قرار قانكف جديإتـ  الجنكبية لمكطف حيث
في الدعكػ ىـ قضاة محاكـ االستئناؼ في القضاء النظامي،  ف القضاء الذيف يقكمكف بالفصلأل

 فيو عمى درجتيف.ىذا القانكف أف التقاضي أفضل ما حققو كبالتالي أنو 

 : من حيث سمطة القاضي اإلداري الثالثالفرع 

في اإلدارؼ عمى مبدأ المشركعية، كلذلؾ ال يتدخل القاضي  الدعكػ اإلدارية تقكـ أساسا  
فالمبلئمة مف سمطة اإلدارية، حيث تقكـ بيا، كذلؾ تطبيقا   اإلدارؼ،القرار  البحث عف مبلئمة

 .اإلدارةكعدـ تدخل القضاء في نشاط  ،لمبدأ الفصل بيف السمطات

أك أف يصدر أمرا  لئلدارة ألنيا سمطة  ،اإلدارةأف يحل محل اإلدارؼ ال يجكز لمقضاء 
العامة، كتككف اختصاصات القضاء  عامة، كيعد إصدار أمر ليا تدخبل  في شئكف السمطة

                                                           
. د. مصطفى كماؿ كصفي، أصكؿ 118كني، دكر القضاء في المنازعة اإلدارية، القسـ األكؿ، مرجع سابق، صد. حسف السيد بسي (1)

 . 13-11ـ، ص1988-1987، 1إجراءات القضاء اإلدارؼ، مطبعة األمانة، ط
 ـ.1111( لسنة 5( مف قانكف تشكيل المحاكـ رقـ )33انظر المادة ) (2)
 ـ.1116( لسنة 3ل في المنازعات اإلدارية رقـ )( مف قانكف الفص1-1انظر المادة ) (3)
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كاف اإللغاء كميا  أـ جزئيا ، أ المطعكف فيو، سكاء  اإلدارؼ مقتصرة عمى الحكـ بإلغاء القرار اإلدارؼ 
 .(1)كتنحصر سمطة القضاء في تمبية طمبات المستدعى

غير المشركع، اإلدارؼ تقتصر سمطة القاضي في دعكػ اإللغاء عمى الحكـ بإلغاء القرار 
في دعكػ القضاء الكامل فإف لمقاضي أف يحكـ بتعديل القرار المطعكف فيو أك بالتعكيض عف  أما
 .(2)ضرار التي ألحقيا بالمدعىاأل

في ممارستيا لستيا التقديرية أف تحتـر جميع أكجو المشركعية، كيجب  اإلدارةيتعيف عمى 
بما في ذلؾ السمطة التقديرية لئلدارة  ،انكف بمعناه الكاسع أيا  كاف مصدرهأف يككف قراراىا مكافقا لمق

 .(3)في أركانواإلدارؼ بمراقبة مشركعية القرار اإلدارؼ لصالح االختصاص المقيد، كيقـك القضاء 

ف "تقتصر صبلحية محكمة العدؿ العميا عمى إلغاء أقضت محكمة العدؿ العميا عمى 
اإلدارؼ إلصدار القرار  اإلدارةل الطعكف فيو، دكف أف يككف ليا سمطة الحمكؿ محاإلدارؼ القرار 

 .(4)إصداره اإلدارةالذؼ رفضت 

لغاء القرارات المطعكف فييا مف حيث تحديد  كقضت محكمة العدؿ العميا قبكؿ الطعف كا 
ف أك  ،األساسيكأف يتـ احتسابو بضـ عبلكة الميمة لمراتب  ،مقدار الراتب التقاعدؼ لممستدعيف

 .(5)كحتى تاريخ إحالتيـ عمى التقاعد ،مف تاريخ تعيينيـ يسرؼ عمى كامل مدة خدمة المستدعيف

، ال سيما أف االختبلؼ راجع إلى القانكف (6)لفقو الفمسطينيمع جانب مف اكاتفق 
كالذؼ يبيح  ،المحافظات الشماليةكالذؼ يطبق في  ،نجمك سكسكنيالفمسطيني الذؼ يتبع النظاـ األ

ت المادة كذل مف خبللو إصدار القاضي أكامر لئلدارة، ؾ ما أكجبو المشرع الفمسطيني حيث نص 
ـ عمى أف "تصدر 2001( لسنة 2( مف قانكف أصكؿ المحاكمة المدنية كالتجارية رقـ )291)

                                                           
 .19ـ، ص1115د. إسماعيل إبراىيـ البدكؼ، القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، مكتبة الكفاء القانكنية، اإلسكندرية،  (1)
 .167د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)

(3) J. rivéro, vourd dr libertes publiquse, 1967-1968, p.190 et suiv.   
 .59مشار إليو عند د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص

 ـ، غير منشكر.17/11/1118، بتاريخ 1115( لسنة 139قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)
 ـ، غير منشكر.15/13/1119ـ، بتاريخ 1118( لسنة 413قـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية ر  (5)
. د. شريف أحمد بعمكشة، 67د. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، مكسكعة الخصكمة اإلدارية في فمسطيف، مرجع سابق، ص (6)

 .31إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص
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في الطمب، كذلؾ إما برفضو أك بإلغاء القرار المطعكف فيو  (1)المحكمة حكميا عمى كجو السرعة
كالذؼ يقتصر  ،في حيف أف النظاـ البلتيني ةأك بتعديمو مع ما يترتب عمى حكميا مف آثار قانكني

المحافظات الجنكبية في المطبق أما النظاـ القضائي  اإلدارؼ،عمى البحث في مشركعية القرار 
فقد خبل مف نص يعطي لمقاضي الحق في تكجيو أكامر لئلدارة إال أف التطبيق العممي في حاليا  

سابق كىك يأمر اإلدارة لمقياـ بعمل أك االمتناع اجتياد المحكمة اإلدارية سار عمى نيج قضاءه ال
 عف عمل.

 استفيامية دعوى : من حيث أنيا الرابعالفرع 

يضحى في  اإلدارةتتميز الخصكمة اإلدارية بأنيا خصكمة استفيامية، فالمتنازع مع 
بينيما ليست عمى قدـ المساكاة، كلذلؾ فإف القاضي  ألف العبلقة، إجراءاتغمكض ما تتخذه مف 

عف أسباب التصرؼ الذؼ اتخذتو تجاه اإلدارؼ يتكلى القياـ بالدكر االستفيامي مف إلدارؼ ا
 ،المستدعى كعف الدكافع كاالسباب كما يدكر حكلو، كذلؾ بخبلؼ المتتبع في القضاء العادؼ

 .(2)كالقرائف التي يدلل بيا عمى ثبكت حقو اإلثباتكالذؼ يتكلى كل مف الخصـك تقديـ أدلة 

 ،ىك الذؼ يدير الدعكػ دكف أؼ تدخل مف طرفي النزاعاإلدارؼ ي أف القاضي كىذا يعن
فإذا كاف األصل أف المدعى ىك الممـز بإثبات ما  ،اإلثباتكىذا الطابع االستفيامي يعكس طريقة 

كيأمر الطرؼ اآلخر بتقديـ دليل إثبات عمى ما  ػيدعيو فالقاضي يمكنو أف يعكس ىذه القاعدة
  .(3)يدعيو المدعى

أنو "لما كانت دعكػ اإللغاء كفق ما استقر عميو  الفمسطينية قضت محكمة العدؿ العميا
مخاصمة قرار إدارؼ معيب بقصد التكصل إلى إلغائو إعبلء  لمبدأ  ىالفقو كالقضاء تيدؼ إل

كىي بذلؾ دعكػ عينية الخصـ فييا ىك القرار  ،ةشركعية كحماية األفراد مف تعسف اإلدار الم

                                                           
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية تعديل القرار المطعكف فيو 291نو "سندا ألحكاـ المادة )قضت محكمة العدؿ العميا أ  (1)

، قرار محكمة العل العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ بحيث يصرؼ لممستدعى نصف مرتبو فقط عف المدة المكفكفة يده عف العمل
 ـ.17/17/1116، بتاريخ 1115( لسنة 85)

جراءاتيا العممية، مرجع سابق، صد (2)  .11. خميس السيد إسماعيل، قضايا مجمس الدكلة كصيغ الدعاكػ اإلدارية كا 
(3)  Gohin (O): vonténtieux administrativem, litéc, 5e ed,2007,p244  

 .97في فمسطيف. مرجع سابق، ص مشار إليو عند د. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، الخصكمة اإلدارية كمستقبل القضاء اإلدارؼ 



                                                     

68 

 

بما يجعل الدعكػ  اإلدارةتحاكـ القرار ال اإلدارؼ طعيف، كبالتالي فإف محكمة القضاء الاإلدارؼ 
 .(1)الخصكمة متحررة مف لدد

بشكل عاـ تختمف عف الدعاكػ اإلدارية فمكل دعكػ  المدنيةأف الدعاكػ  :وخالصة القول
التي  ليا خصائصيا كطبيعتيا، حتى أف المشرع الفمسطيني حاكؿ التمييز بيف المصطمحات

في الدعكػ المدنية كالدعكػ اإلدارية، كاستخدـ المشرع في  أكاف يطمقيا عمى أطراؼ الدعكػ سكاء  
ككذلؾ في  ،المدعى عميو( -)المدعى :قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية مصطمح

ف دعاكػ كأالمستدعى ضده( كىذا يؤكد الفرؽ بيف ال -)المستدعى :تسميتيـ في الدعكػ اإلدارية
 لكل دعكػ طبيعة مختمفة مف حيق حجية األمر المقضي بو.

  

                                                           
 ـ، غير منشكر.14/11/1115ـ، بتاريخ 1115( لسنة 43قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
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 الثالثالمطمب 

 أنواع الدعاوى 

 تمييد وتقسيم:

أنكع كيختمف كل  ةإلى أربعاإلدارؼ القضايا التي يختص بيا القضاء يدرج الفقو الفرنسي 
لعاـ مع ااإلدارؼ نكع منيا حسب السمطة المخكلة لمقاضي كسنكرد في ىذا المطمب أنكاع القضاء 

في فمسطيف أال كىك قضاء اإللغاء، كقد قسـ ىذا المطمب إلى اإلدارؼ التركيز عمى نكع القضاء 
 فركع كىي: ةأربع

 .الفرع األكؿ: قضاء اإللغاء

 .الفرع الثاني: القضاء الكامل

 .قضاء التفسيرالفرع الثالث: 

 .الفرع الرابع: القضاء التأديبي

 : قضاء اإللغاءاألولالفرع 

مف ىذا القضاء إلغاء القرارات اإلدارية التي يصيبيا عيب يؤدؼ  األساسيالغرض يككف 
بيا إلى أف تصبح مخالفة لمبدأ المشركعية، كىك القضاء الذؼ بمكجبو يككف لمقاضي أف يفحص 

فإذا ما تبيف لو مجانبة القرار لمقانكف حكـ بإلغائو، كلكف دكف أف يمتد  اإلدارؼ،مشركعية القرار 
كىذا بخبلؼ  .(1)أكثر مف ذلؾ، فميس لو تعديل القرار المطعكف فيو أك استبداؿ غيره بو حكمو إلى

( مف قانكف أصكؿ 291ما ىك مستقر في فمسطيف كالذؼ سبق أف أشرنا إليو في المادة )
 المحاكمات المدنية كالتجارية.

ا  عكليس تشري ،أكلت دعكػ اإللغاء أىمية كبيرة فيي كلدت مف رحـ نص دستكرؼ  كقد
نيا أسبق مف مصر في معرفتيا حيث عرفت بمقتضي إكىذا  بخبلؼ فرنسا كمصر بل عاديا  

                                                           
 .171، ص1996د. سميماف الطماكؼ، القضاء اإلدارؼ، الكتاب األكؿ، قضاء اإللغاء، دار الفكر العربي، مدينة نصر،  (1)
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ـ ثـ تكلت التشريعات المتعاقبة عمى 1922( مف مرسكـ دستكر فمسطيني لسنة 43المادة )
 .(1)كقد لعبت محكمة العدؿ العميا دكرا  كبيرا  في تحديد معالميا ،تنظيميا صراحة

قرار إدارؼ، بينما  أنيا تيدؼ إلى إلغاء القرار فمكضكعيا دائما   كتتميز دعكػ اإللغاء 
كبياف الحل  ،قضاء التعكيض تمتد فيو سمطة القاضي إلى تحديد المركز القانكني الذاتي لمطاعف

 .(2)المخالف لمقانكف  اإلدارةالكامل فبل تتكقف عند حد إلغاء عمل 

د القرارات حص الطمبات المقدمة ضكيعرؼ قضاء اإللغاء أنو القضاء الذؼ يشتمل في ف 
الئحية بقصد إلغائيا لكجكد عيب مف العيكب التي تجيز ىذا اإلدارية سكاء كانت فردية أـ 

 . (3)اإللغاء، فالتطبيق العممي لقضاء اإللغاء يككف عف طريق طمبات اإللغاء أك دعكػ اإللغاء

ف مناطيا مخاصمة أل ،تعتبر دعكػ اإللغاء دعكػ عينية أك مكضكعية ليست شخصيةك  
في ذاتو، كبحث مشركعيتو إذا كاف مخالفا  لمقكاعد القانكنية كفي حاؿ مخالفتو يتـ اإلدارؼ القرار 

المعيب كليس اإلدارؼ ف دعكػ اإللغاء تقكـ عمى مخاصمة القرار المعيب، ألاإلدارؼ إلغاء القرار 
 .(4)العامة اإلدارة

 الفرع الثاني: القضاء الكامل

دؿ بالنكع تككف سمطة القاضي كاسعة فمو أف يحكـ باإللغاء أك التعديل أك است طبقا  ليذا 
عمل بآخر، أك الحكـ بالتعكيضات المختمفة، كعمى ذلؾ فإف ىذا القضاء يترتب عمى جميع 
النتائج القانكنية عمى الكضع غير المشركع، كيدخل ىذا النكع الطعكف الخاصة بالعقكد 

 .(5)اإلدارية

في دعكػ القضاء الكامل أربع سمطات مف تمؾ التي تككف لمقاضي في يممؾ القاضي ك 
لغاء القرار المطعكف إ حدكد ضاء الكامل ال يقف حكـ القاضي عمىدعاكػ اإللغاء ففي دعكػ الق

                                                           
( مف 34( كالمادة )58ـ، كالمادة )1955( مف مرسـك قطاع غزة لسنة 36، كالمادة )1949( مف قانكف المحاكـ لسنة 7دة )انظر الما (1)

ـ. مشار إليو عند د. ىاني عبد الرحمف 1111( لسنة 5( مف قانكف تشكيل المحاكمة النظامية رقـ )34-33ـ، كالمكاد )1961دستكر 
 .118ؼ في فمسطيف، مرجع سابق، صغانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدار 

د. معكض عبد التكاب، المكسكعة النمكذجية في القضاء اإلدارؼ، دعكػ اإللغاء، ، المجمد الثاني، مكتبة عالـ الفكر كالقانكف لمنشر  (2)
 161، ص1113كالتكزيع، 

 .315ـ، ص1997-1996د. جكرج شفيق سارؼ، قكاعد كأحكاـ القضاء اإلدارؼ، دار أـ القرػ، المنصكرة،  (3)
 .169-168د. إعاد عمي القيسي، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
 .161ـ، ص1116-1115د. طارؽ فتح هللا خضر، القضاء اإلدارؼ، دار النيضة العربية، القاىرة،  (5)
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عادة تنظيـ الكضع إ كلكف يككف في استطاعة القاضي أف يضمف  ،لف لمبدأ المشركعيةفيو كالمخا
كنتائج، كبيذا يككف لو أف يقـك بتعديل القرار  آثارينتج عنو مف القانكني المعركض أمامو بما 

الحكـ  المخالف كاستبدالو بغيره كفق القانكف، ىذا باإلضافة إلى أف يككف لو أيضا  اإلدارؼ 
المطعكف فيو كتككف دعكػ اإلدارؼ بالتعكيض المناسب لمطرؼ المضركر مف جراء صدكر القرار 

التي أصدرت  اإلدارةفراد الذيف صدرت بشأنيـ القرارات المخالفة ك التعكيض بمثابة قائمة بيف األ
 .(1)طمق عمى دعكػ القضاء الكامل دعاكػ التعكيضأىذه القرارات، كليذا فقد 

ما  تتناكؿ دعاكػ القضاء الكامل أك الشامل الدعاكػ الناشئة عف العقكد اإلدارية سكاء  
المنازعات التي تنشأ بيف أطرافيا، ككذلؾ دعكػ  فةككاإنيائيا،  ك تنفيذىا أكعف انعقادىا أ يترتب

كانت مبنية عمى أساس الخطأ، أـ عمى أساس أ سكاء   اإلدارةالمسئكلية التقصيرية لجية 
 .(2)المخاطر

نما يقتصر ا  فيذا النكع غير معمكؿ بو كفق نظاـ محكمة العدؿ العميا ك  أما في فمسطين
يما تككف دعكػ التعكيض مف اختصاص المحاكـ المعيب، فاإلدارؼ دكرىا عمى إلغاء القرار 

قبل  المحافظات الجنكبية، كفي المحافظات الشماليةالمدنية كىذا حسب النظاـ المعمكؿ بو في 
ف دعكػ التعكيض إفالمحافظات الجنكبية ، أما في صدكر قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية

بعد صدكر قانكف الفصل في المنازعات  مف اختصاص المحكمة اإلداريةكالعقكد اإلدارية فيي 
 .(3)اإلدارية

  

                                                           
ر"، دار النيضة العربية، بدكف د. السيد خميل ىيكل، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة "دراسة ألنظمة كل مف أمريكا كفرنسا كمص (1)

 .161سنة، مصر، ص
 كما بعدىا. 5ـ، ص1977د. طعيمو الجرؼ، قضاء اإللغاء "رقابة الفضاء ألعماؿ اإلدارة العامة"، دار النيضة العربية، القاىرة،  (2)
نصت عمى أف "تنعقد المحكمة ـ، كالتي 1116( لسنة 3مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ ) 3( فقرة 1انظر المادة ) (3)

( مف ىذا القانكف 3اإلدارية مف ىيئة مؤلفة مف ثبلثة قضاة كتككف الرئاسة ألقدميـ لمنظر في المنازعات اإلدارية المبينة في المادة )
 كطمبات التعكيض المتعمقة بيا.
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 قضاء التفسيرالفرع الثالث: 

كفي ىذا النكع مف القضاء تضيق سمطة القاضي إلى حد كبير، فيك يقتصر عمى مجرد  
كبياف مدػ مطابقتو لمقانكف دكف أف يتعدػ ذلؾ إلى  ،اإلدارؼ تحديد المدلكؿ الصحيح لمعمل 

التعكيض كما في النكعيف السابقيف، بل يترؾ ذلؾ لييئة أخرػ يعينيا إصدار حكـ باإللغاء أك ب
 .(1)القانكف، ىي في الغالب قاضي النزاع الذؼ طمب بشأنو التفسير أك فحص المشركعية

محكمة العدؿ العميا في فمسطيني ال يجكز ليا تفسير القرارات اإلدارية، ألف كالية ك  
ف المحاكـ العادية في فمسطيف، ال تحيل عمى إعمى ذلؾ فيرىا معقكدة لمجية التي أصدرتيا، ك ستف

يفسر مف الجية التي أصدرتو، اإلدارؼ محكمة العدؿ العميا أؼ قرار بغرض تفسيره، فالقرار 
كضع ليذا القرار مف قبل مصدر، حيث ال اختصاص  ءالعميا أثنا كبالمقابل فإف محكمة العدؿ

 .(2)لثمة جية إدارية أخرػ  زاء انعقاد الصبلحيةإلمحكمة العدؿ العميا 

 الفرع الرابع: القضاء التأديبي.

اإلدارؼ القضاء التأديبي أك ما يعرؼ بقضاء الزجر أك العقاب كىك نكع مف القضاء  
الفرنسي في تكقيع عقكبات اإلدارؼ كىذا النكع مف القضاء يتضمف سمطة القاضي  ،الفرنسي

 .(3)فات الطرؽ العامة أك االعتداء عمى الماؿ العاـجزائية مقررة في القانكف عمى األفراد عف مخال

كالذؼ تحكـ المحكمة بتكقيع العقاب عمى مف يخرج مف المكظفيف العمكمييف عمى مبدأ 
المشركعية، كتختص المحاكـ في ىذا النكع بتكقيع عقكبات جنائية عمى مف يرتكب مخالفات ضد 

سا يمكف لقضاء العقاب أف يحكـ بتكقيع العقكبة القكانيف كالمكائح التي تحمي الماؿ العاـ، ففي فرن
الجنائية عمى الجرائـ التي تتعمق باألمكاؿ العامة، كليذا القضاء معنى حديث يظير في مجاؿ 

 .(5)المصرؼ اإلدارؼ ، كال يدخل قضاء العقاب في اختصاص القضاء (4)العقكبات التأديبية

                                                           
 173، 1986لقاىرة، د. سميماف دمحم الطماكؼ، القضاء اإلدارؼ، قضاء اإللغاء، دار الفكر العربي، ا (1)
د. عمى سالـ صادؽ، دعكػ اإللغاء في القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، جامعة الدكؿ العربية، معيد البحكث كالدراسات العربية، رسالة  (2)

 .97ـ، ص1118دكتكراه، 
 .338، ص1115، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، 1د. دمحم رفعت عبد الكىاب، القضاء اإلدارؼ، الكتاب األكؿ، ط (3)

(4) Regardez, Geordes Vedel, cours de Droit Administartif, (ficene 2e annéc), paris, 1951-1952-1954. 

P464-465. 
 .11ـ، ص1115د. إسماعيل إبراىيـ البدكؼ، القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، مكتبة الكفاء القانكنية، اإلسكندرية،  (5)
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عمى الخارجيف عمى مبدأ يتمثل ىذا النكع مف القضاء في سمطة تكقيع العقاب 
كيختمف مفيـك قضاء العقاب في فرنسا عنو في مصر، ففي فرنسا يبدك ىذا القضاء  ،المشركعية

في تكقيع العقكبات الجنائية عمى المخالفات التي تقع فيما يتعمق بالماؿ العاـ، أما في مصر 
. كىذا النكع (1)مف المكظفيففيتجمى ىذا القضاء في تكقيع الجزاءات عمى مرتكبي الجرائـ التأديبية 

 مف القضاء غير مكجكد في فمسطيف.

  

                                                           
 .161القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص د. ماجد راغب الحمك، (1)
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 المبحث الثاني
 شروط قبول دعوى اإللغاء

 تمييد وتقسم:

يطمب  اإلدارؼ،دعكػ اإللغاء ىي دعكػ قضائية يقيميا صاحب المصمحة أماـ القضاء 
كليس تظمما   تتميز ىذه الدعكػ بأنيا دعكػ قضائيةك قرار إدارؼ لعدـ مشركعيتو،  لغاءفييا إ

بالنسبة لمقرارات اإلدارية النيائية، كما تقكؿ المحاكمة  يككف قضائيالغاء اإلإداريا ، ذلؾ أف طمب 
حتى يصبح اإلدارؼ فذ جميع مراحمو في درجات السمـ نيستاإلدارؼ اإلدارية المصرية "أف القرار 

ذا الطمب ىك في حقيقتو دعكػ لطب إلغائو أـ كقت تنفيذه، كىاإلدارؼ قبل المجكء لمقضاء  نيائيا  
 .(1)مبتدئو بالنسبة لمقرار اإلدارؼ 

اإلدارؼ لكي يقـك القضاء  ،كشركط قبكؿ الدعكػ اإلدارية ىي الشركط الكاجب تكافرىا
بفحص مكضكعيا، فإذا لـ تتكافر ىذه الشركط كاممة حكـ القاضي بعدـ قبكؿ الدعكػ، دكف أف 

األكؿ نبيف في المطمب بحث إلى أربعة مطالب: النظر في مكضكعيا، كسنتعرض في ىذا الم
المطمب لثاني الشركط المتعمقة برافع الدعكػ، ك لمطمب االمطعكف فيو، كااإلدارؼ شركط القرار 

 الثالث ميعاد رفع الدعكػ، كأخيرا انتفاء طريق الطعف المقابل أك الدعكػ المكازية.

ال إذا تـ رفعيا مف قبل محاـ كتجدر اإلشارة إلى أف قاضي اإللغاء ال يقبل الدعكػ إ
ـ 2016( لسنة 3مزاكؿ إال أف المشرع الفمسطيني في قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )

استثنى مف ذلؾ االستدعاءات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس غير المشركع كالتي يطمب 
 .(2)فييا إصدار أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع

 .المطعكف فيو )محل الدعكػ(اإلدارؼ شركط القرار المطمب األكؿ: 

 .(المستدعىالمطمب الثاني: الشركط المتعمقة برافع الدعكػ)

 .الشركط المتعمقة بميعاد رفع دعكػ اإللغاءالمطمب الثالث: 

  المطمب الرابع: انتفاء طريق الطعف المقابل أك الدعكػ المكازية.

                                                           
، القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، دار كائل لمنشر، األردف، ص (1)  .75د. منصكر ابراىيـ العتـك
 ـ.1116( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )7انظر المادة ) (2)
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 األولالمطمب 

 )محل الدعوى( المطعون فيواإلداري القرار شروط 

 تمييد وتقسم:

في الشكل الذؼ يحدده القانكف عف إرادتيا  اإلدارةىك إفصاح جية اإلدارؼ القرار يقصد ب
حداث أثر قانكني معيف إكذلؾ بقصد  ،الممزمة بماليا مف سمطة عامة بمقتضى القكانيف كالمكائح

 .(1)تغاء تحقيق المصمحة العامةال  كمباشرة اباا  حيممكف كجائر قانكن

الجيات  حدػعمل قانكني مف جانب كاحد يصدر باإلرادة الممزمة إل بأنوخركف آكيعرفو 
 –نشاء كصع قانكني ابتغاء مصمحة عامة مثل إاإلدارية في الشكل الذؼ يطمبو القانكف بقصد 

نتخاب عمدة يتمخض عف قرار كزير الداخمية باعتماد قرار لجنة العمد كالمشايخ بإعادة عممية ا
تكافر  –في االنتخابات  فة عمدة لمقرية عمى الرغـ مف فكزهقرار بعدـ تعييف المدعى في كظي

كاختصاص المحاكـ اإلدارية بالفصل فيو باعتباره مف  ،في ىذه الحالةاإلدارؼ أركاف القرار 
 .(2)المنازعات المتعمقة بالتعييف

، كيككف صادر المراد إلغاؤه إداريا  اإلدارؼ قرار كيشترط لقبكؿ دعكػ اإللغاء أف يككف ال
 .ا  قانكني ا  نيائيا ، كأف يحدث أثر اإلدارؼ د أف يككف القرار عف سمطة كطنية، ككذلؾ الب  

ككذلؾ ال  ،اإلدارؼ عمل قانكني نيائي، كأف يككف صادر باإلرادة المنفردة يجب أف يككف القرار 
كأخيرا  يجب أف يككف القرار اإلدارؼ قد أحدث أثرا  ة، أف يككف القرار صادرا  عف سمطة كطنيبد 

 عمى النحك التالي:فركع  كىي  ةأربع تقسيـ ىذا المطمب إلى، كسكؼ يتـ قانكنيا ،   

 .نيائياإلدارؼ عمل قانكني يجب أف يككف القرار الفرع األكؿ: 

 .أف يككف القرار صادر باإلرادة المنفردة لئلدارة: يجب الثانيالفرع 

 .صادر عف سمطة إدارية كطنية يجب أف يككف القرار: الثالثع الفر 

  ا .قانكني ا  الفرع الرابع: يجب أف يككف القرار قد أحدث أثر 

                                                           
"، الجزء 41ـ، سنة المكتب الفني "16/13/1996ؽ. ع، جمسة  1369( لسنة 1691حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (1)

 .919(، ص115القاعدة رقـ ) األكؿ
 .161د. معكض عبد التكاب، المكسكعة النمكذجية في القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص  (2)
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 نيائي عمل قانوني اإلداري : يجب أن يكون القرار األولالفرع 

يقصد بالقرار اإلدارؼ النيائي ىك ذلؾ القرار الذؼ يصدر مف إحدػ اإلدارات العامة كال  
، كال (1)اج إلى تصديق أك اعتماد مف سمطة أعمى، أؼ أف القرار مستنفد جميع مراحل انشائويحت

يعتبر القرار اإلدارؼ نيائيا  أك تنفيذيا  إال إذا استكمل كل خصائصو البلزمة قانكنا  كيكاد يجمع 
إدارية أعمى، الفقو عمى أف القرار النيائي ىك القرار الذؼ ال يجب استئنافو أك مناقشتو أماـ سمطة 

 .(2)أؼ ال يحتاج إلى تصديق أك مكافقة مف جية أعمى

صدكر القرار مف جية ليا ال يككف القرار اإلدارؼ نيائيا  إال إذا تكافر فيو أمراف ىما، ك  
صدكره عمى نحك يككف مف حق إصداره دكف أف يككف بحاجة إلى تصديق جية أخرػ، أما الثانية 

 .(3)ؼ إنشاء أك تعديل أك إلغاء المركز القانكني لمطاعفأثر قانكني معيف أشأنو إحداث 

يجب أف يككف مف شأف القرار  المطعكف فيو أف يمحق ضررا  بمصالح الطاعف سكاء  
أكانت المادية أـ األدبية، أما إذا كاف القرار ال يمثل أؼ ضرر بمركز الطاعف المادؼ أك القانكني 

ؿ النتفاء عنصر المنازعة اإلدارية ذاتيا، كيمكف القكؿ فإف الطعف فيو يغدك ممتنعا  بطبيعة الحا
بأف القرار اإلدارؼ المطعكف فيو يجب أف يككف نيائيا ، األمر الذؼ يترتب عميو استبعاد 
اإلجراءات التحضيرية كاإلجراءات التنفيذية، كالمنشكرات المصمحية، كاإلجراءات الداخمية، كما نتج 

الكثائق اإلدارية تنبييا إلى حكـ القانكف مف نطاؽ الطعف عف اإلجابات البرلمانية في بعض 
 .(4)باإللغاء، ألف مثل ىذه القرارات األخيرة ال تعتبر أنيا تمحق ضررا  بمركز الطاعف

لفع مصطمح "نيائيا " لفع غير دقيق، كيفضمكف لفع "تنفيذؼ"  جانب مف الفقو كيعتبر  
ـ كاستقر مفيكمو عمى الشكل الذؼ 1946منذ عاـ  منعا  مف المبس كاالختبلط، إال أنو قد استعمل

 أراده المشرع.

                                                           
 .317ـ، ص1978د. دمحم أنس جعفر، الكسيط في القانكف اإلدارؼ، دار النيضة العربية، القاىرة،  (1)
 .179، ص1111د. مصطفى أبك زيد فيمى، القضاء اإلدارؼ قضاء اإللغاء، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  (2)
 .116د. دمحم الشافعي أبك راس، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص  (3)
ـ، 1999لجامعية، اإلسكندرية، قضاء اإللغاء، دار المطبكعات ا –د. مصطفى أبك زيد فيمي، القضاء اإلدارؼ كمجمس الدكلة  (4)

 .519ص
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أف يككف القرار  "مف شركط دعكػ اإللغاء،  بأف قضت محكمة العدؿ العمياكبيذا الشأف  
محل الطعف نيائيا ، كمتى تخمف ىذا الشرط فميس مف معنى لبلستمرار في نظر المكضكع، ألف 

 .(1)"قبل التطرؽ إلى المكضكعاألصكؿ تقضي بالفصل في الدفكع الشكمية 

أف القرار الذؼ يقبل الطعف باإللغاء ىك القرار اإلدارؼ التنفيذؼ النيائي، أيضا  "قضت ك 
كأف الكتاب المكجو مف لجنة التنظيـ المحمية لممستدعي بدعكتو لمحضكر تحت طائمة ىدـ 

 .(2)"الصكر، ال يعد قرارا  إداريا  نيائيا ، كال يقبل لذلؾ الطعف باإللغاء

مناط اختصاص ىذه المحكمة ىك كجكد قرار إدارؼ نيائي مع "كقضت في حكـ أخر أف 
مما  1أف المطعكف فيو في ىذا الطمب ىك إعبلف صادر عف مجمس نقابة محامي فمسطيف ـ/

 .(3)"يجعل الدفع الشكمي في محمو مما يكفي لرد الطمب

 لإلدارةفردة صادر باإلرادة المن: يجب أن يكون القرار الثانيالفرع 

 (4)اإلدارؼ يصدر باإلرادة المنفردة لئلدارة كىك في ذلؾ يتميز عف العقد اإلدارؼ القرار 
ط معينة، فبل يجكز الطعف بإلغاء العقكد بشرك مع إرادة أخرػ  اإلدارة إرادةالذؼ ينشأ عف تبلفي 

، أف كفمسطيفمصر في كل مف اإلدارؼ لما استقر عميو القضاء  طبقا   و ذلؾنما يمكنا  اإلدارية، ك 
الصادرة بمناسبة العقد، كذلؾ كالقرار الصادر باإلذف بإبراـ الطعف بإلغاء القرار اإلدارية المنفصمة 

 .(5)العقد أك اعتماده

ذا كاف القرار ك  يتميز بأنو عمل يصدر باإلرادة المنفردة أك مف جانب كاحد إال اإلدارؼ ا 
ف السمطة اإلدارية التي تختص ألكاحد، مف شخص  ذلؾ ال يعني بالضركرة أف يصدر حتما  

طاه لفرد كالكزير مثبل أك المدير العاـ أك رئيس بإصدار القرارات اإلدارية قد تككف سمطة فردية مع

                                                           
، مبادغ محكمة العدؿ العميا أ. أشرؼ 31/11/1113ـ، بتاريخ 1111لسنة  31قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية  (1)

 .68نصرهللا كآخريف، مرجع سابق، ص 
 ـ، غير منشكر.18/11/1117ـ، بتاريخ 1991( لسنة 11قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)
 ـ، غير منشكر.11/17/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 91قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)
ر العقد اإلدارؼ ىك العقد الذؼ يبرمو شخص معنكؼ مف أشخاص القانكف العاـ، بقصد إدارة مرفق عاـ، أك بمناسبة تسييره، كأف تظي (4)

فيو نية اإلدارة في األخذ بأسمكب القانكف العاـ، كذلؾ بتضميف العقد شرطا  أك شركطا  استثنائية غير مألكفة في عقكد القانكف الخاص، 
لمزيد مف اإليضاح راجع د. ىاني عبد الرحمف غانـ، النظاـ القانكني لعقد التكريد اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، 

 .17ـ، ص1111ية، اإلسكندر 

لمزيد مف اإليضاح راجع د. ىاني عبد الرحمف غانـ، إلغاء القرارات اإلدارية المنفصمة عف العقد اإلدارية "دراسة مقارنة"، مجمة  (5)
 كما بعدىا. 91ـ، ص1115جمعية القدس لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية، العدد الثامف، سبتمبر 
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المصمحة، كلكف قد تككف السمطات اإلدارية ذات تككيف جماعي كمثاؿ ذلؾ قرارات مجمس 
 .(1)الكزراء

 يجابياإلاإلداري القرار أوال : 

بالمنح أك المنع،  اإلدارةكتصدره  ،ؼ يطمق عميو القرار اإليجابي الصريحىك الذ  
يجابيا  إ ا  قد اتخذت حياؿ المكاطنيف مكقف اإلدارةباالستجابة إلى طمب المكاطف أك رفض طمبو، ف

 .(2)أبدت فيو رأييا صراحة

جابي إزاء ا اإليبالمنح أك المنع فيتجمى فيو مكقف اإلدارةعبارة عف قرار صريح تصدره كىك 
قرارات تكقيع عقكبة  –)قرارات التعييف في الكظيفة العامة  :الطاعف كمف أمثمة ىذه النكع القرارات

ككذا قرارات منح التراخيص، كقرارات رفض منح  اإلدارؼ،تأديبية عمى أحد مكظفي 
 .(3)التراخيص(

 السمبياإلداري القرار ثانيا : 

النسبة لمكضكع عف إرادتيا صراحة ب برتعىك تعبير عف مكقف سمبي لئلدارة حيث ال 
ذا كانت في الكقت معيف يجب عمييا اتخ تعمف عف نفسو اذ مكقف بشأنو طبقا  لؤلنظمة كالمكائح، كا 

 .(4)إرادتيا الصريحة في االمتناع عف إصدار قرار كاف يتعيف عمييا إصداره

( 2لتجارية رقـ )مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كا 1( فقرة 284نصت المادة )كقد 
أك امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار يبدأ الميعاد مف  اإلدارةعمى أنو "في حالة رفض  ـ2001لسنة 

 تاريخ انقضاء ثبلثيف يكما  عمى تقديـ الطمب إلييا.

( لسنة 3الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )مف قانكف  3( فقرة 5نصت المادة )ك 
اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار كاف يجب ـ عمى أنو "في حالة رفض الجية 2016

ألحكاـ القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بيا، ال يقبل االستدعاء إال بعد تقديـ تظمـ لمجية  اتخاذه كفقا  
 اإلدارية.

                                                           
 .17ء اإلدارؼ، مرجع سابق، صد. دمحم رفعت عبد الكىاب، القضا (1)
 .7ـ، ص1115د. مصطفى أبك زيد فيمي، قضاء اإللغاء، دار اليدػ لممطبكعات، اإلسكندرية،   (2)
 د. دمحم عبد العاؿ السنارؼ، القرارات اإلدارية في المممكة العربية السعكدية "دراسة قانكنية تحميمية مقارنة"، معيد اإلدارة العامة، (3)

 .71، صـ1994الرياض، 
 .71د. دمحم عبد العاؿ السنارؼ، المرجع السابق، ص (4)
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كبيف  ،السمبياإلدارؼ كيستدؿ مف المكاد السابقة أف المشرع الفمسطيني بيف حاالت القرار 
 عف الرد. اإلدارةعيا في حاؿ امتنعت الكاجب اتبا جراءاتاإل

 القرار الضمنيثالثا: 

يتحقق كجكد القرار الضمني مف سككت اإلدارة سككتا  مبلبسا ، األصل أف ال ينسب إلى 
ساكت قكؿ، إال أف المشرع قد اعتبر سككت اإلدارة في العديد مف الحاالت قرار إدارؼ بالقبكؿ 

كاء  كاف القرار إيجابيا  أـ سمبيا  أـ ضمنيا  فإنو يخضع كفي حاالت أخرػ قرار إدارؼ بالرفض، كس
 .(1)لرقابة قاضي اإللغاء

قضت محكمة العدؿ العميا في مبادئيا عمى أف "تفصح اإلدارة عف إرادتيا المنفردة 
صراحة أك ضمنيا ، فيطمق عمى القرارات التي تعبر فييا اإلدارة عف إرادتيا صراحة بالقرارات 

ابية كبطمق عمى الطائفة الثانية تسمية القرارات الضمنية، كالقرار الضمني الذؼ الصريحة أك اإليج
يستفاد مف سككت اإلدارة عف إجراء تصرؼ ىي ممزمة بو قانكنا ، كيككف ميعاد تقديـ االستدعاء 
إلى محكمة العدؿ العميا ستيف يكما  مف تاريخ نشر القرار اإلدارؼ المطعكف فيو، كفي حالة رفض 

أك امتناعيا عف اتخذا أؼ قرار يبدأ الميعاد مف تاريخ انقضاء ثبلثيف يكما  عمى تقديـ  اإلدارة
 .(2)الطمب إلييا

 اإلدارية العقود: رابعا  

كىي إرادة  ،ألنيا أعماؿ إدارية تعبر عف تكافق إرادتيف ،باإللغاءفييا ال يمكف الطعف 
رادة المتعاقد كيخضع العقد  اإلدارة إلى  التاؼ تأخذ بالنظاـ القضائي المزدكجفي الدكؿ اإلدارؼ كا 

عمى أساس كالية القضاء الكامل ال كالية اإللغاء فيجكز لصاحب الشأف أف  اإلدارؼ،رقابة القضاء 
يطعف ببطبلف العقد إذا كاف مقتضي لذلؾ كيطمب تعكيض عف األضرار التي تسببت لو فييا 

 .(3)اإلدارة

دعكػ اإللغاء ال يمكف أف تكجو إلى مى أف "ضت محكمة العدؿ العميا في مبادئيا عكق  
العقكد، إذ مف شركط قبكؿ دعكػ اإللغاء أف تكجو الدعكػ إلى قرار إدارؼ الذؼ ىك تعبير عف 

مف ىذه القاعدة أجيز الطعف في  كاستثناءبمفردىا بينما العقد ىك تكافق إرادتيف،  اإلدارةإرادة 

                                                           
 .161د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص (1)
 ـ، غير منشكر.31/19/1113ـ، بتاريخ 1113( لسنة 38قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)
 .49ـ، ص1997د. نبيمة عبد الحميـ كامل، الدعاكػ اإلدارية كالدستكرية، دار النيضة العربية،  (3)
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ال تتمتع بذات الحرية التي يتمتع  اإلدارةقد، ذلؾ أف القرارات اإلدارية المنفصمة عف عمميات التعا
بيا األفراد في إبراـ عقكدىـ كمف ثـ فإنيا تمتـز في معظـ الحاالت بإتباع طريق مرسكـ لتصل 

 .(1)"مف العقكد اإلدارية ـأكاف العقد مف عقكد القانكف الخاص أ المتعاقد معيا سكاء   الختيار

 .عن سمطة إدارية وطنية ا  صادر  ر: يجب أن يكون القراالثالثالفرع 

 أن يكون صادر عن سمطة إداريةأوال : 

كانت ىذه أ عف سمطة إدارية، سكاء   يجب أف يككف القرار المطعكف فيو باإللغاء صادرا  
ككبلء  أـ نكابيـ أـ ، أـ رئيس الكزراءس الدكلة أـ رئيس مجمس الكزراءالسمطة مركزية كرئي

رات بمختمف أقاليـ الدكلة، أك كانت ىذه السمطة سمطة إدارية ال الكزرات أك مديرؼ فركع الكزا
أـ الييئات المحمية في فمسطيف مثل مركزية مثل المحافظات كالمراكز كالمدف كاألحياء كالقرػ، 

أك الييئات العامة، كقد انتيى التطكر في فرنسا إلى أنو يعتبر مف قبيل المجالس القركية كالبمدية، 
 .(2)ة التي يجكز الطعف فييا باإللغاء القرارات الصادرة مف لجاف التنظيـالقرارات اإلداري

كيبلحع أف الصفة اإلدارية لمقرار إنما تتحد ليس بالنظر إلى مضمكف القرار كمكضكعو 
 إداريا   كبتعبير آخر ال تقبل دعكػ اإللغاء إال إذا كاف القرار   ،كانما بالنظر إلى صفة مصدر القرار

 .(3)ك تشريعيا  أ كليس قضائيا  

  : أن يكون صادر عن سمطة وطنيةثانيا  

يجب أف يصدر القرار اإلدارؼ المطعكف فيو باإللغاء مف حق جية إدارية كطنية سكاء  
أكانت ىذه الجية داخل حدكد الكطف أـ خارجو، ماداـ أنيا تستمد اختصاصاتيا كصبلحياتيا مف 

كف لكل القرارات اإلدارية الصادرة عف جية إدارية ، كبالتالي فإف الطعف باإللغاء يكقانكف الدكلة
تنتمي إلى دكلة ىك بمثابة قضاء كطني يختص بنظر المنازعات اإلدارية الكطنية، كال تمتد كاليتو 

 إلى لمنظر كالفصل في القرارات الصادرة عف الجيات األجنبية.

رة القرار ليست كلقد مست تمؾ القرارات مراكز المكاطنيف، كالعبرة بتحديد الجية مصد
نما بالنظر لمصدر الكالية التي تعمل بمقتضاىا فإذا استمدتيا مف القانكف  بجنسية أعضائيا كا 
الفمسطيني اعتبرت جية إدارية كطنية تخضع قراراتيا لرقابة القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، أما إذا 

                                                           
 ـ، غير منشكر.11/16/1116ـ، بتاريخ 1114( لسنة 61قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
 .411د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)
 147ـ،  ص1111أ. فيد عبد الكريـ أبك العثـ، القضاء اإلدارؼ بيف النظرية كالتطبيق، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  (3)
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ضاء اإلدارؼ استمدت كاليتيا مف قانكف أجنبي، فإف قراراتيا تخرج مف نطاؽ رقابة الق
 .(1)الفمسطيني

كبالتالي ال تعتبر القرارات الصادرة عف جيات غير كطنية، أؼ أجنبية ال يقبل الطعف 
فييا باإللغاء مثل القرارات التي تصدر عف المنظمات الدكلية )األمـ المتحدة، أك مجمس جامعة 

امعة الدكلة العربية، أك أك القرارات التي تصدر عف ىيئات دكلية إقميمية مثل جالدكؿ العربية، 
 عف السفارات األجنبية المكجكدة داخل أراضي الكطف(.

  ا  قانوني ا  الفرع الرابع: يجب أن يكون القرار قد أحدث أثر 

حيث إنو مف خصائص القرار اإلدارؼ النيائي أف يككف محدثا  بذاتو آلثار قانكنية تؤثر  
مركز قانكني أك إلغاء قانكني جديد أك بتعديل بمجرد صدكره كفكرا  كمباشرة، كذلؾ بإنشاء مركز 

 .(2)قائـ بالفعل ماداـ ىذا األثر ممكنا  كجائزا  قانكنا  

بأنو "إذا كاف مف الصحيح أف القرار الفردؼ وقد قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية: 
تميز عف ىك تطبيق أك تنفيذ لمقانكف فإنو في الكقت ذاتو مصدر لمركز قانكني فردؼ أك خاص م

المركز القانكني العاـ المجرد المتكلد عف القانكف، كمف ثـ فبل يمكف القكؿ بأف العمل اإلدارؼ 
الذؼ يككف تطبيقا  لنص عاـ مقيد ال ينشئ أك يعادؿ مركزا  قانكنيا ، ألف كل قرار منشئ لمركز 

 .(3)قانكني ىك في الكقت ذاتو تطبيق لقاعدة قانكنية أعمى"

ر اإلدارؼ المطعكف فيو أف يحدث أثرا  قانكنيا  لكي يككف قاببل  لمطعف يشترط في القراك 0
باإللغاء فإف لـ يكف شأنو، ال يجكز أف يككف محبل لمطعف باإللغاء، كما يشترط القضاء أف يككف 
القرار اإلدارؼ منتجا  ليذه اآلثار القانكنية بذاتو، فإذا تعددت القرارات في عممية مركبة، لنصل إلى 

في آخر السمسمة منتج ليذه اآلثار، فإف ىذا األخير دكف غيره يصمح محبل  لدعكػ قرار 
 .(4)اإللغاء

  

                                                           
 .51-51د. شريف أحمد بعمكشة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
 . 16ـ، ص 1114لجامعي، اإلسكندرية، أ. دمحم أنكر حمادة، القرارات اإلدارية كرقابة القضاء، دار الفكر ا (2)
الجزء الثاني،  "،11ـ، سنة المكتب الفني "11/19/1967ؽ. ع، جمسة  11( لسنة 674حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (3) 

 .1136(، ص139القاعدة رقـ )
 .118د. دمحم الشافعي أبك راس، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص  (4)
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 المطمب الثاني

 (المستدعىى) الشروط المتعمقة برافع الدعو 

 تمييد وتقسم:

لقبكؿ دعكػ اإللغاء، كباعتبار أف دعكػ اإللغاء ىي دعكػ  ا  المصمحة شرط ت عد
غير اإلدارؼ المطعكف فيو، كأف إلغاء القرار اإلدارؼ القرار  مكضكعية تككف الخصكمة فييا عمى

 شرطكسكؼ نقـك بدراسة  ،المشركع يحقق مصمحة عامة لممجتمع، لمحفاظ عمى مبدأ المشركعية
 كالتالي: كىي فركع ثبلثةكقسمت إلى  األىميةأخيرا  شرط ك الصفة، شرط ، ك المصمحة

 شرط المصمحة. الفرع األكؿ:

 .ط الصفةشر  :الثانيالفرع 

 .شرط األىمية :الثالثالفرع 

 شرط المصمحةالفرع األول: 

 المصمحةشرط تعريف أوال : 

المصمحة ىي المنفعة أك الفائدة العممية التي تعكد عمى المدعى مف الحكـ بطمباتو، 
 .(1)فالمصمحة ىي الباعث عمى رفع الدعكػ، كالغاية المقصكدة منيا

الحصكؿ عمييا أك  منفعة يكدرافع الدعكػ مصمحة يعني أف يككف لشرط الكيعني 
لمقاعدة  لقبكؿ أية دعكػ أماـ المحاكـ المختمفة، كفقا   المصمحة شرطا  أساسيا   تحقيقيا، كت عد

رفعت الدعكػ مف  القانكنية "ال دعكػ بغير مصمحة" أك "المصمحة ىي مناط الدعكػ" سكاء  
مشخص الطبيعي قد تتعمق بمنفعة شخص طبيعي أـ معنكؼ عاـ أـ خاص، كالمصمحة بالنسبة ل

 .(2)مادية أـ معنكية

                                                           
. مشار إليو عند د. 111ك الكفا، المرافعات المدنية كالتجارية، منشأة المعارؼ، غير مكثق الطبعة كسنة النشر، ص د. أحمد أب (1)

 .69شريف أحمد بعمكشة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق، ص
 .19د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص (2)
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كلقد أقر مجمس الدكلة الفرنسي بأف إلغاء قرار لتجاكز السمطة أك إلغاء الئحة لعدـ 
 .(1)المشركعية ال يمكف أف يصدر إال مف شخص لو مصمحة

كىك بمناسبة تحديد شركط قبكؿ طمبات اإللغاء بالقاعدة المقررة  ،أخذ المشرع المصرؼ ك 
عمى مقتضى ىذه القاعدة نصت  في قانكف المرافعات مف أنو ال دعكػ حيث ال مصمحة، كنزكال  

 .(2)عمى "أنو ال تقبل الطمبات المقدمة مف أشخاص ليست ليـ مصمحة شخصية"

يصكر الفقو القانكني الحديث عف المصمحة بأنيا الحق الذؼ تقترف بو عادة، فبل مصمحة 
ف مفاد ىذه العبارة أنو إيدافع عف مصالحو ف ل أف فبلنا  حق فإذا قيال يعقبو، أكال  يتصل بفيما 

عمى الحق،  جة إلى حماية القانكف، فإذا اعتدػيدافع عف حقكقو، فالمصالح المعتبرة ىنا ىي الحا
 .(3)االعتداء عميو بصكرة جدية تحققت المصمحة في قبكؿ الدعكػ  أك كاف ميددا  

 المصمحة.الشروط الواجب توافرىا في : ثانيا  

ال بد مف  اإلدارؼ،إللغاء القرار الذؼ يجب تكافره عند الحديث عف شركط المصمحة  
مراعاة عدد مف القكاعد الشكمية كالمكضكعية التي حددىا القانكف كتعارؼ عمييا القضاء، كحتى 
تحقق مبدأ المشركعية مف حيث انعقاد الخصكمة كالتزاـ المحكمة في لمنظر فييا، يعتبر شرط 

في قبكؿ دعكػ اإللغاء بمعنى أف يككف رافع الدعكػ صاحب مصمحة  مصمحة شرطا  أساسيا  ال
تأثرا  مباشرا  فمثبل يحق لمشخص الطعف بدعكػ اإللغاء عندما يريد اإلدارؼ خاصة تأثرت بالقرار 

مف تكافر عدد مف  ، البد(4)شغاؿ كظيفة قد استكفى شركط التعييف كلـ يعيف في تمؾ الكظيفةإ
 ط التالية:الشرك 

 

 

                                                           
(1) Ass. 20 déc 1995, Mme Vedel et M. jannot, Rec.440; CJEG 1996.215 et RFDA 1996.313 concl. 
Délarue; AJ 1996.124, chr. Stahl et chauvaux.   

 .181مشار إليو عند د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص
 .1971( لسنة 47( مف قانكف مجمس الدكلة المصرؼ رقـ )11انظر المادة ) (2)
، لـ تذكر دار النشر، 1ـ، ط1111( لسنة 1أ. أحمد المبيض، الكجيز في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) (3)

 .111ـ، ص1113
ؾ كلـ يعيف في تم فييا  قد استكفى شركط التعييف عامة  كظيفة يتقدـ لشغلفمثبل يحق لمشخص الطعف بدعكػ اإللغاء عندما  (4)

ذا لـ يتكؼ شركط التعييف فبل تككف لو مصمحة في اإلدارؼ الكظيفة، فتككف لو مصمحة مباشرة في العف في القرار  في تعييف غيره، كا 
 ال يككف في حالة تسمح لو بذلؾ. الطعف ألنو
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 أن تكون المصمحة شخصية ومباشرة -1

يقصد بالمصمحة الشخصية أف يككف الطاعف في مركز قانكني أك حالة قانكنية يؤثر فييا  
دكف أف يككف القرار قد  ،كاف نكعيا القرار المطعكف فيو بحيث يعكد عميو إلغاء القرار بمنفعة أيا  

ا المصمحة التي تعكد بالمنفعة عمى الطاعف مس بحق شخصي، أما المصمحة المباشرة فيراد بي
مباشرة فتككف كذلؾ إذا كاف الطاعف ييدؼ إلى الغير راء إلغاء القرار، كأما الدعكػ مباشرة ج

لكي يمنع  ،تحقيق مصمحة لشخص ييمو أمره، كمثاؿ ذلؾ أف يرفع الزكج دعكػ بإلغاء قرار إدارؼ 
  .(1)ةزكجتو مف السفر، أك الطعف في قرار استبعاد ترقي

يجب أف تككف لممدعى صفة قانكنية يحمييا القانكف، فبل يجكز لمكظف الفئة الرابعة أف 
ذ ال يتكقع إيطعف في قرار ترقية مكظف مف الفئة الثانية النعداـ المصمحة الشخصية المباشرة، 

مباشرة،  ترقيتو ليذه الفئة حيث ال يجكز قانكنا  ترقية مكظف مف الفئة الرابعة إلى الفئة الثانية
 .(2)المباشرةفتككف في ىذا المثاؿ أماـ حالة انعداـ المصمحة الشخصية 

لقبكؿ دعكػ  كشرط كيتطمب مجمس الدكلة الفرنسي أف تككف المصمحة شخصية كمباشرة
كدعكػ الزكج اإلدارؼ مف فرد ليست لو مصمحة شخصية مباشرة في إلغاء القرار  ةاإللغاء المرفكع

 .(3)يمس مصمحة شخصية لزكجتو بطمب إلغاء قرار إدارؼ 

كقضت محكمة العدؿ العميا في مبادئيا أف "المصمحة حتى تككف دعكػ إلغاء مقبكلة، 
ىي أف يككف رافعيا في حالة قانكنية يؤثر عميو فييا القرار المطعكف فيو تأثيرا  مباشرا ، كلو 

س القصد منيا مصمحة شخصية مباشرة في طمب اإللغاء، إذ إف دعكػ اإللغاء مكضكعية لي
الدفاع عف المشركعية كالصاحب العاـ فحسب، بل الدفاع عف مصمحة ذاتية لممستدعى أثر فييا 

 .(4)القرار المطعكف فيو"

تتكافر مصمحة حقيقية كمباشرة لممحامي المرشح لعضكية مجمس بأنو  أيضا  كقضت 
حق ليـ مباشرة النقابة في ضبط سجل الييئة العمكمية، بحيث يستبعد مف األعضاء الذؼ ي

ـ  ممارس حسب األصكؿ، ألف ذلؾ يحدد فرص الفكز  االنتخابات النقابية كل مف ليس بمحا

                                                           
 .78ـ، ص1998 ،1د. محمكد خمف الجبكرؼ، القضاء اإلدارؼ دراسة مقارنة، مكتبة الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ط (1)
 .187كقضاء المظالـ، مرجع سابق، ص –د. إعاد عمي القيسي، القضاء اإلدارؼ  (2)
، مشار إليو عند د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء vaudrayـ، في قضية 15/17/1946حكـ مجمس الدكلة الفرنسي بتاريخ  (3)

 .476اإلدارؼ، مرجع سابق، ص
 ـ، غير منشكر.11/14/1116ـ، بتاريخ 1115( لسنة 41، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ اليعا، راـ هللا (4)
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لبعض المرشحيف، كيحدد مف ىـ أعضاء المجمس المقبل لمنقابة الذيف سكؼ يتحممكف المسئكلية 
 .(1)الخاصة كالعامة المناطة بنقابة المحاميف

الدعكػ حكمت المحكمة أنو ليس  بتطبيق حكـ القانكف عمىكقضت في حكـ آخر 
لككنيـ مفصكليف مف المؤسسة قبل صدكر القرار  نظرا   ،لممستدعيف صفة أك مصمحة في الطعف

كأف المطالبة بحقكقيـ العمالية مكضكع نظر أماـ المحكمة  ،الطعيف بسنة كتسعة أشير
 .(2)المختصة

 أن تكون المصمحة محققة أو محتممة. -2

ي التي يككف مف المؤكد أف فائدة مادية أك معنكية ستعكد ى المحققةيقصد بالمصمحة  
الفرصة  تمؾ التي مف شأنيا أف تييءكيقصد بالمصمحة المحتممة  ،عمى الطاعف مف إلغاء القرار

 .(3)لجمب نفع أك دفع ضرر دكف أف يككف ذلؾ مؤكدا  

ال كاف مجمس الدكلة المصرؼ يشترط في بداية عيدة أف تككف المصمحة محققة ك كقد  
بالمصمحة المحتممة لقبكؿ دعكػ اإللغاء، كلـ  فقبليكتفي بأف تككف مصمحة محتممة، كلكف عاد 

 .(4)يعد يشترط أف تككف المصمحة حالة

تككف المصمحة محققة إذا تأكد مقدما  أف المدعى في دعكػ اإللغاء، سيحقق فائدة معينة ك 
كانت أدبية، كتككف المصمحة  ـمادية أ كانت ىذه الفائدةأ مف إلغاء القرار المطعكف فيو، سكاء  

 .(5)محتممة إذا كاف ليس مف المؤكد حصكؿ ىذه الفائدة عاجبل  لرافع الدعكػ 

عمى "أنو ال تقبل دعكػ أك طمب أك دفع أك طعف ال يككف كقد نص المشرع الفمسطيني 
المصمحة  ، كنص في الفقرة الثانية عمى أنو "تكفييقرىا القانكف" الصاحبة مصمحة قائمة فيي

المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدقع ضرر محدؽ أك االستيثاؽ لحق يخشى زكاؿ 

                                                           
ـ، مجمكعة مبادغ محكمة العدؿ 31/15/1111ـ، بتاريخ 1119( لسنة 14قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)

 .131العميا، أ. أشرؼ نصرهللا كآخريف، ص
 ـ، غير منشكر.16/14/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 54راـ هللا، الدعكػ اإلدارية، رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا،  (2)
 .163أ. فيد عبد الكريـ أبك العثـ، القضاء اإلدارؼ بيف النظرية كالتطبيق، مرجع سابق،  ص (3)
 .331د. جكرج شفيق سارؼ، قكاعد كأحكاـ القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
 .479ف، كسيط القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، صد. أنكر أحمد رسبل (5)



                                                     

86 

 

لمفقرتيف  "إذا لـ تتكافر المصمحة كفقا   نفسيا دليمو عند النزاع فيو، كنص في القفرة الثالثة مف المادة
 .(1)السابقتيف قضت المحكمة مف تمقاء نفسيا بعدـ قبكؿ الدعكػ 

عمى "أف قضاء ىذه المحكمة قد جرػ عمى قبكؿ دعكػ اإللغاء متى القضاء  كقد استقر
كاشترط في قياـ ىذه المصمحة كجكد عبلقة مباشرة بيف  ،كجدت مصمحة شخصية محققة لرافعيا

رافع الدعكػ كبيف القرار المطعكف فيو" إال أنو ال يشترط الستيفاء شرط المصمحة في إلغاء قرار 
أف يككف لممدعى مصمحة حالة مف كرائو، بل اإلدارؼ محكمة القضاء  إدارؼ مطعكف فيو أماـ

 .(2)يكفي أف تككف لو في ذلؾ مصمحة محتممة

"يشترط لقبكؿ دعكػ اإللغاء كجكد  عمى أنو محكمة العدؿ العميا في مبادئيا كاستقرت
ف ىذه مصمحة قانكنية بأف يككف مكضكع الدعكػ المطالبة بحق أك مركز قانكني، كيشترط أف تكك 

المصمحة شخصية كمباشرة بأف يككف رافع الدعكػ ىك صاحب الحق المراد حمايتو أك مف ينكب 
عنو، كىك ما يعبر عنو بالصفة في الدعكػ، كال بد  أف تككف المصمحة قائمة كمؤكدة غير 
احتمالية، كيكفي في ذلؾ االحتياط لدفع ضرر محدؽ أك االستيثاؽ لحق يخشى زكاؿ دليمو عند 

 .(3)"فيو النزاع

يمكف اإلخذ بالمصمحة المحتممة لقبكؿ الطعف باإللغاء، كىذا يتفق مع  :وخالصة القول
كفي فمسطيف  كالذؼ ينظر في مشركعية القرار اإلدارؼ  ،مكضكعية طبيعة إلغاء القرارات اإلدارية

 .يتحقق ذلؾ في حالة دفع ضرر محدؽ أك االستيثاؽ مف حق يخشى زكاؿ دليمو

 ة مادية أو معنوية.أن تكون المصمح -3

مادية يرتبيا نفاذه قد تؤدؼ إلى اإلضرار المادؼ بمف صدر بشأنو  آثاراإلدارؼ لمقرار 
القرار، األمر الذؼ يجعل لو مصمحة مادية معترؼ بيا قضائيا في الطعف بإلغائو، لمتخمص مف 

قد تمس مشاعر  أدبية ذات طبيعة معنكية آثاراإلدارؼ ه التي الحقت الضرر، كما أف لمقرار آثار 
ه التي آثار حاسيس مف صدر بحقو القرار مما يخمق لو مصمحة أدبية في الطعف في القرار لمحك أك 

  .(4)مست سمعتو كشعكره

                                                           
 ـ كتعديبلتو.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )3انظر المادة رقـ ) (1)
 .95-94د. نبيمة عبد الحميـ كامل، الدعاكػ اإلدارية كالدستكرية، مرجع سابق، ص (2)
 ـ، غير منشكر.11/11/1117ـ، بتاريخ 1113( لسنة 9لدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، ا (3)
، 1114د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ في قضاء مجمس الدكلة، منشاة المعارؼ باإلسكندرية،  (4)

 .619ص
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تعتبر المصمحة كشرط مف شركط قبكؿ الدعكػ، كيمكف أف تككف الدعكػ مادية أـ ك 
عف في قرار إدارؼ معيف تقبل لطامف المصمحتيف أك كمتييما  أدبية، فالشخص الذؼ يتكافر لديو أيا  
 .(2)كالمصرؼ كالفمسطيني (1)الفرنسياإلدارؼ دعكاه، كقد أكدت ذلؾ أحكاـ القضاء 

تعتبر مصمحة الطاعف بإلغاء قرار إدارؼ المتعمق بإغبلؽ محمو التجارؼ، أك رفضيا  
تمس سمعتو مف  منحو رخصة مزاكلة مينة معينة أك قرار بفصل مكظف مف العمل ألسباب ال

األمثمة المادية لممصمحة، فيما تتمثل المصمحة األدبية بالقرارات اإلدارية التي تمس سمعة 
، فكل دة أك منع ممارسة شعائره الدينيةالمكظف كاعتباره، كذلؾ إذا تعمق القرار بإغبلؽ مكاف لمعبا

لتي يؤمف مف ينتمى لديانة معينة لو مصمحة أدبية في الطعف بإلغاء القرارات الماسة بالديانة ا
 .(3)بيا

لمصمحة كالمصمحة األدبية لمطاعف باإللغاء كافية لقبكؿ الدعكػ، بشرط أف تككف ىذا ا
ال يمـز لقبكؿ دعكػ اإللغاء أف يككف المدعى ذا حق "لذلؾ قضى أنو  شخصية كمباشرة، كتأكيدا  

ت مادية أـ كانأ مسو القرار المطعكف فيو، كيكفى لذلؾ أف تككف لو مصمحة شخصية مباشرة سكاء  
 .(4)"أدبية في إلغاء القرار اإلدارؼ 

 وقت توافر المصمحة واستمرارىاثالثا : 

مف القكاعد المستقرة التي ال خبلؼ فييا أف المصمحة يجب أف تتكافر لمطاعف عند رفعو  
 .(5)لدعكػ اإللغاء، فإذا تخمفت في ذلؾ الكقت كاف عمى المحكمة أف تقضي بعدـ قبكؿ الدعكػ 

محكمة العدؿ العميا في اجتيادىا عمى ضركرة أف تككف مصمحة المستدعى  كقد أكدت 
قائمة بمعنى أف تككف متكفرة عند إقامة الدعكػ، كأف تستمر المصمحة قائمة لحيف انتياء الدعكػ 

 .(1)أك الفصل فييا

                                                           
، كالذؼ يبيف إلى أحكاـ مجمس 515اء، مرجع سابق، صانظر د. سميماف الطماكؼ، القضاء اإلدارؼ، الكتاب األكؿ، قضاء اإللغ (1)

 الدكلة الفرنسي في ىذا االتجاه.
تكافر المصمحة األدبية لممكظف في الطعف بإلغاء قرار إدارؼ كقفو عف العمل رغـ أنو قد أعيد لمعمل كمحاضر في جامعة األزىر،  (2)

كمة في ذلؾ، أف لممكظف مصمحة أدبية في إزالة قرار الفصل الكجكد كمف ثـ فقد  زالت اآلثار المادية لقرار الكقف، ككاف سند المح
 .111لمساسو بسمعتو الكظيفية، مشار إليو عند د. عمى سالـ صادؽ، دعكػ اإللغاء في القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص

 مجمكعة مجمس الدكلة، السنة العاشرة، ـ،14/11/1956ؽ. ع، جمسة  16( لسنة 891حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (3)
 .191-189د. ىاني عبد الرحمف غانـ، كسيط القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص . مشار إليو عند 118(، ص111مبدأ رقـ )

 .718، ص13ـ، مجمكعة أحكاـ السنة 13/13/1968ؽ، جمسة 11، لسنة 1111المحكمة اإلدارية العميا، طعف رقـ  (4)
 .111، ص1111، مكتبة در الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 1الشكبكي، الفضاء اإلدارؼ" دراسة مقارنة"، طد. عمر دمحم  (5)
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أنو يتعيف أف يتكافر شرط المصمحة حيف تقديـ الدعكػ فقط  يرى جانب من الفقو:و 
، كلكف جانبا  يتطمب أف تبقى 2ستيدفو ىذه الدعكػ مف تحقيق احتراـ مبدأ المشركعيةبالنظر لما ت

 .(3)المصمحة قائمة لحيف الفصل في مكضكع الدعكػ، فيي شرط بداية كاستمرار

نرػ أف االستمرارية في شرط المصمحة البد  أف يتكفر عند تقديـ الدعكػ ومن جانبنا 
ة كميا ، يككف ليس لديو الحق في إلغاء القرار اإلدارؼ لعدـ كحتى الفصل فييا، فإذا زالت المصمح

 استمرار المصمحة.

 صفةال شرط :الثانيالفرع 

كالصفة في الدعكػ ىي "إمكاف رفعيا قانكنا  أك الصبلحية لمترافع أماـ القضاء كطرؼ في 
أف  ال بد   ميوكع ،(4)الدعكػ"، بمعنى القدرة عمى الترافع أماـ القضاء سكاء  كمدعى أـ مدعى عميو

تتكافر الصفة في دعكػ اإللغاء، بمعنى أف يككف لو شأف في رفع الدعكػ فإذا لـ تكف لو صفة ال 
يقبل منو رفع الدعكػ، فاألصل أنو ال يممؾ شخص المقاضاة إال في شأف نفسو، كليس لو أف 

( فقرة أ 7رقـ )كيستدؿ في ذلؾ مف المادة . (5)يتكالىا في شئكف غيره إال بنيابة قانكنية صحيحة
"أف يككف  كالتي نصت في شركط االستدعاء البد   ،مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية

مطبكعا  كمتضمنا  اسـ المستدعى كامبل  كصفتو كمحل عممو كمكطنو، كاسـ المستدعى ضده 
 كصفتو بشكل صحيح.

محة أـ ، مف حيث ككنيا مندمجة في المصخبلؼ حكؿ الصفة، في ىذه الدعاكػ  يكجد
، كيرجع ذلؾ إلى أف لمصمحة يمـز تكافره لقبكؿ الدعاكػ أنيا تمثل شرطا  مستقبل  عف شرط ا

ف مكضكع الدعكػ إالمصمحة في ىذه الدعاكػ يجب أف تككف قانكنية أؼ تستند إلى حق، حيث 
ىك المطالبة بحق أك بمركز قانكني أك التعكيض عف ضرر أصاب حقا  مف الحقكؽ، كذلؾ عمى 
                                                                                                                                                                       

فقد قضت أما أنو مف الثابت أف المستدعى ضدىا كانت قد أعادت التيار الكيربائي إلي بيت المستدعى في اليـك التالي بتاريخ  (1)
أقر ككيل المستدعى بذلؾ، في حيف نجد أف الدعكػ سجمت لدػ قمـ المحكمة ، كقد ـ الساعة الحادية عشر صباحا  11/16/1996

الساعة الثانية عشر ظيرا مف اليكـ المذككر أؼ أنو كقت تقديـ الدعكػ لـ تكف ىنالؾ مصمحة لممستدعى في رفعيا ما داـ أف جية 
، إبطاؿ القرارات اإلدارية الضارة باألفراد كالمكظفيف، د رجعت عف القرار قبل رفع الدعكػ، مشار إليو عند د. عدناف عمركاإلدارة كانت ق

 .14ـ، ص 1111الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف، راـ هللا، 
 .115د. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ الفضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (2)
 .191د. عمي خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
 .181د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص (4)
ـ، الجز الثاني، 1981-ـ1965مجمكعة المبادغ القانكنية التي قررتيا المحكمة اإلدارية العميا في خمسة عشر عامة  (5)

 .463ارؼ، مرجع سابق، ص، مشار إليو  د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإلد9761977ص
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ف الدعكػ جزء ال يتجزأ مف الحق، كأنو ال يتصكر كجكد دعكػ دكف أف تستند إلى حق، أساس أ
 .(1)كال يكجد حق دكف أف تحمية دعكػ 

كقضت محكمة العدؿ العميا أف الصفة في الدعكػ شرط إلقامتيا مركز قانكني خاص 
عاـ  يسمح لصاحبو أف يككف مدعى أك مدعى عميو في الدعكػ، فإف كاف بصاحب مركز قانكني

كما ىك حاؿ المستدعى في ىذا الطمب فإف ىذا مانع مف إقامة الدعكػ، ألف ىذا نكع مف 
الحسبة، كالقكؿ بغير ذلؾ يؤدؼ إلى نتائج غير معقكلة قانكنا  أك منطقا ، كانعداـ الصفة مانع مف 

 .(2)قبكؿ الطمب أماـ محكمة العدؿ العميا، كأف عدـ القبكؿ ىك مف النظاـ العاـ

منو لسير الخصكمة نحك غايتيا النيائية  ضمانا   في مصر أكجب ف المشرعإمف حيث 
لمحكـ بعدـ قبكؿ الدعكػ النعداـ صفة المدعي عميو فأكجب عمى المحكمة في مثل  كضع قيدا  

ىذه الحالة تأجيل نظر الدعكػ كتأمر المدعى بإعبلف ذؼ الصفة في ميعاد تحدده مع جكاز 
المحكمة بعدـ قبكؿ  ا لـ يقـ المدعى بذلؾ حكمتسة جنييات فإذالحكـ عميو بغرامة ال تجاكز خم

 .(3)الدعكػ 

عف بعضيما الصفة كالمصمحة مف الصعب فصل الشرطيف  ذىب جانب مف الفقو أنو
، فصاحب المصمحة كثيقا   مرتبطاف ارتباطا  ك مف الناحية الفعمية  البعض نيما متصبلت ببعضيماأل

ة ىك نفسو صاحب المصمحة، كمحاكلة الفصل ك الصف، كذ(4)حقيقة األمر ذك الصفة ىك في
بينيما ىي مف قبيل الجد النظرؼ الذؼ ال يتفق مع حقيقة الكاقع العممي، كقد أقر مجمس الدكلة 

نو صفة التقاضي في قضاء اإللغاء تندمج في المصمحة فيكفي لقبكؿ الطمب إلغاء أىذه الحقيقة ب
 .(5)تكافر شرط المصمحةاإلدارؼ القرار 

                                                           
 .184تنظيـ القضاء اإلدارؼ، قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص–د. عبد الغني بسيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ مبدأ المشركعية   (1)
ـ، مجمكعة مبادغ محكمة العدؿ 16/14/1113، بتاريخ 1113( لسنة 31قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)

 .131العميا، أ. أشرؼ نصرهللا كآخريف، ص
، 113د. معكض عبد التكاب، المكسكعة النمكذجية في القضاء اإلدارؼ، المجمد األكؿ، مكتبة عالـ الفكر كالقانكف لمنشر كالتكزيع،  (3)

 .83ص
مجمس الكزراء كىذا المساىـ ألف سيـ تـ مصادرة أمكاؿ جكاؿ مف قبل  111كمثاؿ ذلؾ يكجد مساىـ في شركة جكاؿ بأسيـ بقيمة  (4)

 صاحب مصمحة كلكف ليس صاحب صفة ألنو ال يستطيع رفع دعكػ.
 .335د. جكرجي شفيق سارؼ، قكاعد كأحكاـ القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (5)
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كػ إلغاء ف الصفة تندمج مع المصمحة في دعأ يرػ الذؼ تفق مع رأؼ الفقو الفمسطيني كا
لكنو ليس صاحب  ،القرارات اإلدارية إال أنيما قد ينفصبلف فقد يككف الشخص صاحب مصمحة

 .(1)بالنسبة لؤلشخاص المعنكية كيظير ذلؾ جميا   ،صفة

ضت بأنو يشترط لقبكؿ دعكػ كما يؤيد ذلؾ ما ذىبت إليو محكمة العدؿ العميا حيث ق
 .(2)اإللغاء تكافر المبادغ التالية

 ف تككف لو صفو، كالصفةألى جانب شرط المصمحة" إلغاء "يشترط في رافع دعكػ اإل)) -1
بداء دفاعو عنيا لككف الصفة شرط ا  ىي ما لمشخص مف شأف في رفع دعكػ اإللغاء ك 

مصمحة تجيز لو طمب إلغاء ذ قد يككف الشخص صاحب إماـ القضاء، ألمباشرة الدعكػ 
ىميتو القانكنية فيككف صاحب أ كمع ذلؾ ال يجكز لو مباشرة الدعكػ بنفسو النعداـ  ،القرار

 ك النائب.أك الكصي أالصفة في ىذه الحالة ىك الرئيس 
الصفة تككف الدعكػ غير  نتفتاذا ا  الصفة شرط الـز كىك مستقل عف شرط المصمحة، ك  -2

ف ذلؾ مف النظاـ ية مرحمة كانت عمييا الدعكػ، ألألدفع في ىذا ا إثارة، كيمكف مقبكلة
 .العاـ

ف يضع لنفسو في الئحة الدعكػ كالككالة مجمكعة مف الصفات ثـ أال يجكز لممدعي  -3
ف تختار الصفة التي تبلئـ المستدعي بالدعكػ خاصة بأيترؾ الخيار بعد ذلؾ لممحكمة 

 جراءاتاإلندات تقدـ لممحكمة كفق األصكؿ ك ف المكائح كاألدلة كالككالة كالبينات كالمستأك 
 .((كليس عمى سبيل التنكيع كالتخيير ،القانكنية عمى كجو التحديد

عمى أنو يشترط في رافع دعكػ اإللغاء إلى جانب شرط كقضت في حكـ آخر تأكيدا  لما سبق 
عو عنيا بداء دفاا  ك  ػكف لو صفة كالصفة ىي ما لمشخص مف شأف في رفع الدعكىكالمصمحة "أف ت

لككف الصفة شرط لمباشرة الدعكػ أماـ القضاء، إذ قد يككف الشخص صاحب مصمحة تجيز لو 
كمع ذلؾ ال يجكز لو مباشرة ىذه الدعكػ بنفسو النعداـ أىميتو القانكنية باتخاذ  ،طمب إلغاء القرار

لنائب ألنو قد يككف صاحب الصفة الحقيقية شخص غيره مثل الرئيس أك الكصي أك ا ،جراءإأؼ 
ة ىذا الدفع في أية آثار كيمكف  ،كينبني عميو ذلؾ إذا انتفت الصفة تككف الدعكػ غير مقبكلة

تو آثار مر مف النظاـ العاـ يحق لممحكمة ف ىذا األكانت عمييا أل مرحمة مف مراحل الدعكػ أيا  

                                                           
 .191د. ىاني عبد الرحمف غانـ، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
 ، غير منشكر.11/11/1113، بتاريخ 1113( لسنة 95كػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا ، الدع (2)
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كىك مستقل  في إقامة الدعكػ  ا  ضركري حتى كلك لـ يثيره أحد مف األفراد لذلؾ تعتبر الصفة شرطا  
 .(1)عف شرط المصمحة

في رافع دعكػ اإللغاء أف يككف ذا صفة في رفعيا بأف يككف أىبل   :لذلك يشترط
ف أحكاـ أىمية التقاضي في القانكف إلمتقاضي، كلو مصمحة في إبطاؿ القرار المطعكف فيو، حيث 

قبكؿ بأف األىمية لال تختمف عنيا في القانكف المدني، لذلؾ ذىب بعض الفقياء إلى ااإلدارؼ 
 الدعكػ.تعتبر مف شركط قبكؿ 

 شرط األىمية: الثالثالفرع 

دعكػ اإللغاء دعكػ قضائية يشترط في رافعيا كل الشركط المطمكبة لرفع أؼ دعكؼ  
بشكل عاـ، كمنيا أف يككف لرافع الدعكػ أىمية التقاضي، كيشترط في رافع دعكػ اإللغاء أف 

اصمة أماـ القضاء، كلكل ذؼ مصمحة أف يدفع بعدـ قبكؿ التقاضي أك المخ ةتككف لو أىمي
 الدعكػ إذا رفعت مف شخص ال يتمتع بأىمية التقاضي عمى أنو يمكف رفع دعكػ اإللغاء نيابة  

 .(2)عف ناقصي األىمية بكاسطة الكالي أك الكصي أك القيـ الذؼ يمثمو قانكنا  

قانكنيا   األخرػ، أف يككف مؤىبل  يشترط في رافع دعكػ اإللغاء، شأف الدعاكػ القضائية  
لرفع الدعاكػ أماـ المحاكـ، ككذلؾ يشترط بمكغو سف الرشد بالنسبة لمشخص الطبيعة، كأال يككف 
عديـ األىمية أك ناقصيا، أما بالنسبة لمشخص المعنكؼ فيجب أف يككف قد استكمل بناءه 

ية، كمف ثـ يككف لممثل القانكني القانكني، كذلؾ مف خبلؿ اكتساب الشخصية المعنكية أك االعتبار 
 .(3)بصفة مدِع أـ مدعى عميوأكاف  ليذا الشخص المعنكؼ حق التقاضي سكاء  

 المصرية ف المحكمة اإلدارية العمياإفيما يتعمق بشرط األىمية لرفع دعكػ اإللغاء فك  
 الخصكمة، فإذا باشر الدعكػ مف ليس أىبل   إجراءاتاألىمية ليس شرطا  لصحة "قضت بأف 

 .(4)"الخصكمة ىي التي يمكف أف يمحقيا بطبلف إجراءاتلمباشرتيا كانت دعكاه مقبكلة، كلكف 

                                                           
 ـ، غير منشكر.19/11/1114، بتاريخ 1114( لسنة 151قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية، رقـ ) (1)
 .461د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)
ـ، 1118كػ اإللغاء في القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، رسالة دكتكراه، معيد البحكث كالدراسات العربية، د. عمى سالـ صادؽ، دع (3)

 . 17ـ، ص1114. د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ قضاء اإللغاء، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 117ص
 .547جع سابق، صقضاء اإللغاء، مر  –د. مصطفى أبك زيد فيمي، القضاء اإلدارؼ كمجمس الدكلة  (4)
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باألىمية القانكني التي تتعمق بيا الدعكػ  يجب أف يككف كل مف طرفي الخصكمة متمتعا  ك  
ال كجب أف ينكب عنو مف يمثمو قانكنا ، ف ف لـ يكف لو ممثل قانكني تعيف المحكمة المختصة إكا 

 .(1)يمثمومف 

حد يجب أف تتكفر في رافع دعكػ اإللغاء أىمية المخاصمة لدػ القضاء، كأنو ليس ألك 
ال إذا كانت لو مصمحة في ىذا الخصكـ أف يدفع بعدـ قبكؿ الدعكػ لرفعيا مف غير ذؼ أىمية إ

"إنو كلئف كاف األصل أنو ال يكفي  المصرية فع، كىذا ما قضت بو المحكمة اإلدارية العمياالد
لقبكؿ الدعكػ أف يككف الشخص الذؼ يباشرىا ذا حق أك ذا مصمحة أك ذات صفة في التقاضي، 
بل يجب أف تتكافر لو أىمية المخاصمة لدػ القضاء، كىك أصل عاـ ينطبق عمى الدعاكػ 
اإلدارية كما ينطبق عمى غيرىا، إال أنو لما كانت المصمحة ىي مناط الدفع كما ىي مناط 

فعيا مف غير ذؼ أىمية إال إذا ر حد الخصكـ الدفع بعدـ قبكؿ الدعكػ لكز ألالدعكػ فإنو ال يج
، كمتى كاف العيب الذؼ شاب تمثيل ناقص األىمية قد زاؿ فإنو الدفعة في ىذا حكانت لو مصم
ىا في حق الخصميف عمى السكاء، كمف ثـ ثار ة آلنتجالتقاضي صحيحة كم إجراءاتبزكالو تصبح 

 .(2)"عميو في الطعف عميياتنتفي كل مصمحة لممدعى 

أف شرط األىمية ال يؤثر في صحة قبكؿ الخصكمة اإلدارية  :وخالصة القول يتبين لنا
يدفع بعدـ قبكؿ الدعكػ لعدـ تحقق أف  لممدعى عميوكال يحق  جراءاتاإلنما يكثر عمى صحة ا  ك 

 شرط األىمية.

  

                                                           
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )79انظر المادة ) (1)
القاعدة رقـ  "،11ـ، سنة المكتب الفني "14/11/1966ؽ. ع، جمسة  11( لسنة 1119حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (2)
 .467(، ص45)

ـ، مجمكعة 1973مف إبريل سنة  11القضائية، بجمسة  15لسنة  591،613عميا في القضيتيف رقـ كانظر حكـ المحكمة اإلدارية ال
ػ. حيث قررت المحكمة أف األىمية 81، ص46المبادغ القانكنية التي قررتيا المحكمة اإلدارية  العميا، السنة الثامنة عشرة، القاعدة رقـ 

نما ىي شرط لصحة إجرا ءات الخصكمة كأف البطبلف يمحق بإجراءات الخصكمة في حالة مباشرتيا مف ليست شرطا  لقبكؿ الدعكػ، كا 
غير ذؼ أىمية، كأنو يجكز كقاعدة عامة أف يتمسؾ المدعى عميو بانعداـ أىمية المدعى حتى ال يضار بتعرضو إلبطاؿ الحكـ الذؼ قد 

 يصدر لصالحة في الدعكػ.
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 المطمب الثالث

 رفع دعوى اإللغاءميعاد الشروط المتعمقة ب

كاألفراد  اإلدارة، كعدـ ترؾ المنازعات بيف القائمة حقيق االستقرار في المراكز القانكنيةلت
تحقيقا  لمتكازف بيف المصمحة العامة كالمصالح الخاصة، حدد المشرع ميعادا  ك قائمة ببل نيائية، 
مدة شيراف ميعاد قصير، أخذت بو االعتبارات السابقة،  رات اإلدارية، كىكالقرا يلمطعف باإللغاء ف

 ، كالفمسطيني.(1)في القانكف الفرنسي كستكف يكما  في القانكف المصرؼ 

ت عمى حدد ميعاد الطعف باإللغاء مدة ستيف يكما  فقد أما المشرع الفمسطيني  ، حيث نص 
يككف ميعاد تقديـ االستدعاء إلى محكمة العدؿ العميا ستيف يكما  مف تاريخ نشر القرار أف "

المحافظات كف المعمكؿ بو في ، كىذا القان(2)يو أك تبيغو إلى صاحب الشأفالمطعكف فاإلدارؼ 
 .الشمالية

ت المادة )ك  ـ 2016( لسنة 3( فقرة مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )5نص 
بخصكص تقديـ االستدعاء كالمكاعيد الخاصة بدعكػ اإللغاء "مع مراعاة ما كرد في ىذه المادة أك 

يقدـ االستدعاء لدػ المحكمة اإلدارية خبلؿ ستيف يكما  مف اليـك التالي لتاريخ  أؼ قانكف آخر
تبميغ القرار اإلدارؼ الفردؼ لممستدعى كمف اليكـ التالي لتاريخ نشر القرار اإلدارؼ التنظيمي في 
الجريدة الرسمية أك بأؼ كسيمة أخرػ بما في ذلؾ الكسائل اإللكتركنية إذا كاف التشريع يقضي 

 بميغو لذكػ الشأف بتمؾ الطريقة.بت

كميعاد الستيف يكما  المحددة لمطعف باإللغاء عمى القرارات اإلدارية يتعمق بالنظاـ العاـ، 
كمف ثـ فإف لممحكمة أف تقضي بعدـ قبكؿ الدعكػ، لرفعيا بعد المكاعيد المقررة، إذا رفعت بعد 

إلى جكاز الدفع بعدـ قبكؿ الدعكػ  انقضاء ىذا الميعاد حتى كلك لـ يدفع بذلؾ الخصـ، إضافة  
، كسندرس ميعاد رفع دعكػ اإللغاء (3)لعدـ إقامتيا في الميعاد في أية مرحمة مف مراحل التقاضي

 :عمى النحك التاليفي أربع فركع مقسمة 

 الفرع األكؿ: بدء ميعاد سرياف  دعكػ اإللغاء.

 عاد(.الفرع الثاني: حاالت امتداد الميعاد )كيفية احتساب المي

                                                           
 ـ.1971( لسنة 47رقـ )( مف قانكف مجمس الدكلة المصرؼ 14انظر المادة ) (1)
 . 1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )184انظر المادة ) (2)
 .713د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ في قضاء مجمس الدكلة، مرجع سابق،  (3)
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 .قيد بميعادتالفرع الثالث: القرارات التي ال ت

 .الفرع الرابع: أثر انقضاء ميعاد دعكػ اإللغاء

 : بدء ميعاد سريان  دعوى اإللغاء.األولالفرع 

لنشر القرار اإلدارؼ، أك تبميغو، مف اليكـ التالي يبدأ ميعاد رفع دعكػ اإللغاء بالسرياف 
ـ كلقد حددىا المشرع 2001( لسنة 2رقـ ) دنية كالتجاريةكفقا  لقانكف أصكؿ المحاكمات الم

، النشر كالتبميغ فقط لبدء سرياف ميعاد الطعف القضائي أماـ محكمة العدؿ العميا إال أف بكسيمتيف
ف النشر كالتبميغ كسيمتاف أل ،كىي العمـ اليقيني بالقرار ،لييما كسيمة ثالثةإضاؼ أاإلدارؼ القضاء 

 بصاح عمـذا إعبلـ أصحاب الشأف بمضمكف القرار كمحتكاه، فا  ي اطبلع ك لتحقيق غاية تتمثل ف
المشرع  فيما بيف ،(1)بحيث تحقق الغاية مف النشر أك التبميغ يقينيا   بالقرار عمما   الشأف فعبل  

الفمسطيني في قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية عمى ثبلث كسائل النشر كالتبميغ كالعمـ 
 ـ اليقيني.خرىا العمآالنشر، ثـ اإلعبلف، ك  ندرس في ىذا الفرع ثبلث نقاط أكلياحيث س ،(2)اليقيني

 النشرأوال : 

كلقد جعل القانكف النشر بالجريدة  ،المقصكد بالنشر ىك إعبلـ الكافة بمسألة معينة
عمى ذات القاعدة قضى مجمس الدكلة  ريا  طعة عمى عمـ الجميكر بالقانكف، كحالرسمية قرينة قا

مصالح أف نشر القرارات اإلدارية في الجريدة الرسمية أك في النشرات التي تصدرىا ال المصرؼ 
العمـ بيذه القرارات، كمف ثـ قرر أف يبدأ ميعاد الطعف عمييا اعتبارا   العامة، قرينة افتراضية عمى

 .(3)مف تاريخ نشرىا

كمنذ زمف في فرنسا كمصر اإلدارؼ كفيما يتعمق بمضمكف النشر فقد استقر القضاء 
كممحقاتو، اإلدارؼ كل عناصر القرار  ذا كاف شامبل  إطكيل، عمى أف النشر ال يككف صحيحا إال 

 .(4)بطريقة تمكف صاحب الشأف مف معرفة حقيقة مركزه القانكني المترتب عمى ىذا القرار

المشرع الفمسطيني في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية نص عمى  كلقد نص
 لـ يحدد طرؽ النشر. إال أنو (1)أك تبميغو إلى صاحب الشأفاإلدارؼ رار نشر الق

                                                           
 ، غير منشكر.16/11/1114ـ، بتاريخ 1113( لسنة 61ية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدار  (1)
 ـ.1116( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )5انظر المادة ) (2)
 .111-111د. دمحم الشافعي أبك راس، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
 .158يني، مرجع سابق، ص د. عمي سالـ صادؽ، دعكػ اإللغاء في القضاء اإلدارؼ الفمسط (4)
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ـ بالبلئحة التنفيذية 2005( لسنة 45( مف قرار مجمس الكزراء رقـ )3كنصت المادة )
ـ كالذؼ بيف نشر القرارات اإلدارية 1998( لسنة 4لقانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ )

عمى لكحة إعبلنات الدائرة الحككمية، كعمى المكظف تتبع ىذه كالمنشكرات التي تحتاج إلى نشر 
  كيصدر قرار عف ديكاف المكظفيف يحدد القرارات أك المنشكرات التي تتطمب النشر. -القرارات

أف يقـك االستدعاء لدػ  ـ2016( لسنة 3رقـ ) الفصل في المنازعات اإلدارية كبيف قانكف 
الفردؼ لممستدعي اليكـ التالي لتاريخ نشر القرار التنظيمي  المحكمة اإلدارية خبلؿ ستيف يكما  مف

في الجريدة الرسمية أك بأؼ كسيمة أخرػ بما  (2)التنظيمياإلدارؼ كمف اليكـ التالي لنشر القرار 
كأف  .(3)ذا كاف التشريع يقضي بتبميغو لذكػ الشأف بتمؾ الطريقةإلكتركنية في ذلؾ الكسائل اإل

التنظيمي كىذا مكقف مكفق اإلدارؼ عات اإلدارية قصر النشر عمى القرار قانكف الفصل في المناز 
 مف قبل المشرع.

لغاء قرار إدارؼ لعدـ نشره  مف قبل كزير إقضت محكمة العدؿ العميا، فيما يخص دعكػ 
ىذا القرار لـ يصدر كقد أعتبر االقتصاد، بعدـ السماح لمشركة استيراد أجيزة الحكاسيب البالية، 

يمنع استيراد جميع أنكاع  ا ،عام نما جاء قرارا  ا  ية الشركة كحدىا أك حالة معينة، ك في مكاج
لما جاء في شيادة المستشارة القانكنية بالكزارة لـ يتـ  نو كفقا  إالحكاسيب البالية كتبعاتيا، كمع ىذا ف

القرار  فإف ذلؾ كمو يجعل مفنشره في الجريدة الرسمية كال بأؼ كسيمة أخرػ مف كسائل النشر، 
المطعكف فيو غير قائـ عمى أساس مف الكاقع كالحقيقة كالقانكف مما يتعيف إلغاؤه كالسماح 

 .(4)الحكاسيب البالية استيرادفي  باالستمرارلممستدعية 

 التبميغ: ثانيا  

ل، رساؿ مسجإكيقصد بو إحاطة صاحب العبلقة بالقرار أك بصكرة منو، كذلؾ بمكجب 
يككف أف ، كيعتبر اإلعبلف أك التبميغ في القرارات الفردية، بذلؾ أك بكاسطة المكظف المختص

                                                                                                                                                                       
 .1111( لسنة 1( مف قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )184انظر المادة ) (1)
القرار اإلدارؼ التنظيمي أك البلئحي ىك "القرار الذؼ يتضمف قاعدة عامة مجردة، فبل يتعمق بشخص أك شيء أك حالة عمى سبيل  (2)

نما بمسائل متج ددة تحدد بأكصافيا كشركطيا، كمثاؿ ذلؾ النكع مف القرارات الئحة المحبلت المقمقة لمراحة أك الضارة التعييف بالذات، كا 
بالصحة"، إذ إف أحكامو تنطبق عمى كل محل يتصف بصفات معينة كتتكافر فيو شركط محددة، دكف أف تككف المحبلت التي تخض 

ت التنظيمية تعتبر قكانيف مف الناحية المكضكعية. د. ماجد راغب الحمك، ألحكامو محددة بذاتيا عمى سبيل الحصر، لذلؾ فإف القرارا
 .513-511القانكف اإلدارؼ، مرجع سابق، ص

 ـ.1116( لسنة 3مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ ) 1( فقرة 5انظر المادة رقـ ) (3)
 ، غير منشكر.11/11/1113ـ، بتاريخ 1111ة ( لسن187قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)
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مـ القرار أك مضمكنو إلى ذات المخاطب بحكمو أك إلى ككيمو القانكني أك س   التبميغ معتبرا  سكاء  
إلى أحد أفراد عائمتو البالغيف سف الرشد، كال يخض التبميغ لشكميات معينة إال أنو يجب أال يفقد 

نيا كأف يصدر مف عكني حيث يجب أف يظير في التبميغ اسـ الجية الصادر ك مضمكنو القان
 .(1)مكظف مختص

كالتبميغ ىك الطريق التي تنقل بو الجية اإلدارية فحكػ أك مضمكف القرار اإلدارؼ إلى 
 عمـ ذكؼ الشأف، كىك كسيمة العمـ بالنسبة لمقرارات الفردية.

مدنية الفمسطيني كيفية إعبلف القرارات اإلدارية كبيف البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة ال
عمى أنو "عمى كحدة شؤكف المكظفيف إعبلـ المكظف  1( فقرة 3لممكظفيف حيث نصت المادة )

 بالقرارات اإلدارية التي يككف طرفا  فييا.

( مف البلئحة عمى أنو "تتكلى كحدة شؤكف المكظفيف إخطار 160كنصت المادة )
رار اإلدارؼ الذؼ يتعمق بو أك بكظيفتو فكر صدكره بكاسطة رئيسو المكظف شخصيا  عف الق

 المباشر".

ـ 1998( مف قانكف الخدمة المدنية لسنة 105لممادة) كفقا   كقد قررت محكمة العدؿ العميا
 .(2)كليس بتاريخ صدكرهاإلدارؼ فإف العبرة بتبميغ أك إعبلف المستدعى بالقرار 

بأف الشخص المعني قد تبمغ بالقرار  اإلثباتعبء  فقررت محكمة العدؿ العميا عمى أ 
، كفي ذلؾ تقكؿ محكمة العدؿ العميا في أحد أحكاميا "ال يعتبر الكتاب اإلدارةكقع عمى عاتق 

ببلع المستفيد بقرار لجنة إالمرسل بالبريد مف مدير عاـ مؤسسة الضماف االجتماعي المتضمف 
ماعي مجربا  لمدة الطعف مالـ يثبت استبلـ المرسل تسكية الحقكؽ التابعة لمؤسسة الضماف االجت

 .(3)إليو لمكتاب كتاريخ استبلمو لو

اط عمما  تالمعمف إليو ليحاإلدارؼ كمف حق صاحب الشأف طمب صكرة شاممة مف القرار  
مف  25بيذا القرار حتى يتمكف مف تحديد مكقفو منو، كحتى يستطيع أف يؤدؼ ما تمزمو بو المادة 

الدكلة المصرؼ، مف ضركرة أف يرفق بصحيفة الطعف باإللغاء صكرة أك ممخص قانكف مجمس 
                                                           

 .81د. محمكد خمف الجبكرؼ، القضاء اإلدارؼ دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (1)
ـ، مجمكعة مبادغ 17/11/1111ـ، غير منشكر. بتاريخ 1119( لسنة 33قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ )  (2)

 .131رهللا كأخريف، ص محكمة العدؿ العميا، أ. أشرؼ نص
، مشار إليو عند د. منصكر إبراىيـ العتكـ، مرجع 41ـ، ص1993، مجمة نقابة المحاميف لعاـ 16/91قرار محكمة العدؿ العميا رقـ  (3)

 .117سابق، ص
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عبء إثبات إعبلف القرار الفردؼ إلى صاحب الشأف  اإلدارةلمقرار محل الطعف، كيقع عمى 
 .(1)شخصيا أك إلى مف ينكب عنو إف كاف مف ناقصي األىمية ليعمـ بحقيقة كضعو

القانكنية المنصكص عمييا لصحة  حكاـاألكيجب عمى السمطات اإلدارية أف تحتـر 
ال أمكف لؤلفراد االحتجاج عدـ سرياف القرار  بحقيـ ككنيـ لـ يعممكا بالقرار اإلدارؼ التبميغ، كا 

عنكاف  إلىشعارات بالبريد المسجل رساؿ اإلإكما قضت محكمة العدؿ العميا "إف مجرد  اإلدارؼ،
شعارات قد سممت إليو بالذات أك إلى مف ف ىذه اإل، مالـ يثبت أالمطمكب تبميغو ال يعتبر قانكنيا  

 .(2)في استبلـ البريد المسجل ينكب عنو قانكنا  

 : العمم اليقينيثالثا  

، اإلدارةأف يعمـ المخاطب بالقرار بطريقة مؤكدة عف غير طريق بالعمـ اليقيني كيقصد  
إال أف المشرع  مسطيف،في مصر كاألردف كفاإلدارؼ كتقررت ىذه الطريقة بفضل اجتياد القاضي 

مف قانكف الفصل في المنازعات  2( فقرة 5عمييا صراحة في المادة ) نص   حديثا   الفمسطيني
كلـ  ،"اإلدارية عمى أنو "يعتبر في حكـ التبميغ عمـ المستدعي بالقرار المطعكف فيو عمما  يقينيا  

اإلدارية التنظيمية يككف العمـ  المعاصر، كاألصل أف القراراتاإلدارؼ تأخذ بيا فرنسا ميد القضاء 
بيا عف طريق النشر، فيما تككف القرارات اإلدارية الفردية عف طريق التبميغ مالـ يقرر المشرع 
تحقق العمـ بيا استثناء عف طريق النشر، كما ىك حاؿ المشركع األردني، كاجتياد محكمة العدؿ 

 .(3)العميا

لعمـ اليقيني يحل محل النشر كاإلعبلف، ف اأعمى  المصرؼ  اإلدارؼ القضاء  قد استقر 
كىك عبارة عف العمـ الحقيقي الشامل الذؼ يتبيف منو صاحب الشأف كضعو القانكني، فيما تعرض 
لو نتيجة القرار، كيتعيف مف مركزه تجاىو كمبمغ تأثيره في حقو، بحيث يجعل صاحب الشأف لما 

 .(4)أؿ إليو المركز القانكني

                                                           
 .719-718د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ في قضاء مجمس الدكلة، مرجع سابق، ص (1)
، د. أنكر احمد رسبلف، كسيط القضاء اإلدارؼ، مرجع 76-75د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص (2)

 .495سابق، ص
 .78-77د. عدناف عمرك، إبطاؿ القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص  (3)
"، القاعدة رقـ 37ـ، سنة المكتب الفني "11/14/1991سة ؽ. ع، جم 35( لسنة 3666حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (4)
 .1313(، ص141)
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كلما كاف القصد مف النشر كاإلعبلف ميا الفمسطينية عمى أنو "كقضت محكمة العدؿ الع 
شعار صاحب المصمحة بصدكر قرار ضده، كبذلؾ تككف الغاية التي تكخاىا القانكف مف إىك 

نشر القرار قد تحققت، كبالتالي يبدأ ميعاد الطعف مف تاريخ العمـ اليقيني بالقرار مقاـ التبميغ، كبما 
مف تاريخ النشر  جريدة الرسمية، كانتياء ميعاد رفع الطعف بعد ستيف يكما  أف القرار تـ نشرة في ال

يككف مقدما  بعد فكات المدة القانكنية مما يستكجب رد الدعكػ شكبل  لعدـ صحة الخصكمة، فيما 
 .(1)"يتعمق بالقرار المطعكف فيو

 ىل يمتد ميعاد الطعف باإللغاء بسبب العطل أك األعياد الرسمية؟ 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 21إلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خبلؿ نص المادة )يمكننا ا
ـ كالتي تنص عمى أنو "إذا صادؼ آخر الميعاد 2001( لسنة 2المدنية كالتجارية الفمسطيني رقـ )

 عطمة رسمية امتد إلى أكؿ يكـ عمل بعدىا".

في القرار أف يطعف يجب  اإلدارؼ،متى عمـ المستدعى بالقرار  إلى :ويمكننا أن نخمص 
ذا تخمف عف الطعف بإلغاء القرار  خبلؿ الكقت المحدد ستيف بعد الميعاد المحدد اإلدارؼ يكما، كا 

فإذا تبيف  تحصف القرار ضد اإللغاء كأصبح كالسميـ، ما لـ يككف قرارا  منعدما  أك مستمرا ، قانكنا  
ترد الدعكػ شكبل  مع بعض ضي بفإنيا تق يقينا عمـ بالقرار عممالجية القضاء أف المستدعى 

االستثناءات التي حددىا القانكف ألمكر خارجة عف اإلرادة، كأرػ أف عنصر العمـ اليقيني يجعل 
االعبلـ(، كىذا  -)النشر :ة األخرػ التي أقرىا القانكف األساسيتيمل في الكسائل  اإلدارةجية 

 فراد.عمى حساب مصمحة األ اإلدارةيككف لمصمحة 

 ني: حاالت امتداد الميعاد الفرع الثا

التي ك التبميغ أك العمـ اليقيني، أإف ميعاد رفع دعكػ اإللغاء يسرؼ مف تاريخ النشر  
مدة ستيف يكما ، كأف المشرع استشعر التيديد بالنسبة لمميعاد القصير بالنسبة بحددىا القانكف 
نكضح في ىذا الفرع ، كسلكقف انقطاع ميعاد الطعف باإللغاءكحدد حاالت  ،ألصحاب الشأف

الحاالت التي يجكز فييا االمتداد حسب كىي: كقف مدة الطعف بسبب القكة القاىرة، ثـ انقطاع 

                                                           
 ، غير منشكر.13/11/1118ـ، بتاريخ 1118( لسنة 15قرار محكمة العدؿ  العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
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ماـ محكمة غير مختصة، أكننتقل النقطاع الدعكػ لتحريؾ الدعكػ  اإلدارؼ،الدعكػ لرفع التظمـ 
 .(1)الرسـك القضائية تأجيلكأخيرا  انقطاع الدعكػ لطمب 

 الطعن بسبب القوة القاىرة. وقف مدةأوال : 

يقصد بكقف الميعاد كقف سرياف الميعاد بسبب قيرؼ خارج عف إرادة صاحب الشأف 
ثانية في السرياف عند زكاؿ ىذا العذر مؤخذ في  طكاؿ فترة ىذا العذر القيرؼ عمى أف يبدأ مرة  

 .(2)االعتبار الفترة السابقة عمى تحقيق السبب القيرؼ 

ل قكة حدثت طارغ مفاجئ خارج عف إرادة صاحب المصمحة مف كالقكة القاىرة ىي ك
شأنو أف يحكؿ بينو كبيف رفع دعكاه إلى القضاء مثل حالة الحربة، أك كقكع فيضاف، أك زلزاؿ قكؼ 

 أك غير ذلؾ مف الككارث، أك بسبب مرض عقمي أك فقداف الكعي لمدة طكيمة.

مف أسباب كقف مدة الطعف، ككنيا  ببا  عمى اعتبار القكة القاىرة ساإلدارؼ استقر القضاء ك 
 إلى أفمف كقكع القكة القاىرة،  سبب مف أسباب الكقف، يعني كقف سرياف ميعاد الطعف، اعتبارا  

 .(3)تنتيي، فإذا ما انتيت القكة القاىرة استأنف الميعاد سريانو

لغاء، ، كيعني ذلؾ كقف احتساب مدة الطعف باإلالقكة القاىرة إلى كقف مدة الطعف تؤدؼ
بأف يتـ احتساب المدة السابقة عمى تحقيق السبب القاىرة الذؼ مف شأنو أف يكقف احتساب مدة 

، المتبقية مف مدة الستيف يكما   المدةالطعف القضائي، ثـ بعد زكاؿ السبب القاىر يتـ تكممة 
 .(4)لمتباطؤ كبانتيائيا دكف تقديـ الدعكػ ترد الدعكػ شكبل  

ـ 2016( لسنة 3ي قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )كنص المشرع الفمسطيني ف
( عمى أنو "يكقف 5( تقديـ االستدعاء كالمكاعيد الخاصة بدعكػ اإللغاء في الفقرة )5في المادة )

 ".ميعاد الطعف المنصكص عميو في ىذه المادة في حالة القكة القاىرة

                                                           
إذا طمب الطاعف تأجيل  -1ى أنو "ـ عم1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )196نصت المادة ) (1)

يكقف نظر  -1دفع الرسكـ فعميو أف يتقدـ بطعنو خبلؿ الميعاد القانكني مرفقا  بو طمب التأجيل كعمى قمـ المحكمة المختصة قيد الطعف. 
 الطعف لحيف صدكر القرار الفاصل في طمب التأجيل".

 .158ـ، ص1998غاء" دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، د. رأفت فكذة، النظاـ القانكني لمميعاد في دعكػ اإلل (2)
 .116د. دمحم الشافعي أبك راس، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
 .85د. عدناف عمرك، ابطاؿ القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص (4)
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ف ميعاد الطعف باإللغاء، كالقكة لكق مف القكة القاىرة سببا  اإلدارؼ كقد جعل القضاء 
القاىرة قد تتمثل في حالة حرب أك فيضاف مدمر أك كارثة طبيعية أك أؼ فعل يمحق صاحب 
الشأف فيحكؿ دكف استعماؿ حقو في الطعف كالحبس أك االعتقاؿ كمثاؿ ذلؾ "إذا بدأ ميعاد الطعف 

ة استمرت مدة شيريف، ، ثـ نشأت ظركؼ قاىر كاستمر خمسة كعشريف يكما   1/3/2016بتاريخ 
رفع الدعكػ خبلؿ المدة المتبقية  فإف سرياف الميعاد يبدأ مف جديد كيككف لصاحب الشأف حق

كىي المدة الباقية لو في  كتبدأ مف أك يكـ ينتيي فيو الظرؼ القاىر، ،يكما   الخمسة كالثبلثيف
 .(1)إذا رفعيا بعد ذلؾ ال تقبل دعكاهفالميعاد، 

العميا الفمسطيني أف المجمس التأسيسي لنقابة المحاميف طبق عميو  كاعتبرت محكمة العدؿ
ف المجمس التأسيسي لـ إكذلؾ بمكجب القرار الرئاسي، كحيث ، ـ1966( لسنة 11القانكف رقـ )

( مف القانكف 91ف المادة )إكحيث  ،جراء االنتخابات لمجمس النقابة بسبب ظركؼ قاىرةإيستطيع 
نتيت مدة مجمس النقابة كلـ تتمكف اليية العامة لظركؼ قاىرة مف المذككر تنص عمى أنو إذا ا

اب خاالجتماع كانتخاب مجمس جديد، فإف المجمس المنتيية مدتو يستمر في عممو إلى أف يتـ انت
 .(2)ف استمرار المجمس في عممة مستمدة مف القانكف كمتفقة مع التشريعيإ، فجديدا   مجمسا  

في دعكػ أخرػ، حيث تقدـ المستدعى بمذكرة تشرح فيما قضت محكمة العدؿ العميا 
ف أكالتي يعيشيا قطاع غزة، ك  ،عف المكعد المحدد قانكنا ، متعذرا  بالظركؼ القاىرة التأخيرأسباب 

بالمعنى الضمني ىك  ةالظركؼ القاىرة كما أجمع كاستقر عميو الفقو كالقضاء يعتبر القكة القاىر 
، حيث تقدـ المستدعى بعد انقضاء ميعاد تاما   استحاال   ستحيبل  القكة التي تجعل تنفيذ االلتزاـ م

كرفعت  32/11/2009الطعف ككاف بيف تكقيع الككالة بيف المستدعى لمككيميف كاف بتاريخ 
أياـ، كىذا ال يعني استحالة المجكء لمقضاء، كأف  تسعة، أؼ بعد 2/12/2009الدعكػ في 

ف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، مما يستكجب مف قانك  284الدعكػ مخالفة ألحكاـ المادة 
 .(3)رد الدعكػ شكبل  

                                                           
 189صأ. فيمد عبد الكريـ أبك العثـ، القضاء اإلدارؼ بيف النظرية كالتطبيق، مرجع سابق،  (1)
 ـ، غير منشكر.11/3/1113ـ، بتاريخ 1998( لسنة 15قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)
 ـ، غير منشكر.5/4/1111ـ، بتاريخ 1119( لسنة 838قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية ) (3)
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 التظمم االداري. بسبب: انقطاع الدعوى ثانيا  

يعتبر انقطاع الميعاد حالة مف حاالت امتداد الميعاد، كىك بذلؾ يتفق مع الكقف نتيجة لقكة 
 .(1)دعكػ ميعاد رفع ال ك يختمف عف الكقف مف حيث أثره عمىقاىرة كمع ذلؾ في

أف يتقدـ صاحب الشأف، الذؼ عمـ بقرار  ىك كسبب لقطع ميعاد الطعفاإلدارؼ التظمـ 
صدر القرار أك رئيسو أك أؼ جية أخرػ يحددىا في مكاجيتو، بطمب أك شككػ إلى م إدارؼ صدر

ركعية القانكف يمتمس فيو إعادة النظر في قراراىا أك سحبو أك إلغائو أك تعديمو اعتقادا  منو بعدـ مش
  .(2)ىذا القرار

الذؼ أثر في مركزه اإلدارؼ مف القرار  متظمما   اإلدارةصاحب الشأف إلى  لجكءإف 
مف ف أ ه يمكف أف يجعل الكثير مف المشكبلت كماإلغاؤ  القانكني قبل التجائو إلى القضاء طالبا  

المصمحة  ضيوكأمر تقتاإلدارؼ باء، كالتظمـ شأنو أف يخفف عف كاىل القضاء الكثير مف األع
العامة مف شأنو أف يؤدؼ إلى نتائج ال يمكف الكصكؿ إلييا عف طريق الطعف القضائي، فرقابة 

فيي رقابة مشركعية كمبلئمة، كىذا  اإلدارةالقضاء ىي بصكرة أساسية رقابة مشركعية، أما رقابة 
 .(3)تستطيع أف تعدؿ القرار أك تسحبو لمجرد عدـ مبلئمتو اإلدارةيعني أف 

شكل معيف، فيمكف أف يقدـ باستدعاء عادؼ أك بكتاب اإلدارؼ يشترط في التظمـ  ال 
رسمي كيستكػ أف يقدـ التظمـ مباشرة أك يرسل بالبريد العادؼ أك المسجل، فالميـ أف ييتـ 
الشخص بالكسائل القانكنية التي تثبت تاريخ تقديـ التظمـ بالنظر ألىمية النتائج القانكنية التي 

أسبابا  قانكنية محددة، بل اإلدارؼ ا ىذا التحديد، كما ال يشترط أف يتضمف النظاـ ينطكؼ عميي
كحتى يقطع الميعاد ال بد أف  .(4)ما يشاء مف اعتبارات قانكنيةميمكف لمشخص أف يضمف تظممو 

يككف صدار عف صاحب المصمحة كأف يكجو إلى الجية التي أصدرت القرار اإلدارؼ التي حدد 
 كفق القانكف.

 :صور التظمم اإلداري  -1

 كبي.كج حرية تقديمو إلى تظمـ اختيارؼ كأخر يصنف التظمـ مف حيث

                                                           
 .166ػ اإللغاء" دراسة مقارنة، مرجع سابق، صد. رأفت فكذة، النظاـ القانكني لمميعاد في دعك  (1)
، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،  (2)  .111د. منصكر إبراىيـ العتـك
 .139د. عمر دمحم الشكبكي، القضاء اإلدارؼ، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (3)
 .448د. عمي خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
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 االختياري التظمم  - أ

التظمـ االختيارؼ ىك التظمـ الذؼ يترؾ المشرع لصاحب الشأف حرية تقديمو فيقدر 
، كيحجـ عف سمكؾ كفائدة   أف ىناؾ أمبل   رأػجدكػ تقديـ ىذا التظمـ كفائدتو، فيقدمو إذا 

ى كجية نظرىا، كأنو ال مصرة كمصممة عم اإلدارةإذا تبيف لو أف اإلدارؼ ا الطريق ىذ
مف تقديـ تظمـ إدارؼ ليا، فذلؾ إضاعة لمكقت فقط، كعميو يتمتع صاحب  فائدة ترجى

مف عدمو، فيقدر مكقفو في اإلدارؼ الشأف بيامش مف الحرية لتقدير جدكػ تقديـ التظمـ 
 .(1)اإلدارةضكء مكاقف 

( فقرة 5المشرع الفمسطيني في قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية في المادة )نص ك 
أف"  (أ) يكما  في أؼ مف الحاالت التالية في الفقرة 60عمى أف ينقطع الميعاد مدة ( 4)

لمجية المختصة خبلؿ ميعاد الطعف باإللغاء، كيجب أف يبت في التظمـ اإلدارؼ التظمـ 
تقديمو، كيعتبر فكات ستيف يكما  عمى تقديـ التظمـ دكف أف  خبلؿ ستيف يكما  مف تاريخ

تجيب عنو السمطات المختصة بمثابة رفضو، كيحسب ميعاد تقديـ االستدعاء مف تاريخ 
 الرفض الصريح أك الضمني بحسب األحكاؿ.

إذا لـ يشترط القانكف كجكب التجاء الطاعف إلى الجية اإلدارية بتظمـ إدارؼ، قبل 
، ضاء، كاف الطاعف باالختيار، بيف أف يتظمـ إداريا  أك يمجأ لمقضاء مباشرةااللتجاء لمق

اف ف لـ يتظمـ استمر سريأك  ذا تظمـ انقطع سرياف الميعاد أف تكافرت شركط التظمـإف
 .(2)لمقكاعد المستقرة في ىذا الشأف مف بدئو، طبقا   الميعاد اعتبارا  

( مف قانكف الخدمة 105المادة )أف التظمـ في فمسطيف كأصل اختياريا  حسب نص 
نما اقتصرىا عمى المكظفيف ا  لعمكـ القرارات اإلدارية، ك  لـ يجعل التظمـ كجكبيا  ك ، المدنية

يكـ مف تاريخ العمـ  عشريفمف تقديـ التظمـ خبلؿ مدة  العمكمييف كالذؼ كضح أنو ال بد  
 .(3)بو خبلؿ ستيف يكـ اإلدارةفيو، عمى أف تبث 

                                                           
 .458طناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، د. عمي خطار ش (1)
 .117د. دمحم الشافعي أبك راس، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)
لممكظف أف يتظمـ لرئيس الدائرة الحككمية مف  -1ـ، كالذؼ ينص عمى "1998( مف قانكف الخدمة المدنية لعاـ 115انظر المادة ) (3)

يتـ البث في التظمـ خبلؿ ستيف يكما  مف تاريخ تقديمو، فإذا انقضت -1يكما  مف تاريخ عممو بو.  أؼ قرار إدارؼ، كذلؾ خبلؿ عشريف
لممكظف المجكء إلى القضاء خبلؿ ستيف يكما  مف تاريخ إببلغو  -3ىذه المدة دكف الرد خطيا عمى المتظمـ أ عتبر تظممو مرفكضا . 

نظـ البلئحة التنفيذية ليذا القانكف اإلجراءات الخاصة بالتظمـ  -4( أعبله. 1ة )رفض تظممو أك انقضاء المدة المنصكص عمييا في الفقر 
ـ، غير منشكر. 18/17/1117، بتاريخ 1116( لسنة 17مف القرارات اإلدارية. قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )
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لفمسطيني بأسمكب التظمـ االختيارؼ، حيث أشارت النصكص كقد أخذ المشرع ا
القانكنية لمتظمـ بصيغة الجكاز كليس صيغة اإللزاـ، األمر الذؼ يبيف معو بأنو ال يعتبر 
التظمـ شرطا  مف شركط قبكؿ دعكػ اإللغاء، كىذا بخبلؼ مأخذ بو المشرع المصرؼ مف 

 .(1)التظمـ االجبارؼ في بعض الحاالت

 يوبالتظمم الوج - ب

بالنسبة إلى القرارات  ،الدعكػ كجكبي الزما  قبل رفع ف المشرع المصرؼ جعل التظمـ أ
( فقرة ب "ال تقبل الطمبات 12كىذا ما نصت عميو المادة ) الخاصة بالكظيفة العامة

 كرابعا   المقدمة رأسا  بالطعف في القرارات اإلدارية النيائية المنصكص عمييا في البنكد ثالثا  
إلى الييئة اإلدارية التي أصدرت القرار كذلؾ قبل التظمـ منيا  ،(10المادة )مف  كتاسعا  

كلقد تنبى .(2)كانتظار المكاعيد المقررة لمبث في ىذا التظمـ ،أك إلى الييئات الرئاسية
 المشرع الفمسطيني التظمـ اإلجبارؼ في حالة القرار السمبي فقط.

لمنازعات اإلدارية عمى أنو "في حالة نص المشرع الفمسطيني في قانكف الفصل في ا
أؼ قرار كاف يجب اتخاذه كفقا  ألحكاـ  اتخاذرفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف 

القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بيا، ال يقبل االستدعاء إال بعد تقديـ تظمـ لمجية اإلدارية، 
انقضت ىذه المدة دكف  كيتـ البت في التظمـ خبلؿ ثبلثيف يكما  مف تاريخ تقديمو، فإذا

كيحسب ميعاد االستدعاء مف تاريخ الرفض  ،الرد عمى مقدـ التظمـ اعتبر طمبو مرفكضا  
 .(3)الصريح أك الضمني

كقضت محكمة العدؿ العميا عمى أف التظمـ اإلدارؼ اختيارؼ في فمسطيف كقررت بأنو 
أماـ لجاف  "أما القكؿ بأنو كاف عمى المستدعى ضده أف يمجأ إلى تقديـ اعتراض

االعتراض لمتظمـ مف القرار المطعكف فيو فإنو ال يستند إلييا أساسا  مف الكاقع أك القانكف 
إذ فضبل  عف عدـ كجكد تمؾ المجاف سكاء  أكاف مف الناحية الكاقعية أـ القانكنية، فإف 

                                                                                                                                                                       
إف لممكظف التظمـ مف أؼ قرار إدارؼ لرئيس الدائرة الحككمية، كذلؾ قضت كفق مبادئيا عمى أنو كفقا  لنص المادة السابق ذكرىا، ف

خبلؿ عشريف يكما  مف تاريخ عممو بالقرار، كيتـ البت في تظممو خبلؿ ستيف يكما  مف تاريخ تقديمو، فإذا انقضت ىذه المدة دكف الرد 
يكما  مف تاريخ انتياء مدة الستيف يـك األكلى أك مف خطيا  عمى المتظمـ اعتبر التظمـ مرفكضا  كلممكظف المجكء لمقضاء خبلؿ ستيف 

 تاريخ تبميغو.
 ـ.1971( لسنة 47( مف قانكف مجمس الدكلة المصرؼ رقـ )11انظر المادة ) (1)
 ـ. الفقرة الثالثة كالرابعة كالتاسعة.1971( لسنة 47( مف قانكف مجمس الدكلة المصرؼ رقـ )11انظر المادة ) (2)
 ـ.1116( لسنة 3مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ ) 3( فقرة 5انظر المادة ) (3)
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النيي عمى المجكء إلييا جاء جكازؼ بمنطكؽ النيي كليس ىناؾ ما يمـز عمى سميل 
 .(1)ب اتباع طريق االعتراض المشار إليياالكجك 

لممتضرر بالتكجو لمقضاء رأسا   ترؾ مجاال   إلى أف المشرع الفمسطيني :وتجدر اإلشارة
القرارات السمبية كالتي  بكافة المنازعات باستثناء اإلدارةدكف التقدـ بالتظمـ الكجكبي لجية 

 ف كالمكائح إصداره.تمتنع فييا اإلدارة عف إصدار قرار أكجب عمييا القانك 

 القاطع لمميعاداإلداري شروط التظمم 

مف الجية  صدر فعبل  ضد قرار إداري نيائي:  مقدما  اإلداري أن يكون التظمم  -أ 
اإلدارية المقدـ إلييا التظمـ أك مف جية إدارية خاضعة لرئاستيا، كأف يككف قد تـ عمـ 

ال اإلدارؼ ساس فإف التظمـ ا األالمتظمـ بالنشر أـ اإلعبلف أـ العمـ اليقيني، كعمى ىذ
قرار لـ يصدر بعد، أك ضد عمل ال ضد  ا  كاف مكجيينتج أثره في قطع الميعاد، إذ 

يعتبر مف القرارات اإلدارية غير النيائية، أك ضد قرار نيائي لـ يتـ نشره أك إعبلنو 
 .(2)أك العمـ بو يقينيا  

لمدة التي يجكز فييا تقديـ أؼ خبلؿ ا يجب أن يقدم خالل ميعاد الطعن القضائي: -ب 
دعكػ اإللغاء، أؼ في مدة ستيف يكما  مف تاريخ نشر القرار أك تبميغو أك العمـ 

مالـ يشترط المشرع مدة أقل مف ذلؾ، كمف أمثمة ذلؾ االستثناء في اليقيني بو، 
حيث اقتصر المشرع  فمسطيف التظمـ مف القرارات الخاصة بالمكظفيف العمكمييف،

كعمة ذلؾ إف مضي ميعاد الطعف يسقط حق الشخص في  ،(3)فقط يكما   20عمى 
العيكب التي شابتو، فيستقر كيعامل معاممة  مفمخاصمة القرار، فيتحص القرار 

يككف صادر عمى غش مف صاحب الشأف، أك بناء  عمى  مالـالقرارات السميمة، 
  .(4)صبلحية مقيدة أك كاف القرار منعدما  

أف يتضمف ما يريده  البد  ي معناه ويحقق فائدة مرجوة: ف أن يكون التظمم حاسما   -ج 
أك تعديمو بالنسبة لو، دكف استعماؿ أية عبارات اإلدارؼ المتظمـ بدقة مف إلغاء القرار 

إلغاء  أك تعديل أكمرجكة مف كراء التظمـ تتمثل في سحب  مبيمة، حتى يحقق فائدة  

                                                           
 ـ، غير منشكر.14/14/1998ـ، بتاريخ 1996( لسنة 7قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
 .551، ص1996اإلسكندرية،  د. عبد الغني بسيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ، القضاء اإلدارؼ، منشأة دار المعارؼ، (2)
 ـ كتعديبلتو.1998( لسنة 4( مف قانكف الخدمة المدنية رقـ )5انظر المادة ) (3)
 .461-461د. عمي خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،  (4)
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ف التظمـ ىذا إألؼ تظمـ، ف لف تستجيب  مقدما نيتيا بأنيا  اإلدارةعمنت أ القرار، أما إذا 
 .(1)ر مجد ال أثر لو في قطع المدةيككف غي  

كالذؼ تتكافر لو المصمحة في إلغاء القرار أن يقدم التظمم اإلداري من ذوي الشأن  -د 
 اإلدارؼ أك نائبو القانكني.

 في تحديده لمقرار اإلدارؼ المتظمـ منو قاطعا  فيأن يكون التظمم اإلداري واضحا   -ه 
مضمكنو كفحكاه، كحاسما  في تحديد غايتو، سكاء  بسحب القرار اإلدارؼ أـ إلغائو أـ 

 تعديمو.

 : انقطاع الدعوى لتحريك الدعوى امام محكمة غير مختصة.ثالثا  

إذا رفع صاحب الشأف دعكػ اإللغاء أماـ محكمة غير مختصة ترتب عمى ذلؾ انقطاع 
سابق ذكرىا، كيسرؼ ميعاد جديد لمطعف بسبب تجاكز الاإلدارؼ الميعاد، كما في حالة التظمـ 

مة غير كمف تاريخ إعبلف الحكـ بعدـ االختصاص، يعتبر رفع الدعكػ أماـ مح السمطة ابتداء  
 .(2)عمى حالة التظمـ اإلدارؼ  ، قياسا  دلمميعا مختصة قاطعا  

في حاؿ  فيما نص قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية عمى أنو ينقطع سرياف الميعاد 
 .(3)تدعاء إلى محكمة غير مختصة شريطة أف يقدـ خبلؿ ميعاد الطعف باإللغاءس"تقديـ اال

ل عمى التمسؾ بالحق، كعدـ التباطؤ في تقديـ لرفع الدعكػ إلى محكمة غير مختصة يدك  
لرغبة صاحب الشأف الكاضحة في  نظرا   ،خذ بمبدأ قطع الميعادمر الذؼ يبرر األطمب اإللغاء، األ

"إف المستدعى لـ يتباطأ في تقديمو  األردنية قتضاء حقو، كفي ىذا تقكؿ محكمة العدؿ العمياا
لطمبة مدة تؤدؼ إلى اعتباره أنو أىمل ما يعتبره حقا  لو في مراجعة محكمة العدؿ العميا، خاصة 

 .(4)ـ"مف ىذه المدة في مراجع المحكمة المركزية لفسخ قرار التحكي بعد أف تبيف أنو أمضى قسما  

التي أصدرت القرار أك الجية  اإلدارة ف يبيف رافع الدعكػ أنو يختصـ جيةكذلؾ يجب أ 
 اإلدارةاإلدارية الرئاسية ليا، كيطمب فييا إلغاء القرار أك تعديمو، فمف الضركرؼ أف يصل إلى 

ال فمف يكك   .(5)بالتظممات المقدمة إلى جيات إدارية مختصة ف لو أثر  قياسيطمب المدعى، كا 

                                                           
 .175-174د. عمي سالـ صادؽ، دعكػ اإللغاء في القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق،  (1)
 .593-591، ص1993محمكد دمحم حافع، القضاء اإلدارؼ في القانكف المصرؼ كالمقارف، دار النيضة العربية، القاىرة،  د. (2)
 ـ 1116( لسنة 3( فقرة ب، قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )4( بند رقـ )5انظر المادة ) (3)
 .141د. عمر دمحم الشكبكي، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص  (4)
 .114ـ، ص1111د. مازف ابراىيـ نكر الديف، القضاء اإلدارؼ، جامعة األمة، غزة،  (5)
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مف تاريخ  الطعف في قرار مجمس التأديب أماـ محكمة غير مختصة خبلؿ ستيف يكما  ك  
كيبقى ىذا األثر قائما  حتى  ،يقطع ميعاد رفع الطعف في ىذا القرار فصدكر القرار، مف شأنو أ

جديدا   إصدار الحكـ بعدـ االختصاص، فيحق لمطاعف إف رغب مع مراعاة المكاعيد أف يرفع طعنا  
 .(1)المقررة لمطعف أماميا جراءاتلئل المحكمة المختصة مباشرة كفقا  أماـ 

كيعتبر قطع الميعاد بسبب رفع الدعكػ أماـ محكمة غير مختصة، ال يجب أف يمتد  
في الميعاد القانكني، عمى غير ذؼ صفة، فذلؾ ال يكدؼ إلى قطع  ألسباب أخرػ، كرفعيا مثبل  

نكني عمى غير ذؼ صفة ثـ تصحيح الشكل مف حيث صفة الميعاد "رفع الدعكػ في الميعاد القا
الخصكمة أثناء نظرىا بعد الميعاد المقرر لمطعف باإللغاء يترتب عميو عدـ قبكؿ الدعكػ لرفعيا 
بعد الميعاد، كال محل لقياس حالة رفع الدعكػ عمى غير ذؼ صفة بحالة رفعيا أماـ محكمة غير 

 .(2)مختصة بالنسبة لقطع الميعاد

مف قانكف  1( الفقرة 284حسب نص المادة )الفمسطينية ت محكمة العدؿ العميا قضكقد 
أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية فقد حددت ميعاد تقديـ الطعف إلى محكمة العدؿ العميا بمدة 

المطعكف فيو قد ستيف يكما  مف تاريخ صدكر القرار المطعكف فيو فإف المحكمة تحد أف القرار 
ف تقديـ الدعكػ ما ىك إال محاكلة مف المستدعى مف أأكثر مف سبع سنكات ك  صدكره مضى عمى

كبما أف الدعكػ مقدمة بعد مضي المدة  ،أجل احياء مدة تقديـ الطعف، األمر غير المقبكؿ قانكنا  
 .(3)القانكنية، قررت المحكمة عدـ قبكؿ الدعكػ كردىا شكبل  

 .ضائيةبسبب طمب المساعدة الق: انقطاع الدعوى رابعا  

إذا كاف الرأؼ الغالب في مجاؿ القانكف الخاص "أف الطمب الذؼ يقدـ إلى لجنة المساعدة 
اإلجراء القاطع لمتقادـ"، كلتعييف محاـ ال يرقى إلى مرتبة  ،القضائية لئلعفاء مف رسـك الدعكػ 

ـك الرس تأجيلاإلعفاء أك جماع في مجاؿ القانكف العاـ أنو يترتب عمى تقديـ طمب فإف اإل
القضائية، قطع سرياف ميعاد رفع الدعكػ، كيجب أف يرفع طمب المساعدة القضائي في المكعد 
القانكني لرفع الدعكػ، فإذا ما تـ ذلؾ انقطع سرياف ميعاد رفع الدعكػ، كيظل كذلؾ إلى أف 

                                                           
القاعدة رقـ  "،44ـ، سنة المكتب الفني "13/16/1999ؽ. ع، جمسة  37( لسنة 189حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (1)
 .911(، ص89)
 .117-116كالدستكرية، مرجع سابق، صد. نبيمة عبد الحميـ كامل، الدعاكػ اإلدارية  (2)
 .19/11/1113ـ، بتاريخ 1113( لسنة 118قرار محكـ العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)
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 يصدر قرار في الطمب باإلعفاء أك الرفض، كاعتبارا  مف يكـ صدكر القرار في طمب اإلعفاء، يبدأ
 .(1)سرياف ميعاد رفع الدعكػ مف جديد، كال يترتب ىذا األثر إال عمى الطمب األكؿ دكف غيره

ة عف بقية حاالت قطع الميعاد، كبذلؾ تختمف بداية سرياف الميعاد الجديد في ىذه الحال
كليس مف تاريخ إعبلنو لصاحب  ،ف الميعاد يبدأ في السرياف يبدأ مف تاريخ صدكر القرارإ إذ

كىذا فإف لب المعافاة مف الرسـك القضائية يقكـ مقاـ المطالبة القضائية، كيترتب نفس  الشأف،
 .(2)األثر القاطع لمميعاد، مثمو في ذلؾ مثل التظمـ اإلدارؼ 

في الخصكمة  نية كالتجارية الفمسطيني لـ يتطرؽ إف قانكف أصكؿ المحاكمات المد
القضائية، فيما نص قانكف الفصل في  اإلدارية لقطع الميعاد لرفع طمب إعفاء مف الرسكـ

المنازعات اإلدارية عمى أنو "ينقطع سرياف الميعاد عند تقديـ طمب تأجيل الرسكـ شريطة أف يقدـ 
 ".(3)ىذا الطمب خبلؿ ميعاد الطعف باإللغاء

المشرع الفمسطيني لـ يبيف إمكانية تقديـ طمب لئلعفاء مف الرسكـ  أف :ويتضح من ذلك 
نما تبيف امكانية طمب تأجيل الرسكـ كنحف مف جانبنا القضائية في ح يف في دعكػ اإللغاء كا 

نكصي المشرع الفمسطيني بأف يعطى الحق لصاحب المصمحة الذؼ ليس لديو القدرة عمى دفع 
، ك بأف ينص صراحة عمى إمكانية اإلعفاء مف الرسكـ القضائية في دعكػ الرسكـ القضائية

 عمى دفع الرسـك القضائية كفي ذلؾ اعبلء لمبدأ المشركعية.اإللغاء لـ ليس لديو القدرة 

 قيد بميعادتالقرارات التي ال تالفرع الثالث: 

غير المشركع محصنا  اإلدارؼ يترتب عمى انتياء مدة الطعف القضائي أف يصبح القرار  
في الطعف اإلدارؼ ، كيسقط حق المخاطب بالقرار القضاء اإلدارؼ ضد أؼ طعف قضائي أماـ 

ذا طعف بالقرار فإف لممحكمة تقضي برد الدعكػ شكبل   ، كيعتبر سقكط ىذا لفكات األكاف فيو، كا 
الحق مف النظاـ العاـ فبل يجكز استبعاده باتفاؽ األطراؼ، كما يجكز لمقاضي أف يثيره مف تمقاء 

ذا كاف األصل أف يغمق باب الطعف ،في أية مرحمة مف مراحل الدعكػ  إثارتونفسو، كيجكز   كا 
مف القرارات اإلدارية التي يبقى  العمـ بالقرار اإلدارؼ إال أنو ىناؾ القضائي بمركر ستيف يكما  

                                                           
 .111د. محمكد الشافعي أبك راس، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص  (1)
 557د. عبد الغني بسيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص  (2)
 .1116( لسنة 3، بند ج مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )4(  الفقرة 5انظر المادة ) (3)
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القرارات المنعدمة، كالقرارات  كىي تتمثل في ، (1)الطعف باإللغاء إزاءىا مفتكحا ال يتقيد بأجل
 المستمرة، كطمبات استصدار أكامر اإلفراج عف المكقكفيف بكجو غير مشركع.

  القرارات المنعدمة أوال :

ـ ىك القرار المشكب بعيب جسيـ مما يجعمو مجرد عمل مادؼ ال أثر نعدقصد بالقرار المي  
، كأف يصدر قرار مف جية قرار يكلد ميتا   كالمعدكمة، في األحكاـقانكني لو، بحيث يصبح ك

 .(2)تعتدؼ فيو عمى اختصاص المشرع أك عمى اختصاص القضاء إدارية

ـ 2016( لسنة 3مسطيني في قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )كنص المشرع الف
أنو "يقبل الطعف في القرارات اإلدارية المنعدمة في أؼ كقت دكف ( عمى 6فقرة )( 5في المادة )

 التقيد بميعاد".

في فرنسا عمى عدـ اكتساب القرارات اإلدارية المنعدمة لمحصانة اإلدارؼ استقر القضاء ك 
كالقضائي، كعميو يحق لؤلفراد الطعف بيذه الطائفة مف القرارات اإلدارؼ ضد اإللغاء  القانكنية

ف القرارات المنعدمة مشكبة بعيب جسيـ اإلدارية دكف التقيد بميعاد معيف، كيبرر ىذا االستثناء، أل
مف عدـ المشركعية، بحيث ال يمكف التغاضي عنو، كبذلؾ، يتعيف أف يككف ىذا القرار ميددا  

عدـ المشركعية الجسيمة التي  يمحكميما طالت المدة، فطكؿ المدة ال اإلدارؼ إللغاء القضائي ك با
 .(3)شابت القرار

منعدما ،  إذا كاف مشكبا  بعيب جسيـ، اإلدارؼ القرار  أفمحكمة العدؿ العميا  اعتبرتكقد  
ذا االختصاص، أك كيككف ذلؾ إذا صدر القرار مف فرد عادؼ أك ىيئة ال تختص أصبل  بمزاكلة ى

صدر القرار مف سمطة في شأف مف اختصاص سمطة أخرػ، ففي ىذه الحاالت يعتبر القرار 
إذا قدـ  ذا شاب القرار عيب بسيط فيككف القرار قاببل  لئلبطاؿ كاإللغاء قضائيا  إمنعدما ، أما 

تحصف مف الطعف ياإلدارؼ ف القرار إذا انقضي ميعاد الطعف فإالطعف خبلؿ المدة القانكنية، أما 
مختصة كغير مشكب بعيب  ف فيو في ىذه الدعكػ، صادر عف جيةف القرار المطعك أكاإللغاء، ك 

 .(4)كبالتالي فإف النعي عميو أنو قرار منعدـ في غير محمة ،جسيـ

                                                           
 .87-86د. عدناف عمر، إبطاؿ القرارات اإلدارية الضارة باألفراد كالمكظفيف، مرجع سابق، ص  (1)
 .197د. إعاد عمي القيسي، القضاء اإلدارؼ كقضاء المظالـ، مرجع سابق، ص (2)
 .467-466د. عمي خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
 ـ، غير منشكر.15/19/1118ـ، بتاريخ 1117( لسنة 13قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)
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قضت محكمة العدؿ العميا إف القرار المنعدـ ىك الذؼ يصدر مف فرد عادؼ أك ىيئة لي ك  
تصاص أصبل  أك صدر القرار مف سمطة في شأف مف اختصاص سمطة ليا أف تزاكؿ ىذا االخ

كىك غير مخكر بإصدار أؼ قرار إدارؼ ففي ىذه الحاالت يعتبر  ،أخرػ أك يصدر مكظف قرارا  
 .(1)القرار منعدما  

كتتمثل القرارات المنعدمة في كل القرارات المككنة لفعل مادؼ، كمف ناحية أخرػ القرارات  
مشركعية جسيـ، كمف ثـ تعتبر جميع حاالت عيب عدـ االختصاص الجسيـ  المشكبة بعيب عدـ

لتي منيا اعتداء السمطة اإلدارية عمى اختصاص يدخل في صميـ عمل السمطة اك  ،قرارات منعدمة
  .(2)القضائية أك التشريعية

 ثانيا : القرارات المستمرة

يك قرار مف السفر كعميو فالقرار المتجدد بالزمف مثل قرار المنع  كىالقرار المستمر  
مرتبط بتكافر حالة قانكنية معينة، بحيث يظل أثر ىذه القرارات ما دامت ىذه الحالة القانكنية 

مر الذؼ يجعل القرارات إذا كانت غير مشركع تقبل الطعف باإللغاء دكف التقيد كمستمرة، األ قائمة  
مف القرارات المستمرة أف يككف اإلدارؼ بشرط المدة، كتشترط محكمة العدؿ العميا العتبار القرار 

 .(3)هآثار نتاج إفي  كمستمرا   مف حق كمصمحة الشأف الطعف فيو باإللغاء، طالما ظل القرار قائما  

، د شركة معيفحظر التعامل مع مقاكؿ أك مكر طار القرارات المستمرة إكيدخل في  
عدادىا القرارات أ كيدخل في  كالقرارات السمبية في رخص البناء كمزاكلة الحرؼ كالصناعات،

درج ضمف أعماؿ التعدؼ التي نكالتي ت ،لمحقكؽ كالحريات الشخصية اإلدارية التي تشكل انتياكا  
ال تتحصف بأجل كالقرارات الصادرة باالعتقاؿ أك اإلقامة الجبرية، أك المنع مف السفر فقضت 

المستمرة التي يجكز الطعف فييا محكمة العدؿ العميا، مصادرة جكاز سفر المستدعى مف القرارات 
 .(4)دكف التقيد بميعاد

ف صرؼ راتب المستدعى بتاريخ مة العدؿ العميا في اعتبار كقكقضت محك 
التحقيق أك مجمس  إلىحالتو إدكف تقديـ أؼ بينة تشير إلى أف المستدعى قد تـ  01/08/2007

المدنية، كيعتبر مف القرارات  تأديب أك ارتكب مخالفة أك أؼ مخالفة تتنافى مع قانكف الخدمة
                                                           

 ـ، غير منشكر.14/11/1114يخ ـ، بتار 1114( لسنة 119قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
 .319د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)
 .191-191د. عمي سالـ صادؽ، دعكػ اإللغاء في القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (3)
 .91جع سابق، ص د. عدناف عمرك، إبطاؿ القرارات اإلدارية الضارة باألفراد كالمكظفيف، مر  (4)
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صرؼ عدـ ـ بما أف 26/02/2013المستمرة التي ال يتقيد الطعف بو بميعاد، كقررت بتاريخ 
 .(1)ساب فإف القرارات المطعكف فييا مخالفة لمقانكف ككاجبة اإللغاءأتـ بدكف أية  يراتب المستدع

مف "أف اإلدارؼ قضاء المصرؼ ما ذىبت إليو محكمة الاإلدارؼ كمف تطبيقات الفضاء  
كضع الشخص في قكائـ الممنكعيف مف السفر ىك بطبيعتو قرار ذك أثر مستمر مما يجعل لممنكع 
مف السفر الحق في أف يطمب رفع اسمو مف القكائـ في كل مناسبة تدعك إلى السفر لمخارج، ككل 

 .(2)لغاء استقبلال  جديدا  لحق لو الطعف فيو باإل إداريا   قرار يصدر برفض طمبو يعتبر قرارا  

أف القرار المستمر، يعتبر صكرة مف صكر القرار اإلدارؼ السمبي  إلى :وتجدر اإلشارة 
أك أماـ محكمة العدؿ العميا في المحافظات الجنكبية، كىك بذلؾ ال يقبل أماـ المحكمة اإلدارية في 

 30دارة بالرفض خبلؿ تظمـ إدارؼ، فإذا ماردت اإل إال بعد تقديـ طمب أك المحافظات الشمالية
قطع الميعاد أماـ صاحب المصمحة لتقديـ استدعاء إلى المحكمة، يكما  مف تقديـ الطمب أك التظمـ 

يكما  عمى تقديـ الطمب يعتبر قرار  30أما إذا لـ ترد األكلى عمى التظمـ أك الطمب، فإف مركد 
كػ، فإذا لـ يرفع صاحب يكما  لرفع الدع 60ضمني بالرفض، كيفتح الميعاد بعد ذلؾ لمدة 

المصمحة الدعكػ خبلؿ المدة المحددة قانكا  فإف القضاء ال يقبل الدعكػ إال بعد تقديـ طمب أك 
 يـك جديدة. 30تظمـ جديد، كانتظار مدة 

 عن الموقوفين بوجو غير مشروعثالثا: طمبات استصدار أوامر اإلفراج 

المكقكفيف بكجو غير مشركع محدد فراج عف ف المشرع الفمسطيني لـ يجعل طمبات اإلإ 
ألنو قرار مقيد لمحرية كيمكف الطعف فيو في  ،بمدة زمنية لمطعف فييا كترؾ األمر غير مقيد بميعاد

أؼ كقت، فيما نص قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية عمى أنو " تسمع الطمبات المتعمقة 
كع طيمة مدة إيقافيـ دكف التقيد بأكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشر 

  .(3)بميعاد"

                                                           
 ـ، غير منشكر.16/11/1114ـ، بتاريخ 1113( لسنة 14قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
 .197أ. فيد عبد الكريـ أبك العثـ، القضاء اإلدارؼ بيف النظرية كالتطبيق، مرجع سابق، ص (2)
 ـ.1111( لسنة 1اكمات المدنية كالتجارية رقـ )مف قانكف أصكؿ المح 1( فقرة 184انظر المادة ) (3)
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قررت محكمة العدؿ العميا بأف مناط اختصاص محكمة العدؿ العميا بنظر طمبات اإلفراج 
( مف 33عف المكقكفيف بشكل غير مشركع أف يككف الحبس غير مشركعا ، كذلؾ عمبل  بالمادة )

 .(1)ـ2001( لسنة 5قانكف تشكيل المحاكـ رقـ )

قرت أحكاـ محكمة العدؿ العميا عمى أنو "متى كاف التكقيف مف خبلؿ جياز فيما است 
عماؿ األصكؿ القانكنية أ القانكنية السميمة حيث يقضي  جراءاتاألمف الداخمي لـ يكف كفقا  لئل

لمتحقيق كاإلحالة كالتكقيف مف خبلؿ الجيات القانكنية التي أناط القانكف التحقيق في الجرائـ بعد 
الجيات اإلدارية كالقضائية لمنيابة العامة ذات االختصاص األصيل في تريد الدعكػ  حالة مفاإل

 .(2)ـ2001( لسنة 3الجزائية رقـ ) جراءاتاإلالجنائية كمباشرتيا كفقا لقانكف 

فيما نص المشرع الفمسطيني كفق قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية عمى أنو "تقبل  
اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع طيمة مدة االستدعاءات المتعمقة بأكامر 

 .(3)إيقافيـ دكف التقيد بميعاد

فيما قضت المحكمة اإلدارية "متى كاف التكقيف مف خبلؿ جياز الشرطة العسكرية دكف  
لزاـ جياز الشرطة إلمقانكف كأف المستدعى متضرر أشد الضرر، قضت ب كجو حق كمخالفا  
 .(4)لفكرؼ عف المتضررالعسكرية باإلفراج ا

ف قرارات التكقيف مف قبل السمطة أستاذؼ الدكتكر/ ىاني غانـ إلى أرأؼ  وأتفق مع 
اإلدارية دكف أف يككف ىناؾ أمر قضائي بذلؾ يدخل ضمف اغتصاب السمطة، حيث يمثل عيب 

ىك قرار إدارؼ مستمر كمف ثـ ال  نفسو عدـ اختصاص جسيـ أؼ قرار إدارؼ منعدـ كفي الكقت
 يتقيد بمدة الطعف باإللغاء.

                                                           
، مجمكعة مبادغ محكمة العدؿ 11/17/1111، بتاريخ 1111( لسنة 44قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)

 .63العميا، أ. أشرؼ نصرهللا كأخريف، ص 
ـ، مجمكعة مبادغ محكمة العدؿ 17/11/1111، بتاريخ 1111لسنة ( 113قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)

 .131العميا، أ. أشرؼ نصرهللا كآخريف، ص 
 ـ.1116( لسنة 3( مف قانكف أصكؿ المنازعات اإلدارية رقـ )7( الفقرة )5انظر المادة ) (3)
ـ كالتي قالت ككيمة المستدعى: اكرر ما 16/11/1117ـ، بتاريخ 1117( لسنة 19حكـ المحكمة اإلدارية، غزة، االستدعاء  رقـ ) (4)

ـ لدػ شرطة الشجاعية كالمستدعى قد تـ 4111/1114جاء في الئحة الطمب كأضيف أف المستدعى كاف مكقكفا عمى ذمة القضية رقـ 
ف قرار شيكل، كمرفق صكرة ع 611شيكر كغرامة  7ادانتو سابقا عمى ىذه القضية بالحكـ لدف محكمة صمح غزة، كالقاضي بحبسة 

بشكل مخالف  17/11/1117ـ دكف كجو حق لحتي ىذا 11/11/1117استئخار حبسو كقامت الشرطة العسكرية بحبسة مف تاريخ 
لمقانكف كىك متضرر أشد الضرر، كحكمت المحكمة بالزاـ المستدعى ضدىا كزارة الداخمية كاألمف كالكطني )جياز الشرطة العسكرية( 

 باإلفراج الفكرؼ عف المستدعي.
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 ثر انقضاء ميعاد دعوى اإللغاءالفرع الرابع: أ

ضد  نياء الميعاد محصنة  إثر كتصبح القرارات اإلدارية بعد أيترتب عمى انقضاء الميعاد  
كتكتسب صفة القرارات السميمة حتى لك كانت مخالفة لمقانكف، كال تقبل دعكػ اإللغاء  ،اإللغاء

ما لـ تدخل ضمف القرارات التي ال تتقيد بميعاد كالمنعدمة كالمستمرة التي  ما بعدالتي تكجو ليا في
 .استندنا إلييا أعبله

قضت محكمة العدؿ العميا عمى أف "عدـ تقديـ المستدعي لممطالبة بحقكقو أماـ القضاء  
ف النظاـ ألف المكاعيد المحددة لمطعكف ىي م ،في المكاعيد المحددة يجعل طمبو غير مقبكؿ شكبل  

العاـ كتقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا، كأف استقرار المراكز القانكنية ىك مف األصكؿ التي 
الميعاد  . كسندرس في ىذا الفرع أثر انقضاء(1)تبنى عمييا أحكاـ الكظيفة العامة كأحكاـ القضاء

 القرارات الفردية كالبلئحة. عمى

 الفرديةالمترتبة بالنسبة لمقرارات  ثاراآلأوال : 

فرديا  امتنع عمى األفراد الطعف فيو بعد فكات ميعاد الطعف، ككذلؾ اإلدارؼ إذا كاف القرار  
عمى المصمحة العامة  ف تسحبو أك تمغيو إذا ما رتب حقكقا  مكتسبة، حفاظا  أ اإلدارةال تستطيع 

 .(2)التي تتطمب استقرار األكضاع اإلدارية كلك كاف القرار غير مشركع

ذا كاك   ف انقضاء الميعاد، يؤدؼ إلى غمق باب الطعف باإللغاء في القرارات اإلدارية ا 
بطريقة مباشرة، فإف األفراد ال يعدمكف مع ذلؾ بعض الكسائل القانكنية التي تخفف مف شدة 
النتائج المترتبة عمى انقضاء ميعاد الطعف، كالتي بمكجبيا يمكف إصارة عدـ شرعية القرارات التي 

 .(3)لغاء، كالتخمص مف نتائجيا الضارة بطريقة غير مباشرةتحصنت ضد اإل

                                                           
، مبادغ محكمة العدؿ العميا أ. أشرؼ 11/11/1113ـ، بتاريخ 1111لسنة  111قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية  (1)

 .134نصرهللا كأخريف، مرجع سابق، ص
 .316د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق،  (2)
الدفع بعدـ شرعية القرار اإلدارؼ  -1، كمثاؿ ذؿ "143لحميـ كامل، الدعاكػ اإلدارية كالدستكرية، مرجع سابق، صد. نبيمة عبد ا (3)

الطعف في القرارات الفردية التي تصدر تطبيقا  -1بصفة عرضية أثناء نظر قضية معينة، كبذلؾ يستبعد تطبيقو عمى ىذه القضية. 
ذؼ اكتسب حصانة ضد اإللغاء، فيذه القرارات الفردية يقبل الطعف فييا باإللغاء عمى أساس لمقرار اإلدارؼ التنظيمي غير المشركع ال

 عدـ شرعية القرار التنظيمي أك البلئحي التي بنيت عمييا.
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 المترتبة بالنسبة لمقرارات الالئحية. ثارثانيا: اآل

تتحصف ىذه القرارات كتستقر بفكات مكاعيد الطعف فييا باإللغاء، كمع ذلؾ فإنو يمكف  
لؾ حالة عدـ مشركعييا في بعض الحاالت حتى بعد فكات ميعاد الطعف القضائي، كمف ذ إثارة

الطعف لقرار تنظيمي اكتسب حصانة ضد اإللغاء بعد مضي مدة  صدكر قرار إدارؼ فردؼ تطبيقا  
ف يقضي بإلغاء القرار الفردؼ أبت لو عدـ مشركعية البلئحة فيو، حيث يجكز لمقاضي إذا ث

ا ىا مع بقائيآثار في ذاتيا، فيك يستبعد  بالبلئحةكلكف دكف المساس  ،إلييا الصادر استنادا  
 .(1)قائمة

إال خبلؿ ستيف يكما  اإلدارؼ فيما استقرت محكمة العدؿ العميا أنو "ال يجكز سحب القرار  
حصانة تعصمو مف إؼ إلغاء أك اإلدارؼ مف تاريخ صدكره، فإذا انقضت ىذه المدة اكتسب القرار 

 مخالفا   ا  تعديل، كيصبح لصاحبو حق مكتسب فيما تضمنو القرار، ككل إخبلؿ بيذا الحق يعد أمر 
 .(2)لمقانكف كيعيب القرار األخير كيبطمو

التنظيمي المعيب، ثـ صدرت قرارات إدارية اإلدارؼ إذا انقضى ميعاد الطعف في القرار  
فردية استنادا  إلى ىذا القرار البلئحي، فإف ألصحاب الشأف أف يطعنكا في ىذه القرارات اإلدارية 

لييا ىذه القرارات إعمى عدـ مشركعية البلئحة التي استندت  الفردية باإللغاء في الميعاد تأسيسا  
عمى قبكؿ الطعف باإللغاء في مثل ىذه اإلدارؼ الفردؼ الصادرة في مكاجيتيـ، كقد جرػ القضاء 

                                                           
 .184د. عمي سالـ صادؽ، دعكػ اإللغاء في القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (1)
ـ، غير منشكر. كقضت المحاكمة 14/16/1115، بتاريخ 1114( لسنة 31كػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدع (2)

أف الجامعة الكطنية لممبلحة الجكية في أككرانيا أرسمت لمسفير الفمسطيني ىناؾ عدة كتب تفيد أنو بعد  بمابالمبادغ القانكنية التالية "
اسة في جامعتيـ كأنجز بنجاح الدفاع كمناقشة التخرج بتخصص ىندسة لؤلدكات تصفية المكاد العممية المتأخرة لممستدعي استمر في الدر 

كثيقة معادلة شيادة  باعتبارالطبية، لذا فإف قرار المجنة العميا لمعادلة الشيادات المعمف مف قبل الككيل المساعد لشؤكف التعميـ العالي 
القانكف، إذ أف المجنة ألغت المعادلة دكف أف يثبت لدييا أف  يتطمبياالمستدعي الغية ال يقكـ عمى تحقيق حالة كاقعية بالشركط التي 

الشيادة الصادرة مف الجامعة المذككرة بنيت عمى كثائق مزكرة، بل أف جميع مبرزات الدعكػ تؤكد عمى حصكؿ المستدعي عمى شيادتو 
يككف القرار صادرا  عمى أسباب كىمية ظير أنيا غير لمنظاـ المتبع في الجامعة كلـ يقدـ ليا أؼ بينات غير صحيحة، كبالتالي   كفقا  

صحيحة. باإلضافة إلى أف القرار المطعكف فيو صدر بعد حكالي خمس سنكات مف قرار معادلة شيادة المستدعي الذؼ ال يجكز سحبو 
ء أك تعديل كيصبح القرار حصانة تعصمو مف أؼ إلغا اكتسبإال خبلؿ ستيف يكما مف تاريخ صدكره بحيث إذا انقضت ىذه المدة 

لصاحبو حق مكتسب، كما أف القرار المطعكف فيو صادر عف الككيل المساعد لشؤكف التعميـ العالي كقرار المعادلة الممغي صادر عف 
 ارباعتبكزير التعميـ العالي كال يجكز لسمطة دنيا أف تسحب أك تمغي قرار سمطة أعمى، لذلؾ كمو فإنو يتعيف إلغاء القرار المطعكف فيو 

 .كثيقة معادلة شيادة المستدعي الغية



                                                     

004 

 

مشركعة، كبإلغاء القرارات اإلدارية الفردية الغير الحكـ باستبعاد تطبيق البلئحة  الحاالت، كعمى
  .(1)الصادرة تطبيقا  ليا

  

                                                           
 .561تنظيـ القضاء اإلدارؼ، قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص–د. عبد الغني بسيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ مبدأ المشركعية  (1)
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 المطمب الرابع

 المقابل أو الدعوى الموازيةطريق الطعن  انتفاء

 تمييد وتقسيم:

الطعف المكازؼ عبارة عف مراجعة قضائية مف قبل المدعى بالمجكء إلى جيات قضائية 
رافع الدعكػ، بحيث يتحقق لو ىذه الدعكػ عمميا ، لالمعيب بالنسبة اإلدارؼ القرار  آثارخرػ لشل أ

اإللغاء، كأف يقيـ أحد المكمفيف بدفع الضريبة، دعكػ أماـ القاضي الضريبي إذا  ما تحققو دعكػ 
استنادا  إلى قرار إدارؼ معيب  اإلدارةقد استقطعت منو مبمغا  دكف كجو حق، أك أف  اإلدارةأف  رأػ

في جبايتيا لمضريبة، فيحقق لممكمف أف يطمب إلغاء القرار المعيب دكف الرجكع إلى مجمس الدكلة 
فإذا رفع دعكاه أماـ القاضي اإلدارؼ إللغاء قرار ربط . (1)المعيباإلدارؼ قصد إلغاء القرار ب

نما يردىا شكبل لكجكد الطعف المكازؼ  الضريبة ففي ىذه الحالة ال يقبل قاضي اإللغاء الدعكػ، كا 
لنحك كسنتطرؽ في ىذا المطمب لدراسة أربع فركع مقسمة عمى اأك المقابل أماـ قاضي الضرائب، 

 التالي:

 .مفيكـ الدعكػ المكازية الفرع األكؿ:

 .الفرع الثاني: مكقف الفقو في الدكؿ التي أخذت بنظرية الطعف المقابل

 الفرع الثالث: شركط تطبيق الدعكػ المكازية.

 .الفرع الرابع: االساس القانكني لشرط انتفاء الدعكػ المكازية

 الدعوى الموازية مفيوم: األولالفرع 

ت أحكاـ القضاء اإلدارؼ بما في ذلؾ محكمة العدؿ العميا في فمسطيف عمى عدـ استقر 
قبكؿ دعكػ اإللغاء، إذا كاف أماـ المدعى طريق قضائي آخر يمكنو مف الكصكؿ إلى نفس 

 . (2)النتائج التي ترتبيا دعكػ اإللغاء

النتائج يقصد بالدعكػ المكازية طريق قضائي آخر يتمكف الفرد بكاسطتو لمكصكؿ إلى ك 
إذا ما تكفر ىذا الطريق القضائي اآلخر تعيف عميو سمككو ف ، التي تحققيا لو دعكػ اإللغاء

                                                           
 .199كقضاء المظالـ، مرجع سابق، ص –إعاد عمي القيسي، القضاء اإلدارؼ  (1)
 .337اإلدارؼ، مرجع سابق،  د. ماجد راغب الحمك، القضاء (2)
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إلقامة دعكػ اإللغاء، فإذا قدـ دعكػ اإللغاء ىذه مع اإلدارؼ المجكء لمقضاء  فإفكامتنع عميو، 
 عكػ اإللغاءكجكد طريق طعف قضائي آخر يخكلو قدرا  مف المزايا أك النتائج بما يحصل عمييا بد

 .(1)امتنع القضاء مف نظرية الطعف المكازؼ 

لكي يقبل أماـ مجمس الدكلة،  ،كمقتضى ىذا الشرط أف الطعف بسبب تجاكز السمطة
، يستطيع مف خبللو ا  خر آ قضائيا   يجب أف ال يككف المشرع قد عيف لصاحب الشأف سبيبل  

 .(2)غير المشركعاإلدارؼ التخمص مف نتاج القرار 

 والقضاء من نظرية الطعن الموازي موقف الفقو لثاني: الفرع ا

الفضل في  ع مجمس الدكلة الفرنسي الذؼ يرجع إليوا ابتدف نظرية الدعكػ المكازية مف إ 
كمبادئو كتأصيل قكاعده كأحكامو، غير أف ىذه النظرية لـ تمق اإلدارؼ ابتداع نظريات القانكف 

 .(3)لحككمة، بل كاف منيـ مف ناصبيا العداءمف رجاؿ الفقو كمفكضي ا تأييدا  اجتماعيا  

مف انتفاء طريق الطعف  :الفقو والقضاء المصري من نظرية الطعن المقابل موقف  
القكانيف المتعاقبة لمجمس الدكلة إلى ىذه  في ريف القانكف المصرؼ لـ تشأك المكازؼ كا  المقابل 

ذلؾ فقد ثار جدال  بشأنيا، كلـ ينتو ل، تطمبيا لقبكؿ دعكػ اإللغاءيأك ضمنا  كلـ  الدعكػ صراحة  
الفقو كالقضاء لرأؼ محدد في ىذا الصدد، فذىب البعض أنو المجاؿ لتطبيق نظرية الدعكػ 

عماؿ قكاعد االختصاص العادية تؤدؼ نفس النتائج، كلذلؾ فضمكا استبعاد فكرة أ ف المكازية، أل
أيدىا، كيركف أف تطبيقيا في قد فقياء الطعف المكازؼ، كعمى العكس مف ذلؾ نجد أف فريقا  مف ال

 .(4)مصر بنفس الشركط كاألكضاع التي قررىا مجمس الدكلة الفرنسي

استقر الفقو الفمسطيني إال أف مف شركط  :الفقو والقضاء اإلداري في فمسطينموقف 
ر منذ قد استق ،جتياد محكمة العدؿ العمياال كاستنادا   ،قبكؿ دعكػ اإللغاء انتفاء الطعف المكازؼ 

إنشاء المحكمة عمى رفض النظر في المنازعات التي قرر المشرع االختصاص بشأنيا لمحكمة 
أخرػ، كقد كاف بإمكاف المحكمة أف تستغني عف نظرية الدعكػ المكازية كاالستناد إلى قكاعد 

                                                           
 .199أ. فيد عبد الكريـ أبك العثـ، الفضاء اإلدارؼ بيف النظرية كالتطبيق، مرجع سابق، ص (1)
 .69ـ، ص1995-1994د. دمحم عبد الحميد أبك زيد، القضاء اإلدارؼ، دار النيضة العربية، القاىرة،  (2)
 .616المصرؼ كالمقارف، مرجع سابق،، ص د. محمكد دمحم حافع، القضاء اإلدارؼ في القانكف  (3)
 .78-77لمزيد مف ىذه اآلراء المؤيدة كالمعارضة راجع د. دمحم عبد الحميد أبك زيد، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
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االختصاص المحددة لممحاكـ بمكجب القانكف، كتمثل عمى ما قضت بو المحكمة في مجاؿ 
 .(1)كازية في بعض النزاعاتالدعكػ الم

قضت محكمة العدؿ العميا "أنو مف المستقر قضاء  كفقيا أف مف أىـ شركط دعكػ اإللغاء 
أال تككف ىناؾ دعكػ مكازية، حفاظا  عمى مبدأ الحجية المطمقة ألحكاـ القضاء الصادرة باإللغاء، 

كسيادة القانكف كحتى  ،كعيةكلضماف سريانيا في مكاجية الكافة باعتبارىا دعكػ مف دعاكػ المشر 
، كلما كاف األحكاـال تجب دعكػ اإللغاء غيرىا مف المنازعات كحتى ال يحصل تضارب في 

كبنفس المكضكع كالسبب مطركح عمى محكمة  نفسيا األطراؼ بيف ا  قائم ا  الثابت أف ىناؾ نزاع
قبل محكمة العدؿ  كمتى تحقق شرط الدعكػ المكازية يككف القرار الكاجب اتخاذه مفصمح غزة، 

العميا ىك القرار بعدـ االختصاص طالما أف المستدعييف سمككا طريق محاكـ الحقكؽ لتسكية 
 .(2)ة بعدـ قبكؿ الطمب لعدـ االختصاصكضعيـ، لذلؾ تقتضي ىذه المحك

 الدعوى الموازية. تطبيقالفرع الثالث: شروط 

ازية مجمكعة مف الشركط ال اشترط مجمس الدكلة الفرنسي منذ أخذه بفكرة الدعكػ المك 
مسؾ بالدفع المكازؼ إال بتحقيقيا مجتمعة كلقد سار اجتياد محكمة العدؿ العميا عمى يجكز الت

 ضركرة تكافر ىذه الشركط كىي عمى النحك التالي:

                                                           
في  كما بعدىا. د ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط 116د. شريف أحمد بعمكشة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1) 

. د. عبد الناصر أبك سميدانة، القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، 334أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيني، مرجع سابق، ص
. كقضت محكمة العدؿ العميا في مجاؿ 94كما بعدىا. د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص 344ص

النزاعات  -3النزاعات المتعمقة باالنتخابات.  -1المدنية خارجة عف اختصاص محكمة العدؿ العميا. النزاعات  -1الدعكػ المكازية في 
القرارات المتعمقة بالتعكيض عف األضرار التي تسبب بيا اإلدارية.  -4المتعمقة بالقرارات الصادرة بخصكص تنفيذ الجمارؾ كالضرائب، 

 أك االتفاقات العادية. المنازعات المتعمقة بتنفيذ العقد اإلدارؼ،  -5
ـ، غير منشكر. حيث تقدـ المستدعكف 18/16/1115ـ، بتاريخ 1114( لسنة 111قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكة اإلدارية ) (2)

مح ـ ص1114( لسنة 811بطمب إثبات الحالة كالمنع كاستحصمكا عمى قرار بالحجز كالمنع، كذلؾ طبقا  لمقرار الصادر في الطمب رقـ )
ـ أماـ نفس المحكمة طالبة بمكجبو إلغاء قرار الحجز كالمنع عمى 1114( لسنة 1511غزة، كقد تقدمت المستدعى ضدىا بالطمب رقـ )

 –مف أراضي غزة  643مف القطعة رقـ  11ما مساحتو خمسة عشر دكنما  كثبلثمائة ككاحد كثبلثكف مترا  مربعا  مف أرض القسمية 
ة مكضكع القضية الراىنة المنظكرة أماـ ىذه المحكمة، حيث قررت محكمة صمح غزة عمى ذمة قضية منظكرة الزيتكف، كىي نفس القسيم

أماميا بيف نفس األشخاص، حيث إف أطراؼ النزاع كاحدة كالمكضكع كاحد كالسبب كاحد، فإنو ال يجكز قبكليا بكجكد دعكػ مكازية، 
ب اتخاذه مف قبل محكمة العدؿ العميا ىك القرار بعدـ االختصاص طالما أف كمتى تحقق شرط الدعكػ المكازية يككف القرار الكاج

 المستدعييف سمككا طريق محاكـ الحقكؽ لتسكية كضعيـ، لذلؾ تقتضي ىذه المحكة بعدـ قبكؿ الطمب لعدـ االختصاص.
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 .يجب أن يكون لمطاعن طريق طعن قضائي آخرأوال : 

ة قضائية كليس تظمما  يشترط أف تككف الدعكػ المكازية دعكػ قضائية ترفع أماـ جي
إداريا ، فالتظمـ اإلدارؼ ال يمنع مف قبكؿ دعكػ اإللغاء سكاء  أكانت تظمما  كالئي أـ رئاسيا  أـ 

 اختياريا  أـ إجباريا .

األمر بدعكػ قضائية يمكف لممدعى إقامتيا، فإمكاف التظمـ  يتعمقأف كيشترط كذلؾ 
كمعنى ذلؾ أف طريق التظممات . (1)عكػ اإللغاءاإلدارؼ ال يعد طعنا مكازيا  يكفي لعدـ قبكؿ د

اإلدارية ال يمنع قبكؿ الطعف باإللغاء غير أف ىذا الشرط لـ يؤخذ في قضاء مجمس الدكلة 
ـ، عمى أف 1872ـ كسنة 1863 عامي الفرنسي منذ البداية، فقد اطردت أحكامو في المدة ما بيف

 أف تحكؿ دكف قبكؿ طعكف اإللغاء تأسيسا   التظممات الرئاسية يمكف التظممات اإلدارية خصكصا  
ككذلؾ فإف التظمـ اإلدارؼ ال يكازؼ الطعف القضائي في الضمانات  .(2)عمى فكرة الطعف المقابل

 .(3)كالحقكؽ التي تكفميا لو المحاكـ، كما ال يعتبر التحكيـ طعنا  مكازيا  

 .من الدفوعيجب أن يكون الطعن الموازي دعوى أصمية وليس مجرد دفع ثانيا : 

يككف الطعف المكازؼ عبارة عف دعكػ أصمية كحتى ال تقبل دعكػ اإللغاء يجب أف   
 ، ليس مجرد دفع فرعي.(4)المشكب بالعيباإلدارؼ رار شرة فيي طريقة أصمية لمطعف في القمبا

أماـ القاضي الجنائي في عدـ أف يككف لمطاعف طريق طعف قضائي في حالة  فالمستقر
ألف  ،رد الدعكػ استنادا  لنظرية الطعف المكازؼ قاضي اإللغاء ال يخكؿ فإنو  مشركعية الئحة

إلى مرتبة دعكػ اإللغاء بسبب التفاكت بينيما في  ال يرقىالدفع الذؼ يثار أماـ القاضي الجنائي 
، فكل ما يرتبو الدفع المقدـ أماـ القاضي الجنائي ىك امتناع القاضي عف تطبيق ثارالنتائج كاآل

أف تطبقيا مرة أخرػ أك أف يقكـ قاضي آخر  اإلدارةلبلئحة مرة كاحدة كمف ثـ ىذا ال يمنع ىذه ا

                                                           
 .337د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
ـ بعدـ 1869. كمثاؿ ذلؾ ما قضى بو جمس الدكلة في حكمو سنة 163-161غاء، مرجع سابق، صد. طعيمو الجرؼ، قضاء اإلل (2)

قبكؿ الطعف بإلغاء ضد قرار العدة الصادر بتنظيـ حرفة المخابز تأسيسا ، عمى أف ألصحاب الشأف أف يمجؤكا لمطعف في ىذا القرار إلى 
ـ، حيث قرر في حكمو سنة 1871اجع نفسو منذ تكلى القضاء المفكض سنة طريق التظمـ اإلدارؼ أماـ المدير، ثـ بدأ مجمس الدكلة ير 

ـ، جكاز الطعف باإللغاء في قرار المدير الصادر بمنح بعض المكظفيف المحمييف معاشات استثنائية مرتفعة رغـ جكاز الطعف في 1874
 ىذا القرار بطريق التظمـ اإلدارؼ إلى المدير نفسو أك الكزير المختص.

 .331ني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، صد. ىا (3)
 .319د. السيد خميل ىيكل، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارية دراسة ألنظمة كل مف أمركا كفرنسا كمصر، مرجع سابق، ص (4)
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نو يتمتع إبصدد قضية أخرػ بتطبيقيا، أما الحكـ الصادر بإلغاء القرار الفردؼ أك البلئحي ف
 .(1)بحجية مطمقة كيسرػ عمى الكافة

 .دعوى اإللغاء آثارأن يكون لمدعوى الموازية ذات : ثالثا  

فإذا كانت  ،فس نتائج دعكػ اإللغاء كفكائدىان في الدعكػ المكازية أف تحقق يشترط 
مطاعف سكػ الحق في الحصكؿ عمى تعكيض، دكف أف يترتب عمى ل، ال تعطي الدعكػ المكازية

، كال يككف كبأثر رجعي، فإف الدفع يفتقد شرطا  جكىريا  اإلدارؼ القرار  آثارذلؾ، تعطيل ككقف 
 .(2)مقبكال  

 لمطعن الموازي الفرع الرابع: االساس القانوني 

رجع الفقو الفرنسي أساس نظرية الطعف المقابل اعتباريف، فأساس دعكػ اإللغاء ألقد 
و دعكػ ماتقبل مف رافعيا إال إذا لـ يكف أمنيا دعكػ احتياطية، كمف ثـ فيي ال أكانت تكصف ب

اإللغاء دعكػ احتياطية يرجع إلى أف القرار المعيب، كأساس دعكػ  آثارقضائية أخرػ لتكقي 
بينما األساس الثاني يتمثل في أف قضاء اإللغاء كاف في بداياتو معمقا  عمى تصديق رئيس الدكلة. 

كسينقسـ ىذا الفرع إلى قسميف الطعف المكازؼ تطبيق لقكاعد تكزيع االختصاص بيف المحاكـ، 
في القسـ  بينما تتناكؿ الدراسةطي، سنتحدث في القسـ األكؿ عف الطعف باإللغاء طعف احتيا

 .(3)الثاني، الطعف المكازؼ تطبيق لقكاعد تكزيع االختصاص بيف المحاكـ

 الطعن باإللغاء طعن احتياطي.أوال : 

خر لمتقاضي، كتـ تقديـ آ يعني ذلؾ بأنو ال يجكز المجكء إليو طالما نظـ المشرع طريقا   
لمدعاكػ أماـ مجمس الدكلة، كالتي أثقمت كاىمو كلـ  ىذا التفسير لتبرير كضع حد لمتدفق اليائل

آجاؿ معقكلة، كبالتالي فإف رد الدعاكػ التي يمكف نظرىا أماـ جية  خبلؿيقكػ عمى البت فييا 
لكافة  قضائية أخرػ، يحقق غاية عممية تنحصر في عدـ جعل اختصاص المجمس شامبل  

                                                           
 .331جع سابق، صد. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مر  (1)
.كفي ضكء ىذا الشركط انتيى األستاذ الدكتكر/ سميماف 134-133د. دمحم الشافعي أبك راس، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)

الطماكؼ إلى تعريف الدعكػ المقابمة التي تصمح أساسا لمدفع بعد القبكؿ لكجكد الطريق المكازؼ بأنيا "دعكػ مباشرة ترفع أماـ قاضي، 
 ف مف شأنيا أف تشمل أثار القرار اإلدارؼ المعيب بالنسبة إلى رافع الدعكػ، فتحقق لو عمبل ما تحققو دعكػ اإللغاء.كيكك 

 كما بعدىا 98راجع بالتفصيل نظرية الطعف المكازؼ، شريف أحمد بعمكشة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق. ص (3)
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لمجمس كىك رقابة مشركعية أعماؿ المنازعات، مما ال يحقق اليدؼ الذؼ أنشئ مف أجمو ا
 .(1)اإلدارة

كحاكؿ جانب مف الفقو تبرير شرط انتفاء الدعكػ المكازية بالقاعدة األصكلية القائمة بأف  
( بأف السبب الحقيقي ليذه Walineقيد االختصاص العاـ، فيقكؿ األستاذ )ياالختصاص الخاص 

الخاص يقيد العاـ، فإذا تكلى القانكف تنظيـ ف أالنظرية ىك مبدأ أساسي مف المبادغ العامة، كىك 
خاصة لنظر نزاع معيف، فجعمو مف اختصاص محكمة معينة، فإف تقديـ دعكػ اإللغاء  إجراءات

عما يترتب ذلؾ  الخاصة يعد مخالفة ليذا القانكف فضبل   جراءاتاإلذه ىفي ىذه الحالة دكف اتباع 
 .(2)قانكف خبلؿ بنظاـ االختصاص القضائي الذؼ رسمو الإمف 

كلقد ظير ىذا الرأؼ في فرنسا ألسباب خاصة بدعكػ اإللغاء لدييـ فدعكػ اإللغاء في  
ـ ، األمر الذؼ يدفع األفراد  فرنسا معفية مف الرسكـ القضائية كما كأنيا معفية مف تطمب ككيل محا

مر الذؼ دفع مع الطعكف القضائية األخرػ، األ إلى تفضيل دعكػ اإللغاء كااللتجاء إلييا مقارنة  
مجمس الدكلة البتداع النظرية لمحد مف الدعاكػ المرفكعة أمامو حتى ال يغدك اختصاص مجمس 

 .(3)الدكلة شامبل  لكافة المنازعات القضائية

 : الطعن الموازي تطبيق لقواعد توزيع االختصاص بين المحاكم.ثانيا  

المبادغ التي تحكـ تكزيع  ذىب الفقو المعاصر إلى تفسير فكرة الطعف المقابل عمى ضكء 
االختصاص بيف الجيات القضائية المختمفة بحيث ال يقبل الطعف باإللغاء متى تكفر لمطعف 

في أكاف  خبل  في كالية جية قضائية أخرػ غير مجمس الدكلة سكاء  اطريق طعف مقابل يككف د
لمقابل مما يدخل كالية ذلؾ المحاكـ اإلدارية األخرػ أـ المحاكـ العادية، أما حيث يككف الطعف ا

                                                           
 .91اإللغاء، مرجع سابق، صد. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ قضاء  (1)
.كعميو يتكجب احتراـ النصكص الخاصة التي تفرر اختصاصا  516د. عمى خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، (2)

أؼ  خاصا لمحكمة أخرػ مف المحاكـ اإلدارية أك النظامية بالنظر لما يمثمو ذلؾ مف احتراـ لقكاعد تكزيع االختصاص كالقكؿ بغير ذلؾ،
أف عدـ اتباع قكاعد االختصاص كتقديـ دعكػ اإللغاء كقبكليا كالفصل فييا ينطكؼ عمى قمب لقكاعد تكزيع االختصاص القضائي التي 
رسميا المشرع، كاعتداء كاضح كمباشر عمى تمؾ القكاعد، ىكذا يظير شرط انتفاء الدعكة المكازية لقبكؿ دعكػ االلغاء تجسيدا  حيا  

 ة األصكلية "الخاص يقيد العاـ".كمباشرا  لمقاعد
 .333د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
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عمى رفض الدفع كقبكؿ الطعف  األحكاـالقضاء الكامل لمجمس الدكلة نفسو، فقد استقرت 
 .(1)باإللغاء

كقد حكـ مجمس الدكلة الفرنسي بقصد تحقيق كحدة أسباب اختصاص محاكـ االستئناؼ 
بات اإللغاء ـ أنو يدخل حتما  في القضاء الكامل طم1987-11-31اإلدارية المنشأة بقانكف 

الكاردة سكاء  عمى األكامر التنفيذية
، كما خمص تطكر (3)أك أكامر األداء كرد مت سبق أدائو (2)

القضاء المالي الذؼ يدخل في القضاء الكامل كحده نطاؽ قضاء ال فاج، كمع ذلؾ يظل ىذه 
نازعة القضاء قائما  كما يشيد بذلؾ ربط منازعة مفكض محقق في تعكيض قرره لو المدير بم

 .(4)تجاكز السمطة

ة لو، كفييا سعة الستيعاب ما ف كانت محكمة مف ال محكما  إف محكمة العدؿ العميا ك  
د مف منازعات، كلكف كل ذلؾ بشرط أال تدخل ىذه المنازعات ضمف اختصاصات المحاكـ يستج

 .(5)األخرػ 

عمى "متى كاف محل النزاع معركض  أنو خرآكقضت محكمة العدؿ العميا في قرار  
نو ال يجكز أف يككف ىذا النزاع محل نظر محكمة العدؿ العميا، ألنو إذا نظر إمحاكـ الحقكؽ، ف

كىك أمر غير جائز، كما أنو  األحكاـالنزاع مف محكمتيف في آف كاحد فإف ىذا مدعاة لتضارب 
 ماـ محكمة العدؿ العميا ال يجكز أف تككف ىناؾ دعكػ أتقبل ، كلكي مف شركط دعكػ اإللغاء

 .(6)مكازية أك محكمة أخرػ مختصة بنظر النزاع

                                                           
سنة  lafage، كتأكد ذلؾ منذ حكـ مجمس الدكلة الشيير في قضية 169د. طعيمو الجرؼ، قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص (1)

رة كلكنيا رفضت تسكيتيا لو، ككاف لممدعى بسبب ىذا الرفض أما أف يرفع طعنا  ـ، فقد كاف لممدعى بعض حقكؽ مالية قبل اإلدا1911
ما أف يرفع دعكػ القضاء الكامل مطالبا بتقرير حقكقو المالية، كقدر مجمس الدكلة أنو ليس في القكانيف  باإللغاء ضد قرار الرفض، كا 

كما قدر أنو حيف يختار الطعف باإللغاء فإنو ال يعرض لذلؾ  المنظمة الختصاصو ما يحـر المدعى مف فرصة االختيار بيف الدعكتيف،
 مجمس الدكلة سياستو القديمة كرفض الدفع بالطعف المقابل، كقضى بقبكؿ الطعف باإللغاء، ثـ اطردت األحكاـ عمى ذلؾ حتى اآلف.

(2) Ce. Sect. 27 avr. 1088. Mbakam Rec. 172; AJ 1998.438, chr. Azibert et de Boisdeffre 
(3)

 Ce. Sect. 23 déc. 1988, cadilhac, Rec. 465; AJ 1988.254 concl. Fornacciari. 
(4)

 Ce. Sect. 8 mars 1991, secrétaire, d' État; après du premier minister, chargé de I'environnrment 
c.bodié Rec. 86; AJ 1991.463, concl. Fornacciari.  

 .157ـ، ص1119، 1لقرارات الكبير في القضاء اإلدارؼ، محجر المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  طمارسك لكنغ كآخريف، ا
ـ مجمكعة مبادغ محكمة العدؿ العميا، أ. 18/19/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 71قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ رقـ ) (5)

 .13أشرؼ نصرهللا كأخريف، مرجع سابق، ص 
ـ مجمكعة مبادغ محكمة العدؿ العميا، أ. 19/14/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 43قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ رقـ ) (6)

 .17أشرؼ نصرهللا كأخريف، مرجع سابق، ص 
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في قكاعد  ساسيةأتتمثل بصفة أف نظرية الطعف المكازؼ  نجد :وخالصة القول
، أـ المحافظات الشماليةتعرضت محكمة العدؿ العميا في كنرػ أنو إذا ، (1)االختصاص القضائي
القكاعد المكازية يمكف تطبيق لتطبيق نظرية الدعكػ المحافظات الجنكبية المحكمة اإلدارية في 
الدكلة الفرنسي كالمصرؼ، كلذلؾ ليس مف الضركرؼ استبعاد فكرة لييا مجمس العامة التي تكصل إ

 .الطعف المكازؼ كشرط لقبكؿ دعكػ اإللغاء، كيمكف الدفع بعدـ االختصاص

 

  

                                                           
 .118راجع بالتفصيل نظرية الطعف المكازؼ، شريف أحمد بعمكشة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق. ص (1)
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 الثالثالمبحث 
 أوجو الطعن باإللغاء

 تمييد وتقسيم:

 ،اإلدارؼ اب اإللغاء مختمف العيكب التي قد تصيب القرار يقصد بأكجو اإللغاء أك أسب
 .(1)كتجعمو غير مشركع كتؤدؼ بالتالي إلى الحكـ بإلغائو

اإلدارؼ كتؤدؼ إلى إبطاؿ القرار  ،اإلدارؼ العيكب التي تشكب القرار ىي أكجو االلغاء ك 
لبعض  أسباب الطعف كيطمق عمييا ا اإلدارؼ،لعدـ مشركعيتو كمخالفة القانكف التي عابت القرار 

 .اإلدارؼ في القرار 

ق مف تكافر كيتحق ،عندما ينتيي القاضي مف تقرير اختصاصو بنظر دعكػ اإللغاء
مرحمة الفصل مكضكعيا، كمكضكع دعكػ اإللغاء يكمف في مخاصمة  شركط قبكليا ينتقل إلى

يستطيع القاضي أف قرار إدارؼ بغية إلغائو لسبب مف أسباب اإللغاء التي أكردىا القانكف، كال 
إال إذا كاف غير مشركع، فإذا ثبت لديو مشركعيتو قضى برفض اإلدارؼ يحكـ بإلغاء القرار 

 .(2)بمعرفة القضاء ال يككف إال بسبب عدـ مشركعيتواإلدارؼ الدعكػ، فإلغاء القرار 

كقد ظيرت ىذه األسباب في فرنسا تباعا  كعمى مراحل، فكاف أكؿ سبب مف أسباب 
ىك عيب االختصاص، كلـ يكف يقبل الطعف لتجاكز السمطة إال عمى أساس االدعاءات اإللغاء 

 إساءة بعدـ االختصاص، ككاف ثاني سبب في الظيكر ىك عيب الشكل ثـ عقبو مباشرة عيب 
فة ك استعماؿ السمطة، أما باقي العيكب المتعمقة بمكضكع القرار فمـ تكف في ذلؾ الكقت معر 

 .(3)الطعف لتجاكز السمطةبالنسبة ليذا الطعف أؼ 

سباب التي تجيز الطعف باإللغاء في القرارات كأما في مصر فقد نص المشرع عمى األ
اإلدارية "يتشرط في طمبات إلغاء القرارات اإلدارية النيائية أف يككف مرجع الطعف عدـ 

                                                           
 .587د. سميماف دمحم الطماكؼ، القضاء اإلدارؼ "قضاء اإللغاء"، مرجع سابق،ص (1)
 .81د. دمحم عبد الحميد أبك زيد، القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص (2)
 418د. جكرجي شفيق سارؼ، قكاعد كاحاكـ القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
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أك تأكيميا أك  في الشكل أك مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا االختصاص أك عيبا  
 . (1)استعماؿ السمطة إساءة 

( لسنة 5( مف قانكف تشكيل المحاكـ رقـ )34لقد نص  المشرع الفمسطيني في المادة )ك 
( لسنة 3رقـ ) (2)قانكف الفصل في المنازعات اإلداريةـ عمى أربعة عيكب فقط، بينما في 2001
، فقد اشترط اإلضافة لعيب السبب ـ فقد نص صراحة عمى العيكب األربعة المشار إلييا ب2016

في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة العدؿ العميا مف األفراد أك الييئات الكاردة في المادة 
ـ عمى أف يككف سبب الطعف 2001( لسنة 5رقـ )النظامية  ( مف قانكف تشكيل المحاكـ 33)

 بكاحد أك أكثر مما يمي: متعمقا  

 .االختصاص -1
 .كجكد عيب في الشكل -2
 .مخالفة القكانيف أك المكائح أك الخطأ في تأكيميا -3
 التعسف أك االنحراؼ في استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف في القانكف. -4

اإلدارؼ كلكف القضاء  اإلدارؼ،كيتضح مف النص السابق أنو أكرد أربعة عيكب لمقرار 
بعكار اإلدارؼ يب القرار ة التي مف الممكف أف تصاألساسيكاعتبره مف العيكب  ،أكجد ىذا السبب

 .(3)ييكػ بو إلى اإللغاء

  

                                                           
. 334-333ء عمى أعماؿ اإلدارية "دراسة ألنظمة كل مف أمريكا كفرنسا كمصر" مرجع سابق، صد. السيد خميل ىيكل، رقابة القضا (1)

كتكاد تككف ىذه األسباب ىي نفس أسباب إلغاء القرارات اإلدارية التي يأخذ بيا مجمس الدلة الفرنسي مع اختبلؼ كاحد كىك أف مجمس 
اإلدارؼ الطعكف فيو باإللغاء، كيرػ بعض الفقيا في مصر أف ىذا السبب  الدكلة تأخذ بسبب خامس كىك انعداـ السبب القانكني لمقرار

يدخل ضمف األسباب األخرػ التي نصت عمييا المادة العاشرة، كليذا تككف دراستو مف خبلليا في حيف يرػ البعض اآلخر دراستو 
 كسبب خامس كمستقل عف األسباب األخرػ.

ـ، في شركط تقديـ االستدعاءات الخاصة بدعكػ 1116( لسنة 3نازعات اإلدارية رقـ )( مف قانكف الفصل في الم4انظر المادة ) (2)
 -3كجكد عيب في الشكل أك اإلجراءات.  -1عدـ االختصاص.  -1اإللغاء أنو يشترط أف يككف سببيا متعمقا  بكاحد أك أكثر مما يمي: 
ساءة استعماؿ السمطة.  -4أك تأكييا.  مخالفة القانكف األساسي كالقكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا  عيب السبب. -5االنحراؼ كا 

 .351د. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، مستقبل القضاء اإلدارؼ في  فمسطيف، مرجع سابق، ص (3)
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عمى سبب صحيح، حيث اإلدارؼ كقد قضت محكمة العدؿ العميا بضركرة قياـ القرار 
عمى سبب قانكني صحيح، كعمى سند مف  الصحيح يجب أف يككف مبينا  اإلدارؼ قررت بأف القرار 

ال كاف القرار  ةاإلدار القانكف يفصح عنو مصدره، السيما إذا كانت سمطة  مقيدة بقانكف أك نظاـ، كا 
اإلفصاح عف السبب الذؼ مف  قراركىي بصدد اتخاذ  ،اإلدارةلمقانكف بمعنى أف مف كاجب  ا  مخالف

كعمى ذلؾ سنقسـ ىذا المبحث  ،(1)أجمو تدخمت في إصدار ىذا القرار كاستندت إليو في إصداره
 مطالب عمى النحك التالي: ةإلى خمس

 .: عيب عدـ االختصاصالمطمب األكؿ

 .جراءاتاإلك  عيب الشكلالمطمب الثاني: 

 .عيب المحل )عيب مخالفة القانكف(المطمب الثالث: 

 االنحراؼ في استعماؿ السمطة.عيب المطمب الرابع: 

 .عيب السببالمطمب الخامس: 

  

                                                           
. عبد الناصر أبك ـ، مشار إليو عند د11/13/1113ـ، بتاريخ 19/1997قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ  (1)

 .351سميدانة، مستقبل القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص
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 المطمب األول

 االختصاص عدم عيب

 تمييد وتقسيم:

عاـ ىك عدـ القدرة القانكنية عمى القياـ  عدـ االختصاص أك عدـ الصبلحية بكجو
بتصرؼ معيف، كفي نطاؽ القرارات اإلدارية يمكف تعريف عيب االختصاص بأنو صدكر القرار 

 . (1)مف مكظف ليس لو سمطة إصداره طبقا  لمقكانيف أك المكائح النافذة

مف جية مف الجية اإلدارية التي حددىا القانكف كليس يجب أف يصدر اإلدارؼ القرار ف
، بإصداره قانكنيا   مخكال   ليسسكاىا، فإذا ما قاـ مكظف ما بإصدار قرار ليس مف اختصاصو أك 

كبذلؾ يتحقق كجو مف كجكه إلغاء  ،كيككف قراره باطبل  لعيب االختصاص ،فيعتبر غير مختص بو
 كعيب عدـ االختصاص ينقسـ إلى قسميف، عيب عدـ االختصاص الجسيـ، كعيباإلدارؼ القرار 

 .(2) عدـ االختصاص العادؼ أك البسيط

العامة، كصكر عيب  األحكاـكبناء  عمى ذلؾ ستككف دراسة عيب االختصاص تشمل 
 االختصاص عمى النحك التالي:

 .العامة لعيب عدـ االختصاص األحكاـالفرع األكؿ: 

 الفرع الثاني: صكر عيب عدـ االختصاص.

 ختصاصعدم اال العامة لعيب األحكامالفرع األول: 

االختصاص ىك صبلحية قانكنية لمكظف معيف، أك جية إدارية محددة في اتخاذ قرار 
، كتتحد ىذه الصبلحيات بمكجب أحكاـ القانكف أك كفقا  لمبادئو اإلدارةإدارؼ ما، تعبيرا  عف إرادة 

كذلؾ في حالة تخمي القانكف بمعناه الضيق عف تنظيـ اختصاص إدارؼ محدد كلـ يعيد  ،العامة

                                                           
د. دمحم رفعت عبد الكىاب، القضاء اإلدارؼ، قضاء اإللغاء أك االبطاؿ، قضاء التعكيض كأصكؿ اإلجراءات، الكتاب الثاني، منشكرات  (1)

 141، ص1115الحمبي الحقكقية، بيركت، الطبعة األكلي، 
 .94محمكد خمف الجبكرؼ، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، صد.  (2)
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، (1)إدارية أك مكظف معيف، إذا تتكلى االختصاص بطبيعتو مع كاجباتو الكظيفية ةو إلى جيب
 كسنكضح في ىذا الفرع التالي:

 مفيوم عيب االختصاص أوال : 

يحدد القانكف اختصاص كل جية ككل شخص، كمف ثـ يجب االلتزاـ بما يحدده القانكف  
الفا  لمقانكف لصدكره مف غير مختص، في ىذا الشأف، كالخركج عمى ذلؾ يجعل القرار مخ

در ذلؾ الدستكر صكاف مأ فاالختصاص ىك القدرة أك الصبلحية القانكنية لمقياـ بعمل معيف سكاء  
أـ القانكف أـ البلئحة، كمف ثـ يككف عدـ االختصاص ىك صدكر القرار خبلفا  لما يقرره القانكف 

 .(2)مف قكاعد االختصاص

ـ القدرة عمى مباشرة عمل قانكني معيف جعمو المشرع كيعرؼ عيب عدـ االختصاص عد
سمطة ىيئة أك فرد آخر، كيمكف تشبيو فكرة االختصاص في القانكف العاـ بفكرة األىمية في 

كذلؾ رغـ  ،ف الفكرتيف تتعمقاف بالقدرة عمى مباشرة تصرؼ قانكني معيفالقانكف الخاص، أل
ئميف بو بما يحقق المصمحة العامة، أما اختصاص فكرة االختصاص ىك تقسيـ العمل عمى القا

القصد مف فكرة األىمية ىك استمزاـ حد أدنى مف اإلدراؾ في متكلى التصرؼ حماية لمصمحتو 
 .(3)الخاصة

القانكني الذؼ يتمتع بو األفراد أك  بقكاعد األىمية فيكقد شبو بعض الفقياء االختصاص 
 .(4)صدار القرارات اإلداريةالييئات اإلدارية الجماعية في ممارسة أعماليـ إل

                                                           
د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو كقضاء مجمس الدكلة، دار الفكر العربي، اإلسكندرية،  (1)

 .6ـ، ص1111الطبعة األكلي، 
 .515بق، صد. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإلدارؼ، مرجع سا (2)
الغاية مف قكاعد االختصاص، ىي حماية  -1كيكجد فكارؽ جكىرية بيف قكاعد االختصاص كقكاعد األىمية في القانكف الخاص ) (3)

األىمية في القانكف الخاص ىي القاعدة،  -1المصمحة العامة، بينما في قكاعد األىمية تيدؼ لحماية مصمحة خاصية ىي مصمحة الفرد. 
سبب عدـ  -3ة فيي االستثناء، بينما االختصاص دائما  يستند إلى القانكف الذؼ يبيف حدكد إمكانية مباشرة ىذا العمل. أما عدـ األىمي

األىمية ىك عدـ نضكج العقل لدػ الشخصي، بينما تحيد االختصاص مف عمل المشرع(. د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، دار 
 .358-357ـ، ص1995المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، 

، فيما شبو فكرة عدـ االختصاص تشبو حالة األىمية في 94د. محمكد خمف الجبكرؼ، القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة" مرجع سابق،  (4)
اطار القانكف الخاص، فكل مف رجل اإلدارة كناقص األىمية يعتبر غير قادر عمي إتياف العمل القانكني ألنو ليس مسمكح لو بذلؾ 

فاليدؼ مف تحديد قكاعد االختصاص في القانكف العاـ ىك المصمحة : اليدف -أيا، بيد أف كبل  منيما يختمف عف اآلخر مف حيث قانكن
فالسبب في تحديد قكاعد السبب:  -بالعامة، بينما يككف اليدؼ مف منع ناقص األىمية مزاكلة عمل ما حماية مصمحتو الشخصية. 

كاإلجادة الفنية لمعمل اإلدارؼ، بينما يكف سبب منع ناقص األىمية مف مزاكلة بعض األعماؿ ىك  االختصاص ىك اختراـ فكرة التخصص
فعدـ االختصاص في القرار اإلدارؼ ال يمكف تصحيحو الحقا  مف الجية المختصة، بينما جواز التصحيح:  -جعدـ نضجو العقمي. 
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كعرفت محكمة العدؿ العميا عيب عدـ االختصاص أنو "اعتداء السمطات اإلدارية الدنيا 
عمى اختصاص السمطات اإلدارية األعمى يؤدؼ إلى عدـ مشركعية القرارات الصادرة عنيا لعدـ 

بناء  عمى االختصاص إذ تككف ىذه القرارات مشكبة بعيب عدـ االختصاص حتى لك اتخذت 
 .(1)أكامر مف السمطة المختصة أك بترخيص منيا

 : عيب االختصاص السمبي وعدم االختصاص اإليجابيثانيا  

مف يفتقد إلى يجابية بأف يصدر القرار إإذا كاف عيب عدـ االختصاص قد يقع في صكرة  
قع أيضا  بصكرة ي وكلكنو تجاكز في إصداره حدكده، فإن ،عمف يممؾ تمؾ الكالية ككالية إصداره، أ

إذا ما رفضت السمطة اإلدارية اتخاذ قرار إدارؼ معيف العتقادىا بأنو ال يدخل في  (2)سمبية
 .(3)اختصاصيا في حيف أنيا تككف مختصة بإصداره

يككف القرار مشكبا  بعيب عدـ  يجابيا  إكاف عيب االختصاص سمبيا  أـ أ كسكاء  
طالبا  إلغاء القرار اإلدارؼ أماـ القضاء  االختصاص كيستطيع صاحب الشأف أف يرفع دعكػ 

 .(4)ليذا السبباإلدارؼ 

كبيذا الخصكص، أكد المشرع الفمسطيني كقضاء محكمة العدؿ العميا، عمى حق كل ذؼ 
عف إصدار قرار كاف مف الكاجب  اإلدارةمصمحة الطعف في القرارات السمبية المتمثمة في امتناع 

لحقيقة اختصاصيا فيذه القرارات تخضع لكل ما تختضع  اىبل  منيا أك تج عمييا إصدارىا، جيبل  
لو القرارات اإلدارية مف أكجو الطعف، كمنيا الطعف بعدـ االختصاص، كفي ىذا تقكؿ محكمة 

لنص الفقرة )ك( مف المادة  كطبقا   كقد يككف ضمنيا   كف صريحا  قد يكاإلدارؼ العدؿ العميا أف القرار 
                                                                                                                                                                       

ميو إذا ما كافق عمى ذلؾ الكالي القائـ عمي تصرفات القاصر، يجكز أف يجرؼ ناقص األىمية بعض التصرفات كاف كانت ممنكعة ع
كيرجع االختصاص في اتياذ القرارات اإلدارية إلى اساسيف قانكنييف، األكؿ مبدأ الفصل بيف السمطات، كالثاني مبدأ التخصص الفني، 

معينة بحيث ال تتداخل كال يحدث  فمبدأ الفصل بيف السمطات يعني أف تختص كل سمطة مف السطات الثبلث بالدكلة باختصاصات
اعتداء مف سمطة عمى اختصاص سمطة اخرػ، أما فكرة التخصص فتعني تقسيـ العمل داخل السمطة الكاحدة، كالذؼ يعنينا ىنا ىك عمل 
و السمطة التنفيذية، حيث يمنح كل مكؼ إدارؼ اختصاصات معينة تتناسب مع كفاءتو ككضعو الكظيفي، فمكي يحقق التخصص أىداف

في جياز الدكلة اإلدارؼ فبل يجكز لرجل اإلدارة أف يعتدؼ عمى اختصاصات رجل آخر، كمف باب أكؿ كذلؾ ال يجكز لمف ليس 
 بمكظف أف يغتصب اختصاص المكظف كيصدر قرارا  إداريا .

 ، غير منشكر.ـ13/11/1999ـ، بتاريخ 1998( لسنة 17قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
ـ، غير منشكر. كالذؼ قررت في 11/13/1111ـ، بتاريو 1118( لسنة 311قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)

يا عف مبادئيا عمى أف "القرار السمبي الذؼ كاف يقبل الطعف أماـ محكمة العدؿ العميا ىك القرار المتمثل برفض الجية اإلدارية أك امتناع
 اتخاذ قرار كاف يجب عمييا اتخاذه كفقا  ألحكاـ القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا.

 .9د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو كقضاء مجمس الدكلة، مرجع سابق، ص (3)
 .115عربية السعكدية "دراسة قانكنية تحميمية مقارنة"، مرجع سابق، صد. دمحم عبد العاؿ السنارؼ، القرارات اإلدارية في المممكة ال (4)



                                                     

029 

 

ـ النظامية العمكؿ بو حاليا  "يعتبر في حكـ القرارات اإلدارية رفض ( مف قانكف تشكيل المحاك10)
لمقكانيف  السمطة اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أؼ قرار كاف مف الكاجب عمييا اتخاذه كفقا  

 .(1)جراء المشكك منو في ىذا الدعكػ عمى اإل كاألنظمة"، فإف ىذا ما ينطبق أيضا  

 ظام العام: تعمق عيب االختصاص بالنثالثا  

إف مف خصائص عيب االختصاص أنو اليزاؿ ىك الكجو الكحيد مف أكجو اإللغاء الذؼ 
يتعمق بالنظاـ العاـ، كالذؼ يستطيع القاضي، بل عميو أف يتصدػ لعيب االختصاص مف تمقاء 

كلكنو ىك يفعل ذلؾ ال يستطع أف يقضي بأكثر مما يطمبو  ،نفسو كلك لـ يثره طالب اإللغاء
 يستطيع أف يمغي الجانب غير المطمكب إلغاؤه مف قرار أصدرتو سمطة غير الخصكـ فبل

 . (2)مختصة، كال يشفع االستعجاؿ لئلدارة في مخالفة قكاعد االختصاص

، (3)يعتبر عيب االختصاص ىك الكجو الكحيد مف أكجو االلغاء الذؼ يتعمق بالنظاـ العاـ
الختصاص أف يتصدػ لعيب االختصاص ذا تبيف لو صدكر القرار مف غير صاحب اإفالقاضي 

 .(4)كلك لـ يثره رافع الدعكػ كسبب لئللغاء ،مف تمقاء نفسو

كقضت محكمة العدؿ العميا في قرارىا أف مسائل االختصاص ىي مف النظاـ العاـ 
كيجكز لممحكمة أف تحكـ بيا مف تمقاء نفسيا، كفي أؼ حالة تككف عمييا الدعكػ، سندا  لممادة 

 .انكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجاريةمف ق (5)(92)

                                                           
ـ، مشار إليو عند د. عمي سالـ 11/17/1111، بتاريخ 1111( لسنة 18قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)

 .318صادؽ، دعكػ اإللغاء في القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص
 .594-593سميماف دمحم الطماكؼ، القضاء اإلدارؼ "قضاء اإللغاء"، مرجع سابق،ص د. (2)
 -1ال يجكز االتفاؽ عمى تعديل قكاعد االختصاص.  -1أف عيب عدـ االختصاص متعمقا بالنظاـ العاـ، كيترتب عمى ذلؾ ما يمي:  (3)

عيب عدـ االختصاص، فبل يجكز التصديق عميو أك إقراره  ال يجكز تصحيح القرار المشكب ب -3االستعجاؿ ال يبرر قكاعد االختصاص. 
يجكز إبداء الدفع بعيب عدـ االختصاص في أؼ مرحمة تككف فييا الدعكػ. د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط  -4مف السمطة المختصة. 

 .519القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص 
 .358ـ، ص1995د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،  (4)
ـ، كالتي نصت عمى أف "الدفع بعدـ 1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )91انظر المادة ) (5)

االختصاص النتفاء كاليتيا أك بسبب نكع الدعكػ أك قيمتيا أك لسبق الفصل فييا تحكـ بو المحكمة ف تمقاء نفسيا كيجكز الدفع بو في 
لممحكمة التصدؼ لعيب عدـ االختصاص كالحكـ بو، كلك لـ يثره أك يتمسؾ بو أحد الخصـك في  -5ا الدعكػ. أية حالة كانت عميي

 الدعكػ.
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 : مصادر تحديد االختصاص رابعا  

–القانكف  -)الدستكر :مباشرة فيالالمصار  كىمااالختصاص إلى نكعيف  تنقسـ مصار
 اإلنابة(. -الحمكؿ -)التفكيض :فيكتتمثل  المبادغ العامة لمقانكف(، كمصادر غير مباشرة 

 المصادر المباشرة:  -1

در المباشرة لبلختصاص في النص القانكني المكتكب في التشريع بمعناه تتمثل المصا
مصادر التأىيل القانكني  )الدستكرؼ كالقانكف أك التشريعي الفرعي(، كيقصد بيا أيضا   :الكاسع

التي يستمد منيا المكظف أك الييئة اإلدارية صبلحية إصدار القرارات اإلدارية، كتتمثل ىذه 
 . (1)كنيالمصار في النص القان

 الدستور: -أ 

يعتبر الدستكر في الدكلة الحديثة المصدر األكؿ لمقكاعد التي تنظـ تكزيع االختصاصات 
( مف القانكف 43-42-41عطت المكاد )أ بيف الييئات العامة اإلدارية، كتطبيقا  لذلؾ فقد 

انيف صدار القك ـ لرئيس السمطة الكطنية الفمسطيني اختصاصا  بإ2003المعدؿ لسنة  األساسي
 .(2)كالقرارات

مياـ كصبلحيات رئيس مجمس الكزراء،  األساسي( مف القانكف 68كما كحددت المادة )
اختصاصات كصبلحيات مجمس الكزراء،  األساسي( مف ذات القانكف 69كحددت المادة )
البلزمة  جراءاتاإل مس الكزراء إصدار المكائح، كاتخاذ( أنو مف حق مج70كبينت المادة )

أكانت  ككل ىذه الصبلحيات تحتاج لمقياـ بيا إصدار القرارات اإلدارية سكاء   ،قكانيفلتنفيذ ال
( اختصاصات كصبلحيات الكزير في حدكد 71، فيما حددت المادة )البلئحيةالفردية أـ 

 .(3)كزارتو

 

 

                                                           
. أ. د. عمي خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء 117د. إعاد عمى القيسي، القضاء اإلدارؼ كقضاء المظالـ، مرجع سابق، ص (1)

 .693اإلدارؼ، مرجع سابق، ص
 .314ؽ، دعكػ اإللغاء في القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، صد. عمي سالـ صاد (2)
 .343-341د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص (3)
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 القانون: -ب 

ىك الذؼ يحدد جية إصدار القرار كالضكابط التي يتعيف عمييا احتراميا في فالقانكف 
 سكاء مف ناحية الشكل أكاإلدارؼ داره، فالقاعدة أف تحديد االختصاص بإصدار القرار صإ

يا ـ كجب أف يصدره القرار مف الجية التي ينص عميالمكضكع ىك مف عمل المشرع، كمف ث
أف يصدر القرار في حدكد االختصاص المخكلة لمجية  التشريع كما يجب مف ناحية أخرػ 

 .(1)المذككرة

 مة لمقانون:المبادئ العا -ج 

ة لممجتمع كمف قكاعد األساسيىي مبادغ غير مدكنة يستنبطيا القضاء مف المقكمات 
التنظيـ القانكني في الدكلة، كيقدرىا في أحاكمو باعتبارىا قكاعد قانكنية ممزمة، كمف أمثمة ىذه 

حجية المبادغ، مبدأ مساكاة المكاطنيف أماـ القانكف كمبدأ حرية التجارة كالصناعة، كمبدأ 
 .(2)الشيء المقضي بو، كمبدأ عدـ جكاز الجميع بيف العقكبات، كمبدأ كفالة حقكؽ الدفاع

إذا كاف األصل يتقرر االختصاص بنص تشريعي إال أف سمطة إصدار القرارات اإلدارية 
الذؼ يستند إلى  ،قد يتقرر أيضا  بناء  عمى المبادغ العامة لمقانكف، كمف أمثمة االختصاص

مف يختص  بتكازؼ االختصاصات كالتي تعني أف عامة لمقانكف تمؾ القاعدة المسماةالمبادغ ال
سحب ىذا القرار أك إلغائو بشرط أال  ةقانكنا  بإصدار قرار إدارؼ معيف يختص أيضا  بسمط

 .(3)ينص القانكف صراحة عمى إعطاء ىذا الحق إلى جية أخرػ 

 مباشرة:الغير المصادر  -2

ألنو ىك المكظف  ،س ما أككل إليو مف اختصاصات بنفسويمار  اإلدارةاألصل أف رجل 
كعي إليو في ىذا المكاف قدراتو تكافر صفات معينة ربما ال يممكيا نيـ ر  أل اإلدارةالذؼ يمثل 

، كأف ممارسة االختصاص ىي مف كاجبو كليسو مف حقو التنازؿ عنو، اإلدارةخر مف آشخص 
 اإلنابة(. -الحمكؿ -التفكيض) :مباشرة فيالكبالتالي سنكضح المصادر غير 

 

                                                           
 .17ابق، صد. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو كقضاء مجمس الدكلة، مرجع س (1)
 .81-81ـ، ص1996د. سامي جماؿ الديف، أصكؿ القانكف اإلدارؼ، الجزء األكؿ، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  (2)
 .344د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص (3)
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 :(1)التفويض -أ 

سمطة إصدار يعتبر التفكيض مصدر مف مصادر االختصاص التي يستمد منيا المكظف 
القرارات اإلدارية كالتفكيض ىك "أف يعيد صاحب االختصاص بممارسة جانب مف اختصاصو 

مكف تعريفو أنو ، كي"في نكع معيف مف المسائل إلى فرد آخر ـفي مسألة معينة أأكاف  سكاء  
ببعض اختصاصاتو إلى أحد مرؤكسيو بناء  عمى اإلدارؼ "اإلجراء الذؼ بمقتضاه يعيد الرئيس 

 .(2)نص قانكني يأذف بذلؾ مع بقائو مسئكال  عف نتائج ىذه االختصاصات

إنجاز األعماؿ اإلدارية، " أداة لئلسراع في  بأنواإلدارؼ كعرفت محكمة العدؿ العميا التفكيض 
اتخاذ القرارات اإلدارؼ العامة كشمميا إذ يصعب عمى الكزير باعتباره الرئيس  اإلدارةعجز  كتجنب

إلى بعض معاكنيو كمساعديو في الكزارة  واإلدارية جميعيا، فيعيد بممارسة جزء مف اختصاص
كيقتصر دكره في مثل ىذه  ،بممارستيا عف الكزير المختص أصبل   فتتـ ىذه الصبلحيات نيابة  

 .(3)عمى اإلشراؼ الحالة

                                                           
أنو ال تفكيض بغير نص يسمح لو، كيشترط أف يككف ىذا النص مف ذات مرتبة القاعدة ىي  -القكاعد التي تحكـ التفكيض كىي: أ (1)

يجب أف يتـ التفكيض مف المكظف األصيل المفكض إلى المكظف  -النص القانكني الذؼ أعطى االختصاص لممكظف األصيل. ب
يجب أف يككف جزئيا ، أؼ في  التفكيض -المفكض إليو في الحدكد كبالقيكد التي كضعيا النص الذؼ يسمح بتفكيض االختصاص. ج

بعض االختصاصات المقررة لؤلصيل، فبل يجكز لرئيس إدارؼ أف يفكض كل اختصاصاتو لغيره، فالتفكيض الكمي أك الشامل يقع حتما  
كض ال باطبل ، د. ال يجكز لممكظف المفكض إليو أف يقكـ بدكرة بتفكيض االختصاص الذؼ آؿ إليو بطريق التفكيض، فالقاعدة أنو "المف

يجب أف يحتر المفكض إليو التفكيض، كمف ثـ ليس لو أف يبث أك يقرر في مكضكعات أخرػ غير التي تضمنيا قرار  -يفكض". ىػ
يككف القرار الصادر مف المفكض إليو بناء  عمى التفكيض، نفس القيمة كالمرتبة القانكنية لمقرارات الصادرة منو عادة،  -التفكيض، ك

ليس لؤلصيل المفكض أف يباشر أثناء سرياف التفكيض في  -الصادر مف األصيل الذؼ قاـ بالتفكيض. زكليس مرتبة القرار 
بالرغـ مف  -االختصاص الذؼ فكضو لممكظف المفكض إليو، فإذا ال أرد المفكض ذلؾ فعميو أكال سحب قرار التفكيض أك إلغائو أكال. ح

بتفكيضو إال أنو يبقى مسئكال  عف القرارات الصادرة مف المفكض إليو في  أف األصيل المفكض ليس لو مزاكلة االختصاص الذؼ قاـ
كأخيرا  التفكيض في االختصاص مؤقت بطبيعتو فيك يصدر لمدة محددة، كما يجكز لممفكض أنياؤه في أؼ كقت  -حدكد التفكيض، ط

ت عبد الكىاب، القضاء اإلدارؼ، قضاء اإللغاء أك حتى قبل انقضاء المدة المحددة لو، ألف التفكيض استثناء  عمى األصل. د. دمحم رفع
 .151-149-148اإلبطاؿ، قضاء التعكيض كأصكؿ اإلجراءات، مرجع سابق، ص

، د. عمي سالـ صادؽ، دعكػ اإللغاء 358د. عبد الناصر أبك سميدانة، مستقبل القضاء اإلدارؼ في فمسطيني، مرجع سابق، ص (2)
. د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو 319سابق، ص في القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع

 .11-11كقضاء مجمس الدكلة، مرجع سابق، ص
كقضت  ـ، غير منشكر. 16/13/1119، بتاريخ 1118لسنة  (117قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)

في مبادئيا "أف تفكيض الكزير لممستدعى بالقياـ بإدارة أحد دكائر الكزارة ىك تفكيض سمطة كليس تفكيض مسئكلية  محكمة العدؿ العميا
إذا تبقى مسؤكلية صاحب االختصاص قائمة رغـ التفكيض، كال يعد قرار التفكيض منصب جديد أك ترقية أذ يجكز لمكزير إلغاؤه بإعادة 

ريا  بالمعنى القانكني يقبل الطعف باإللغاء، كيعتبر التفكيض مصدر مف مصادر االختصاص التي المكظف إلى عممو كال يعد قرارا إدا
يستمد منيا المكظف أك الييئة اإلدارية صبلحية إصدار القرارات اإلدارية كال يممؾ المكظف المكمف بالتفكيض رفض القياـ بميمات 

ال تعرض لممسؤكلية التأباء الكظيفة المسندة إليكأع  .13/11/1114ـ، بتاريخ 1113( لسنة 111ديبية. كقراراىا رقـ )و كا 
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 :الحمول -ب 

يقصد بالحمكؿ أف يحل مكظف آخر محل صاحب االختصاص األصيل في ممارسة ذلؾ 
االختصاص لكجكد ما يحكؿ دكف ممارستو الختصاصو، كيتـ الحمكؿ بقكة القانكف متى أصبح 
صاحب االختصاص عاجزا  عف االضطبلع بأعباء اختصاصو، كدكف حاجة لصدكر قرار بذلؾ، 

بزكاؿ سببو كيككف الحمكؿ في ممارسة االختصاصات اإلدارية  أك (1)لحمكؿ بقكة القانكف كينتيي ا
 .(2)كميا بحيث يشمل جميع االختصاصات التي كاف يباشرىا األصيل

كبيف المشرع الفمسطيني عمى أف "يمارس نائب رئيس الييئة المحمية مسؤكليات 
 .(3)ركز الرئيس حسب أحكاـ القانكف كصبلحيات الرئيس في حالة غيابو، أك في حالة شغكر م

اإلدارؼ الحمكؿ محل رئيسو اإلدارؼ كأكدت محكمة العدؿ العميا أنو "ال يجكز لممرؤكس 
لك اتخذت ك األعمى كمباشرة بعض صبلحيتو ما لـ يكف ىناؾ نص تشريعي صريح يجيز ذلؾ، 

 .(4)تمؾ القرارات بناء  عمى أكامر مف السمطة المختصة أك ترخيص منيا

 نابة:اإل  -ج 

تكميف إدارؼ تعيد بمقتضاه السمطة اإلدارية العميا إلى أحد المكظفيف بميمة القياـ بأعباء 
كظيفتو أك كظيفية معينة، نظرا  لتغيب شاغميا لسبب مف األسباب لحيف عكدة ىذا األخير إلى 

انكني د اإلنابة كسيمة أك إجراء إدارؼ يسمح حتي في ظل غياب النص القتعييف خمف لو، ليذا تع
الصريح بتأميف مزاكلة بعض الصبلحيات اإلدارية التي عجر صاحب االختصاص األصيل عف 

                                                           
، حيث كضح أىـ األحكاـ 346-345د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص (1)

ر عف سبب الغياب الحمكؿ يفترض غياب صاحب االختصاص األصيل بغض النظ -التي تخضع ليا الحمكؿ في االختصاص كىي: أ
يتـ الحمكؿ بقكة القانكف أؼ بمجرد تحقق غياب  -ال حمكؿ إال إذا نص القانكف عمى ذلؾ، كىك بذلؾ يشبو التفكيض. ج -كمدتو. ب

األصيل كدكف الحاجة لدكر قرار إدارؼ بذلؾ مف األصيل. د. الحاؿ يحل محل األصيل الغائب في كافة سمطات كاختصاصات األصيل 
يككف لمقرارات الصادرة مف الحاؿ بناء  عمى الحمكؿ نفس المرتبة القانكنية التي لمقرارات التي  -نيا بخبلؼ التعكيض. ىػكليس جزاء  م

ينتيي الحمكؿ بزكاؿ سببو، أؼ يعكد االصيل إلى عممو كانتياء حالة غيابو أك بتكلي غيره منصبو  -يصدرىا عادة األصيل الغائب. ك
 قانكف فيك ينتيي أيضا  بقكة القانكف دكف حاجة ألؼ إجراء.ككما أف الحمكؿ يتـ بقكة ال

 .51، ص1115د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أسباب قبكؿ دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،  (2)
 ـ.1997( لسنة 1( مف قانكف الييئات المحمية الفمسطيني رقـ )17انظر المادة ) (3)
ـ، مشار إليو عند د. عبد الناصر 13/11/1999ـ، بتاريخ 1998( لسنة 17رار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )ق (4)

 .371عبد هللا أبك سميدانة، مستقبل القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص
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 اإلدارةكتبلفي تعطل  ،ممارستيا لسبب مف األسباب فيي كسيمة لتجنب شغكر الكظيفة العامة
 .(1)العامة

فمسطيف كتجدر اإلشارة إلى أف المصطمح المستخدـ مف الناحية العممية في الكظيفة اإلدارية في 
 .(2)لمداللة عمى اإلنابة ىك "المسير"

 رع الثاني: صور عيب االختصاصالف

 ضاء اإلدارياف، أما الصكرة األكلىفرؽ بينيما الفقو كالق عيب االختصاص لو صكرتاف 
كتسمى اغتصاب السمطة، كأما الصكرة  ،فيي تمؾ التي يككف فييا عيب االختصاص جسيما  

أك  البسيط الختصاص ىذا المبمغ كيطمق عمييا عادة عدـ االختصاصالثانية فبل يبمغ فييا عيب ا
عيب االختصاص البسيط، كيعتبر "عدـ االختصاص" لو معنييف، األكؿ المعنى الكاسع يتسع 

تكييف حالة عدـ  ختصاص بالمعنى الضيق، كيترتب عمىليشمل اغتصاب السمطة كعدـ اال
كنكضح كل ذلؾ عمى . (3)قانكنية مختمفةاالختصاص كادخاليا تحت أؼ مف الصكرتيف نتائج 

 :النحك التالي

 عيب االختصاص الجسيـ )اغتصاب السمطة(أكال : 

 : عيب االختصاص البسيطثانيا  

 عيب االختصاص الجسيم )اغتصاب السمطة(أوال : 

اختمفت آراء الفقيا كاجتيادات المحاكـ بشأف تحديد حاالت عيب عدـ االختصاص التي 
صدكر القرار مف إال أنيـ اتفقكا عمى بعض الحاالت التي منيا تصاب السمطة، تعتبر مف قبيل اغ

عمى  اإلدارة، أك االعتداء عمي اختصاصات السمطات التشريعية كالقضائية، اعتداءات ؼفرد عاد
 خيرا  صدكر القرار عف مكظف عادؼ.أ، ك ال عبلقة بينميا خرػ أاختصاصات سمطة 

 

                                                           
 .711د. عمي خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
.كتتمثل أحكاـ اإلنابة فيما يمي: 348د. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص (2)
اإلنابة تتـ بقرار  -االنابة تفترض غياب األصيل في االختصاص سكاء بصفة دائمة أـ مؤقتو كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحمكؿ. ب -أ

يتكلى النائب مباشرة جميع اختصاصات  -األعمى لتحديد المكظف الذؼ يكمف باختصاصات األصيل. جإدارؼ مف الجية اإلدارية 
 تنتيي اإلنابة بقكة القانكف بعكدة األصيل الغائب. -األصيل الغائب. د

 .361د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
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 صدور القرار من فرد عادي -1

اإلدارؼ عدـ االختصاص يصبح مف قبيل اغتصاب السمطة إذا ما كاف القرار  إف عيب
صادرا  "مف فرد عادؼ" ليس لو أؼ صفة عامة، إذا باشر اختصاصات كظيفة ما شخص غير 
مكظف، أك مكظف لـ يكف تـ تعيينو بصكرة قانكنية صحيحة، في ىذا الحالة تعتبر القرارات التي 

 .(1)آثر ليا يصدرىا ىذا الشخص معدكمة كال

إذا كاف مشكبا  بعيب  منعدما  اإلدارؼ يعتبر القرار "كقضت محكمة العدؿ العميا في مبادئيا 
بمزاكلة ىذا  جسيـ، كيككف كذلؾ إذا صدر القرار عف فرد عادؼ أك ىيئة غير مختصة أصبل  

أخرػ كأف تتكلى السمطة  االختصاص، أك صدكر القرار عف سمطة في شأف تختص بو سمطة
دارية عمبل  مف أعماؿ السطمتيف القضائية أك التشريعية، أك صدر عف مكظف ليس مف اإل

 .(2)كظيفتو أف يصدر قرارات إدارية كاجبات 

صحة القرارات كالتصرفات الصادرة في في  الفقو كاالجتياد القضائييكجد  استثناءات يقر بيا 
كؼ االستثنائية، كأما تطبيقيا لنظرية لنظرية حالة الضركرة أك الظر  ما تطبيقا  أمثل ىذه الفركض، 

 المكظف الفعمي كسنتحدث باختصار عف نظرية المكظف الفعمي.

 نظرية الموظف الفعمي  -

ه الصفة كتصدر كيظير أماـ الناس بيذ ،كظيفة العامةقد يمارس فرد عادؼ اختصاصات ال
و صفة المكظف قرارات معينة، كيقر القضاء بصحة ىذه القرارات رغـ صدكرىا مف ليست ل وعن

بالضركرة أك الظركؼ االستثنائية  ما مراعاة لمظاىر كحماية لمغير حسف النية أك اعترافا  إ، (3)العاـ
 .(4)التي أدت إلى ىذه النتيجة، كيعرؼ الفرد في ىذه الفركض بالمكظف الفعمي

 

 

                                                           
 .111ة في المممكة العربية السعكدية "دراسة قانكنية تحميمية مقارنة" مرجع سابق،صد. دمحم عبد العاؿ السنارؼ، القرارات اإلداري (1)
 ، غير منشكر.18/15/1113ـ، بتاريخ 1999( لسنة 74قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)
عدد مف المكاطنيف كخصكصا  في مجاؿ األعماؿ  ـ التي شنيا االحتبلؿ الصييكني عمى قطاع غزة كالتي تطكع فييا1114في حرب  (3)

الطبية )أطباء، ممرضيف( بالعمل في المستشفيات دكف أف يككنكا مكظفيف عمكمييف كفي ىذه الحالة يقضي القضاء بأف ىذه األعماؿ 
 مف فرد عادؼ غير مكظف بصكرة قانكنية، فيما لف تتأثر الحقكؽ بالنسبة لمتمقي الخدمة. 

 .435سارؼ، قكاعد كأحاكـ القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص د. جكرجي شفيق (4)
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 عمى اختصاص السمطة التشريعية اإلدارةاعتداء  -2

اختصاص تعكد مباشرتو لمسمطة التشريعية كتعديل  صدكر قرار إدارؼ عف سمطة إدارية في
قانكف أك المصادقة عمى معاىدة أك منح امتياز مرفق عاـ أك المكافقة عمى قرض خارجي، كينص 

 عمى أف ىذه االختصاصات مف صبلحية السمطة التشريعية "البرلماف". المصرؼ  ستكردال

عف السمطة التشريعية، ككذلؾ كتشكيل المحاكـ كاختصاصاتيا ال يككف إال بقانكف صادر 
. كمثل ىذه المسائل ال يجكز لمسمطة التنفيذية التدخل فييا أك تنظميا، (1)الجنسية تنظـ بقانكف 

الختصاص السمطة التشريعية، كيجعل القرار الصادر منيا  فإذا ما تدخل في ذلؾ يعتبر اغتصابا  
 .(2)منعدما

 عمى اختصاصات السمطة القضائية اإلدارةاعتداء  -3

بقرارات إدارية حسـ منازعات مف اختصاص  اإلدارةغصب السمطة، أف تحاكؿ  كيعد أيضا  
االعتداء عمى السمطة التشريعية، بحيث يككف  األحكاـ، فيطمق في ىذا الصدد، نفس (3)القضاء
 .(4)إلى العدـاإلدارؼ "، ألنو مف قبيل أعماؿ غصب السمطة تنحدر بالقرار "منعدما  اإلدارؼ القرار 

ضت محكمة العدؿ العميا في مبادئيا القانكنية أنو "ال يجكز ألؼ جية إدارة أف تتدخل كق
ال ف  ف فعميا ذلؾ يشكل تعديا  إلتجعل مف نفسيا محكمة تبت في النزاعات الحقكقية بيف األفراد كا 

 .(5)عمى اختصاصات الجياز القضائي الذؼ يممؾ كحدة ىذه الصبلحية

 رية ال تمت بصمة إلى السمطة مصدرة القراراالعتداء عمى اختصاص سمطة إدا -4

ك أدنى منيا درجة أإذا كاف تعدؼ جية إدارية عمى اختصاص مقر لجية إدارية أخرػ أعمى 
يكلد بطبلف قراراتيا الصادرة بيذا الشأف، فإف األمر يككف مختمفا  إذا ما اإلدارؼ في مدارج الييكل 

                                                           
 .117د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ "قضاء اإللغاء"، مرجع سابق، ص (1)
 .119د. شريف أحمد بعمكشة، مرجع سابق، ص (2)
قضت محكمة العدؿ . حيث ـ14/11/1118، بتاريخ 1118( لسنة 341قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)

، كبدؿ أف يتـ عرضو عمى النيابة العامة 11/11/1118العميا في قضية شخص مدني مكقكؼ لدػ جياز األمف الكقائي مف تاريخ 
الجزائية، تـ تكقيفو مف قبل رئيس القضاء العسكرؼ، كحيث أف ىذا  اإلجراءات( مف قانكف 34لممادة ) خبلؿ أربع كعشريف ساعة كفقا  

يخرج عف نطاؽ اختصاص ككالية المحاكـ العسكرية، كعميو فأف قرار رئيس ىيئة القضاء بتكقيف المستدعى المدني يشكل غصبا   األمر
 .ف القرار منعدما  إ، كلذلؾ فاألساسييا القانكف ملمسمطة كما أنو يمس حرية المستدعى التي كف

 .176، مرجع سابق، صد. نبيمة عبد الحميـ كامل، الدعاكػ اإلدارية كالدستكرية (4)
 ـ، غير منشكر.11/17/1111ـ، بتاريخ 1998( لسنة 51قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (5)
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أخرػ ال تمت ليا بصمة، حيث يشكل ذلؾ  تعدت سمطة إدارية عمى اختصاص مقر لجية إدارية
لسمطة التقرير، األمر الذؼ يؤدؼ بالقرار الصادر منيا إلى االنحدار لدرجة االنعداـ لعدـ  اغتصابا  

 .(1)احتراـ قكاعد االختصاص في إصدار القرارات اإلدارية

 ـ، بأف قرار12/06/1996كمف التطبيقات القضائية فقد قضت محكمة العدؿ العميا في 
المحافع المتعمق بيدـ الكراج في غير محمة لصدكره عف غير مختص، إذا أف المختص بمثل 

 .(2)ذلؾ تمؾ القرارات ىي المجنة المحمية لمتنظيـ كالبناء بالبمدية

 ليس لو صالحيات إصدار قرارات إدارية نيائيةمن موظف اإلداري صدور القرار  -5

التي يعممكف بيا،  اإلدارةف القرارات المتصمة بقد يقكـ أحد السعاة أك الكتبة بإصدار قرار م
ف أمثاؿ ىؤالء العامميف، أثر مف الناحية القانكنية، أليكلد ىذا القرار يعتبر معدكما  الكجكد لو كال 

ف تمتعكا بصفة المكظف العاـ، ال شبية في انعداـ صمتيـ بإصدار القرارات اإلدارية كيأخذكف  كا 
 .(3)عمق باغتصاب السمطةحكـ األفراد العادييف فيما يت

 : عيب االختصاص البسيطثانيا  

تقع حاالت عيب عدـ االختصاص البسيط داخل نطاؽ الكحدات اإلدارية في السمطة  
، بل تؤدؼ إلى (4)التنفيذية، كىي ال تؤدؼ إلى انعداـ القرار كما في عيب االختصاص الجسيـ

ككف مخالفة قكاعد االختصاص في نطاؽ إلغاء القرار قضائيا  إذا طعف فيو خبلؿ الميعاد، كت
ف كاف أكثر حدكثا  في العمل مف خاالت اغتصاب ا  الكظيفة اإلدارية كلذا فإنو أقل خطكرة، ك 

 .(5)السمطة

عيب االختصاص )إف عيب االختصاص البسيط يتمثل في ثبلث صكر كىي:  
 .(المكضكعي، عيب االختصاص المكاني، كعيب االختصاص الزماني

  

                                                           
 .71-69د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أسباب قبكؿ دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
ـ، مشار إليو عند د. عمي سالـ 11/16/1996ـ، بتاريخ 1996( لسنة 11، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا (2)

 .371-371صادؽ، دعكػ اإللغاء في القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص
 .363د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
، القضاء اإلدارؼ،  (4)  .134مرجع سابق، د. منصكر إبراىيـ العتـك
 .617د. سميماف دمحم الطماكؼ، القضاء اإلدارؼ" قضاء اإللغاء"، مرجع سابق، ص (5)
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 صاص الموضوعيعيب االخت -1

ممف ال يممؾ سمطة اإلدارؼ ينشأ عيب عدـ االختصاص المكضكعي عندما يصدر القرار 
 . (1)إصداره في مسألة معينة تدخل في اختصاص ىيئة أك عضك آخر

ى سنتناكؿ في ىذا الجزء أربع نقاط كىي: االعتداء المكضكعي مف سمطة إدارية عم
سمطة  اختصاصك مف سمطة إدارية أدنى عمى ليا، أ اختصاص سمطة إدارية أخرػ مساكيا  

خيرا في حالة أإدارية أعمى منيا، أك مف سمطة رئاسية عمى اختصاص سمطة إدارية تابعة ليا، ك 
 اعتداء سمطة مركزية عمى اختصاص مقر لسمطة ال مركزية.

 ليا موازيةخرى أاعتداء سمطة إدارية عمى اختصاص سمطة إدارية  -أ 

ء مف سمطة إدارية عمى اختصاص سمطة إدارية أخرػ ال تربطيا كفي ىذه الحالة يقع اعتدا
: )المعتدية كالمعتدػ يفتبيا عبلقة تبعية أك رقابة، كالغالب أف يككف المشرع قد جعل السمط

قدـ المساكاة فيما يتعمق بممارسة اختصاص كل منيما كمف أكضح االمثمة عمى ذلؾ  عمييا( عمى
ر كيقع ذلؾ في حالة غمكض كتداخل خكزير أاعتداء أحد الكزراء عمى اختصاصات 

 .(2)االختصاصات بيف عدة كزارات

 خرى رئاسية لياأاعتداء سمطة إدارية عمى اختصاص سمطة إدارية   -ب 

 ، كأف يباشر ككيل الكزارة اختصاصا  (3)نيا عمى سمطة إدارية عميادارية د  إعتداء سمطة  ا
العدؿ العميا "أما بالنسبة لممستدعى ضده أصيبل  لمكزير أك لمجمس الكزراء، كما قضت محكمة 

األكؿ ككيل كزارة الصحة، فإف المحكمة ترػ أنو ال يممؾ صبلحية اإلحالة عمى التقاعد كفق 
ـ الذؼ أناط ىذه الصبلحية لمجمس الكزراء، 1959( لسنة 34أحكاـ قانكف التقاعد المدني رقـ )

 .(4)صادرة عف جية غير مختصةلمقانكف ك  ا  لذا فإف القرار المطعكف فيو يككف مخالف

  
                                                           

 ـ، ص1119د. عمي عبد الفتاح دمحم، الكجيز في القضاء اإلدارؼ، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،  (1)
 .145ـ، االسكندرية، ص1985ارنة"، دار الفكر العربي، االسكندرية، د. سميماف دمحم الطماكؼ، الكجيز في القضاء اإلدارؼ "دراسة مق (2)
كقضت محكمة ـ، غير منشكر. 13/11/1999ـ، بتاريخ 1998( لسنة 17قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)

مطات اإلدارية األعمى يؤدؼ إلى عدـ مشركعية العدؿ العميا في مبادئيا عمى أف "اعتداء السمطات اإلدارة الدنيا عمى اختصاص الس
القرارات الصادرة عنيا لعدـ االختصاص، إذ تككف ىذه القرارات مشكبة بعيب عدـ االختصاص حتى لك اتخذت بناء  عمى أكامر مف 

 السمطة المختصة
 .113د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ "قضاء اإللغاء"، مرجع سابق، ص (4)
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 اعتداء الرئيس عمى اختصاصات المرؤوس  -ج 

حق مباشرة اإلشراؼ كالتكجيو كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارؼ إذا كاف األصل أف لمرئيس 
مرؤكسيو بمقتضي السمطة الرئاسية المخكلة لو إال أف ىذه السمطة ليا حدكد يجب أف تقف 

الصادرة خارج ىذه الحدكد اعتداء  عمى اختصاص إلدارؼ اعندىا، كبذلؾ تمثل قرارات الرئيس 
 .(1)كبالتالي تعتبر معيبة بعيب عدـ االختصاص ،مرؤكسيو

 وبالعكس اعتداء الييئة المركزية عمى اختصاصات الييئات الالمركزية -د 

ف االعتراؼ بيذه إتباشر الييئات البلمركزية اختصاصات مخكلة بيا نص القانكف عمييا إذ 
نشائيا بقانكف يتضمف في نصكصو تحديد نشاطيا كنطاقو يجعميا  ،لشخصية القانكنيةالييئات با كا 

الييئات البلمركزية عف السمطة المركزية أف  مستقمة عف السمطة المركزية، كلكف ال يعني استقبل  
ىذه األخيرة ال يككف ليا حق الرقابة كالكصاية اإلدارية عمى األكلى، فالقانكف يخكؿ لمسمطة 

 .(2)مف الكصاية اإلدارية عمى المرافق كالمؤسسات العامة زية أف تمارس قدرا  المرك

 عيب االختصاص المكاني -2

قرارا  يمتد أثره إلى خارج الحدكد اإلقميمية المحددة  اإلدارةيقصد بو أف يصدر أحد رجاؿ 
ـ ممارسة اختصاصيـ عمى كامل إقمي اإلدارةلممارسة اختصاصو ذلؾ أنو إذا كاف لبعض رجاؿ 

الدكلة كرئيس الدكلة كنكابيـ كل فيما يدخل في اختصاصو، فإف المشرع كثيرا  ما يحدد النطاؽ 
أف يتعداه حيف يمارس اختصاصو، كبيذا المعنى ال يجكز  اإلدارةالمكاني الذؼ ال يجكز لرجل 

 .(3)قميـ أف يصدر قرارات إدارية تنظـ أمر يدخل في نطاؽ محافظة أخرػ إلمحافع 

 ،لما كاف ىذا الشارع ضمف المشركع الييكمي لمدينة جباليا" أنو العدؿ العمياكقضت محكمة 
نيائية، ككانت الفقرة الثانية مف  ةر ك المدف قد صادقت عميو بص كأف المجنة المركزية لمتنظيـ كبناء  

ـ قد أناطت بمجمس البمدية 1934( لسنة 1( مف قانكف البمديات رقـ )96البند أ مف المادة )
كعرقمة السير فيو فيككف القرار  ،ة البمدية كظيفة منع التجاكز كالتعدؼ عمى أؼ شارعضمف منطق

                                                           
 594-593،ص1996سيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، د. عبد الغني ب (1)
 .361د. السد خميل ىيكل، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارية دراسة ألنظمة كل مف "أمريكا كفرنسا كمصر، مرجع سابق، ص (2)
 .55الدكلة، مرجع سابق، صعبد العزيز عبد المنعـ، خميفة، أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو كقضاء مجمس  (3)
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كتسييل  ،المطعكف فيو إذا قضي بإزالة تجاكز المستدعى عمى الشارع العاـ مف أجل تعبيده
 .(1)"المركر فيو تحقيقا  لممصمحة العامة غير مشكب بأؼ عيب

 عيب االختصاص الزماني -3

اصات كظيفية بعد األجل الذؼ يجكز لو فيو ذلؾ، إذا المكظف ال كأف يباشر مكظف اختص
أما باإلحالة إلى المعاش عند بمكغ السف  اإلدارة، بل تنتيي رابطتو ب(2)يزاكؿ كظيفتو بصفة دائمة

القانكنية أك قبل بمكغيا أك باالستقالة، كقد يترؾ الكظيفة إلى غيرىا عمى أثر ترقيتو، كفي جميع 
مف أعماؿ الكظيفة القديمة بعد انتياء مدتيا، كاف عممو مشكبا  بعيب  ر عمبل  حكاؿ، إذا باشاأل

 .(3)عدـ االختصاص مف حيث الزماف

  

                                                           
 ـ، غير منشكر.19/11/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 111قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
ـ، مشار إليو عند د. شريف أحمد 16/14/1997ـ، بتاريخ 1995( لسنة 75قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارؼ ) (2)

. عمى أف "القرار الرئاسي الصادر عند السيد رئيس 114ػ إلغاء القرار اإلدارؼ، دراسة تحميمية مقارنة، مرجع سابق، صبعمكشة، دعك 
ـ قد حدد صبلحية كجكد ىذه المجنة )لجنة بمدية غزة( لمدة سنة كاحدة تنتيي في يكليك سنة 1994السمطة الكطنية الفمسطينية سنة 

ـ، فإف ذلؾ القرار صدر سكاء مف رئيس البمدية أـ مف المجمس البمدؼ 1995ف فيو في سبتمبر ـ، كصدر قرار التعييف المطعك 1995
فيك قرار باطل ألنو صدر مف رئيس انتيت مدة صبلحية المجنة التي يرأسيا، كما بني عمى باطل فيك باطل، كيككف القرار المطعكف فيو 

 ـ قرارا  منعدما  قانكنيا . 1995الصادر في سبتمبر سنة 

 .631د. محمكد دمحم حافع، القضاء اإلدارؼ في القانكف المصر كالمقارف، مرجع سابق، ص(3) 
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 المطمب الثاني

 جراءاتاإلعيب الشكل و 

  تمييد وتقسيم:

، تصدر فيو فيي تصدر عف إرادة (1)ال تتقيد القرارات اإلدارية كقاعدة عامة بشكل معيف
مطتيا الممزمة، بغية إحداث أثر قانكني في أؼ صكرة كاف ذلؾ في في نطاؽ س اإلدارةجية 
، كعيب الشكل مف العيكب التي تصيب القرار كتؤثر عمى مشركعيتو الخارجية، كيؤدؼ (2)التعبير

 . (3)إلى إلغائو

فركع: نخصص الفرع األكؿ لدراسة مدلكؿ عيب  ةكسندرس في ىذا المطمب عف ثبلث
 ثار، بينما سنبيف اآلجراءاتاإلالمطمب الثاني صكر عيب الشكل ك  ، كنبحث فيجراءاتاإلالشكل ك 

 .جراءاتاإلالقانكنية المترتبة عمى مخالفة الشكل ك 

 .جراءاتاإلعيب الشكل ك  مفيكـالفرع األكؿ: 

 .جراءاتاإلالفرع الثاني: صكر عيب الشكل ك 

 .جراءاتاإلالقانكنية المترتبة عمى مخالفة الشكل ك  ثارالفرع الثالث: اآل

 جراءاتاإلعيب الشكل و  مفيومالفرع األول: 

الشكل ىك المظير الخارجي أك الصكرة التي يظير بيا القرار، كمثالثيا أف يككف مكتكبا  
ىي عبارة عف المراحل كالخطكات التي يتعيف اتباعيا حتى  جراءاتاإلأما كمتضمنا  تسبيبا  ،

ة معينة أك االعتماد عمى اقتراحيا في جراء تحقيق أك اتخاذ رأؼ جيإصدكر القرار، كمثالثيا 
 .(4)اتخاذ القرار

                                                           
 "، الجزء األكؿ15ـ، سنة المكتب الفني "11/13/1971ؽ. ع، جمسة  9( لسنة 311حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (1)

نما يككف  . قضت أف "القرار اإلدارؼ ليست لو صيغ144(، ص41القاعدة رقـ ) معينة ال بد مف انصبابو في أحداىا بصكرة إيجابية كا 
كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جية اإلدارة في نطاؽ سمطتيا الممزمة إلى احداث أثر قانكني متى كاف ذلؾ ممكنا ، كجائزا  منطكيا عمى 

 قرار إدارؼ.
 .111ـ، ص 1995دار النيضة العربية، القاىرة،  د. دمحم عبد الحميد أبك زيد، القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، (2)
 .459د. جكرجي شفيق سارؼ، قكاعد كأحكاـ القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
 .461د. جكرجي شفيق سارؼ، قكاعد كاحاكـ القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
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في عدـ احتراـ القكاعد االجرائية أك الشكمية المقررة في القكانيف  جراءاتاإليتمثل عيب  
 ف ذلؾ بإىماؿ القكاعد بشكل كمي أـكاأ كالمكائح المنظمة  إلصدار القرارات اإلدارية، سكاء  

 .(1)بمخالفتيا بشكل جزئي

ة مف تقرير قكاعد الشكل كمراعاتيا ىي لضماف حسف إصدار القرارات اإلدارية إف الحكم 
كليذا فإف تقرير القكاعد  اإلدارؼ،كعدـ التسرع في اتخاذىا، مما قد يضر بمصالح األفراد كمصالح 

الشكمية ىك لحماية المصمحة العامة كالمصمحة الخاصة عمى حد سكاء، كيجب عدـ المبالغة فييا 
ال أدػ ذل  .(2)معا   اإلدارةضرار بمصالح األفراد ك ؾ إلى اإلكا 

ما أف تككف قكاعد قضائية أقراىا أما إكقكاعد الشكل   ف ينص عمييا في القكانيف كالمكائح، كا 
ركح  ـضمانا  لحقكؽ األفراد عف طريق التكسع في تفسير النصكص كاستميا اإلدارؼ،القضاء 

اإلدارؼ كترتيب البطبلف كجزاء لمقرار  ،بالشكمياتالتشريع كقكاعد العدالة، غير أف شدة التمسؾ 
في إصداره أؼ شكمية مف الشكميات كبيرة كانت أـ صغيرة، مف شأنو أف يزيد  اإلدارةالتي أغفمت 

 .(3)ىداؼ المرجكة مف ىذه الشكمياتكجمكدىا، بل كقد يؤدؼ لعكس األ اإلدارةمف بطء 

أف يككف مسببا  بحيث تبيف فيو  ال بد  ؼ اإلدار قضت محكمة العدؿ العميا عمى أف "القرار  
أسبابو بصكرة جمية مف أجل مراقبتو مف الناحية المكضكعية كالقانكنية، كعميو فطالما أكضحت 

الطعكف فيو أف سبب إصداره ىك رفض المستدعى تنفيذ القرارات اإلدارؼ مصدرة القرار  اإلدارة
ذا لـ تفعل فاف قراراىا بإنذار المكظف اإلدارية الصادرة عف مسئكلو كاف عمييا أف تكضح ذلؾ ، كا 

 .(4)بعيب الشكل المستدعى إنذارا  نيائيا  يككف معيبا  

 جراءاتاإلالفرع الثاني: صور عيب الشكل و  

قد  جراءاتاإلعمى التمييز بيف ما إذا كانت المخالفة في الشكل ك اإلدارؼ درج القضاء  
بشركط  اد، كبيف ما إذا كانت المخالفة متعمقة  تعمقت بالشركط الجكىرية التي تمس مصالح األفر 

كيترتب البطبلف عمى مخالفة الشركط  ،غير جكىرية ال يترتب عمى إىدارىا مساسا  بمصالحيـ
الجكىرية التي تؤثر عمى  األشكاؿالجكىرية دكف الشركط الثانكية، كسندرس في ىذا الفرع 

                                                           
 .148ع سابق،  صد. سميماف دمحم الطماكؼ، الكجيز في القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، مرج (1)
 .113-111د. إعاد عمى القيسي، القضاء اإلدارؼ كقضاء المظالـ، مرجع سابق، ص (2)
 .379-378د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
 ، غير منشكر.19/16/1111ـ، بتاريخ 1999( لسنة 66قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)



                                                     

043 

 

مقسمة عمى اإلدارؼ ي ال تؤثر في القرار جكىرية التالغير كاألشكاؿ  اإلدارؼ،مشركعية القرار 
 النحك التالي:

 الجكىرية التي تؤثر عمى مشركعية القرار اإلدارؼ  األشكاؿأكال : 

 جكىرية التي ال تؤثر في القرار اإلدارؼ الغير ثانيا : األشكاؿ 

 الجوىرية التي تؤثر عمى مشروعية القرار اإلداري  األشكالأوال : 

 جراءاتاإلر عمى مشركعية القرار متمثمة في نكعيف أساسيف كىما التي تؤث األشكاؿتعتبر 
 الشكمية المتعمقة بالمظير الخارجي مقسمة عمى النحك التالي: جراءاتاإلالسابقة التخاذ القرار، ك 

 .السابقة عمى اتخاذ القرار جراءاتاإل -1
 .لمقرار اإلدارؼ  الشكميات المتعمقة بالمظير الخارجي -2
 ى اتخاذ القرارالسابقة عم جراءاتاإل -1

معينة،  إجراءاتبعض الخطكات التمييدية أك فرض  اإلدارةما يستمـز إصدار القرارات  غالبا  
منصكص عمييا تشريعيا  أـ مقررة كفقا  لممبادغ ال جراءاتاإلتمؾ  أكانت ىذه الخطكات أـ سكاء  

لتمؾ  إلدارةاالتي استقر القضاء عمى تطبيقيا، حيث ينتج عف عدـ اتباع ك العامة لمقانكف 
، كمف ىنا يمكف أف (1)أـ بعضيا جراءاتاإلأىممت ىذه  ؼ إصدار القرار بطبلنو سكاء   جراءاتاإل

 التي قد يتقرر اتباعيا قبل صدكر القرار كالتالي: جراءاتاإلنجمل صكر 

 االستشارية جراءاتاإل -أ 

أك لجنة معينة  قد يمـز المشرع الجية اإلدارية مصدرة القرار في بعض األحياف أخذ رأؼ ىيئة
أف تمتـز بيذا  اإلدارةأك أف تستشير جية معينة قبل اتخذا القرار، ففي مثل ىذه الحالة يجب عمى 

ال كاف قراراىا معيبا   بعيب  اإلجراء، حتى كلك كاف رأؼ الجية المستشارة بحد ذاتو غير ممـز ليا، كا 
 .(2)جراءاتاإل

عمى أنو إذا فرض اإلدارؼ الفقو كالقضاء  لما استقر عميو" أنو كقضت  محكمة العدؿ العميا
تمييدية أك استشارة فرد أك ىيئة مف  إجراءاتقبل إصدار قرار معيف القياـ ب اإلدارةالمشرع عمى 

                                                           
 .331.عمي عبد الفتاح دمحم، الكجيز في القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،  (2)  .147د. منصكر إبراىيـ العتـك
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كأف ىي أغفمتيا ع د القرار باطبل  كحقيقيا   ،قبل إصدار القرار اإلدارةالييئات فيتعيف عمى 
 .(1)"باإللغاء

 من جية معينة القرار تراح باتخاذاشتراط صدور االق -ب 

تككف مقيدة في ىذه الحالة حتى في مجرد التفكير  اإلدارةإذا اشترط القانكف ىذا الشرط، فإف 
في اتخاذ القرار مف تمقاء نفسيا، حيث يجب عمييا االنتظار حتى تأتي فكرة القرار مف الجية التي 

ىذا الشرط كبادرت إلى اقتراح  دارةاإلناط بيا القانكف حق المبادرة بإبداء االقتراح، فإذا خالفت 
 .(2)بعيب الشكل كصدكر القرار عمى ىذا األساس فإف قراراىا يككف معيبا   ،فكرة القرار

ـ، كالمتعمقة بتعييف 2003( لسنة 1( مف قانكف السمطة القضائية رقـ )65كنصت المادة )
يككف بقرار مف كزير العدؿ مكاف عمل أعضاء النيابة كنقميـ خارج دائرة المحكمة المتعيف أماميا 

 بناء  عمى اقتراح مف النائب العاـ.

 الضمانات التأديبية لمموظف  -ج 

المقررة إلظيار الحقيقة، كذلؾ في حالة  الضماناتيقصد بالضمانات التأديبية بكجو عاـ، 
اتياـ المكظف العاـ الذؼ ينسب إليو ارتكاب مخالفة تأديبية تعرضو لممجازاة مف جانب الجيات 

ختصة، عمى أف يؤدؼ المساس بتمؾ الضمانات إلى تعييب القرار الصادر بتكقيع الجزاء، كقد الم
البلزمة لتحقيق أكبر ضمانة لممكظف العاـ في  جراءاتاإلكضعت أنظمة التأديب قكاعد الشكل ك 

 .(3)حالة تعرضو لتكقيع جزاء تأديبي

 جراءاتاإلقيع الجزاء، كالتي تبدأ كيعتبر التحقيق مف الضمانات الفردية الكاجب اتباعيا قبل تك 
أف يككف التحقيق  ، مف قبل الجية المختصة بذلؾ قانكنا ، كالبد  (4)حالة لمتحقيقمف صدكر قرار اإل

                                                           
 ـ، غير منشكر.31/19/1113ـ، بتاريخ 1111( لسنة 145قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
 .613سيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص. عبد الغني ب (2)
 144د. دمحم عبد العاؿ السنارؼ، القرارات اإلدارية في المممكة العربية السعكدية "دراسة قانكنية تحميمية مقارنة"، مرجع سابق، ص (3)
ـ، غير منشكر. قضت المحكمة 18/15/1114خ ـ، بتاري1111( لسنة 177قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)

( مف نظاـ العقكبات 8-1تجد المحكمة القرارات المطعكف فييا قد خمت مف أية كقائع تبيف اتباع مجمس إدارة الييئة لنص المكاد مف )
ية مف أية إجراءات ـ، كذلؾ بالرجكع إلى البيانات المقدمة مف المستدعى ضدىا، تحد المحكمة أنيا جاءت خال1118( لسنة 11رقـ )

 تحقيق أك إنذار لممستدعى مما يجعل ىذا القرار مخالفا  لمقانكف لعدـ اتباع اإلجراءات الكاجب تطبيقيا حسب القانكف، كاعتبر أف القرار
 معيب بعيب الشكل.
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صدارىا القرار إ، كعمى ىذا النحك يجب قبل (2)مقتضيات حق الدفاع اإلدارة، تحتـر (1)كامبل   سميما  
 .(3)كأف تستمع لمشيكد دفاعو كامبل   التأديبي أف تكاجو المكظف بالتيـ كأف تسمع

يجب أف تتكافر لو مقكمات اإلدارؼ التحقيق  كقضت محكمة العدؿ العميا في مبادئيا عمى أف "
ة التي تقكـ عمييا حكمتو مف حيث كجكب األساسيكمراعاة الضمانات  ،التحقيقات القانكنية

في حدكد رقابتيا القضائية أف  استدعاء المكظف كاإلدالء بدفاعو، كتممؾ محكمة العدؿ العميا
فييا الضمانات  يتعكر  الػتأديبية قد تمت كفق كاألصكؿ  جراءاتاإلتتحقق فيما إذا كانت 

 .(4)"ستخمصة استخبلصا  سائغا  أـ الكأف النتيجة التي تكصل إلييا القرار التأديبي م، الجكىرية

 لمقرار الشكميات المتعمقة بالمظير الخارجي -2

أف اإلدارؼ المظير الخارجي الذؼ يتجسد فيو القرار، أنو "ال يشترط في القرار  يقصد بالشكل ىنا
عف إرادتيا الممزمة بإحداث  اإلدارةيصدر في صيغة أك شكل معيف، كيجرؼ حكمو كمما أصفحت 

 .(5)أثر قانكني معيف في حق األفراد

 شكل القرار اإلداري  -1

حتـ القكانيف كاألنظمة أف يفرغ فييا القرار، الصكرة الخارجية التي تاإلدارؼ يقصد بشكل القرار 
، بل يطبق (6)بصكرة عامة أف يصدر في صكرة معية أك بشكل معيفاإلدارؼ كال يشترط في القرار 

                                                           
، غير منشكر. كقضت في 11/11/1111ـ، بتاريخ 1118( لسنة  146قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)

مبادئيا "ال يتـ االستغناء عف خدمة ضابط الصف أك الفرد إال بعد التحقيق معو مف قبل لجنة تحقيق تشكل ليذا الغرض مف قبل الكزير 
دمة، المختص، كلمجنة أف تكصي ببقائو في الخدمة أك االستغناء عف خدمتو كفي الحالة األخيرة يجب أف يصدر قرار االستغناء عف الخ

ال كاف القرار مخالفا  لمقانكف".  كا 
ـ، غير منشكر. قضت أف "عدـ 11/19/1111ـ، بتاريخ 1119( لسنة 851قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)

دفع عف نفسو ألف سماعيـ قياـ المجمس التأديبي بدعكة الشيكد الذيف طمبيـ )المشتكى عميو( المستدعى الحالي فيو إجحاؼ بحقو في ال
قد يضمف سبلمة تطبيق القانكف في إصدار القرار السميـ، كبما أف عدـ سماع شيد المستدعى يؤدؼ إلى إىدار الضمانات التي كفميا 

ة لسنة مف قانكف نقابة المحامي 1( الفقرة 33القانكف كيشكل إلى عدـ استيفاء األمكر الشكمية في إصدار القرار مخالفا  لنص المادة )
 ، كقررت المحكمة إلغاء القرار المطعكف فيو1999

 .51-51ـ، 1114أ. أسامة نسيـ زيداف، الخصكمة في دعكػ اإللغاء، جامعة النجاح الكطنية، رسالة ماجستير، نابمس،  (3)
 غير منشكر.ـ، 16/11/1113ـ، بتاريخ 1998( لسنة 11قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)
"، 36ـ، سنة المكتب الفني "13/111/1991ؽ. ع، جمسة  35( لسنة 113حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية، الطعف رقـ ) (5)

 .391(، ص43القاعدة رقـ ) الجزء األكؿ
غير منشكر. قضت في ـ، 11/17/1117ـ، بتاريخ 1111( لسنة 18قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (6)

مبادئيا عمى أنو "ال يشترط سكب القرار اإلدارؼ في قالب معيف فقد يستدؿ عمى القرار اإلدارؼ مف خبلؿ تنفيذه تنفيذا  ماديا ، كما أف 
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رادتيا الممزمة بقصد إأثناء قياميا بكظائفيا عف  اإلدارةىذا الكقف كيجرؼ حكمو كمما أفصحت 
  .(1)إحداث أثر قانكني

فمف الجائز أف  اإلدارؼ،لصحة القرار  كال شرطا   تابة ال تعد ركنا  إذا كاف األصل أف الك
إال أنو  أك كتابيا   فمف الجائر أف يصدر شفكيا   اإلدارؼ،كال شرطا  لصحة القرار  الكتابة ال تعد ركنا  

 أف تحتـر إرادة المشرع سكاء   اإلدارةإذا اشترط القانكف أف يتخذ القرار الشكل الكتابي، فيجب عمى 
 .(2)ضمنية ب ذلؾ بصكرة صريحة أـأكج

 تسبيب القرارات اإلدارية -2

بمقتضاه األسباب القانكنية كالكاقعية  اإلدارةيعرؼ تسبيب القرارات اإلدارية بأنو التزاـ قانكني تعمف 
كشكمت األساس القانكني الذؼ بني عميو، كيعرؼ أيضا  اإلدارؼ التي حممتيا عمى إصدار القرار 

 .(3)التي تشكل األساس القانكني لمقرار اإلدارؼ عبلف األسباب إ أنو 

غير ممزمة بتسبيب قراراتيا بتضمينيا األسباب التي قامت عميو، غير أف  اإلدارةاألصل أف ك 
ذكر سبب  اإلدارةكفي ىذه الحالة يجب عمى  ،القانكف قد يشترط ذلؾ بالنسبة لبعض القرارات

 .(5)مف حيث الشكل، فإذا أغفمت ىذا القرار كاف معيبا  (4)القرار

في صمب قراراىا لدكافع إصداره، بيدؼ إحاطة المخاطبيف بو  اإلدارةيقصد بو أف تذكر ك 
بإصدار قراراىا شأنيـ، كالمقصكد بالتسبيب في قضاء مجمس  اإلدارةبالدكافع التي ألجميا قامت 

بينة مف مر عمي الدكلة إيضاح كجية نظر المجنة في الطمب الذؼ تفرضو حتى يككف صاحب األ
 .(6)أمره، كليحدد مكقفو عمى أساس ىذا اإليضاح عمو يستكمل أكجو النقص

                                                                                                                                                                       
مييا القرار اإلدارؼ فد يككف صريحا  كقد يككف ضمنيا  في خاؿ رفض السمطة اإلدارة أك امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف مف الكاجب ع

 اتخاذه كفقا  لمقكانيف كاألنظمة.
 .196د. عمر دمحم الشكبكي، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
 .337د. عمي عبد الفتاح دمحم، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)
 761د. عمي خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
ـ، غير منشكر. قضت المحكمة 18/19/1111، بتاريخ 1119( لسنة 691لدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، أريحا، ا (4)

أف القرار الطعيف صدر متضمنا  اإللغاء لقرار سابق دكف إبداء أية أسباب، كما استقر عميو الفقو كالقضاء أف اقرار سحب أك إلغاء قرار 
 ػ، كحيث إف القرار صدر بدكف أية أسباب يككف مشكبا  بعيب الشكل.إدارؼ سابق يجب أف يصدر مسببا  باإلضافة الشتراطات أخر 

 .381د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،  (5)
 .116د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو كقضاء مجمس الدكلة، مرجع سابق، ص (6)
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ىك مظير مف مظاىره الخارجية اإلدارؼ كقضت محكمة العدؿ العميا عمى أف "تسبيب القرار 
التي يجب أف يستند إلييا، فإذا كاف السبب غير صحيح مف الناحيتيف القانكنية كالكاقعية كاف 

غير ممزمة بذكر السبب إال إذا ألزميا القانكف بذلؾ اإلدارؼ مقانكف، كبالرغـ مف أف القرار مخالفا  ل
فإف لـ يمزميا لذكره، كلـ تذكره كانت رقابة محكمة العدؿ العميا عمى عنصر السبب رقابة نظرية 

 .(1)ألف السبب ال يككف معمكما  لدػ المحكمة لتراقب صحتو مف ناحية كاقعية كقانكنية إال بذكره

غير ممزمة بتسبيب القرار إال إذا ألزميا القانكف بتسبيب القرار،  اإلدارةأف  :وخالصة األمر
ذا خالفت القرار تككف خالفت  بعيب الشكل  ا  ف قرارىا يككف مشكبإالمعمكؿ بيا ف جراءاتاإلكا 

 كبطبلف القرار اإلدارؼ.

 جوىرية التي ال تؤثر في القرار اإلداري الغير  األشكال: ثانيا  

الشكمية التي يتطمبيا القانكف عند إصدار  جراءاتاإلإذا خالفت  اإلدارةف إيمكف القكف  
كحيث  اإلدارؼ،نيا تككف مشكبة بعيب الشكل، كيمكف الطعف بيا بإلغاء القرار إالقرار اإلدارية، ف

ة ، كاستحالاإلدارةالمقرر لمصمحة  األشكاؿالثانكية التي ال تؤثر في القرار،  األشكاؿسندرس 
 .اتماـ الشكل

 الثانوية التي ال تؤثر في القرار األشكال -1

التي ال تؤثر في مضمكف القرار، كال يؤثر غيابيا عمى الجكىر، بمعنى أف  األشكاؿىي 
، (2)اإلدارةالتي أغفمتيا  األشكاؿالقرار كاف سيصدر بنفس الجكىر كالمضمكف حتى لك اتبعت تمؾ 

نما قصده مف ذلؾ ا  دارة باحتراميا، ك عمييا إلزاـ اإل د المشرع مف النصال يقص األشكاؿكىذه 
مجرد تكجيييا كىي بصدد إصدار القرار باتباع مسمؾ معيف، مع ترؾ مطمق الحرية في مخالفتو، 

 .(3)بما ال يؤثر عمى فحكػ القرار

 

                                                           
ـ، مشار إليو عند د. شريف أحمد 18/19/1998ـ، بتاريخ 1997( لسنة 5يا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العم (1)

 .135بعمكشة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق، ص
اإلدارؼ . حيث أكردت أمثمة مف القضاء 113-113د. نبيمة عبد الحميـ كامل، الدعاكػ اإلدارية كالدستكرية، مرجع سابق، ص  (2)

إقفاؿ إرفاؽ مذكرة بياف المشركع بقرار نزع الممكية لممنفعة العامة ال يؤدؼ إلى  -1المصرؼ فيما يعتبر مف اإلجراءات غير الجكىرية. 
تحقيق الغاية مف عرض الكشكؼ االنتخابية في مقر العمدية يجعل عرضيا في أماكف أخرػ مف قبيل التشكيبلت  -1بطبلف القرار. 

 عداد درجات كفاية المكظفيف في شير معيف، ليس شكبل  جكىريا  ال يترتب البطبلت إغفالو.الثانكية، إ 
 .113د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو كقضاء مجمس الدكلة، مرجع سابق، ص (3)
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 اإلدارةالمقرر لمصمحة  األشكال -2

حتيا كإغفاؿ إجراء احتياطي أك جراء مقرر لمصمإك ألشكل  اإلدارةال يترتب البطبلف عمى مخالفة 
خراج الطالب الذؼ ضبط متمبسا  في حالة غش مف االمتحاف إكىك  اإلدارةتحفظي مقرر لمصمحة 

حالتو إلى مجمس التأديب أل ف اإلجراء ليس ضمانو مف الضمانات المقررة لمطالب، بل ىك كا 
 .(1)اإلدارةإجراء تحفظي لمصمحة 

 ألفراد فاعتبرىا جكىرية يترتب عمىت المقررة لصالح افرؽ بعض الفقياء بيف الشكمياكقد  
كالتي تعتبر ثانكية ال تؤدؼ  اإلدارةكالشكميات المقررة لصالح  اإلدارؼ،مخالفتيا بطبلف القرار 

تت بضمانات لصالح أف أف الشكميات ك مخالفتيا إلى البطبلف، غير أف ىذه التفرقة منتقده أل
ؼ إلى تحقيق الصالخ العاـ بجانب الصالح الخاص، كما أف فراد فإنيا في جميع األحكاؿ تيداأل

 .(2)دعكػ اإللغاء ىي دعكػ مكضكعية تستيدؼ مخاصمة القرار اإلدارية في ذاتو

 استحالة إتمام الشكل  -3

كانت بفعل الطبيعة كاف يتعذر عقد اجتماع أ اتماـ الشكل سكاء  في إذا كانت ىناؾ استحالة 
بب العكاصف كالفيضانات كالثمكج فيصدر القرار مباشرة مف لجنة لمتكصية في مكضكع عاجل بس

ة المختصة، أـ بتقصير مف صاحب الشأف كاف يدعى المحاؿ عمى المجمس التأديبي طالسم
 .(3)االت القكة القاىرةيتخمف عف الحضكر أك ألؼ حالة مف حك  ،لحضكر جمساتو

  

                                                           
. كمع ذلؾ أيضا  عدـ تدكيف محاضر لحنة شئكف العامميف في 511د. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)

 سجل خاص معد ليذا الغرض رغـ نص البلئحة التنفيذية لقانكف العامميف المدنييف بالدكلة عمى ذلؾ.
 383د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،  (2)
 .117ق، صد. عدناف عمر، القضاء اإلدارؼ "قضاء اإللغاء"، مرجع ساب (3)
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 المطمب الثالث

 عيب مخالفة القانون 

  تمييد وتقسيم:

ىك األثر المباشر الناتج عف القرار، فمحل قرار تعييف المكظف اإلدارؼ القرار إف محل 
ىك اشغالو لدرجة كظيفية كمحل قرار فصمو ىك انتياء رابطتو الكظيفية، كيشترط أف يككف محل 

سابقا  تندرج تحت المعنى اإلدارؼ كقد كانت الكثير مف غيب القرار  ،القرار مشركعا  كجائزا  قانكنيا  
)مخالفة القانكف( كلكنيا انفصمت، كأصبح عيب مخالفة القانكف يتمثل في  :سع لمصطمحالكا

 .(1)المكضكع الذؼ ينصب عميو القرار فقط

عمى كأكثرىا تطبيقا  في العمل، ألف اإلدارؼ يعتبر عيب المحل مف أىـ أكجو إلغاء القرار  
ة خارجية بعيدة عف محتكػ ىي رقاب ،فيما يتعمق باالختصاص كالشكلاإلدارؼ رقابة القضاء 

القرار المطعكف فيو، أما رقابة ما يتعمق بمخالفة القكاعد القانكنية فإنيا رقابة مكضكعية تستيدؼ 
 .(2)ألحكاـ القانكف اإلدارؼ مطابقة محل القرار 

 الفرع األكؿ: مفيكـ عيب مخالفة القانكف كشركطو

 قانكنية.لمقكاعد الاإلدارؼ الفرع الثاني: صكر مخالفة القرار 

 الفرع األول: مفيوم عيب مخالفة القانون وشروطو

المكضكعية لمقانكف، فيككف القرار الصادر  األحكاـيقصد بمخالفة القانكف الخركج عمى  
 .(3)معيار مف حيث مكضكعو كمضمكنو

 تعريف عيب محالفة القانون أوال : 

ار، كيتمثل أثر القرار ىك األثر الذؼ يترتب ىذا القر اإلدارؼ يعتبر المحل في القرار 
التنظيمي في إنشاء أك تعديل أك إلغاء مركز قانكني عاـ، أما أثر القرار الفردؼ فيتمثل إنشاء أك 

المحكمة اإلدارية العميا في تحديدىا لممحل بأنو"  تتعديل أك إلغاء مركز قانكني ذاتي، كذىب

                                                           
 .116د. محمكد خمف الجبكرؼ، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
 .158د. سميماف دمحم الطماكؼ، الكجيز في القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، مرجع سابق،  (2)
 .641د. محمكد دمحم حافع، القضاء اإلدارؼ في القانكف المصرؼ كالمقارف، مرجع سابق، ص (3)
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قانكني يترتب عميو يقكـ مباشرة  أثر إحداثالمركز القانكني التي تتجو إرادة مصدر القرار إلى 
 .(1)كفي الحاؿ، كىذا األثر ىك إنشاء قانكنية جديدة، أك تعديل في مركز ثانكؼ قائـ، أك إلغاؤه

بأنو األثر الذؼ يرتبو القرار في منطكقو مف تغيير في اإلدارؼ عرؼ المحل في القرار يك 
يا، كىذا األثر كما قد يحدث في المراكز المراكز القانكنية العامة أك الفردية أك إنشائيا أك تعديم

 . (2)التنظيمية يحدث في المراكز الفردية

 شروط محل القرار اإلداري : ثانيا

القانكنية الناشئة  ثارأف يككف محل، يتمثل باآل كأؼ تصرؼ قانكني البد  اإلدارؼ يعد القرار 
جائرا  مف اإلدارؼ رار كىما أف يككف الق ،عف القرار، كيشترط في محل القرار شرطاف أساسيف

 الناحية القانكنية، كأف يككف ممكنا .

 ممكنا  من الناحية الواقعيةاإلداري أن يكون محل القرار  -1

لمقاعدة األصكلية أف اإلنساف ال  أؼ أف يككف تنفيذه مف الناحية الكاقعية غير مستحيل إعماال  
في حالة ما إذا كاف ىذا المحل دارؼ اإلكتتمثل االستحالة القانكنية لمحل القرار  ،يكمف بمستحيل

 . (4)الستحالة تحقق أثره القانكني (3)ال يمكف ترتيبو مف الناحية القانكنية

، أؼ بمعنى أنو يتعيف أال يتعارض أف يخالف القانكف في محمواإلدارؼ ال يجكز لمقرار ك  
دارية بصفة عامة تقع في مع القانكف عمى اعتبار أف القرارات اإلاإلدارؼ ر الذؼ يحدثو القرار األث

لضركرة احتراـ  ا  اف دستكريا  أـ تشريعا  عاديا  إضافيأك مرتبة أدنى مف القانكف بمعناه الكاسع سكاء  

                                                           
 .149بد المنعـ خميفة، أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو كقضاء مجمس الدكلة، مرجع سابق، صد. عبد العزيز ع (1)
، كمثاؿ ذلؾ "مفيـك المحل في القرار اإلدارؼ، إذا أصدرت اإلدارة قرارا 354د. عمي عبد الفتاح دمحم، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،  (2)

مف المرتب لما اقترفو مف مخالفات، فمحل ىذا القرار ىك استقطاع جزء مف مرتب ىذا المكظف، فرديا بمجازاة أحمد العامميف بالخصـ 
 كىذا األثر ىك ما يخضع لرقابة القضاء.

"، القاعدة رقـ 31، سنة المكتب الفني "14/11/1985ؽ. ع، جمسة  31( لسنة 1194حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (3)
و "يشترط في الندب اف تككف الكظيفة المنتدب إلييا ليا مسمى كممكلة كمف ذات مستكػ الكظيفة التي . حكمت أن393(، ص55)

يشغميا العامل بصفة أصمية حتى ال يؤدؼ الندب إلى اإلضرار بو بشغمو ككظيفتو أقل مستكػ مف حيث التدرج الكظيفي كأثر ذلؾ اعتبار 
 عمى غير محل.قرار الندب إلى غير كظيفة محددة مخالفا لكركده 

. كمثاؿ ذلؾ "صدكر قرار تعييف شخص ثـ يتضح أف ىذا التعييف 355د. عمي عبد الفاتح دمحم، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
قد تـ عمى درجة مالية مشغكلة، فيذا القرار يككف معدكما ، حيث لـ يصادؼ محبل، النعداـ المركز القانكني الذؼ يمكف أف يرد عميو 

كفي ذلؾ تقكؿ المحكمة اإلدارية العميا أنو متى ثبت أف المدعي قد رقي إلى درجة غير مكجكد بالميزانية فإف ترقيتو تككف غير  التعييف،
 ممكنة قانكنا  النعداـ المحل.
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كالمبادغ العامة لمقانكف باعتبار اإلدارؼ لمقكاعد القانكنية غير المكتكبة مثل العرؼ اإلدارؼ القرار 
 .(1)أف القضاء قد استخمصيا مف ركح القانكف 

كتتمثل االستحالة القانكنية لمحل القرار اإلدارؼ في ككف ىنا المحل ال يمكف ترتيبو مف  
الناحية القانكنية مثل صدكر قرار بتعييف مكظف ثـ يتضح أف ىذا التعييف قد تـ عمى درجة مالية 
لة مشغكلة، أما االستحالة الكاقعية ىي صدكر قرار مف المستحيل تنفيذه مثل القرار الصادر بإزا

 منزؿ أيل لمسقكط كىك ساقط فعبل.

عف  اإلدارةىك "إفصاح اإلدارؼ قضت محكمة العدؿ العميا في مبادئيا عمى أف "القرار 
كذلؾ بقصد إحداث أك تعديل مركز  ،إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضي القكانيف كاألنظمة

 .(2)أك جائزا  قانكنا " قانكني معيف متي كاف ذلؾ ممكنا  

 جائزا  قانونيا  اإلداري يكون القرار  أن -2

يجب أف يككف ىذا المحل مف الجائز إحداثو كتحقيقو في ظل األكضاع القانكنية القائمة فإذا 
غير جائز قانكنا ، فيككف مف المستحيل تحقيقو كما لك تعارض أثر القرار اإلدارؼ كاف محل القرار 

لمبادغ القانكنية العامة، كمبدأ احتراـ الحريات مع القكاعد القانكنية السارية، أك مع مبدأ مف ا
العامة أك مبدأ المساكاة بيف المكاطنيف في الحقكؽ كالكاجبات العامة، فإف ذلؾ يعني أف محل 

 .(3)بعيب المحل جديرا  باإللغاء معيبا  اإلدارؼ القرار يستحيل تحقيقو قانكنا ، بالتالي يصبر القرار 

خالفة القانكف ليست مقصكرة عمى مخالفة قكاعد القانكف كذىب القضاء الفرنسي إلى أف م
غ القانكني العامة إذ تعتبر مخالفة القكاعد العرفية، ككذلؾ مخالفة المباد المكتكبة، بل تشمل أيضا  

 .(4)مف القانكف، عمى الرغـ عدـ النص عمييا صراحة جزءا  

في كظيفتو  ا  مكتسب ا  ظف حقكقضت محكمة العدؿ العميا في مبادئيا عمى أنو "ما داـ أف لممك 
كمركز قانكني يحميو القانكف فبل يجكز تغييره أك التأثير فيو دكف سبب أك مسكغ قانكني بقبكؿ 

لغاء القرار المطعكف فيو لمخالفة أحكاـ القانكف   .(5)الدعكػ كا 

                                                           
 .131د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أسباب قبكؿ دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
 ـ، غير منشكر.11/11/1113ـ، بتاريخ 1999( لسنة 61ؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العد (2)
 .613-611د. عبد الغني بسيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
 .646د. محمكد دمحم حافع، القضاء اإلدارؼ في القانكف المصرؼ المقارف، مرجع سابق، ص (4)
 ـ، غير منشكر.31/11/1997ـ، بتاريخ 1996( لسنة 4العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) قرار محكمة (5)
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سع ألنيا أك  ،راء الفقياء الذؼ انتقدكا تسميتو بعيب مخالفة القانكف آأتفق مع  :وخالصة القول
كىذا العيب يتضمف جميع صكر المخالفة لقانكف، كيندرج تحتيا كافة العيكب التي تصيب  ،شملأك 

ألنيا تككف مخالفة لمقكاعد القانكنية، كما أف ىذا السبب يقتصر عمى حالة مخالفة  ،اإلدارؼ القرار 
 .(1)عامة القكاعد المنصكص عمييا في القكانيف التي يصدرىا البرلماف، مع أنو يشمل أؼ قاعدة

 لمقواعد القانونية.اإلداري الفرع الثاني: صور مخالفة القرار 

تتخذ مخالفة القكاعد القانكنية ثبلث صكر أساسية، متمثمة في المخالفة المباشرة لمقاعدة 
 القانكنية )مخالفة الدستكر أـ القكانيف أـ األنظمة(، الخطأ في التفسير، كأخير الخطأ في التطبيق.

 .الفة المباشرة لمقاعدة القانكنية )مخالفة الدستكر أـ القكانيف أـ األنظمة(المخأكال : 

 .: الخطأ في تفسير القاعدة القانكنيةثانيا  

 .: الخطأ في تطبيق القاعدة القانكنيةثالثا  

 )مخالفة الدستور أم القوانين أم األنظمة( :المخالفة المباشرة لمقاعدة القانونيةأوال : 

قراراىا يككف في ىذه  فإف ،القاعدة القانكنية كتتصرؼ عمى خبلفيا إلدارةاعندما تتجاىل  
الحالة مشكبا  بعيب مخالفة القانكف، كتجاىل القاعدة القانكنية قد يأتي عمى سبيل العمد، كأف يعيف 

كىك يعرؼ أنو ينقصو أحد الشركط الكاجب تكافرىا فيو قانكنا ، أك أف  ،مكظفا  اإلدارؼ الرئيس 
منح أحد األفراد ترخيصا  رغـ استيفائو لمشركط المقررة لمنحو، كقد تككف مخالفة  دارةاإلترفض 

 .(2)القانكف نتيجة عدـ عمـ مف أصدر القرار بكجكد القاعدة القانكنية

المباشرة لمقاعدة القانكنية قد تككف إيجابية، عندنا تصدر قرارا  في مكضكع  اإلدارةكمخالفة  
جب قاعدة قانكنية ذات قيمة أعمى، حيث بعد ذلؾ بمثابة خركج عمة مبدأ ممنكع عمييا اقتحامو بمك 

، كيستكؼ في ذلؾ أف تككف القاعدة ل ىذا التصرؼ باطبل  ثتدرج القاعدة القانكنية، كيككف م
، أك الئحة، أك (3)عادؼ القانكنية التي خالفتيا كردت في صكرة مكتكبة كنص دستكرؼ أك قانكف 

 .(1)حد مبادغ القانكف العامةأأك اإلدارؼ كانت غير مكتكبة كالعرؼ 

                                                           
 .641د. محمكد دمحم حافع، القضاء اإلدارؼ في القانكف المصرؼ كالمقارف، مرجع سابق، ص (1)
 .331د. عمر دمحم الشكبكي، القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص (2)
قضت محكمة ـ، غير منشكر. 11/14/1113ـ، بتاريخ 1111( لسنة 119ر محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرا (3)

ل العدؿ العميا في مبادئيا "عجز ممثل المستدعى ضده اإلدارة العامة لمتنظيـ كاإلدارة التابعة لجياز الشرطة الفمسطينية عف تقديـ الدلي
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كقد تككف مخالفة سمبية لمقاعدة القانكني مثل حالة امتناع اإلدارة عف تطبيق القاعدة  
القانكنية أك رفضيا تنفيذ ما تكجبو عمييا مف التزامات، كيككف ذلؾ عندما يمـز القانكف اإلدارة 

خذت اإلدارة مكقفا  سمبيا  اتجاه ىذا األمر فإنيا بالقياـ بعمل معيف أك اجراء تصرؼ محدد، فإذا ات
 تككف قد خالفت القانكف كيككف قراراىا معيبا  كقاببل  لئللغاء.

 : الخطأ في تفسير القاعدة القانونيةثانيا  

القانكف بشكل صريح أ مباشر أؼ ال تتجاىل كجكد اإلدارؼ في ىذه الحالة ال تنتيؾ  
يختمف عف  كجكدىا كتحاكؿ تطبيقيا، كلكف تضيف عمييا مدلكال  القادة القانكنية، كانما تعترؼ ب

كتفسير يتمسؾ بو مف  ،اإلدارةالمعني المقصكد منيا، فيناؾ تفسير لمقاعدة القانكنية تتمسؾ بو 
 .(2)يطعف في القرار اإلدارؼ 

كأف  ،المحافظات الجنكبية كقضت محكمة العدؿ العميا، في تقديـ تظمـ أماـ المحكمة في  
)حسب مقتضى الحاؿ( الكاردة في  :أف" تفسير المحكمة لعبارةالمحافظات الشمالية تدعى مف المس

قانكف تشكيل المحاكـ يعني أنو في حالة تكفر ظركؼ تحكؿ دكف تمكيف المستدعى التظمـ أماـ 
يا محكمة العدؿ العميا في راـ هللا، فيجكز لو أف يمجأ إلى ىذه المحكمة في مقرىا بغزة التي ينعقد ل

 .(3)االختصاص بحكـ ظرؼ االحتبلؿ"

 : الخطأ في تطبيق القاعدة القانونيةثالثا  

لـ تتجاىل القاعدة القانكنية كما في الحالة األكلى، كلـ تخطى في  اإلدارةالفرض ىنا أف 
خطأت في تطبيقيا عمى الكقائع المادية أك القانكنية لتي يقكـ عمييا أالتفسير كما في الثانية، كانما 

إذ يجب عمييا أف تطبق القاعدة القانكنية عمى ما جعمت لو مف كقائع مادية أـ  اإلدارؼ،قرار ال

                                                                                                                                                                       
ـ 1963ـ اتباعيا مف المستدعى قبل صدكر قرار فصمو مف الخدمة كانت طبقا  ألحكاـ قانكف الشرطة لسنة التي ت اإلجراءاتعمى أف 

مف حيث أف عقكبة الفصل مف الخدمة يتكجب فرضيا مف المجمس التأديبي المختص بعد إحالة المتيـ )المستدعى( لممحاكمة أمامو 
 .لقيامو عمى غير سند مف القانكف مما يتعيف إلغاؤه كثبكت إدانتو يجعل مف قرار فصل المستدعى في غير محمو

 .435د عمي سالـ صادؽ، دعكػ اإللغاء في القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (1)
 . 111د. دمحم عبد الحميد أبك زيد، القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص (2)
.مشار إليو عند د. عبد الناصر أبك 13/16/1111، بتاريخ 1111( لسنة 81رية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدا (3)

 ـ.13/11/1119ـ، بتاريخ 1118( لسنة 134. كقرارىا رقـ )431سميدانة، مستقبل القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، 
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 نيا إذا أخطأت في ىذا التطبيق، اعتبر خطؤىا مخالفة لمقانكف كأف تطبق مثبل  إقانكنية، بحيث 
 .(1)القاعدة القانكنية عمى حالة غير الحالة التي قصد المشرع تطبيقو عمييا

بتطبيق أحكاـ قاعدة قانكنية في غير محميا فقد قضت  اإلدارةة التي تقـك بيا تتعمق بالحال
محكمة العدؿ العميا "ال يممؾ مجمس الكزراء صبلحية إحالة المكظف عمى التقاعد قبل أف يكمل 

 .(2)خمسة عشر سنة خدمة مقبكلة لمتقاعد

القرار دكف  كيتخذ الخطأ في تطبيق القانكف صكرتيف: األكلى تتمثل في حالة صدكر
جزاء  تأديبيا  بمعاقبة أحد اإلدارؼ اؿ ذلؾ أف يصدر الرئيس ، كمث(3)االستناد إلى كقائع مادية تؤيده

المكظفيف دكف أف يرتكب خطأ يجيز ذلؾ الجزاء، أما الثانية فتتمثل في حالة عدـ تبرير الكقائع 
تستكؼ الشركط القانكني البلزمة كىنا تكجد كقائع معينة إال أنيا ال تكفي أك لـ  اإلدارؼ،لمقرار 

 .(4)التخاذ ىذا القرار

كاف في القاعدة القانكنية أ لمقكاعد القانكنية، سكاء   اإلدارةأف مخالفة  :وخالصة القول
 المباشرة، أـ في التفسير أـ التطبيق، فإنيا ينتج عنيا بطبلف القرارات.

  

                                                           
لقرارات اإلدارية كمبدأ المشركعية، المنظمة العربية لمتنمية د. رمضاف دمحم بطيخ، أكجو إلغاء القرار اإلدارؼ، مؤتمر القضاء اإلدارؼ، ا (1)

 .445ـ، ص1115اإلدارية، السعكدية، 
 .131د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ، قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص (2)
منشكر. كقضت أنو  ـ، غير1616/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 114قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)

( المتعمق بمكضكع ىذا الطعف يتبيف أنو جاء خاليا  مف أؼ دليل 1"باستعراض ما جاء في الممف المقدـ مف المستدعى ضده مبرز )ف/
يتثبت التمة بحق المستدعية كعميو فإف ما أكرده المجمس التأديبي بخصكص ثبكت قياـ المستدعية بالتصديق عمى ككاالت دكف أف 

يس لو أصل في ممف التحقيق كعميو كبما أف القرار الطعيف صدر بناء  عمى تكصية المجمس التأديبي فإنو مشكبا  بعيب عدـ تنظميا ل
 صحة السبب كعميو قضت بإلغاء القرار اإلدارؼ.

 .119د. مازف ابراىيـ نكر الديف، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
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 المطمب الرابع

 االنحراف في استعمال السمطةعيب 

بيدؼ يجب أف دائما   اإلدارةتحقيق المصمحة العامة، فيدؼ  اإلدارةأف تستيدؼ  صلاأل 
ال عد القرار معيبا ، فإذا استيدؼ القرار لتحقيق مصمحة خاصة أك  تحقيق المصمحة العامة، كا 

، فيعد باطبل  لبلنحراؼ بالسمطة، ككذلؾ األمر إذا استيدؼ القرار أصدر بدافع االنتقاـ مثبل  
كلكف ليست المصمحة التي حددىا المشرع، مثل صدكر قرار ضبط إدارؼ  ،امةالمصمحة الع

 .(1)لتحقيق أىداؼ مالية لئلدارة

كسنبيف اإلدارؼ استعماؿ السمطة كأحد أسباب إلغاء القرار  إساءة سندرس في عيب  
 ،السمطة إساءة إثبات عيب  ا ،استعماؿ السمطة، كأخير  إساءة مفيكمو كخصائصو، ثـ صكر 

 فركع ةفي ثبلث كذلؾ

 .االنحراؼ في استعماؿ السمطة.عيب الفرع األكؿ: ماىية 

 االنحراؼ في استعماؿ السمطة.عيب الفرع الثاني: صكر 

 .االنحراؼ في استعماؿ السمطة.عيب الفرع الثالث: اثبات 

 االنحراف في استعمال السمطة.عيب  ماىيةالفرع األول: 

 إساءة السمطة نتناكؿ بالتعريف ماذا يقصد ب استعماؿ إساءة لمحديث عف مفيكـ عيب  
 السمطة أك االنحراؼ كنتحدث في خصائصو التي تتميز عف سائر أسباب إلغاء القرار اإلدارؼ.

 االنحراف في استعمال السمطة.عيب تعريف أوال : 

استعماؿ السمطة أك االنحراؼ بيا ىما مف العيكب القصدية في السمكؾ اساءة  عيبإف  
 إساءة استعماؿ السمطة أك االنحراؼ بيا في  إساءة قصد  اإلدارةقكاميا أف يككف لدػ  اإلدارؼ،

ف أأك التعكيض عنو يجب أف يشكب الغاية منو ذاتيا، باإلدارؼ السمطة الذؼ يبرر إلغاء القرار 
د تنكبت كجو المصمحة العامة التي يجب أف تككف غاية القرار أك تككف قد  اإلدارةتككف جية 

                                                           
 .517دارؼ، مرجع سابق، صد. أنكر أحمد رسبلف، كسيط القضاء اإل (1)
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القرار بباعث ال يمت لممصمحة، كعمى ىذا األساس فإف ىذا العيب يجب إقامة الدليل أصدرت 
 .(1)عميو ألنو ال يفترض، كلـ يقـ ىذا الدليل

 عيب االنحراف بالسمطة عيب احتياطي -1

ذا كاف القرار إيتميز بأنو ذك طبيعة احتياطية فبل يمجأ إليو القضاء لبحث ىذا العيب إال 
إلغاء القرار ألحد العيكب المكضكعية، اإلدارؼ ع جكانيو، كيفضل القضاء مف جمي الطعيف سميما  

كمرد ذلؾ التفضيل القضائي  ،كعيب االختصاص أك الشكل أك مخالفة القانكف أك عيب السبب
ثبات االنحراؼ باعتباره عيبا  ذا طبيعة شخصية يتعمق إثبات ىذه العيكب بالمقارنة مع إىك سيكلة 

 .(2)بطبيعة مصدر القرار

تو كاالستناد إليو في ثار إال يمجأ إلى  ا  احتياطي ا  يعتبر عيب التعسف في استعماؿ السمطة عيبك 
الطعف باإللغاء إال في حالة كجكد عيب مف العيكب األخرػ أك في حالة فشميا في تدعيـ الطعف 

 إساءة ف تطكر عيب مخالفة القانكف أدػ إلى أف القاضي في حاالت كثير يدخل عيب إبل 
 .(3)كيمغي كجكدة كعيب مستقل قائـ بذاتو ،استعماؿ السمطة فيو

 عيب االنحراف بالسمطة عيب قصدي -2

 المشكب بو، إذ يككف اإلدارؼ القرار  إلغاءيجب كأنو السمطة، عيب قصدؼ،  إساءة عيب  إف
المصمحة العامة أك أنو يخالف قاعدة تخصيص  القرار عمى عمـ بخركج قراره عفمصدر 
 .(4)الحرة إلى ارتكاب المخالفة اإلدارةجو نية رجل تتك  ،األىداؼ

كعيب االنحراؼ بالسمطة مف العيكب القصدية، ألنو يتصل بنية كقصد مصدر القرار 
اإلدارؼ، كليس بالنتائج التي تترتب عميو، أؼ أنو يتكجب تكافر النية كالقصد لدػ جية اإلدارة 

 لقياـ ىذا العيب.

سطينية في إحدػ أحكاميا بأنو "ال نجد في القرارات كقضت محكمة العدؿ العميا الفم 
المطعكف فييا بمكجب ىذا االستدعاء ما يدعك إلى القكؿ بأنيا صدرت لتحقيق غاية غير متصمة 
بالصالح العاـ كالصحة العامة، أك أنيا خرجت عف قاعدة تخصيص األىداؼ كتعمد مخالفة 

                                                           
 .161-161د. نبيمة عبد الحميـ كامل، الدعاكػ اإلدارية كالدستكرية، مرجع سابق، ص (1)
 .831-819د. عمي خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)
 .494د. جكرجي شفيق سارؼ، قكاعد كاحاكـ القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
 411-399الفتاح دمحم، الكجيز في القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، صد. عمي عبد  (4)
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حافز كعامل شخصي كيقصد االنتقاـ كاساءة  القانكف أك التظاىر باحترامو، أك أنيا مبنية عمى
  .(1)استعماؿ السمطة

اإلدارؼ استعماؿ السمطة أك االنحراؼ بيا مف العيكب القصدية في السمكؾ  إساءة عيب 
استعماؿ السمطة، كيجب أف يشكب الغاية مف القرار  إساءة قصد اإلدارؼ قكاميا أف يككف لدػ 

لمصمحة العامة التي يجب أف يتقياىا القرار أك أف تككف قد تنكبت كجو ا اإلدارةبأف تككف جية 
في مسمكيا تكقف أنيا تقق  اإلدارةأصدرت القرار بباعث ال يمت لتمؾ المصمحة إذا كانت جية 

 .(2)صالح العمل فبل يككف مسمكيا معيبا  

 عيب االنحراف يتعمق بالسمطة التقديرية لإلدارة -3

، لسمطتيا التقديرية، كتفصيل ذلؾ أف اإلدارةسة ال يظير عيب االنحراؼ إال بمناسبة ممار 
لمشركط كفي الحدكد التي رسميا المشرع، كاف قراراىا  إذ تمارس اختصاصا  مقيدا ، كفقا   اإلدارة

 اإلدارة، كفي ذلؾ قرينة قاطعة عمى أف قياـ غفل سكػ االلتزاـ بأحكاـ القانكف صحيحا ، ألنيا لـ ت
ا  دقيقا ، يترتب عميو أف تحقق األىداؼ اإلدارية فبل يتصكر أف يككف بتنفيذ الكاجبات القانكنية تنفيذ

 .(3)القرار اإلدارؼ 

كقضت محكمة العدؿ العميا بأنو "عندما تككف سمطة اإلدارة مقيدة كطبقت القانكف تطبيقا  
ة سميما ، فطالما أف القرار الطعيف يتفق كأحكاـ القانكف فإنو يككف سميما  كال يرد عميو سبب اساء

استعماؿ السمطة، كتأسيسا  عمى ذلؾ فإف سبب اساءة استعماؿ السمطة ال يرد عمى القرار 
 .(4)الطعيف

 تعمق عيب االنحراف بركن الغاية في القرار اإلداري  -4

دؼ النيائي الذؼ يستيدؼ مصدر القرار تحقيقو مف إصدار ىي الياإلدارؼ ار ر الغاية مف الق
ي في القرار، كعميو االنحراؼ بالسمطة يتعمق بعنصر قراره، كىي بذلؾ تمثل الجانب الشخص

                                                           
ـ، مجمة العدالة كالقانكف، المركز 19/11/1114ـ، بتاريخ 1111( لسنة 19قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)

 .137ـ، ص1115الفمسطيني ال استقبلؿ المحاماة كالقضاء، مساكاة، العدد الثاني، 
 "، الجزء األكؿ35ـ، سنة المكتب الفني "16/15/1991ؽ. ع، جمسة  31( لسنة 797حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (2)

 .1788(، ص171القاعدة رقـ )
 .166-165د. نبيمة عبد الحميـ كامل، الدعاكػ اإلدارية كالدستكرية، مرجع سابق، ص (3)
 ـ، غير منشكر.18/11/1116ـ، بتاريخ 1115( لسنة 44ـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، را (4)
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عف غاية تحقيق المصمحة العامة، أك عف الغاية  اإلدارةالغاية في القرار، فيك يتحقق إذا انحرفت 
 .(1)المعينة بالذات بنص القانكف، فيذا العيب ىك إذف تعبير عف االنحراؼ عف غاية القرار

 نظام العامعدم تعمق عيب االنحراف بالسمطة في ال -5

استعماؿ السمطة ال يتعمق بالنظاـ العاـ شأنو في ذلؾ شأف سائر عيكب عدـ  إساءة إف عيب 
المشركعية األخرػ، باستثناء عيب االختصاص، فبل يستطيع القاضي التعرض لو مباشرة، دكف 

ذا كاف أغمب الفقو يذىبكف لذلؾ، إال أف البعض قد رأؼ العكس "ثمة ما يمنع  الدفع بو أمامو، كا 
، كظيرت (2)أف يثير القاضي مسألة االنحراؼ بالسمطة مف تمقاء نفسو إذا ما تحقق مف كجكده

 .(3)أمامو دالئل جدية تشير إليو بشأف نزاع مطركح

في فرنسا عمى أنو ال يجكز التعرض لعيب االنحراؼ مف قبل اإلدارؼ استقر القضاء كقد 
ال يتعمق بالنظاـ العاـ، شأنو في ذلؾ شأف باقي  نظرا  ألنو ،القاضي إذا لـ يثيره أحد الخصكـ

 .(4)العيكب األخرػ باستثناء عيب عدـ االختصاص

 االنحراف في استعمال السمطة.عيب الفرع الثاني: صور 

مف القرار  األساسيأف تراعى اليدؼ  ال بد  اإلدارؼ عند إصدار القرار  اإلدارةاألصل أف  
اإلدارؼ مصمحة العامة، فإذا تبيف خبلؼ ذلؾ كاف القرار ال ؼ اإلدار القرار يستيدؼ فبلبد أف 

في استعماؿ  أساسييفبعيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة، كسنبيف في ىذا الفرع صكرتيف  ا  مشكب
تتمثل األكلى في مجانبة المصمحة العامة، كالثاني مجانبة قاعدة تخصيص قاعدة  ،السطمة

 األىداؼ.

 مجانبة المصمحة العامةأوال : 

ىناؾ قاعدة عاـ ال استثناء عمييا ىي أف كل القرارات اإلدارية بغير استثناء يحب أف  
ؼ تأكيد مف المشرع فيما يضعو مف ألتستيدؼ المصمحة العامة، كىذه القاعدة ليست في حاجة 

                                                           
 .195د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو كقضاء مجمس الدكلة، مرجع سابق، ص (1)
الكصكؿ إليو ألنو يتعمق بذات مصدر القرار كنكاياه، يمكف القكؿ أف عيب االنحراؼ أك التعسف في استعماؿ السمطة  صعبا   (2)

كيصعب تحديد نية مصد القرار، كىذا األمر يجعل اثباتو صعب، كىذا االمر يجعل األمر صعب أماـ القاضي لمتصدؼ لو مف تمقاء 
 نفسو، كال يمكف إثارتو مف قبل القاضي إال إذا دفع بو صاحب المصمحة .

 .314الكجيز في القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، صد. عمي عبد الفتاح دمحم،  (3)
 .556، ص1115د. دمحم سميماف شبير، القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، دار النيضة العربية، القاىرة،  (4)
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في القانكف  تضعو مف لكائح ألنيا قاعدة بدييةقكانيف، أك مف السمطات اإلدارية المشرعة فيما 
 . (1)اإلدارؼ 

ف صكر االنحراؼ، كىي خطيرة أل أخطركتعتبر حالة مجانبة المصمحة العامة مف 
. كنبيف (2)يستغل سمطتو التقديرية لتحقيق أىداؼ ال تتعمق بالصالح العاـ اإلدارةمقصكد أف رجل 

حاالت مجانبة المصمحة العامة كالمتعمقة في ثبلث حاالت أكليا استعماؿ السمطة لتحقيق مصمحة 
 خرىا استخداـ السمطة لغرض سياسي.آثـ مباشرة السمطة بقصد االنتقاـ، ك  خاصة،

 استعمال السمطة لتحقيق مصمحة خاصة -1

قراره بقصد نفع شخصي لو أك لغيره، كمف أمثمة القرارات التي صدرت  اإلدارةقد يصدر رجل 
و "إذا أن المصرية اإلدارؼ لتحقيق نفع شخصي لغير مصدر القرار ما قضت بو محكمة القضاء 

كاف مف بيف ظركؼ كمبلبسات صدكر قرار نقل المدعي أنو لـ ييدؼ إلى تحقيق مصمحة عامة 
نما قصد بو إفادة شخص معيف بذاتو ىك الخصـ الثالث الذؼ حل محل المدعى في كظيفتو، ا  ك 

استعماؿ السمطة جديرا   إساءة بعيب  ا  كذلؾ بغية ترقيتو إلى الدرجة األكلى، فيككف القرار مشكب
 .(3)باإللغاء

يشارؾ رئيس البمدية مع المجنة  أالكقضت محكمة العدؿ العميا أف "مبادغ العدالة تتطمب 
ككاف عميو اف يتنحى عف االشتراؾ في  ،المحمية في إصدار الرخصة مكضكع القرار المطعكف فيو

صة حد أقاربو، كبما أف إصدار الرخعطاء القرار بالرخصة باعتباره صاحب مصمحة كألإ جمسة 
مكقعة مف رئيس البمدية فيو تحقق مصمحة خاصة كمنفعة شخصية، كمصمحة تعكد لمغير بصفتو 

 .(4)أحد المستفيديف لمعقار

 

 

                                                           
 361د. عمر دمحم الشكبكي، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
 .461د. سميماف دمحم الطماكؼ، الكجيد في القضاء اإلدارؼ، ص (2)
كمف أمثمة القرارات ألغيت لصدكرىا بقصد تحقيق نفع . 411-399د. ماجد راغب الحمك، القصاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)

شخصي لرجل اإلدارة القرار الصادر عف أحد العمد في فرنسا بتحريـ الرقص في المراقص العامة خبلؿ فترات معينة بحجة أف الرقص 
الدكلة أف العمدة أصدر ىذا القرار في كاقع األمر ليس لحماية الشباب كتحقيق المصمحة  يصرؼ الشباب عف العمل، ثـ اتضح لمجمس

 ا.نما لحماية المقيى الذؼ كاف يممكو مف منافسة ىذا المراقص التي تجذب الشباب إلييا  العامة كما يدعى ك 
 ـ، غير منشكر.13/11/1119تاريخ ـ، ب1118( لسنة 111قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)
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 مباشرة السمطة بقصد االنتقام  -2

 التشفي مف الغير كعمى األخص خصكمويستيدؼ مصدر القرار في ىذه الحالة االنتقاـ ك 
صكر االنحراؼ في استعماؿ مف أسكء ه صكرة رضيو السياسييف كاإلدارييف، كتعتبر ىذاكمع

، إذا يستخدـ المكظف العاـ امتيازات السمطة العامة كالصبلحيات القانكنية أداة ككسيمة (1)السمطة
لتصفية الحسابات مع الغير، فقد منح المكظف تمؾ الصبلحيات لتحقيق الصالح العاـ كالخير 

 .(2)المشترؾ كليس لمعاكنتو عمى قير خصكمة كمعارضيو

 استخدام السمطة لغرض سياسي أو حزبي -3

بأؼ اتجاه  تعمقالبد أف تيدؼ لتحقيق الصالح العاـ المجرد، دكف  اإلدارةفيما يتعمق بقرارات 
عف تمؾ القاعدة كابتغى بقراره التعبير عف كجيتو  اإلدارة، فإذا حاد رجل دؼائأك عقسياسي 

عف إطار المشركعية، كأصبح مكصكما السياسة أك التنكيل بخصكمة السياسييف خرج قراره 
أف يحابي حزبو عمى  اإلدارةيسعى رجل  طة كيستكجب اإللغاء، فاألصل أالباالنحراؼ بالسم

 .(3)حساب أخر

بقصد تحقيق ىدؼ أك غرض سياسي أك حزبي، فإنو يككف غير اإلدارؼ إذا صدر القرار 
د قضى مجمس الدكلة الفرنسي بكجكد باإللغاء، فق استعماؿ السمطة، جديرا   إساءة مشركع كمشكبا ب

 .(4)العميا إلى نيابتو االنتخابية التي يمارسيا اإلدارةانحراؼ في السمطة مف جانب 

 : مجانبة قاعدة تخصيص قاعدة األىدافثانيا  

المصمحة  اإلدارةال يكفي في الحاالت التي يحدد فييا المشرع أىدؼ معينة أف تستيدؼ 
تقيد باألىداؼ كالغايات التي حددىا المشرع عمبل بقاعدة تخصيص بل يحب اف ت ،العامة عمكما  

ال كاف قرارىا مشكبا باالنحراؼ في استعماؿ السمطة، كما ىك الشأف في القرارات  األىداؼ، كا 

                                                           
ـ،، غير منشكر. قضت في 15/11/1111ـ، بتاريخ 1118( لسنة 161قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)

جانب مبدأ قرار إدارؼ أنو مشكب بعيب اساءة استعماؿ السمطة، الف القرار قد صدر بقصد االنتقاـ أك بقصد المحاباة أك لتحقيق غرض 
 تخصيص األىداؼ كالغايات التي مف اجل تحقيقيا أناط المشرع بمصدر القرار صبلحيات إصداره.

 . 841د. عمي خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)
 .333-331مرجع سابق، صد. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو كقضاء مجمس الدكلة،  (3)
 .665د. عبد الغني بسيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
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كالتي تستيدؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ، كالصحة العامة، اإلدارؼ المتخذة في نطاؽ الضبط 
 .(1)امة دكف غيرىا مف أىداؼ المصمحة العامةكالسكينة العامة كاآلداب الع

أف يسعى لتحقيق  اإلدارةأنو "عمى رجل  عمى كىذا ما أكدت عميو محكمة العدؿ العميا 
ذا اتخذ رجل  قراره المطعكف  اإلدارةالغرض المحدد الختصاص في حدكد فكرة المصمحة العامة، كا 

خبر سبلمة المرفق المكضكع تحت فيو مدفكعا  بأغراض تيدؼ إلى حماية المصمحة العامة ك 
 .(2)"إشرافو كاف قراراه متفقا  كقاعدة تخصيص األىداؼ باستعماؿ السمطة

منيا  صكربدراسة ثبلث  اكتفيتكحاالت مخالفة قاعدة تخصيص األىداؼ متعددة، 
غراض مالية، كثانييا االنحراؼ باستخداـ سمطة ألكىي: االنحراؼ في استعماؿ السمطة لتحقيق 

 استعماؿ سمطة االستيبلء. إساءة خرىا آمكظفيف، ك نقل ال

 لتحقيق مصالح ماليةاإلداري استخدام وسائل الضبط   -1

مف أجل تحقيق األمف العاـ كالسكينة العامة اإلدارؼ سمطات الضبط  اإلدارةلت خك  
الستخداـ ىذه السمطات لتحقيق أىداؼ أخرػ، كاف قراراىا  اإلدارةكالصحة العامة، فإذا لجأت 

طبل لخركجو عمى قاعدة تخصيص األىداؼ، حتى لك كانت تستيدؼ مصمحة عامة كما لك با
 .(3)كانت تيدؼ مثبل  ، لتحقيق مصالح مالية لمدكلة

المطعكف فيو إذا كاف اإلدارؼ كتطبيقا لذلؾ ذىبت محكمة العدؿ العميا إلى إلغاء القرار  
حيث قضت المحكمة في ىذا  ارؼ،اإلدصادرا  لتحقيق أىداؼ مالية بعيدا  عف أىداؼ الضبط 

بتغريـ المستدعى قيمة اإلدارؼ نو لما كاف الثابت أف القرار الصدار مف الحاكـ إالشأف "كحيث 
لقانكف إخبلال  بشرط الكفالة قد صدر بدكف أؼ قرار بإدانة المكفكؿ بارتكاب جـر يعتبر بحكـ ا

 .(4)و كرد المبالغ التي دفعت تنفيذا  لو"التعيد إلغائ

 

 

                                                           
 141د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ "قضاء اإللغاء"، مرجع سابق، ص (1)
 نشكر.ـ، غير م19/19/1119ـ، بتاريخ 1115( لسنة 118قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكة اإلدارية رقـ ) (2)
 173د. نبيمة عبد الحميـ كامل، الدعاكػ اإلدارية كالدستكرية، مرجع سابق، ص (3)
ـ، مشار إليو عند أ. حسف خالد 16/11/1961ـ، بتاريخ 1959( لسنة 6قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)

 .68، ص1114، جامعة األزىر، رسالة ماجستير، غزة، الفميت، االنحراؼ في استعمبل السمطة كأثره عمى القرار اإلدارؼ 
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 االنحراف باستخدام سمطة نقل الموظفين -2

تممؾ جية اإلدارة سمطتيا في ننقل مكظفييا بيدؼ تحقيق مصمحة العمل كحسف سير 
، كلكف ليس ليا أف تصدر قرار النقل (1)المصمحة العامة المرافق العامة كبالتالي تحقق

بيدؼ معاقبة المكظف تأديبيا  نتيجة ارتكابو خطأ تأديبيا ، كبذلؾ بغية تجنب المجكء إلى 
 اإلدارةالتأديبية التي قد تككف معقدة كطكيمة، ففي مثل ىذه الحالة يككف قرار  جراءاتاإل

استعماؿ السمطة  إساءة  بالنقل منطكيا  عف عقكبة تأديبية مقنعة، كيعد مشكبا  بعيب
 .(2)كيستكجب اإللغاء

 استعمال سمطة االستيالء. إساءة  -3

االستيبلء  إجراءاتإلى  اإلدارةمف أمثمة مخالفة قاعدة تخصيص األىداؼ أيضا  أف تمجأ  
نزع  إجراءاتالممكية، كذلؾ تكخيا  لمسيكلة كتفاديا التباع  ؤقت بقصد االستيبلء الدائـ أك نزعالم

ايضا استخداـ االستيبلء عمى  يجكزكتعقيد، فإنو ال  ممنفعة العامة ما تتسـ بو مف بطءلالممكية 
 .(3)العقارات لخدمة مرفق التعمية ككسيمة إلخفاء خطيئتيا

 االنحراف في استعمال السمطة.عيب ثبات إالفرع الثالث: 

ما ىك ثبات عيب انحراؼ السمطة تقع عمى مسئكلية الطاعف كإالقاعدة العامة أف عبء 
استعماؿ السمطة بتعمق بنكايا كمقاصد  إساءة ، كلككف عيب حاؿ بالنسبة لبقية العيكب األخرػ ال

لغاء األخرػ، كنتيجة لذلؾ فإف أكجو اإل ثباتو عمى خبلؼإمصدر القرار كنفسيتو، مما يصعب 
كانت استعماؿ السمطة يمكف اف يعتبر كسيمة احتياطية ال يمجأ إلييا القضاء إذا  إساءة عيب 

 .(4)ىناؾ أكجو إلغاء أخرػ 

                                                           
ـ كتعديبلتو، "يجكز نقل المكظف أك ندبو أك اعارتو داخل 1994( لسنة 4( مف قانكف الخدمة المدنية رقـ )59-57انظر المكاد  ) (1)

" مع  58صت في المادة فمسطيف أك خارجيا بطمب خطي مف المكظف بعد مكافقة الجيات المختصة أك بناء  عمى مصمحة العمل، كن
مراعاة ما نصت عميو أحكاـ المكاد األخرػ مف ىذا القانكف ال يجكز نقل المكظف مف كظيفتو إلى كظيفة أخر أقل منيا درجة إال بناء  

ى دائرة عمى مكافقو الخطية عمى أال يؤثر النقل عمى أقدميتو في الدرجة أك حقو في الترقية أؼ يجكز نقل المكظف مف دائرة حككمية إل
 أخرػ بناء  عمى طمبو كمكافقة الدائرتيف.

، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،  (2)  175-174د. منصكر إبراىيـ العتـك
. د. نبيمة عبد الحميـ كامل، الدعاكػ اإلدارية كالدستكرية، مرجع 417د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)

 .176سابق، ص
 .133القيسي، القضاء اإلدارؼ كقضاء المظالـ، مرجع سابق، صد. إعاد عمى  (4)
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ثبات ىذا إقسميف نتحدث في األكؿ عف عبء إلى عمى ما سبق نقسـ ىذا الفرع بناء  ك  
 ثبات التعسف في استعماؿ السمطة.إعيب التعسف في استعماؿ السمطة، كالثاني أىـ قرائف 

 االنحراف في استعمال السمطة.عبء اثبات ىذا عيب أوال : 

 اإلدارةكىذه تكجد في نية  اإلدارؼ،السمطة بعنصر الغاية في القرار  إساءة يتعمق عيب 
ثباتو، ألنو ال يقتصر عمى مجرد إعيب يتصل بالنكايا، كىذا ما يؤدؼ إلى صعكبة  فيك إذا   ،نفسيا

نما تفترص  ،مطابقة القرار  اتخاذىالحظة  اإلدارةجراء بحث في نكايا إعمى ما تقتضيو القكاعد كا 
دؼ الذؼ سعت ادة بشكل كاؼ عمى عدـ مشركعية اليطاعف أف يقدـ قرائف جالقرار فعمى ال

 .(1)لتحقيقو مف خبلؿ الذؼ اتخذتو اإلدارة

كقد استقر الفقو كالقضاء عمى إلقاء عبء إثبات االنحراؼ في استعماؿ السمطة عمى 
ة العامة أك بقرارىا ىدفا بعيدا  عف المصمح اإلدارة، حيث يقع عميو إثبات استيداؼ يعاتق المدع

إلى  اإلدارةسبلمة األغراض التي تتكخاىا بيغاير اليدؼ المخصص، مرجع ذلؾ أف القضاء يقر 
عمى  اإلثبات. يقع عبء (2)باستعماؿ السمطة اإلدارةلخطكرة اإلسراؼ في اتياـ أف يثبتو الطاعف 

 .(4)اإلثباتفيك يحمل في األصل عبء  (3)المدعي

بكجو عاـ يتمتع بقرينة اإلدارؼ بادئيا أف "القرار كأكدت محكمة العدؿ العميا في م
استعماؿ السمطة أك االنحراؼ في استعماليا يتكجب  إساءة السبلمة، كأف االدعاء بأنو مشكب ب

 .(5)إثباتو

خفية حيث اإلدارؼ شد عيكب القرار أاستعماؿ السمطة يعتبر مف  إساءة كلذلؾ فإف عيب 
ثباتو، كلذا فقد رأؼ مجمس الدكلة إإنو يككف مف الصعب ال يككف مف السيل اكتشافو، كمف ثـ ف

ذا انعدمت إتو إال ثار إأؼ أنو ال يجب اإلدارؼ الفرنسي أف يجعمو سببا احتياطيا إللغاء القرار 
 .(6)األسباب األخرػ 

                                                           
 .511د. جكرجي شفيق سارؼ، قكاعد كاحاكـ القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
 .179ـ، ص1969د. محمكد عاطف البنا، الكجيز في القضاء اإلدارؼ، دار الفكر العربي، االسكندرية،  (2)
ـ، غير منشكر. قضت عمى أنو 31/16/1118ـ، بتاريخ 1117( لسنة 95، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا (3)

 "لما كاف عبء اإلثبات في دعاكػ اإللغاء يقع عمى كاىل المستدعى.
 .68، ص1968د. عبد الرازؽ احمد السنيكرؼ، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، الجزء الثاني، دار النيضة العربية، القاىرة،  (4)
 ـ، غير منشكر.19/11/1111. بتاريخ 1111( لسنة 711قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (5)
 .411-419د. السيد خميل ىيكل، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارية "دراسة ألنظمة كل مف أمريكا كفرنسا كمصر" مرجع سابق، ص (6)
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 ثبات التعسف في استعمال السمطة.إ وسائل: ثانيا  

ميزت ىذه الكسائل بالتخفيف كت ،إلثبات االنحراؼ عدة كسائلاإلدارؼ اعتمد القضاء  
انسجاما  اإلدارؼ ، فقد أظير القضاء (1)الممقى عمى كاىل المستدعى اإلثباتالتدرجي لعيب 

ف مف حدة ىذه أ تدريجيا  يخفكاضحا  مع سياسة التحفع التي اتبعيا إلثبات ىذا العيب، لكنو بد
. كسنكضح (2)القرار الطعيفالكسائل ككظائفيا بغية تمكف المستدعى مف إثباتو صحة ادعاءاتو ب

 في ىذا القسـ أىـ الكسائل التي تثبت التعسف في استعماؿ الحق.

 الظرف المحيطة بإصدار القرار وكيفية تنفيذه -1

 اإلدارةأكدت محكمة العدؿ العميا بمناسبة الطعف في قرار عزؿ المستدعى عف العمل بداعي سكء 
ساءة كاستغبلؿ الكظيفة ك  حيث تكصمت المحكمة مف الظركؼ  ،البمدية مانة، كىدر أمكاؿاأل ا 

ليو تنفيذه ينـ عف االنحراؼ في استعماؿ السمطة، كقضت بأف "كافة آالمحيطة بإصدار القرار ك 
المتخذة بحق المستدعى في مرحمة التحقيق كمرحمة اتخاذ القرار مف المجمس لـ تراع  جراءاتاإل

االعتبار الضمانات الكاجب تأمينيا لو لتحقيق  القانكنية الصحيحة، كلـ تؤخذ بعيف جراءاتاإلفييا 
 .(3)ف التحقيق كاتخاذ القرار كاف في يكـ كاحدإالعدالة، حيث 

 نص القرار اإلداري  -2

 ،عف الدافع إلصدار قراره عندما يخالف قاعدة تخصيص األىداؼ اإلدارةقد يكشف رجل 
مخالف لتمؾ القاعدة، فقانكف  ف مجرد قراءة القرار المطعكف فيو تدؿ عمى أنوإكفي ىذه الحالة ف

صبلحياتو المستمدة مف ىذا  اإلدارةالدفاع يستيدؼ تأميف السبلمة العامة، فإذا استعمل رجل 
 .(4)القانكف لغاية ال تمت بصمة إلى السبلمة العامة

 

                                                           
 قضت عمى أف ـ، غير منشكر31/15/1115ـ، بتاريخ 1114لسنة  (88العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ  (1)

يحمل قرينة السبلمة حيف صدكره كيفترض أنو قائـ عمى سبب صحيح يبرر صدكره، كعمى مف يدعي أنو مشكب بعيب اإلدارؼ القرار 
ساءة استعماؿ السمطة إثبات ذلؾ، كحيث  قرار مأمكر تسجيل األراضي برفض تنفيذ الككالة الشرعية جاء كفقا  لمقانكف رقـ ف إالتعسف كا 

 .ساءة استعماؿ السمطةإكفي الحدكد التي نص عمييا ىذا القانكف، فبل يرد القكؿ أف قراره مشكبا  بعيب  1958لسنة  51
 851أ. د. عمي خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)
ـ. مشار إليو عند د. عبد الناصر 16/11/1111ـ، بتاريخ 1998( لسنة 11محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) قرار (3)

 .451عبد هللا أبك سميدانة، مرجع سابق، ص
 .375د. عمر دمحم الشكبكي، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
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 الجية اإلداريةاعتراف  -3

إلى االعتراؼ  اإلدارةقد يدفع  درة الحدكث في العمل، كلكف المدعيىذه الكسيمة لئلثبات نا
كىي قد تفعل ذلؾ عندما تتصكر أنيا لـ تخطئ أك بسبب سكء تقدير  ،بكجكد االنحراؼ بالسمطة

باالنحراؼ بالسمطة، سكاء استخمص ذلؾ  اإلدارةمنيا، كلقد اعتبر مجمس الدكلة المصرؼ اعتراؼ 
لغاء بمثابة عمى الطاعف أثناء تحضير دعكػ اإل اإلدارةمف رد  ـاالعتراؼ مف نص القرار ذاتو أ
 .(1)األدلة القاطعة في ىذا المجاؿ

 الظاىرة المالئمةعدم  -4
لسمطتيا  اإلدارةإف عدـ المبلئمة الظاىرة تعتبر قرينة عمى التعسف في استخداـ 

لممخالفة اإلدارية أك ، كخاصة في المجاؿ التأديبي، إذ يجب أف تككف العقكبة (2)التقديرية
ئمة ظاىرة بينيما، يككف القرار مشكبا بعيب االنحراؼ ، فإذا كاف ىناؾ عدـ مبلالتأديبية

 .(3)في استعماؿ السمطة
 إثبات العيب من ممف الدعوى  -5

ت الخطية التي يقدميا المستدعى إلثبات ناايمف ممف الدعكػ مف خبلؿ الب اإلثباتيتحقق 
كالمراسبلت التي سبقت أك تمت أك صاحبت صدكر  ،كمنيا مثبل ممف خدمة المكظف ،دعكاه

القرار، كلقد سار مجمس الدكلة الفرنسي عمى ذلؾ حيث يستطيع القاضي استخبلص االنحراؼ 
بعيب  ا  مف أكراؽ الممف التي يبحث فيو لعمو يجد الدليل عمى ىذا العيب، كما اعتبر القرار معيب

 .(4)نفسيا اإلدارةاالنحراؼ إذا لـ يكجد في أكراؽ الممف ما يناقض ما يدعيو المدعى كلـ تناقضيا 

سمطة ىك مف العيكب التي ف عيب التعسف أك االنحراؼ في استعماؿ الإ :وخالصة القول
كبالتالي يصعب عمى القاضي التبيف كالتثبت منو، كيعتبر  ،اإلدارؼ ية مصدر القرار تتعمق بن

مف كافة العيكب فإنو يمجأ اإلدارؼ نو اذا خمى القرار أعيب التعسف مف العيكب االحتياطية أؼ 

                                                           
 .117-116دارية في المممكة العربية السعكدية "دراسة قانكنية تحميمية مقارنة" مرجع سابق،صد. دمحم عبد العاؿ السنارؼ، القرارات اإل (1)
ـ، مشار إليو عند د. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، 11/14/1961ـ، بتاريخ 1958( لسنة 11قرار محكمة العدؿ العميا، رقـ ) (2)

ضت محكمة العدؿ العميا في العديد مف أحكاميا بأف "لئلدارة الحق في . ق453مستقبل القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق، ص
تقدير مبلئمة إصدار القرار اإلدارؼ في حدكد سمطتيا التقديرية، فإنو مف حق القضاء البحث في الكقائع التي استند إلييا القرار بقصد 

مى غير ما يتمق بالتيمتيف األخبلقيتيف  جزاءات تافية التحقق مف مطابقتو لمقانكف، كحيث أف الجزاءات التي كقعت عمى المستدعى ع
 ألسباب ال تنيض سببا  كافيا  لتخطيو في الترقية باألقدمية.

 .677،ص1996د. عبد الغني بسيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق  (3)
 .416-415بق، صد. ىاني عبد الرحمف غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سا (4)
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عمى  يقع اإلثباتخر أف عبء لمطعف في ىذا القرار كفق ىذا العيب، كاألمر اآل ،دعىالمست
تحاكؿ أف تخفي  اإلدارةثباتو ككف إكبير عمى المستدعى في  عاتق المستدعى كىذا يشكل عبئا  

 كافة المستندات التي يمكف أف تقدـ ضدىا.
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 امسالمطمب الخ

 عيب السبب

مف جكانب الرقابة القضائية عمى  ما  يمقرار تمثل جانبا  لسبب الاإلدارؼ ف رقابة القضاء إ
في بحث األسانيد اإلدارؼ العامة، بمقتضي رقابة أسباب القرار يتدخل القاضي  اإلدارةقرارات 

أكثر مف مرة قبل  دتترد اإلدارةإلصدار قرارىا مما يجعل  اإلدارةكالدكافع المكضكعية التي أدت ب
 .(1)لـ تستند ألسباب دقيقة اإللغاء لف يتردد في إلغائيا إذا يإصدار قراراىا، كتعمـ أف قاض

العامة لعيب  األحكاـفركع أكليا  ةتنقسـ إلى ثبلثاإلدارؼ ستككف دراستنا لعيب سبب القرار 
 ثبات عيب السبب.إعمى عيب السبب، كأخيرا  عبء اإلدارؼ السبب، كثانيا  رقابة القضاء 

 عيب السببماىية الفرع األكؿ: 

 عمى عيب السبباإلدارؼ فرع الثاني: رقابة القضاء ال

 ثبات عيب السببإالقرع الثالث: 

 ماىية عيب السبب: الفرع األول

ىي سبب مف األسباب التي يمكف لمقاضي المختص  ةاإلداريعية القرارات ك شر مإف عدـ 
يشكبو مف عيب  ، كيككف القرار يتنافى مع مبدأ المشركعية لماالمطعكف فيواإلدارؼ إلغاء القرار 

 ه. كسنتعرؼ في ىذا الفرع عمىقانكف، مما يكجب عمى القاضي إلغاؤ يجعمو قرارا  معيبا  كمخالف لم
 عيكب القرار التي تجعمو معيبا.

 المقصود بعيب السببأوال : 

كيفترض  ،اإلدارؼ يقصد بالسبب أنو الحالة الكاقعية أك القانكنية التي تبرر إصدار القرار 
ؾ السبب في القرار، بذل اإلدارةارؼ يككف مستندا  إلى سبب صحيح، دكف أف تمتـز إف كل قرار إد

بعض القرارات، كخصكصا  في  يإال أف المشرع في بعض األحياف يشترط كجكد ذكر السبب ف
 . (2)تأديب المكظفيف

                                                           
 .194د. دمحم رفعت عبد الكىاب، القضاء اإلدارؼ، قضاء اإللغاء أك االبطاؿ، قضاء التعكيض كأصكؿ اإلجراءات، مرجع سابق، ص (1)
 111د. محمكد خمف الجبكرؼ، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)
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يتمثل في أمريف أكليما انعداـ كجكد الكاقع التي اإلدارؼ عيب السبب الذؼ يصيب القرار ك 
 .(1)تند إلييا القرار، كالثانية ىي أف تككف الكاقعة غير صحيحة مف حيث تكييفيا القانكنييس

تكافر شركط قانكنية  اإلدارةقد يككف انعداـ السبب مف الناحية القانكنية، كذلؾ إذا ادعت 
 ، كمثاؿا  خطأ قانكنيتكافر ىذه الشركط، يعتبر القرار معينة إلصدار قرار إدارؼ، ثـ يتبيف عدـ 

لممكظف غير مكجكد، كأف  اإلدارةذلؾ تكقيع عقكبة عمى مكظف ثـ يتبيف أف بعض ما نسبتو 
 .(2)البعض اآلخر ال يككف خطأ مف الناحية القانكنية بحيث يستحق ىذا الجزاء التأديبي

كنا  الزما  لقياـ القرار ر قضت محكمة العدؿ العميا أف "األسباب القانكنية كالكاقعية تعد كقد 
لغائو قضائيا ، لذلؾ بابحيث يؤدؼ غي ،ؼ اإلدار  يما أك الخطأ فييما إلى عدـ مشركعية القرار كا 

يعتبر السبب ركنا  مف أركاف القرار كشرطا  الزما  لصحتو كما في ذلؾ مف ضماف لحقكؽ األفراد 
 .(3)و كما فرضيا المشرعف األساس القانكني لصحة القرار المطعكف فيو غير متبع  إكحيث 

 عيب السببشروط : ثانيا  

لسبب حقيقي أنو قائـ عمى سبب صحيح، بل يجب أف  استنادا  اإلدارؼ ال يعني صدكر القرار 
ف يككف السبب قائما  كمكجكدا  حتى تاريخ إصدار القرار، كثانييا أف أتتكافر فيو ثبلثة شركط أكليا 
 محددا .اإلدارؼ خرىا أف يككف سبب القرار آيككف سبب القرار مشركعا ، ك 

 وموجودا  حتى تاريخ إصدار القرار أن يكون السبب قائما   -1

ال كاف القرار  ،أف تككف الحالة الكاقعية أك القانكنية مكجكدة فعبليجب  معيبا في اإلدارؼ كا 
فإذا كجدت الظركؼ المكضكعية إلصدار  ،سببو، كأف يستمر كجكد السبب حتى صدكر القرار

لة، كما ال ديذه االب بب كصدرقرار يككف مشكبا  بعيب السالقرار إال أنيا زالت قبل إصداره فإف ال
يعتد بالسبب الذؼ لـ يكف مكجكدا  قبل إصدار القرار إال أنو تحقق بعد ذلؾ، كأف جاز أف يككف 

حية المادية مف النا ا  صحيحاإلدارؼ . أؼ أف يككف سبب القرار (4)مبررا لصدكر قرار جديد
 .(5)أـ صكريا  يككف كىميا   كالقانكنية، بمعنى أال

                                                           
 .199دكف سنة نشر، صد. دمحم الشافعي أبك راس، القضاء اإلدارؼ، عالـ الكتب، القاىرة، ب (1)
 .339د. عمر دمحم الشكبكي، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)
 ـ، غير منشكر.19/14/1119ـ، بتاريخ 1117( لسنة 15قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)
 .131-131د. مازف ابراىيـ نكر الديف، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
 .679ـ، ص1996، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، 1د. سامي جماؿ الديف، أصكؿ القانكف اإلدارؼ، ج (5)
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 أن يكون سبب القرار مشروعا   -2

يجب أف يككف مشركعا ، أؼ أف السبب الذؼ استيدؼ إليو اإلدارة عند اتخاذىا القرار مشركعا  
كمتفقا  كالقانكف، فإذا ما حدد المشرع سببا  أك أسباب معينة، فإنو يجب االلتزاـ بيذه األسباب حاؿ 

ف تككف مف اإلدارة سمطة تقديرية في اختيار سبب قراراىا، إصدارىا لتمؾ القرارات، أما في حالة أ
 القانكف كالمبادغ العامة لمقانكف.فيجب أف يككف السبب متفقا  كأحكاـ 

عندما تتخذ قرارا  ما بما اعتبره  اإلدارةكيككف كذلؾ في حالة السمطة المقيدة إذا التزمت 
ىذا السند الشرائط كالصفات الكاجب تكافرىا  المشرع سندا  قانكنيا  ليذا القرار أك عندما تتحقق في

 .(1)ذا كاف حقيقيةإفيو قانكنا ، أما في حالة السمطة التقديرية فإف السبب يككف مشركعا  

"ال تكجد قضية تحقيقية لدػ النيابة العامة فيما بتعمق  :قضت محكمة العدؿ العميا أنو
 في المحكمة لكالدة الطفل المدعكة، كىذا بالمدعكة، كال يكجد أؼ شككػ ال في النيابة العامة كال

يعني أف القرار المطعكف فيو الصادر عف المستدعى ضده النائب العاـ جاء بدكف سبب كال يستند 
 .(2)استعماؿ السمطة ككاجب اإللغاء إساءة إلى نص قانكني كفيو 

 محددا  اإلداري يكون سبب القرار  أن -3

اإلدارؼ كمف ثـ يعد القرار  ،ا  بكاقع ظاىرة يقـك عمييامحدداإلدارؼ يتطمب أف يككف سبب القرار 
في إصدارة عمى سبب عاـ أك مجيكؿ، كال شؾ أف إعماؿ  اإلدارة، إذا اعتمدت (3)معيبا  في سببو

                                                           
د. رمضاف دمحم بطيخ، أكجو إلغاء القرار اإلدارؼ، مؤتمر القضاء اإلدارؼ، القرارات اإلدارية كمبدأ المشركعية، مرجع سابق،  (1)

 .455ص
 ـ، غير منشكر.15/11/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 35، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا (2)
ـ، غير منشكر. قضت في مبادئيا عمى أف  16/11/1113، بتاريخ 1111( لسنة 14قرار محكمة العدؿ العميا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)
سمطتو  كاستعماؿ 1959مف قانكف التقاعد المدني لسنة  15قرار اإلحالة عمى التقاعد بمجمس الكزراء بمكجب المادة  اتخاذإناطة  "

قرار اإلحالة دكف رقابة عمى سمطتو التقديرية  باتخاذالتقديرية بيذا الخصكص ال يعني أف لمجمس الكزراء سمطة تحكمية يقـك مف خبلليا 
كظف، لذا فقد استقر الفقو كالقضاء عمى الحفاظ عمى مصمحة المنفسو الكقت كفي التي يجب أف تككف مقيدة بتحقيق المصمحة العامة 

عدـ اإلفراط في منح اإلدارة حقا  مطمقا  تتحكـ مف خبللو في تصرفاتيا تجاه األفراد كبنفس الكقت عدـ التفريط بحقيا بأف يككف ليا 
العدؿ العميا، كبذلؾ التثبت صبلحية اتخاذ القرارات مف أجل النفع العاـ عمى أف تخضع قراراتيا ىذه لمرقابة القضائية مف خبلؿ محكمة 
إلى أف ىذا القرار  طمئنافالاك فعبل  مف أف قرار اإلحالة عمى التقاعد الذؼ يصدره مجمس الكزراء قائـ بالفعل عمى تحقيق المصمحة العامة 

لي فما داـ نابع عف أمر ممح كضركرؼ لتحقيق ىدؼ عاـ كمشركع كصادر في حدكد المشركعية كعدـ إساءة استعماؿ السمطة، كبالتا
قرار  التخاذيكجد أؼ سبب  كال ،ثبت أف المستدعية تتمتع بكفاءة عالية بعمميا كقامت بكاجبات كظيفتيا عمى أكمل كجو دكف اإلخبلؿ بيا

ؼ إحالتيا عمى التقاعد إذ لـ يكف ىذا القرار ييدؼ لتحقيق مصمحة عامة، فإف فيو تجاكز لمسمطة التقديرية كمفتقرا  لمسبب كالدافع الذ
، بتاريخ 1119( لسنة 517كقراراىا رقـ ) يحقق المصمحة العامة كيضر بمصمحة المستدعية كيككف معيبا  ككاجب اإللغاء.

 ـ.19/11/1111، بتاريخ 1119( لسنة 515ـ. قرارىا رقـ )19/11/1111
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سبب، كالقرارات التي التي يشترط المشرع أف تصدر ب اإلدارةىذا الشرط ال يككف بالنسبة لقرارات 
 .(1)رارات الصادرة برفض منح ترخيصتأديبية أك الق إجراءاتتتضمف 

 عمى عيب السبباإلداري الفرع الثاني: رقابة القضاء 

خصكصا أف  اإلدارؼ،تخضع القرارات اإلدارية مف حيث صحة أسبابيا لرقابة القضاء  
أقساـ:  ةندرس في ثبلثاإلدارؼ كلشركط صحة رقابة القضاء  ،ركف السبب مستقل كقائـ بذاتو

ني لمكقائع، كالثالث الكجكد المادؼ لمكقائع، كالثاني الرقابة عمى التكييف القانك  األكؿ الرقابة عمى
 لمكاقع.اإلدارؼ القرار  رقابة مبلءمة

 الرقابة عمى الوجود المادي لموقائعأوال : 

أف كل قرار إذ قراراتيا البد أف تككف حقيقية كغير مبنية عمى الظف،  اإلدارةعند إصدار 
قائما  عمى سبب مكجكد مالـ يثبت العكس، لذلؾ عبء إثبات كجكد  إدارؼ يفترض أف يككف 

أثناء الدعكػ  اإلدارةكيطمب مف اإلدارؼ السبب يككف ثقيبل عمى المدعى، كلذلؾ يتدخل القضاء 
 .(2)جمب كافة األكاؽ كالمستندات الثبكتية، أؼ يككف دكر القاضي إيجابيا في ىذه الحالة

ا قضت في حكميا عمى أف "الفقو كالقضاء قد استقر كمف تطبيقات محكمة العدؿ العمي
لزميا القانكف بالتسبب لـ اختارت التسبب مف تمقاء أعندما تسبب قراراىا سكاء   اإلدارةعمى أف 

ف القرار المطعكف إكحيث  ،ذاتيا يجب أف يككف السبب صحيحا  مف الناحيتيف الكاقعية كالقانكنية
 .(3)لطعف يرد عمى القرار المطعكف فيوفيو قد بني عمى سبب غير صحيح آلف ا

 : الرقابة عمى التكييف القانوني لموقائعثانيا  

إلصدار قراراىا،  اإلدارةكسبلمة الكقائع التي استندت إلييا  إلى جانب الرقابة عمى كجو 
، كىل (4)عمى الكقائع اإلدارةرقابة عمى الكصف القانكني الذؼ أسبغتو اإلدارؼ يمارس القاضي 

                                                           
 .111-119مس الدكلة، مرجع سابق، صد. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، أكجو الطعف بإلغاء القرار اإلدارؼ في الفقو كقضاء مج (1)
، فالتباطؤ كاخفاء األكراؽ يعتبر كل منيما قرينة قضائية 114-113د. محمكد خمف الجبكرؼ، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)

اكـ عادة بأف عمى عدـ كجكد أسباب حقيقية مبررة إلصدار القرار، فتبطل المحكمة القرار المطعكف فيو عمى ىذا األساس كال تكتفي المح
 يككف السبب قائما ، بل يشترط أف يككف مشركعا  كمتفقا  مع األصكؿ القانكنية كبخبلؼ ذلؾ يبطل القرار لعدة كفاية أسبابو.

 ـ.11/14/1118ـ، بتاريخ 1116( لسنة 69قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)
ـ، غير منشكر. كبتطبيق القانكف عمى كقائع ىذه الدعكػ 1111( لسنة 114هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ  (4)

كفي ضكء ما استقر عميو الفقو كالقضاء مف أف القضاء اإلدارؼ أف يبسط رقابتو عند النظر في القضايا التأديبية ليتحقق مف كجكد ادلة 
لتي كاف السبب في تكقع العقكبة التأديبية، كحيث إنو باستعراض ما جاء في الممف المقدـ مف سائغة تثبت الحالة الكاقعية أك القانكنية ا
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كفية لمشركط القانكنية التي تجعميا مبررة إلصدار القرار، كلقد فرض مجمس الدكلة ىي مست
 .(1)الفرنسي رقابتو عمى التكييف القانكني لمكقائع بالتزامف مع رقابتو عمى الكجكد المادؼ

مف الكجكد المادؼ لمكقائع  التحققلسبب القرار ال تقف عند حد اإلدارؼ إف رقابة القضاء  
ب بل تشمل أيضا رقابة الكصف القانكني ليذه الكقائع، بمعنى أنو لك ثبت لمقاضي المككنة لمسب

لـ تعط لمكقائع الكصف أك التكييف القانكني  اإلدارةصحة الكقائع ماديا  كلكف اتضح أف اإلدارؼ 
 .(2)اإلدارةالصحيح فإف القاضي يعتبر سبب القرار معيبا  كيقكـ بإلغاء قرار 

نيا تكصمت بالنتيجة إلى أف القرار المطعكف فيو ال إيا حيث قضت محكمة العدؿ العم 
يستند إلى سبب لـ ينسب إلى المستدعية أية كقائع محددة حتى تتمكف المحكمة مف بسط رقابتيا 

 .(3)باإللغاء تيا كأف القرار المطعكف فيو حرؼ  عمى صحتيا كمشركعي

 لموقائعاإلداري ثالثا: رقابة مالئمة القرار 

عمى كجكد اإلدارؼ يقتصر في رقابتو عمى سبب القرار اإلدارؼ دكر القاضي  األصل أف 
فميس لو تقدير أىمية الكقائع كتناسبيا مع القرار  ،الكقائع كصحة تكييفيا مف الناحية القانكنية

القرار لمكقائع التي دعت  دىا بحث تقدير مبلءمةكح اإلدارةالصادر بناء  عمييا، بل تتكلى 
في مجاؿ الرقابة القضائية عمى عيب  ىاـلؾ فإف ىذا المبدأ قد طرأ عميو استثناء إلصدارة، كمع ذ

 .(4)السبب في طائفتيف مف القرارات التأديبية، كالقرارات المتصمة بالحريات العامة

أنو ال اإلدارؼ ألصل في القضاء ا كقضت محكمة العدؿ العميا في مبادئيا عمى أف " 
نما البحث في صحة الكقائع التي بني عمييا القرار تكصبل   ،إلدارؼ اة القرار ءمقبة مبليجكز مرا كا 

كعمى القضاء  ،في إصدار القرار محددة بنص القانكف  اإلدارةإلى تقدير شرعيتو، ذلؾ أف سمطة 

                                                                                                                                                                       
( المتعمق بمكضكع ىذا الطع بتبيف أنو خاليا  مف أؼ دليل يثبت التيمة بحق المستدعية كعميو فإف ما أكرده 1المستدعى ضده مبرز )ف/

عمى ككاالت دكف تنظميا ليس لو أصل في ممف التحقيق كعميو كبما أف  المجمس التأديبي بخصكص قبكت قياـ المستدعية بالتصديق
 القرار الطعيف صدر بناء  عمى تكصية المجمس التأديبي فإنو يككف مشكبا  بعيب عدـ صحة السبب.

ا الصدد حكمة ، كمف أحكاـ مجمس الدكلة الفرنسي الشييرة بيذ183-181د. منصكر إبراىيـ العتكـ، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،  (1)
في قضية تتعمق بطعف تقدـ بو المدعى إللغاء قرار مدير إقميـ السيف الذؼ رفض الترخيص لو بالبناء في زاكية شارع معيف عمى أساس 
أف البناء سيشكه جماؿ المنظر األثرؼ لممنطقة، كيتعارض مع مبادغ الذكؽ الجمالي، فتصدؼ المجمس ليس لمكقائع الثابتة في ىذه 

نما تصدػ لبحث الكصف القانكني الذؼ أضفتو اإلدارة عمى المنطقة، كلما كجد غير صحيح قرر إلغاء قرار المدير.القضية ك   ا 
 .118. دمحم رفعت عبد الكىاب، القضاء اإلدارؼ، قضاء اإللغاء أك االبطاؿ، قضاء التعكيض كأصكؿ اإلجراءات، مرجع سابق، ص (2)
 ـ، غير منشكر.18/11/1113، بتاريخ 1111( لسنة 168، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا (3)
 .388عمي عبد الفتاح دمحم، الكجيز في القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
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المطعكف فيو متكافقا  مع النصكص القانكنية التي تنظـ اإلدارؼ فحص ما إذا كاف القرار اإلدارؼ 
ف تقييـ المكظف لمسنة بتقدير ضعيف تـ بقرار مف لجنة شؤكف إكحيث  مكضكع الطعف، كعميو

المكظفيف بسمطة النقد المطعكف ضدىا شأنو شأف أمثالو المكظفيف ككفقا  لمقكاعد القانكنية المقررة 
في الئحة المكظفيف في سمطة النقد، كأف تظممو ضد ىذا القرار تـ عرضو عمى لجنة المكظفيف 

)بناء  عمى مناقشة المجنة قررت التأكيد عمى صحة كسبلمة تقكيـ أداء  :ؿالتي ردت عميو بالقك 
ف سمطة النقد لـ تخالف أؼ نص مف إالمستدعي بتقدير ضعيف كمف ثـ رفض التظمـ(، كحيث 
فإف طمب المستدعي يككف غير قائـ  ،الئحة المكظفيف المعمكؿ بيا في سمطة النقد بيذا الشأف

 (1)."ة كيتعيف رفضوعمى أساس مف القانكف كالحقيق

 رع الثالث: اثبات عيب السببفال

دعى افالبينة عمى مف  ،(2)باإللغاءعبء إثبات عيب سبب القرار عمى عاتق الطاعف يقع  
عمى الطاعف أف يثبت الكقائع المككنة لركف السبب أك عدـ صحة كاليميف عمى مف أنكر، ك 

ذا كاف عبء  ليذه اإلدارةالذػ أعطتو  القانكني أك التكييف الكصف عمى عاتق  اإلثباتالكقائع كا 
إثباتو. كسنتعرض إلثبات قد يتدخل لمساعدتو إذا ما تعذر  القاضيالطاعف حسب األصل إال أف 

ألسباب  اإلدارةعيب السبب في ىذا الفرع لقسميف: األكؿ عبء إثبات عيب السبب في حاؿ ذكر 
 باب القرار اإلدارؼ.ألس اإلدارةكالثاني في حاؿ لـ تذكر  اإلدارؼ،القرار 

 ألسباب القرار اإلداري  اإلدارةحالة ذكر أوال : 

 اإلدارةىك سبب كىمي أك غير صحيح ثـ بينت  اإلدارةإذا اتضح أف السبب الذؼ ذكرتو  
السبب الحقيقي الذؼ اتخذت قرارىا بناء عميو كجب االعتداء بالسبب الحقيقي، أؼ أنو إذا أمكف 

ائع كشف عنيا أكراؽ الدعكػ غير تمؾ التي عمى أساسيا صدر، عمى كقاإلدارؼ حمل القرار 
 .(3)كاف ذلؾ كافيا  لصحة القرار

                                                           
، 1116( لسنة 61ـ. كقرارىا رقـ )18/16/1114ـ، بتاريخ 1113( لسنة 141قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)

 ـ، غير منشكر.15/19/1118بتاريخ 
ـ، غير منشكر. قضت فيو عمى أف "عبء 31/18/1118ـ، بتاريخ 1117( لسنة 95قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكة رقـ ) (2)

 اإلثبات يفع عمى كاىل المستدعى. 
د ال يمـز اإلدارة بتسبيب قراراتيا فتصدر قرارا  دكف ، غير أف القانكف ق431د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)

قامة  أف تفصح عف سببو، ففي ىذه الحالة يفترض قياـ القرار اإلدارؼ عمى سبب صحيح، كعمى مف يدعى العكس يقع عبء اإلثبات كا 
 الدليل عمى ما يدعيو.



                                                     

073 

 

ا  باإلفصاح عف األسباب التي استندت إلييا إلصدار قراراىا، نيممزمة قانك  اإلدارةقد تككف  
مى ىذه رقابتو عاإلدارؼ كقد تقكـ بتسبيب ىذا القرار طكاعية كاختيارا  مف جانبيا، فيجرؼ القضاء 

 .(1)لمتأكد مف كجكدىا المادؼ، كمف صحة تكييفيا القانكني ،األسباب

 ألسباب القرار اإلداري  اإلدارةعدم إفصاح : حالة ثانيا  

خميا كالباعث عمى إصدار قرارىا المطعكف فيو، دبياف سبب ت اإلدارةف القانكف ال يمـز إ 
السبب، كليس في ذلؾ ما يخل  ةصحعمى اإلدارؼ فبل يعني ذلؾ أف ال رقابة لمحكمة القضاء 

كأف عبء إثبات عدـ صحتو يقع عمى عاتق  ،يتمنع بقرينة السبلمة العامةاإلدارؼ بككف القرار 
 .(2)مف يطمب اإللغاء

تمسكا  منيا بالقاعدة العامة  اإلدارؼ،ممزمة قانكنا  بتسبيب القرار  اإلدارةعندما ال تككف  
تيا، كذلؾ في ظل القرينة العامة التي تفترض صحة قرارات التي ال تمزميا بإبداء أسباب قرارا

ثقيبل  عمى المدعى  اإلثباتعميو إثبات ذلؾ، كيككف ف، كمف يدعى العكس (3)كصحة أسبابيا اإلدارة
 .(4)لحسـ دعكتو اإلدارةألنو ال يممؾ المستندات التي تحكزىا 

ف الطاعف أف يقدـ ليس المصرؼ أيد مجمس الدكلة الفرنسي كاكتفى ماإلدارؼ فالقضاء  
دليبل  كامبل  عمى عدـ صحة السبب، بل مجرد قرائف تشكؾ في صحة سبب القرار، كينتج عف 

التي تمتـز بالرد عمى الطاعف كتقديـ األدلة الكاممة، فإذا  اإلدارةإلى  اإلثباتذلؾ أف ينقل عبء 
 . (5)القرار النعداـ السبب بعد ذلؾ أك قدمت أدلة غير مقنعة حكـ القاضي بإلغاء اإلدارةامتنعت 

بعدـ اإلدارؼ  ف عيب السبب ىك عيب مف العيكب التي قد تشكب القرارإ :ويمكننا القول
الكقائع المادية أك القانكنية، أك كقكع خطأ في تقديرىا كتكييفيا كتفسيرىا  انعداـأؼ عند المشركعية 

لفا لمقانكف في معناه العاـ، كىذا ما خبلؿ صدكر قرار إدارؼ، فيعتبر ىذا القرار قرارا إداريا مخا
يجعل منو محبل لمطعف فيو بعدـ الشرعية، مما يستكجب عمى القاضي المختص إلغاء ىذا القرار 

 .المعيب بعيب السبب
                                                           

 .653د. عبد الغني بسيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
 .115د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ "قضاء اإللغاء"، مرجع سابق، ص (2)
ـ، مجمكعة مبادغ محكمة العدؿ 19/11/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 68قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)

 .13العميا، أ. أشرؼ نصرهللا كأخريف، ص 
. د. رمضاف دمحم بطيخ، أكجو 481-481القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، صد. عمي سالـ صادؽ، دعكػ اإللغاء في  (4)

 .459إلغاء القرار اإلدارؼ، مؤتمر القضاء اإلدارؼ، القرارات اإلدارية كمبدأ المشركعية، مرجع سابق، ص
 .119اإلجراءات، مرجع سابق، ص د. دمحم رفعت عبد الكىاب، القضاء اإلدارؼ، قضاء اإللغاء أك االبطاؿ، قضاء التعكيض كأصكؿ (5)
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 الفصل الثاني

 الخصومة اإلدارية في دعوى اإللغاءإجراءات 

  تمييد وتقسيم

ذؼ ترفع في مكاجيتو الدعكػ إف إجراءات الخصكمة اإلدارية تبدأ مف قبل  الطرؼ ال
اإلدارية، كالتي غالبا  ما تككف اإلدارة في مكقف المستدعى ضده، ألف اإلدارة تفرض سيطرتيا في 

 غالب األحكاؿ عمى األفراد كمف خبلؿ استخداميا امتيازات القانكف العاـ.

لدراسة  تناكلنا في الفصل األكؿ الخصكمة اإلدارية كشركط قبكؿ دعكػ اإللغاء، كانتقمنا
أكجو اإللغاء التي تشكب القرار اإلدارؼ كتجعميا قابمة لئللغاء مع مبلحظة أنو يكفي تحقيق عيب 
كاحد منيا لكي يحكـ القضاء اإلدارؼ باإللغاء، كمف الكاضح أف دعاكػ اإللغاء تمثل الدعاكػ 

المدنية كالتجارية  سكاء  في قانكف أصكؿ المحاكماتاإلدارية األكثر أىمية، كأف المشر ع الفمسطيني 
الدعكػ اإلدارية عمى دعكػ  إجراءات اقتصر عمى أـ في قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية

حاؿ فيما ىك خبلؼ ذلؾ لما ىك مستقر في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية أاإللغاء ك 
 اإللغاء. رفع دعكػ  إجراءاتالدراسة في ىذا المبحث عمى  فقد اقتصرتكبناء  عمى ذلؾ 

كاإلجراءات الخاصة بالدعكػ اإلدارية كردت ضمف قانكف  األحكاـذكره أف  ومن الجذير
( 291( حتى المادة )283أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية في الباب الرابع عشر مف المادة )

كالمتضمنة إجراءات تقديـ االستدعاء أماـ محكمة العدؿ العميا كىك القانكف المطبق في 
قبل صدكر قانكف الفصل في  المحافظات الجنكبية، ككذلؾ كاف مطبق في حافظات الشماليةالم

ـ، حيث أصبح القانكف الجديد مطبقا  في 2016( لسنة 3المنازعات اإلدارية في شير )
 كأحيمت كافة القضايا التي يتـ النظر بيا إلى المحكمة اإلدارية. المحافظات الجنكبية

في فمسطيف عمى أف تأخذ محكمة العدؿ العميا مف القكاعد كاستقر القضاء اإلدارؼ 
ـ بما 2001( لسنة 2المنصكص عمييا في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )

ينسجـ مع دعكػ اإللغاء، كما أف لمحكمة العدؿ العميا أف ترفض اتباع تمؾ القكاعد إذا لـ تنسجـ 
 .(1)مع دعكػ اإللغاء

 
                                                           

 ، غير منشكر.13/19/1115، بتاريخ 1115( لسنة 7قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الطمب رقـ ) (1)
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بق سكؼ نقدـ شرح ليذه اإلجراءات سكاء  في ظل قانكف أصكؿ كبناء  عمى ما س
المحاكمات المدنية كالتجارية السارؼ في المحافظات الشمالية، أـ في قانكف الفصل في المنازعات 
اإلدارية المطبق في المحافظات الجنكبية. كسنقسـ ىذا الفصل ثبلثة مباحث، نبيف في األكؿ منيا 

ية، كالثاني إجراءات نظر الدعكػ اإلدارية، كالثالث إجراءات الفصل إجراءات رفع الدعكػ اإلدار 
 في الدعكػ كحجيتيا كتنفيذىا كىي عمى النحر التالي:

 المبحث األكؿ: إجراءات رفع الدعكػ اإلدارية

 الدعكػ اإلدارية في  نظرالتحضير كالإجراءات  المبحث الثاني:

 تيا كتنفيذىاكحجي الحكـ في الدعكػ اإلداريةالمبحث الثالث: 
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 المبحث االول

 ةداريرفع الدعوى اإل إجراءات

  تمييد وتقسم:

إف عممية التقاضي في الدعاكػ اإلدارية ليا جممة مف الشركط التي تتعمق بعريضة 
افتتاح الدعكػ، كأؼ إخبلؿ بالشركط القانكنية يؤثر عمى سير التقاضي، كأف طبيعة إجراءات رفع 

عنيا كثيرا في الدعكػ المدنية، كبالتالي فإف المشرع الفمسطيني نص الدعكػ اإلدارية لـ تختمف 
الكاردة في قانكف أصكؿ  األحكاـعمى اإلجراءات الخاصة لدعكػ اإللغاء، كال تسرؼ عمييا 

المحاكمات المدنية كالتجارية إال بالقدر الذؼ ينسجـ كطبيعة دعكػ اإللغاء، كالذؼ يتمثل في بدء 
 لدعكػ.سير الخصكمة بيف أطرؼ ا

( 2في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) تناكؿ المشرع الفمسطينيفيما 
ـ في الباب الرابع عشر "أصكؿ المحاكمات المتبعة أماـ محكمة العدؿ العميا، 2001لسنة 

اإلجراءات كالمكاعيد الخاصة برفع دعكػ اإللغاء، كتسرؼ القكاعد العامة الكاردة في قانكف أصكؿ 
محاكمات المدنية كالتجارية الفمسطيني عمى دعكػ اإللغاء بالقدر الذؼ ينسجـ كطبيعة دعكػ ال

اإللغاء، ألف ىذا القانكف يسرؼ عمى الدعاكػ المدنية كالتجارية كفقا  لنص المادة الثانية التي 
ية عمى أنو "تسرؼ أحاكـ ىذا القانكف عمى كافة الدعاكػ كالطمبات كالدفكع كالطعكف المدن نصت

 كالتجارية أماـ المحاكـ النظامية في فمسطيف.

مف المادة السابقة أف المشر ع الفمسطيني قرر سير الدعكػ االدارية كفق قانكف  ويتضح
أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، كالسيما أف إجراءات الدعكػ االدارية مختمفة نكعا ما عف 

لدعكػ لـ تتغير في غالب الدعاكػ، كجعل األخذ الدعكػ المدنية، إال أف األسس العامة في رفع ا
 في ىذا المادة بما يتكافق مع طبيعة الدعكػ.
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كقد أقر المشر ع الفمسطيني في المحافظات الجنكبية قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية 
ـ كالذؼ أنشا محكمة إدارية لمفصل في المنازعات اإلدارية، كنصت المادة 2016( لسنة 3رقـ )

( "تنشأ بمكجب أحكاـ ىذا القانكف محكمة تسمى )المحكمة اإلدارية( تخضع إلشراؼ المجمس 2)
جراءات  األعمى لمقضاء، كبيف اختصاص المحكمة اإلدارية، كشركط تقديـ االستدعاءات، كا 

 التقاضي أماـ المحكمة اإلدارية.

 كسنكضح في ىذا المبحث ثبلثة مطالب مقسمة عمى النحك التالي:

 تقديـ الئحة دعكػ اإللغاء. إجراءات: األكؿ المطمب

ـِ مزاكؿ.: المطمب الثاني  تكقيع الدعكػ مف محا

 المطمب الثالث: استيفاء الرسكـ القضائية كقيد عريضة الدعكػ.
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 المطمب األول

 إجراءات تقديم الئحة دعوى اإللغاء

  تمييد وتقسم:

العميا كما نص  عمييا المشر ع في تبدأ إجراءات رقع الدعكػ اإلدارية أماـ محكمة العدؿ 
مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كالتي  291-283الباب الرابع عشر في المكاد 

تمـز القاضي باتباعيا، كيجب عمى األطراؼ في الدعكػ احتراميا، كتتعمق بتقديـ االستدعاء كفق 
ة، كأف االستدعاء ال يسمع إال إذا الشركط التي ذكرناىا سابقا في شركط قبكؿ الخصكمة اإلداري

كاف مقدما  مف محاـ مزاكؿ كأف يككف تككيل المحامي مكقعا  مف المستدعى أك أحد أقربائو حتى 
 .(1)الدرجة الرابعة في الطمبات المتعمقة بالحقكؽ كالحريات العامة

دعاء إلى كتبدأ إجراءات رفع الدعكػ اإلدارية أماـ محكمة العدؿ العميا بمكجب تقديـ است 
( مف 283قمـ المحكمة بعدد المستدعى ضدىـ مرفقا بو األكراؽ المؤيدة لو طبقا ألحكاـ المادة )

ـ، كمف المبلحع أف ىذه المادة 2001( لسنة 2قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )
االستدعاء لـ تتضمف ضركرة بياف الجية التي يجب اختصاميا، أك البيانات الكاجب تضمينيا في 

 .(2)أك طبيعة المستندات الكاجب إرفاقيا

فيما تبدأ إجراءات رفع الدعكػ اإلدارية أماـ المحكمة اإلدارية كفق قانكف الفصل في  
ـ، حيث يقدـ االستدعاء إلى قمـ المحكمة مع المرفقات 2016( لسنة 3المنازعات اإلدارية رقـ )

ت الكتابية، كأسماء الشيكد، كالقرار المطعكف فيو. التي سنتناكليا الحقا، كتتضمف نسخ عف السندا
كسندرس ىذا المطمب في فرعيف أكليما تحديد الخصكـ في الدعكػ، كالثاني البيانات الكاجب 

 تكافرىا في الئحة الدعكػ.

 تحديد الخصـك في الدعكػ.الفرع األكؿ: 

 .الفرع الثاني: البيانات الكاجب تكافرىا في الئحة الدعكػ 

  

                                                           
 .51د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص (1)
 .117جع سابق، صد. شريف بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مر  (2)
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 الخصوم في الدعوى ألول: تحديد الفرع ا

األطراؼ في دعكػ الخصكمة اإلدارية ىـ المستدعي )مقدـ الطعف(، المستدعى ضده  
 كىـ )مصدر القرار المطعكف فيو(، كسندرس في ىذا الفرع محكريف:

 المستدعي )مقدـ الطعف(أكال : 

 ثانيا: المستدعى ضده )مصدر القرار المطعكف فيو(

  م الطعن(المستدعي )مقدأوال : 

الذؼ يتأثر بالقرار اإلدارؼ بطريق مباشر أك غير  (1)المستدعى ىك صاحب المصمحة
مباشر، كال يمكف تقديـ دعكػ إلغاء قرار إدارؼ أماـ محكمة العدؿ العميا مف شخص ليس لو 
مصمحة في تمؾ الدعكػ، كقد أكجب القانكف عند تقديـ الدعكػ أنو البد أف يقدـ دعكاه مف قبل 

، يمثل الطاعف في المحكة في إجراءات المحاكمة حتى (2)مزاكؿ يككمو لتقديـ الدعكػ محاـ 
 صدكر الحكـ النيائي.

ت المادة ) ( الفقرة الثانية مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 52كقد نص 
حل ـ "تقاـ الدعكػ ببلئحة تكدع قمـ المحكمة متضمنة اسـ المدعى كصفتو كم2001( لسنة 2)

عممو كمكطنو كاسـ الشخص الذؼ يمثمو إف كجد كصفتو كعنكانو، فيما نصت في المادة نفسيا  
 .(3)الفقرة الرابعة "إذا كاف المدعي أك المدعى عميو فاقدا  ألىميتو أك ناقصيا فينبغي ذلؾ

كحسب القانكف كاف لزاما  عمى المحكمة أف تنظر إلى اإلجراءات القانكنية الكاردة في 
السابقة في الئحة الدعكػ فقد قضت محكمة النقض الفمسطينية، بأف " لدػ الطعف بالنقض  الفقرة

في قرار رد الدعكػ كبدال مف تقديـ الئحة الطعف باسـ المدعى )...( الذؼ ردت دعكاه استئنافا  

                                                           
ـ، غير منشكر. "نصت عمى 19/19/1998ـ، بتاريخ 1998( لسنة 33قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية، رقـ ) (1)

الككالة المعطاة لممحامي مف زكجة أحد المعتقميف ككالد اآلخر كالمعتقميف لدػ قكات األمف، صحيحة تخكؿ المحامي  -1المبادغ التالية 
 مثيميا طالما تبيف أف ليس باإلمكاف زيارتيما.ت
ـ، "ال يسمع االستدعاء لدػ 1111( لسنة 1(  البند الثاني مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )185انظر المادة ) (2)

 ىذه المحكمة إال إذا كاف مقدما  مف محاـ مزاكؿ. 
 لمحاكمات المدنية كالتجارية إلى مصطمح المدعى، كىك نفسو )المستدعى(.إف المشرع الفمسطيني أشار في قانكف أصكؿ ا (3)
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فقد قدمت الئحة الطعف باسـ ذياب دمحم بككالة مرفقة مكقع مف جياد دمحم أؼ مف قبل شخص لـ 
 .(1)خصما  في الدعكػ يكف 

ذا كاف المستدعى شخصا  معنكيا فبل تقبل الدعكػ إال إذا رفعت باسـ ذلؾ الشخص  كا 
المعنكؼ كالشركة أك النقابة أك النادؼ أك الجمعية أك المجمس البمدؼ كبكاسطة المخكؿ بذلؾ أك 

 .(2)المفكض بالتكقيع عف الشخص المعنكؼ 

ت المادة ) ( 3أ مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )البند  1( الفقرة 7فيما نص 
ـ، يشترط في االستدعاء الذؼ ي قاـ لدػ المحكمة اإلدارية عمى "أف يككف مطبكعا  2016لسنة 

 كمتضمنا  اسـ المستدعى كامبل  كصفتو كمحل عممو كمكطنو.

 : المستدعى ضده )مصدر القرار المطعون فيو(ثانيا  

إليو الخصكمة كىك دائما )السمطة اإلدارية( كالمقصكد المستدعى ضده ىك مف تكجو  
باإلدارة كل كحدة إدارية أك قسـ أك مديرية أك كزارة أك الحككمة ممف ليـ الحق بالتقاضي خبلؿ 
تمتعيـ بالشخصية المعنكية، أما لك صدر القرار مف جية إدارية ال تتمتع بالشخصية المعنكية فإف 

                                                           
ـ، كقضت في حكميا، إف المدعى في 14/11/1119ـ، بتاريخ 1118( لسنة 71قرار محكمة النقد، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية، رقـ ) (1)

المحامي جياد شرؼ ضد المدعى عميو ىك جياد محمكد كمقامة بكاسطة ككيمو  -صمح نابمس 33/1115الدعكػ الصمحية رقـ 
المطعكف ضده ماىر عبد الحافع، إف المدعى جياد المذككر قد احتصل عمى حكـ في الدعكػ ضد المدعى عميو ماىر عبد الحافع 

اال اف ىذا  119/1116حيث قاـ ىذا االخير باستئناؼ ذلؾ الحكـ لدػ محكمة بداية نابس بصفتيا االستئنافية بمكجب االستئناؼ 
االستئناؼ كبدال مف أف يخاصـ فيو المدعى )المحكـك لو( فقد تمت مخاصمة المدعك ذياب دمحم ككصفو بأنو المستأنف عميو، كباشرت 

المتضمف بالنتيجة رد دعكػ  11/1/1117المحكمة االستئنافية النظر في االستئناؼ عمى الحاؿ المقدـ عميو كأصدرت قراراىا بتاريخ 
( الطاعف بمكجب ىذا الطعف، لدػ الطعف بالنقض في قرار رد الدعكػ كبدال مف تقديـ الئحة الطعف باسـ المدعى )المستأنف عميو

المدعية جياد دمحم الذؼ ردت دعكاه استئنافا  فقد قدمت الئحة الطعف ىذا باسـ ذياب دمحم بككالة مرفقة مكقعة مف جياد دمحم أؼ مف قبل 
أف ذياب دمحم ىك شخص أخر عير المدعى جياد دمحم بدليل ما ىك ثابت باف ذياب  شخص لـ يكف خصما  في الدعكػ، كمف الثابت

المذككر ىك كفيل في الدعكػ لدػ القاء الحجز التحفظي عمى أمكاؿ المدعى عميو كذلؾ كفق الكفالة المرفقة في ممف الدعكػ، كاف 
لـ تراع صحة  119/1116صمت في االستئناؼ رقـ المحكمة عمى ضكء ىذه الكقائع تجد اف المحكمة االستئنافية حينما نظرت كف

الخصكمة مف عدميا كما إذا كاف االستئناؼ بالصكرة المقدـ فييا مقبكؿ مف حيث الشكل  كال سيما أف البلئحة الجكابية المقدمة في 
ف فيو مشكبا  بعيب القصكر االستئناؼ تضمنت أف االستئناؼ مردكد شكبل كمردكد لمخالفتو القانكف كاألصكؿ، كلما كاف القرار المطعك 

مف ىذه الناحية حيث كاف مف المتكجب عمي محكمة االستئناؼ بحث ىذه المسألة المتعمقة بالنظاـ العاـ كتقكؿ كممتيا بيذا الشأف، كلما 
لمبث في ىذا لـ تفعل فإف قراراىا يغذك كاجب النقض ليذا السبب، كعميو تقرر نقض القرار المطعكف فيو كا عادة األكراؽ إلى مرجعيا 

صدار القرار المقتضي عمى ضكء ما تتكصل اليو.  المسئكلة كا 
 .57د. عدناف عمرك، ابطاؿ القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص (2)
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اسية التي تتبعيا تمؾ الجية عمى أف الدعكػ ال تكجو إلى رجل المستدعى ضده يككف السمطة الرئ
 .(1)اإلدارة مصدر القرار بشخصو، بل بصفتو التي انعقدت لو عند إصدار القرار اإلدارؼ 

ت المادة )  ( 2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) 3( الفقرة 52كقد نص 
تكدع لدػ قمـ المحكمة متضمنة اسـ المدعى عميو  ـ عمى أنو "تقاـ الدعكػ ببلئحة2001لسنة 

 كصفتو كمحل عممو كمكطنو.

كقضت محكمة العدؿ العميا في مبادئيا أنو "إذا تبيف مف الككالة المصادؽ عمييا مف  
المحامي أف الخصكص المككل بو عاما ، كلـ يحدد بيا المستدعى ضده القرار مكضكع الطعف بل 

خصكص المككل بو، فإنيا تخرج لذلؾ عف نطاؽ الككاالت التي جاءت مطمقة، كغير مقيدة بال
اجاز القانكف لممحاميف المصادقة عمييا، كتناط صبلحية المصادقة عمييا بكتاب العدؿ كتككف 

 .(2)الدعكػ المقدمة باالستناد إلييا مقدمة ممف ال يممؾ حق تقديميا"

ار اإلدارؼ لمدفاع عف كقضت في حكـ آخر أنو "دعكػ اإللغاء تكجو إلى مصدر القر  
قراراه كتنفيذ ما تقرر المحكمة بشأنو، ذلؾ أنيا ليست دعكػ بيف خصكـ كانما اختصاـ لمقرار 
اإلدارؼ، كبالتالي فإف اختصاـ جية غير مصدرة القرار المطعكف فيو يجعل دعكػ اإللغاء مقدمة 

 .(3)عمى غير ذؼ صفة كتكجييا  ليا عمى غير ذؼ صفة

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الحقكقية يمكف 257االستناد لممادة )كقضت أيضا  أنو ب 
تكميف الجية المستدعى ضدىا بياف األسباب التي تحكؿ دكف إلغاء القرارات المشكك منيا. ككذلؾ 

( مف قانكف أصكؿ 258لمجية المستدعى ضدىا في حالة المعارضة كباالستناد لممادة )
جكابية خبلؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ تبميغ الئحة  المحاكمات الحقكقية أف يتقدـ ببلئحة

 .(4)الدعكػ كمرفقاتيا كالقرار التمييدؼ الصادر فييا

                                                           
 .117د. محمكد خمف الجبكرؼ، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
 ـ، غير منشكر.14/11/1117ـ، بتاريخ 1117( لسنة 168قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية، رقـ ) (2)
 ، غير منشكر.16/17/1115ـ، بتاريخ 1115( لسنة 57قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية، رقـ ) (3)
 ـ، غير منشكر.11/11/1998ـ، بتاريخ 1998( لسنة 6قرارا محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)
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كاستقرت أحكاـ محكمة العدؿ العميا في مبادئيا القانكنية أف "الخصكمة مف النظاـ العاـ  
رار اإلدارؼ يحق لممحكمة التعرض ليا مف تمقاء نفسيا، كبالتالي فإف مخاصمة مف لـ يصدركا الق

 .(1)المطعكف فيو يستكجب رد الدعكػ النتفاء الخصكمة

البند أ الجزء الثاني مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية  1فيما نصت المادة السابعة الفقرة 
ـ يشترط في االستدعاء الذؼ يقاـ لدػ المحكمة اإلدارية، اسـ المستدعى 2016( لسنة 3رقـ )

 ضده كصفتو بشكل كاضح.

 الفرع الثاني: البيانات الواجب توافرىا في الئحة الدعوى 

ترفع الدعكػ إلى المحكمة بناء  عمى تقديـ المستدعى بتقديـ طمب استدعاء، كحيث نصت   
ـ عمى أنو 2001( لسنة 2( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )283المادة )

بتقديـ استدعاء إلى قمـ المحكمة بعدد المستدعى ضدىـ "تبدأ اإلجراءات أماـ محكمة العدؿ العميا 
 مرفقا بو األكراؽ المؤيدة لو.

فإذا تعددت القرارات المطعكف فييا، فالقاعدة أف يقدـ طمب مستقل بكل قرار إدارؼ  
بعريضة مستقمة، إال اذا كجدت صمة تجمع بيف القرارات المطعكف فييا الدعكػ يمكف أف ترفع 

 .(2)جتمعةضد ىذه القرارات م

ككذلؾ يجب أف يحدد المستدعى في الئحة االستدعاء ما يطمبو مف محكمة العدؿ العميا  
بدقة، فصبلحية المحكمة صبلحية إلغاء كليس إنشاء، كليذا يجب عمى المستدعي أف يطمب مف 

القرار المحكمة إلغاء القرار أك القرارات اإلدارية المطعكف فييا، أك تقرير انعداـ القرار إذا كاف 
 .(3)اإلدارؼ منعدما

                                                           
، غير منشكر. كقضت في مبدأ 16/13/1114ـ، بتاريخ 1113( لسنة 19قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية ، رقـ ) (1)

أخر أف القراريف الصادريف مف ككيل كزارة الداخمية كالقاضييف بحل الييئة العامة لجمعية اصدقاء المريض كتشكيل لجمة مؤقتو لتقكـ 
دارتيا كدعكة الييئة العامة إلجراء االنتخابات، ىما قراراف يتضمناف عممية اجرائية متضمنة  باإلشراؼ عمى جمعية أصدقاء المريض كا 

( مف قانكف تشكيل المحاكـ 33عمى تعميمات ال ترقي إلى أف تككف قرارا إداريا يطعف فيو أماـ محكمة العدؿ العميا إذ نصت المادة )
كمة العدؿ العميا لمنظر بالطعكف المتعمقة باالنتخابات بالنظر إلى نتائج االنتخابات كفي سائر ـ عمى صبلحية مح1111النظامية لسنة 

ة الطعكف االنتخابية التي تجرؼ كفق القكانيف كاالنظمة النافذة المفعكؿ، كال تشمل ىذه الصبلحية اإلجراءات كالتصرفات التمييدية السابق
 ال تعد ىذه اإلجراءات قرارا إداريا . عمى عمي عممية االقتراع أك المميدة ليا إذ

د. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، إجراءات التقاضي أماـ محكمة العدؿ العميا، إجراءات التقاضي أماـ محكمة العدؿ العميا،  (2)
 .63ـ، ص1113مكتبة دار الفكر، القدس،

 .64د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ، قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص (3)
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 أطراف الدعوى أوال : 

( 2( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )52كنص المشر ع في المادة ) 
ـ عمى أف الئحة الدعكػ البد أف تتضمف عددا  مف الشركط عمى أف يذكر فييا اسـ 2001لسنة 

الشخص الذؼ يمثمو إف كجد، كصفتو المحكمة، كاسـ المدعى كصفتو كمحل عممو كمكطنو، كاسـ 
كعنكانو، كاسـ المدعى عميو كصفتو كمحل عممو كمكطنو، كمكضكع الدعكػ، كقائع كأسباب 

 الدعكػ كتاريخ نشكئيا كطمبات المدعى التي تبيف أف لممحكمة صبلحية نظر الدعكػ.

ئية نظمت كقضت محكمة العدؿ العميا إلى أف الفقو كالقضاء استقر عمى اتباع قكاعد إجرا 
سير المحاكمة أماـ محكمة العدؿ العميا، كىي اشتماؿ الئحة الدعكػ عمى أسماء الخصكـ 
كمكضكع الدعكػ بشكل كاضح كمحدد كحيث إف المستدعى في ىذه الدعكػ لـ يحدد في صحيفة 
الدعكػ المستدعى ضده بالذات كما لـ يبيف فيما إذا كاف القرار المطعكف فيو صادرا أك منسكبا 

ة معينة فكجو الخصكمة إما ألحد المستدعى ضدىـ اك ليـ جميعا عمى سبيل التخيير كعمى لجي
 .(1)ذلؾ تككف صحيفة الدعكػ مخالفة لؤلصكؿ مما يستكجب رد الدعكػ شكبل لمجيالة الفاحشة

( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )7فيما نص المشر ع في المادة ) 
ات التقاضي أماـ المحكمة اإلدارية أنو يشترط في االستدعاء الذؼ يقاـ لدػ ـ في إجراء2016

المحكمة اإلدارية أف يككف مطبكعا  كمتضمنا  اسـ المستدعى كامبل كصفتو كمحل عممو كمكطنو، 
 كاسـ الجية المستدعى ضده كصفتو بشكل كاضح.

ية إال أنو كاجب اإلتباع، بأف تككف الئحة الدعكػ مطبكعة مف اإلجراءات الشكم ويرى الباحث:
كخصكصا  أف األمر لـ يعد كما في السابق مف صعكبة الطباعة كتكمفتيا، كمع التطكر التكنمكجي 
كسيكلة الطباعة، البد أف تككف مطبكعة، كفي حالة عدـ طباعتيا ربما يتـ إضافة كممة أك جممة 

 معينة أك أداة ربط تغير الصيغة كتقمب الحقيقة.

 لدعوى ثانيا: موضوع ا

يجب أف تتضمف الئحة الدعكػ االستدعاء مكضكع الدعكػ كالذؼ يتعمق بإلغاء القرار  
اإلدارؼ المطعكف فيو أك تقرير انعدامو، كالذؼ يجب تحديده بشكل دقيق مف خبلؿ رقمو أك 

                                                           
 ـ، غير منشكر.14/13/1111، بتاريخ 1111( لسنة 919قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية، رقـ ) (1)
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تاريخو أك مضمكنو فصبلحية محكمة العدؿ العميا تنحصر في النظر في القرار اإلدارؼ المطعكف 
 .(1)كعيتو أك بانعداموبعدـ مشر 

ت المادة )  ( البند الخامس مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 52كقد نص 
 ـ، في إقامة الدعكػ كقيدىا البد أف تقاـ الدعكػ عمى مكضكع الدعكػ.2001( لسنة 2)

( لسنة 3( البند أ مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )7كنصت المادة ) 
ـ، في شكل االستدعاء كشركطو لدػ المحكمة اإلدارية أف يدرج فيو مضمكف القرار 2016

 المطعكف فيو.

كمف المعركؼ أف مكضكع الدعكػ في دعاكػ اإللغاء يككف القرار اإلدارؼ الصادر مف  
الجية اإلدارية، ىك جكىر المكضكع في الدعكػ، كيتطمع المستدعى مف خبلليا إلى إلغاء أك 

رار الصادر لكجكد كجو مف أكجو اإللغاء، كيتعيف أف يذكر بالصحيفة كقائع الدعكػ تعديل الق
كمستنداتيا كالقرار اإلدارؼ المطعكف عميو كتاريخ صدكره كممخص لمضمكنو ككجو المساس 

 .(2)بمصمحة المدعي

اشترط القانكف أف تتضمف البلئحة مكضكع الدعكػ، فقد قضت محكمة العدؿ العميا أنو 
ت الككالة بما تضمنتو بالخصكص المككل بو قد خمت مف بياف رقـ القرار كمكضكعو، "لما كان

ككذلؾ مف رقـ حكـ محكمة العدؿ العميا كتاريخو كمضمكنو فإنيا تغدك، كالحالة ىذه معيبة بعيب 
الجيالة بالخصكص المككل بو، إذا إف الككالة عقد يجب أف ينشأ صحيحا في حيف أف الئحة 

ئي يبنى عمى الككالة كبالتالي فإف البلئحة المقدمة مف الككيل تدكر مع الككالة الدعكػ عمل إجرا
 .(3)كجكدا  كعدما  

كقضت محكمة العدؿ العميا أنو يتكجب لقبكؿ دعكػ اإللغاء شكبل أف يتضمف مكضكعيا 
تحديدا لمقرار المطعكف فيو تحديدا  نافيا  لمجيالة كالغمكض، كذلؾ بتحديد تاريخ صدكر القرار 
كرقمو، كتحديد الجية التي صدرت عنو، كأف مكضكع الدعكػ شرط الـز ببلئحة الدعكػ كفق 

                                                           
 .55د. عدناف عمرك، ابطاؿ القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص (1)
 .47-46د. عبد الناصر أبك سميدانة، إجراءات التقاضي اماـ محكمة العدؿ العميا، مرجع سابق، (2)
 ـ، غير منشكر.11/13/1115، بتاريخ 1114( لسنة 38قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية، رقـ ) (3)



                                                     

085 

 

قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، كعدـ تكافره يشكل جيالة فاحشة، األمر المكجب لرد 
 .(1)الدعكػ شكبل

اف القضاء الفمسطيني استقر أنو إذا خمت الئحة الدعكػ مف مكضكع : وخالصة القول
الدعكػ أك مضمكف القرار المطعكف فيو ترد الدعكػ ألنيا عمل إجرائي متكامل فإذا كجد نقص 

 في البلئحة ترد الدعكػ شكبل، ألف ما بني عمى باطل فيك باطل.

 ثالثا : وقائع وأسباب الدعوى 

ت المادة ) ( لسنة 2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) 7( الفقرة 52نص 
، عمى مجمكعة مف العناصر التي يجب تكافرىا في البلئحة "كقائع كأسباب الدعكػ ـ2001

 كتاريخ نشكئيا كطمبات المدعى التي تبيف أف لممحكمة صبلحية نظر الدعكػ.

كال يجكز لممستدعى إثبات غير األمكر الكاقعية الكاردة في الئحة االستدعاء إال إذا تقدـ 
 .(2)ه ككافقت المحكمة عمى إجراء التعديلالمستدعى بطمب لتعديل الئحة دعكا 

ت المادة ) ( لسنة 3( البند أ مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )7فيما نص 
ـ، في شكل االستدعاء كشركطو لدػ المحكمة اإلدارية أف يدرج مكجزا  عف الكقائع عف 2016

 القرار اإلدارؼ كأسباب الطعف فيو.

في قرارىا عمى أنو "بعد الرجكع إلى الئحة الطعف كجدت أف  كأكدت محكمة العدؿ العميا
البلئحة قد جاءت خمكا  مف الكقائع، كأف ما كرد تحت عنكاف الئحة كأسباب الطعف ىي األسباب 
القانكنية التي استندت إلييا المستدعية في طمبيا إلغاء القرار، كليس فيو أؼ ذكر ألية كاقعة، كىذا 

( كالتي أكجبت أف تتضمف 52ؿ المحاكمات المدنية كالتجارية المادة )مخالف ألحكاـ قانكف أصك 
 .(3)الئحة الدعكػ كقائع كأسباب الدعكػ 

كجاء في قرار محكمة العدؿ العميا أنو بعد التدقيق كالمداكلة عمى الئحة االستدعاء تجد 
لدعكػ: المحكمة أنو يتعيف عمى الطاعف أف يضمف استدعاء دعكاه ممخصا  مكجزا عف كقائع ا

                                                           
 ـ، غير منشكر.17/16/1119، بتاريخ 1119( لسنة 115قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
 .61ء اإللغاء، مرجع سابق، صد. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ، قضا (2)
ـ، غير منشكر. كقضت محمة 18/13/1116ـ، بتاريخ 1116( لسنة 16قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)

خمت مف ـ، أنو بالرجكع إلى الئحة الدعكػ تحد بأف الدعكػ قد 11/11/1115، بتاريخ 1115( لسنة 116العدؿ العميا في قراراىا رقـ )
 ـ، غير منشكر.16/11/1118، بتاريخ 11118( لسنة 11األسباب القانكنية التي تستند إلييا الجية المستدعية في طعنيا. كقرارىا رقـ )
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حيث إنو يعد مكجز الكقائع مف بيف محتكيات تثبيت الحكـ المقدـ في ميعاد الطعف الفضائي، 
كيككف تسبيب البلئحة كافيا ككاضحا ، فبل يكفي لغايات التثبيت اإلشارة إلى النص القانكني الذؼ 

طعكف فيو، ليذا خالفتو اإلدارية دكف أؼ تحديد، كبياف لؤلحكاـ التشريعية التي خالفيا القرار الم
ترد الدعكػ إذا لـ تتضمف الئحتيا بياف أؼ سبب مف األسباب التي تستدعى إلغاء القرار 

 .(1)اإلدارؼ 

كاستقر القضاء اإلدارؼ أنو في حاؿ خمك الئحة الدعكػ مف كقائع كأسباب الدعكػ، فإنو 
كػ قد خمت مف ، حيث قضت محكمة العدؿ العميا في حكميا "أف الئحة الدع(2)يتكجب ردىا شكبل

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 52ذكر كقائع الدعكػ خبلفا  ألحكاـ المادة )
 .(3)ـ، لذلؾ تقرر المحكمة رد الدعكػ شكبل2001( لسنة 2)

( مف قانكف 34كأسباب الطعف باإللغاء ىي األسباب المنصكص عمييا في المادة )
ـ، كىي عيب االختصاص، كعيب الشكل كاإلجراءات، 2001( لسنة 5تشكيل المحاكـ رقـ )

 كعيب مخالفة القانكف، كعيب التعسف في استعماؿ السمطة.

ال بد أف تشمل الئحة الدعكػ عمى ذكر الكقائع  مف خبلؿ ما سبق،ويرى الباحث 
و كاألسباب القانكنية لمطعف، كاذا خمت الئحة الدعكػ مف كقائع كأسباب تتعمق بالقرار المطعكف في

 فإف المحكمة ال تستطيع أف تبسط رقابتيا في ىذه الحالة، كبالتالي تقضي برد الدعكػ. 

 تحديد القرار اإلداري المطعون فيو: رابعا  

ىذا البياف يتعمق أيضا بدعاكػ اإللغاء، ألنيا تخاصـ قرارا إداريا ، كبالتالي إذا كانت  
ضح القرار المطعكف فيو كمضمكنو العريضة تتعمق بدعكػ إلغاء، كجب عمى المستدعى أف يك 

                                                           
ـ، غير منشكر. كقرار محكمة 16/19/1118ـ، بتاريخ 1118( لسنة 314قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)

 ـ، غير منشكر.18/19/1118ـ، بتاريخ 1118( لسنة 159عميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )العدؿ ال
ـ، غير منشكر. حيث اف المادة 18/16/1115ـ، بتاريخ 1114( لسنة 91قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)
مى أنو يشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة لمحكمة العدؿ العميا مف األفراد ـ، ع1111( مف قانكف تشكيل المحاكـ النظامية لسنة 34)

( مف ذات القانكف أف يككف سبب الطعف متعمقا  بكاحد أك أكثر مف االختصاص أك كجكد عيب في الشكل 33كالييئات الكاردة في المادة )
 عسف كاالنحراؼ في استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف في القانكف.أك مخالفة القكانيف كالمكاح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا أك الت

ـ، مشار إلية عند د. شريف 15/13/1118ـ، بتاريخ 1118( لسنة 46قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية، رقـ ) (3)
 .134بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص
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كتاريخ صدكره، بمعنى أف يبي ف لممحكمة ما ىك القرار الذؼ يطعف فيو بشكل دقيق، حتى ال تككف 
 .(1)الدعكػ مجيمة

كيجب عمى المستدعى أف يرفع مع الئحة الدعكػ صكرة عف القرار اإلدارؼ المطعكف  
كبل كما ىك شأف االجتياد القضائي لمغرفة فيو، عمما  بأف إغفاؿ ذلؾ ال يؤدؼ إلى رد الدعكػ ش

اإلدارية لدػ المجمس األعمى في المغرب، غير أف محكمة العدؿ العميا تكتفي باالمتناع عف 
النظر في الدعكػ مالـ يتـ إبراز صكرة عف القرار اإلدارؼ المطعكف فيو، مالـ يكف القرار شفكيا 

ذا كاف مف القرارات اإلدارية التي  جرػ تبميغيا بالجريدة الرسمية فيتـ االكتفاء أك ضمنيا، كا 
ذا تعذر  باإلشارة إلى عدد الكقائع الفمسطينية التي نشر فييا القرار دكف اشتراط إبراز ذلؾ العدد، كا 
عمى الطاعف الحصكؿ عمى نسخة مف القرار اإلدارؼ المطعكف فيو، فإف المحكمة تأمر مف 

 .(2)أصدر القرار إعطاء المستدعى نسخة عنو

ت المادة الثامنة الفقرة )  ( البند ج مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ 1كقد نص 
القرار المطعكف فيو إذا كاف قد ـ أنو يجب عمى المستدعى أف يرفق باالستدعاء 2016( لسنة 3)

 .(3)تـ تبميغو لو

كضعيا كقضت محكمة العدؿ العميا أنو يتكجب لقبكؿ دعكػ اإللغاء شكبل أف يتضمف م 
تحديد القرار المطعكف فيو تحديدا نافيا لمجيالة كالغمكض، كذلؾ بتحديد صدكر القرار كرقمو 

( 52كتحديد الجية التي صدر عنو كمكضكع الدعكػ شرط الـز ببلئحة الدعكػ اشترطتو المادة )
مة فقرة ق مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، كأف ىذا يتعمق بالنظاـ كيحق لممحك

إثارتو مف تمقاء نفسيا، كلعدـ تحديد مكضكع الدعكػ في البلئحة يشكل جيالة فاحشة، كتقرر رد 
 .(4)الدعكػ شكبل  

                                                           
 .318، ص1999د. عبد الرؤكؼ ىاشـ بسيكني، المرافعات اإلدارية، دار النيضة العربية، القاىرة،  (1)
 .54د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ، قرار اإللغاء، مرجع سابق، ص (2)
عمى المستدعى  ـ، نصت عمى أف "يجب1116( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )1( الفقرة )8انظر المادة ) (3)

قائمة بأسماء الشيكد الذيف يرغب في سماع شياداتيـ  -نسخ عف السندات الكتابية التي يستند إلييا. ب -أف يرفق باالستدعاء ما يمي: أ
رية مع يقدـ االستدعاء إلى قمـ المحكمة اإلدا -1القرار المطعكف فيو إذا كاف قد تـ تبميغو لو.  -إثباتا  لطمبو كعناكينيـ الكاممة. ج

( مف ىذه المادة كبعدد مف النسخ تكفي لتبميغ المستدعى ضدىـ إذا كانكا أكثر مف كاحد كيكتفى 1المرفقات المنصكص عمييا في الفقرة )
 بتقديـ نسخة كاحدة لممستدعى ضدىـ إذا كانكا مف غير أشخاص اإلدارة العامة الحككمية الذؼ ينكب عنيـ محاـ كاحد.

 ـ.17/16/1119ـ، بتاريخ 1119( لسنة 177العميا، راـ هللا، الدعكػ االدارية رقـ )قرارا محكمة العدؿ  (4)
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إف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية أكجب أف يككف في وأخيرا  يمكن القول: 
رية الضمنية أـ الئحة الدعكػ نسخة عف القرار اإلدارؼ المطعكف فيو، باستثناء القرارات اإلدا

الشفكية، كىذا يترؾ لممحكمة سمطة في تقديرىا في بعض الحاالت، مما يجعل سمطة لمقاضي 
 بتدخل رأيو الشخصي بما ال يخالف النظاـ العاـ في البيانات الكاجب تكافرىا في الئحة الدعكػ 

لفصل أف المشر ع الفمسطيني استدرؾ بعض القصكر في القانكف السابق، كبيف  في قانكف ا
في المنازعات اإلدارية ماىي المستندات كالبيانات الكاجب ارفاقيا حيث بيف أنو البد مف كجكد 
عدد مف السندات الكتابية التي استند الييا، ككذلؾ أسماء الشيكد كىذا إلثبات الطمب كىذا يحدد 

ة عف القرار اإلسراع في الفصل في المنازعة في حاؿ احتاج األمر لمشيكد، كال بد مف إرفاؽ صكر 
المطعكف فيو إذا كاف قد تـ تبميغو، كيفيـ ضمنا  مف تمؾ الفقرة أف القرارات اإلدارية الشفكية 
كالضمنية كالمعمنة في الجريدة الرسمية مستثناه، ألنو يمكف إثبات القرار مف جية اإلدارة إذا كانت 

ذا كانت منشكرة فيتـ معرفتيا مف الجريدة الرسم  ية )الكقائع(.شفكية أـ ضمنية، كا 

  



                                                     

089 

 

 المطمب الثاني

  توقيع الدعوى من محاِم مزاول

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ 52تنص الفقرة التاسعة مف المادة )
( 285ـ، عمى أنو لكي تقاـ الدعكػ ببلئحة، كنصت الفقرة األكلى مف المادة )2001( لسنة 2)

لتجارية عمى أنو "ال يسمح االستدعاء لدػ ىذه المحكمة مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كا
ـِ مزاكؿ".  إال إذا كاف مقدما  مف محا

كال بد أف يكقع عمى الئحة االستدعاء محاـ مزاكؿ لمينة المحاماة كشرط أساسي  لقبكؿ 
البند )ب( مف قانكف المحاميف النظامييف  5( الفقرة 20الدعكػ كذلؾ بمكجب الفقرة نص المادة )

ـ عمى أنو "ال يجكز النظر في الدعاكػ أماـ محكمة العدؿ دكف محاـ 1999( لسنة 3) رقـ
مزاكؿ، كال تقبل الئحة استئنافية أك الئحة دعكػ أك الئحة جكابية أماـ محكمة البداية دكف أف 

 تككف مكقعة مف محاـ مزاكؿ".

ت المادة السابعة الفقرة الثانية مف قانكف أصكؿ المنازعات اإلدا ( لسنة 3رية رقـ )كنص 
ـ، يشترط في االستدعاء الذؼ يقاـ لدػ المحكمة اإلدارية "أف يقدـ مف محاـ مزاكؿ 2016

كيستثنى مف ذلؾ االستدعاءات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار 
 أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع.

الفمسطينية أف "تكقيع ككالة المحامي مف قبل زكجة المعتقل كقد بيف محكمة العدؿ العميا 
المطمكب إلغاء إجراء اعتقالو لو ما يبرره لتعذر معرفة محل اعتقالو، كحضر زيارتو مف قبل محاـ 
أك مف أفراد عائمتو، األمر الذؼ يجعل الدعكػ المرفكعة بمكجب ىذه الككالة مقامة بصكرة 

 .(1)صحيحة"

عميا أنو بعد التدقيق أف الككالة المقدمة بمكجبيا ىذه الدعكػ كقضت محكمة العدؿ ال
جاءت خالية مف اسـ المستدعي كاسـ المستدعى ضده، كخالية مف مكضكع الدعكػ كالقرار 
المطعكف فيو، كتاريخو حتى أنيا جاءت خالية مف تكقيع المحامي، األمر الذؼ يشكل جيالة 

 .(2)فاحشة مما يكجب رد الدعكػ 

                                                           
 ـ، غير منشكر.11/16/1998ـ، بتاريخ 1998( لسنة 41قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
ـ، غير منشكر. قرار محكمة 17/18/1119ـ بتاريخ 1119( لسنة 335قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)

 ، ال يقبل الطعف بالنقض دكف محاـ مزاكؿ18/11/1111ـ، بتاريو 1111( لسنة 473النقد، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية رقـ )
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ـ أخرػ أنو "إذا جاءت الئحة الدعكػ خالية مف بياف الخصكص المككل كقضت في حك
بو، حيث أف الككالة عقد كيحب أف تنشأ صحيحة كىي تدكر مع الدعكػ كجكدا  كعدما ، لذلؾ 
كلمجيالة الفاحشة في الخصكص المككل إذ جاءت خالية مف ذكر كتحديد رقـ كتاريخ كمضمكف 

 .(1)و رد الدعكػ لمجيالة الفاحشة في الككالة"القرار المطعكف فيو، مما يستكجب مع

كقررت أيضا  في حكـ آخر بأف "تككيل المحامي مف ابف المستدعى المعتقل يجعل ىذه 
الككالة صحيحة لمقاصد ىذه الدعكػ المرفكعة إللغاء إجراء اعتقالو، ذلؾ أف ىذه الككالة المعطاة 

دكف مقابمة المحامي لممستدعى المعتقل مف ابف المستدعى كانت نتيجة أحداث كممارسات حالت 
 .(2)ألخذ تككيمو مما أدػ بالنتيجة إلى حرماف المستدعى مف حق ضمنو لو القانكف 

أنو حسب قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية إذا لـ تكقع البلئحة ويرى الباحث 
إلدارية أكجب عمى مف محاـ مزاكؿ ترد الدعكػ شكبل، في حيف أف قانكف الفصل في المنازعات ا

، مع استثناء االستدعاءات مف المعارضة في الحبس التي تطمب (3)"أف يقدـ مف محاـ مزاكؿ
إصدار أكامر اإلفراج، كىذا يخفف عمى المتضرر في الحبس غير المشركع أف تقدـ الدعكػ مف 
غير محاـ، أؼ أنو يمكف تقديـ الدعكػ مف أصحاب المصمحة كالمتضرريف دكف زيادة في 
التكاليف كالرسكـ القضائية، كقد أحسف المشرع الفمسطيني في إضافة ىذه الفقرة، كأف المشرع 
الفمسطيني لـ يمـز المحامي المزاكؿ بفترة زمنية معينة لمكقكؼ أماـ محكمة العدؿ العميا أك 

دكف المحكمة اإلدارية كما في القانكف المصرؼ كاألردني بل اشترط أف يككف المحامي مزاكال  فقط 
 تحديد مدة.

                                                           
 نشكر.ـ، غير م18/11/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 56قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
 ـ، غير منشكر.19/19/1997ـ، بتاريخ 1997( لسنة 38قرار محكمة العدؿ العميا، راـ الميف الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)
ـ كالتي قالت ككيمة المستدعى: أكرر ما 16/11/1117ـ، بتاريخ 1117( لسنة 19حكـ المحكمة اإلدارية، غزة، االستدعاء  رقـ ) (3)

ـ لدػ شرطة الشجاعية كالمستدعى قد تـ 4111/1114ف المستدعى كاف مكقكفا عمى ذمة القضية رقـ جاء في الئحة الطمب كأضيف أ
( شيكل، كمرفق صكرة عف قرار 611شيكر كغرامة ) 7إدانتو سابقا عمى ىذه القضية بالحكـ لدف محكمة صمح غزة، كالقاضي بحبسة 

بشكل مخالف  17/11/1117ـ دكف كجو حق لحتي ىذا 11/11/1117استئخار حبسو، كقامت الشرطة العسكرية بحبسة مف تاريخ 
لمقانكف كىك متضرر أشد الضرر، كحكمت المحكمة بالزاـ المستدعى ضدىا كزارة الداخمية كاالمف كالكطني )جياز الشرطة العسكرية( 

 باإلفراج الفكرؼ عف المستدعي.
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 المطمب الثالث

 استيفاء الرسوم القضائية وقيد عريضة الدعوى 

 استيفاء الرسوم القضائيةأوال : 

إف المشر ع الفمسطيني لـ ينص عمى استيفاء الرسكـ القضائية أماـ محكمة العدؿ العميا 
الدعكػ إال  ككذلؾ المحكمة اإلدارية بشكل مباشر، كلكنو نص في قانكف آخر أنو ال يمكف تقديـ

 .(1)بعد استيفاء دفع الرسـك القضائية أك كتأجيميا أك اإلعفاء منيا حسب اإلجراءات القانكنية

لـ ينص المشرع في األصكؿ الخاصة أك المتبعة أماـ محكمة العدؿ العميا عمى بياف  
( 1رقـ )الرسكـ الكاجب استيفاءىا في الدعاكػ اإلدارية، إال أف قانكف رسكـ المحاكـ النظامية 

ـ تضمف نصا  أنو ال تقبل أية دعكػ أك طمب أك الئحة جكابية أك الئحة استئناؼ أك 2003لسنة 
طعف في أية دعكػ أك استئناؼ أك نقض أك أية إجراءات خاضعة لمرسـ مالـ يكف الرسـ المقدر 

 كقد استكفى عنيا مقدما  أك قد تـ تأجيمو بمكجب أحكاـ نص القانكف. 

( لسنة 3ع الفمسطيني مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )فيما نص  المشر   
ـ، يستكفى عند تقديـ الطمبات الخاصة باإللغاء أماـ المحكمة اإلدارية عشركف دينارا  2016
 .(2)اردنيا  

كقضت محكمة النقض في مبادئيا أف "مسألة الرسـك تتعمق بالنظاـ العاـ كتثيرىا  
( مف قانكف الرسـك 3ي أية مرحمة كانت عمييا الدعكػ، ككفقا لممادة )المحكمة مف تمقاء نفسيا ف

ـ، ال تقبل أؼ دعكػ مالـ يكف الرسـ قد استكفى عنيا مقدما أك تـ تأجيمو، 2003القضائية لسنة 
ذا كاف الرسـ ناقصا  فعمى المحكمة تكميف المدعى دفع فرؽ الرسـ خبلؿ مدة تحددىا كترد  كا 

                                                           
ـ، غير منشكر. كاستندت الى الحكـ 19/14/1115،بتاريخ 1115( لسنة 1قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية  رقـ ) (1)

ـ، حيث قضت "اف اإلعفاء مف الرسكـ القضائية المنصكص عميو في المادة 17/11/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 659الثاني رقـ )
( منو عمى االتفاؽ عمى 71لمادة )الرابعة مف قانكف العمل يشمل األجكر عف ساعات العمل المحددة في ىذا القانكف حيث أجازت ا

ساعة في األسبكع كأف ما يستفاد مف ذلؾ أف أجكر ساعات العمل اإلضافي المحددة في المادة  11ساعات عمل إضافية ال تتجاكز 
فإنيا ال تعد  األخيرة مف القانكف المشار الييا يشمميا اإلعفاء مف الرسكـ القضائية، أما أجكر ساعات العمل اإلضافي التي تزيد عف ذلؾ

.  مف الحقكؽ التي يرتبيا قانكف العمل كانما تخضع ال حكاـ القانكف المدني كالمطالبة بيا غير معفاة مف الرسـك
يستكفي عند تقديـ  -1ـ، حيث نصت في الفقرة 1116( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )15انظر المادة ) (2)

يستكفى عند تقديـ الطعكف أماـ محكمة العدؿ العميا ذات  -1اماـ المحكمة اإلدارية عشركف دينار  أردنيا .  الطمبات الخاصة باإللغاء
ـ عمى ما لـ يرد بشأنو 1113( لسنة 1تسرػ أحكاـ قانكف رسكـ المحاكـ النظامية رقـ ) -3الرسـك التي دفعت أما المحكمة اإلدارية. 
الفمسطيني في قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية ترؾ بند استيفاء الرسكـ القضائية كما ىك نص في ىذا القانكف. كنبلحع أف المشرع 

، أـ في القيمة.  معمكؿ بو في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية سكاء في كقت دفع الرسـك
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دكف عذر، فإف لـ تكمف المحكمة الخصـ بدفع فارؽ الرسـ كانت  الدعكػ إذا لـ يقـ بذلؾ
 .(1)اإلجراءات البلحقة لذلؾ سابقة ألكانيا

أتفق مع جانب مف الفقو الفمسطيني مكافقتو لممشر ع الفمسطيني الذؼ حدد  ومن جانبنا 
ناعة رسكـ الدعاكػ اإلدارية بمبمغ بسيط ىك عشركف دينارا  بمكجب نص القانكف، ال تركيا لق

رئيس المحكمة العميا طبقا  ألحكاـ القانكف األردني، إال أنو ينتقد مكقف المشرع مف تقرير عدـ 
قبكؿ الدعكػ في حاؿ عدـ استيفاء الرسكـ المقررة قانكنا، كيدعك المشرع لؤلخذ بمكقف المشرع 

جمسة  كالقضاء المصرؼ كالذؼ رتب عمى عدـ استيفاء الرسكـ استبعاد القضية مف جدكؿ أعماؿ
المحكمة كذلؾ بسبب خصكصية الدعاكػ اإلدارية كبالذات دعكػ اإللغاء التي تتعمق بمبدأ 

 .(2)المشركعية كحماية الحقكؽ كالحريات

( دينار لرفع 20ككذلؾ أتفق كالمشرع الفمسطيني في جزئية تحديد رسـك بسيطة قيمتيا )
يختمف في إجراءات استيفاء الرسكـ الدعاكػ اإلدارية خصكصا ، ككذلؾ فإف المشرع الفمسطيني لـ 

سكاء أكاف في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، أـ في قانكف الفصل في المنازعات 
اإلدارية، كجاء ذلؾ لكي ينظـ عممية رفع الدعاكػ، ألنيا لك كانت بدكف رسكـ لشكمت ارىاقا  كبيرا  

 لطاقـ المحكمة الزدياد الدعاكػ المنظكرة أماميا.

عشركف أؼ أتفق عمى أف تككف رسـك دعكػ اإللغاء بمبمغ بسيط فإنني  خالصة الرأيو 
في الحبس دينارا  في سائر المنازعات اإلدارية، باستثناء الدعاكػ التي ىي مف نكع المعارضة 

 مشركع كذلؾ لمتخفيف عمى المكاطنيف.الغير 

 ثانيا: قيد عريضة الدعوى 

صكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية أنو "يقيد قمـ كنص  المشر ع الفمسطيني في قانكف أ
المحكـ الئحة الدعكػ يكـ إيداعيا في سجل القضايا بعد دفع الرسـ، كتعطى رقما  مسمسبل  كتختـ 

، كيتضح مف الفقرة السابقة أنو إذا لـ يتـ (3)بخاتـ المحكمة، كيدكف التاريخ باليكـ كالشير كالسنة"
ع ىذا البند أؼ استيفاء دفع الرسكـ ليك دليل عمى كجكب دف استيفاء أحد الشركط كخصكصا في

 الرسكـ عند تقديـ الئحة الدعكػ.

                                                           
 ـ16/19/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 311قرار محكمة النقد، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية رقـ ) (1)
 .141د. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (2)
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )55-54انظر المادة ) (3)
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 المبحث الثاني

 التحضير والنظر في الدعوى اإلدارية إجراءات

 تمييد وتقسم:

( لسنة 2لتجارية رقـ )الباب الرابع عشر مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كا بيف
محكمة العدؿ العميا، كالتي تبدأ برفع الدعكػ، كالتحضير بعة أماـ المت جراءاتاإلصكؿ أـ 2001

 الفصل في الدعكػ اإلدارية. إجراءاتلمدعكػ كالنظر فييا، كأخيرا  

 إجراءاتـ، 2016( لسنة 3كتناكؿ قانكف الفصل في المنازعات التجارية كاإلدارية رقـ )
ي االستدعاء، كالتحضير إلصدار التقاضي أماـ المحكمة اإلدارية، مف رفع الدعكػ كالنظر ف

 الحكـ.

 اإلدارية.الدعكػ  تحضير إجراءاتالمطمب األكؿ: 

 .اإلداريةسير الدعكػ  إجراءات: الثانيالمطمب 

 .: عكارض الخصكمةالثالثالمطمب 
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 المطمب األول

 اإلداريةالدعوى  تحضير إجراءات

 تمييد وتقسم:

النظر فييا مف خبلؿ عرض كل طرؼ يتطمب اإلدارؼ دعكػ إلغاء القرار  إجراءاتإف 
ثبات دعكتو، ككذلؾ إطراؼ الدعكػ اإلدارية، بحيث يترؾ لكل طرؼ مف أطراؼ الخصكمة أمف 

ر الحكـ اصدإإمكانية كقف تنفيذ القرار المراد الطعف فيو بشكل مؤقت لحيف البث بو، إلى أف يتـ 
 النيائي.

فريق كاحد المستدعى كككيمو،  المحاكمة بتحديد جمسة تمييدية بحضكر إجراءاتتبدأ  
ثرىا تقرر المحكمة قبكؿ الدعكػ بصفة مبدئية أك رفضيا إذا كاف ىناؾ ما يكجب ذلؾ، فإذا أعمى 

 .(1)قبمتيا فإنيا عمى ضكء البينة التي يقدميا ككيل المستدعى

( لسنة 2( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )286ت المادة )نص   
عييف المحكمة ميعادا  لسماع االستدعاء بحضكر فريق كاحد لمنظر في إصدار قرار ـ، "ت2001

مؤقت مذكرة لممستدعى ضده لبياف األسباب المكجبة لمقرار المطعكف فيو أك المانعة مف إصدار 
 القرار مكضكع الطمب.

( 3)(  الفقرة األكؿ مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ 15ت المادة )فيما نص   
سير االستدعاء أماـ المحكمة اإلدارية عمى أنو "في الجمسة األكلى لنظر  إجراءاتـ 2016لسنة 

االستدعاء يعرض المستدعى ضده أكجو دفاعو في حدكد ما كرد في الئحتو الجكابية، ثـ تكمف 
في المستدعى بالرد عمى الحجج التي أدلى بيا المستدعى ضده كيسرد كقائع دعكاه كما كردت 

تدعائو، كبعد تكرار المكائح ت حدد المحكمة نقاط االتفاؽ كاالختبلؼ في المسائل المتعمقة اس
 كي دكف ذلؾ في محضر الجمسة. ،باالستدعاء

قضت محكمة العدؿ العميا بإصدار قرار مؤقت في الدعكػ متضمنا  تكجيو كبيذا الشأف 
صدار إمطعكف فيو أك المانعة مف مذكرة لمجية المستدعى ضدىا لبياف األسباب المكجبة لمقرار ال

                                                           
 .67د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ، دعكػ اإللغاء، مرجع سابق، ص (1)
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كالتقدـ في حالة المعارضة بإصدار قرار قطعي في الدعكػ ببلئحة جكابية  ،القرار مكضكع الطمب
 .(1)خبلؿ ثمانية أياـ مف تاريخ الدعكػ كمرفقاتيا كالقرار المؤقت الصادر فييا

( مف قانكف أصكؿ 288-287-286كعمبل بأحكاـ المكاد )" في حكـ آخرقضت ك 
سباب المكجبة لمقرار لمحاكمات المدنية كالتجارية دعكة الجية المستدعى ضدىا لبياف األا

صدار القرار مكضكع الطمب، حتى إذا كانت تعارض في إصدار إالمطعكف فيو أك المانعة مف 
 في منظرل ، كتحديد مكعدقرار قطعي التقدـ ببلئحة جكابية خبلؿ ثمانية أياـ مف تاريخ التبميغ

 .(2)"كالقرار المؤقت كمكعد الجمسة كمرفقاتياتبميغيا كالنائب العاـ الئحة الدعكػ الدعكػ ك 

سباب كاستنادا إلى البيئة المقدمة تقرر عمبل بأحكاـ بعد التدقيق في األأيضا  "كقضت 
صدار ا  صدار القرار المؤقت ك إ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية 286المادة )

سباب المكجبة لمقرار المطعكف فيو، أك المانعة مف إصدار القرار ده لبياف األمذكرة لممستدعى ض
( مف 287لغاء أك سحب القرار المطعكف فيو كعمبل بالمادة )إمكضكع الطمب كالتي تحكؿ دكف 

صدار قرار قطعي أف يتقدـ إذا ما رغب في معارضة إنفس القانكف فإف لممستدعى صده الحق 
ميغو االستدعاء كمرافقا لو ببلئحة جكابية تحت طائمة عدـ جكاز سماعو خبلؿ ثمانية أياـ مف تب
 .(3)"ليياإذا تخمف عف تقديـ الئحتو الجكابية خبلؿ المدة المشار إفي معارضة االستدعاء 

إنو يتـ إلغاؤه بقرار مف المحكمة، أما بالنسبة لمقرار المؤقت في حالة عدـ قبكؿ الدعكػ، ف
عميا بإلغاء القرار المؤقت في حالة شطب الدعكػ حيث قررت أنو لدؿ اكىذا ما قررتو محكمة الع

"لعدـ حضكر ككيمو المستدعية المتبمغ بالذات مكعد الجمسة كالتي يتضح مف شرح المحضر أنو 
رفض التكقيع عمى كرقة عمـ كخبر التبميغ، كبناء  عمى طمب رئيس النيابة كعمبل بأحكاـ المادة 

                                                           
 ـ، غير منشكر.16/11/1113ـ، بتاريخ 1113( لسنة 48محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) قرار (1)
، 1113( لسنة 11ـ. كقرارىا رقـ )11/17/1115، بتاريخ 1115( لسنة 91قرار محكمة العل العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)

د االستماع إلى أقكاؿ الجية المستدعية في جمسة تمييدية عمنية كاالطبلع عمى البيانات ـ، قضت فيو أنو "بع13/17/1113بتاريخ 
المقدمة في الطمب تجد المحكمة فيما يتعمق بإصدار قرار مستعجل بكفق تنفيذ أؼ قرار أك اجراء إذا كاف تنفيذه سيؤدؼ إلى إلحاؽ ضرر 

العقار مكضكع الدعكػ سيؤدؼ إلى إحداث ضرر ال يمكف تبلفيو مستقببل،  ال يمكف تبلفيو، كتجد المحكمة إف إجراء أية معامبلت عمى
لذا فإنيا تقرر إصدار قرار مستعجل لممستدعى ضدىما بكقف كافة المعامبلت كاإلجراءات عمى العقار مكضكع الدعكػ كلذلؾ لحيف 

كف فيو أك المانعة مف إصدار القرار مكضكع البت بالدعكػ، كما تقرر دعكة المستدعى ضدىما لبياف األسباب المكجبة لمقرار المطع
الطمب، حتى إذا كانا يعارضاف في إصدار قرار قطعي تقديـ الئحة جكابية خبلؿ ثمانية أياـ مف تاريخ التبميغ كتبميغيما كالنائب العاـ 

 صكرة عف الئحة الدعكػ كمرفقاتيا.
 ـ، غير منشكر.14/11/1113ـ، بتاريخ 1111( لسنة 11قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ االدارية رقـ ) (3)
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ـ تقرر شطب الدعكػ 2001( لسنة 2اكمات المدنية كالتجارية رقـ )( مف قانكف أصكؿ المح85)
لغاء القرار التمييدؼ الصادر فييا  .(1)كا 

نو أع في قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية في تبميغ البلئحة الجكابية عمى ف المشر  كبي  
الي لتاريخ تبميغو أف "تبمغ البلئحة الجكابية كمرفقاتيا لممستدعى كلو خبلؿ عشرة أياـ مف اليكـ الت

 .(2)يقدـ ردا  عمييا

ت المادة السادسة الفقرة األكلى مف القانكف السابق عمى أنو "تختص المحكمة فيما نص  
اإلدارية بالنظر في الطمبات المتعمقة باألمكر المستعجمة التي تقدـ إلييا بما في ذلؾ كقف تنفيذ 

 قد يتعذر تداركيا. فيذهتنف نتائج أالقرار المطعكف فيو مؤقتا  إذا رأت 

أف الحكـ بإصدار قرار مؤقت يعنى إعادة األمكر إلى ما يتضح  ومن خالل ما سبق 
ف الحكـ المستعجل مرتبط بمصير كانت عميو قبل إصدار القرار المطعكف فيو، كيرجع ذلؾ أل

لحكـ ا ثارآفإذا تكصمت المحكمة لنتائج كفصمت في المكضع  برفض الدعكػ فإف  ،دعكػ اإللغاء
رتبة عمى حكـ تالم ثارفإف اآلاإلدارؼ يى، فإذا قضت المحكمة بإلغاء القرار تبكقف التنفيذ تن

الفقرة السابقة أف اصدار قرار مؤقت  خبلؿ مفكنرػ إصدار قرار مؤقت تتصل بحكـ اإللغاء، 
  .رةالصاد األحكاـتنفيذ  اإلدارةبكقف التنفيذ ال يختمف عف تنفيذ حكـ اإللغاء، كينبغي عمى 

كتممؾ المحكمة صبلحية كقف تنفيذ القرار اإلدارؼ المطعكف فيو، إذ ما تقدـ المستدعي 
بطمب لكقف تنفيذ ىذا القرار كفق اإلجراءات كالشركط الخاصة بكقف تنفيذ القرارات، كذلؾ بتكافر 

اؿ، ثبلثة شركط تتمثل في إيراد طمب كقف التنفيذ في الئحة دعكػ اإللغاء، كتكافر ركف االستعج
كاستناد دعكػ اإللغاء إلى أسباب جدية إضافة إلى شرط رابع استقر عميو القضاء األردني 
كالفمسطيني كىك تقديـ المستدعي كفالة مالية تضمف كل عطل أك ضرر لممستدعى ضده إذا تبيف 

 .(3)أنو غير محق في دعكاه

  

                                                           
ـ مشار إليو عند أ. أسامة زيداف، 16/11/1116ـ، بتاريخ 1999( لسنة 19حكـ محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)

 .81-81الخصكمة في دعكػ اإللغاء، مرجع سابق، ص
 ـ.1116( لسنة 3منازعات اإلدارية رقـ )( مف قانكف الفصل في ال11انظر المادة ) (2)
 151راجع بالتفصيل كقف تنفيذ القرارات اإلدارية المطعكف فييا، شريف أحمد بعمكشة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق. ص (3)

 كما بعدىا
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 المطمب الثاني

 اإلداريةسير الدعوى  إجراءات

طيني في الباب الرابع عشر في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية المشرع الفمس لـ ينص
، كبالتالي يرجع القكاعد حضكر الخصكـ أـ غيابيـ عمى إجراءاتـ 2001( لسنة 2كالتجارية رقـ )

( لسنة 3قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ ) العامة بما ينسجـ كدعكػ اإللغاء، أما
الخصكـ كبيف األثر المترتب عمى غياب صكـ كغيابيـ، حضكر الخ إجراءاتحدد فقد ـ 2016
 دعى أـ المستدعى ضده.الطرفيف معا ، أـ المستأكاف  سكاء  

 الفرع األكؿ: حضكر الخصـك كغيابيـ 

 الفرع الثاني: التدخل كاإلدخاؿ في المنازعات اإلدارية

 : حضور الخصوم وغيابيم الفرع األول

عمى أنو في اليكـ ؿ المحاكمات المدنية كالتجارية في قانكف أصك المشرع الفمسطيني  نص   
كمع مراعاة القكاعد المتعمقة بتبميغ الدعكػ "إذا لـ يحضر المدعى كال  ،المحدد لنظر الدعكػ 

عمى  نص   ،" فيما نص قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية(1)المدعى عميو تقرر المحكمة شطبيا
ده فيجكز لممحكمة اإلدارية تأجيل االستدعاء أك أنو "إذا لـ يحضر المستدعى كالمستدعى ض

 ".(2)شطبو

 عدم حضور المستدعى أوال : 

عمى المحكمة البت عمى كجو السرعة في يتكجب " أنو لعدؿ العمياكقضت محكمة ا 
، كلما كجدت المحكمة أف عدـ حضكر ككيل المستدعى الجمسة التمييدية يدؿ الدعاكػ المنظكرة

ف المحكمة تقرر رد دعكػ مما يتناقض كطبيعة ىذه الدعكػ فإ عمى عدـ جدية االدعاء
 .(3)اإللغاء

                                                           
 ـ.1111( لسنة 1مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) 1( الفقرة 85انظر المادة ) (1)
 ـ.1116( لسنة 3مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ ) 1( الفقرة 14انظر المادة ) (2)
ـ، غير منشكر. كقراراىا رقـ 18/11/1113ـ، بتاريخ 1111( لسنة 14قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)
. كقضت بأف ككيل الجية المستدعية قد تبمغ مكعد الجمسة المحدد بتاريخ ـ، غير منشكر31/16/1113، بتاريخ 1111( لسنة 16)

ـ كبالرغـ مف تبميغو ليا فقد تغيب عف المحاكمة دكف أف يتقدـ بمعذرة مشركعة تبرر غيابو، كعميو كبناء  عمى طمب 31/16/1113
 رئيس النيابة تقرر رد الدعكػ.
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( 2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) 3( الفقرة 85ت المادة )نص  لقد 
كمع مراعاة  ،ـ في حضكر الخصكـ كغيابيـ عمى أنو في اليكـ المحدد لنظر الدعكػ 2001لسنة 

 (1)إذا حضر المدعى عميو كلـ يحضر المدعى"راؽ القضائية عمى أنو ك القكاعد المتعمقة بتبميغ األ
 يجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناء  عمى طمب المدعى عميو تأجيل الدعكػ أك شطبيا".

( لسنة 3مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ ) 2( الفقرة 14ت المادة )فيما نص   
تدعى أك تخمف عف حضكر أؼ جمسة مف جمسات ـ، عمى أنو "إذا لـ يحضر المس2016

المحاكمة عمى الرغـ مف تبميغو تبميغا  صحيحا ؛ فيجكز لممحكمة اإلدارية مف تمقاء نفسيا أف تقرر 
عمى أنو "إذا جدد االستدعاء كتغيب  5الفقرة نفسيا ت المادة الدعكػ"، ككذلؾ نص   (2)شطب

يد قررت المحكمة تأجيل االستدعاء أك المستدعى عف الحضكر في الجمسة األكلى بعد التجد
 اعتباره كأف لـ يكف.

لدػ قمـ المحكمة بتاريخ  فيياكقضت محكمة العدؿ العميا بأف الدعكػ المراد الطعف  
ف قرار النقل أـ في قرار نقل المستدعية مف مكقع كظيفي إلى مكقع آخر ك 11/11/1999

ف التباطؤ الذؼ تـ في ىذه الدعكػ دليل ـ، كتجد المحكمة بأ1998المطعكف فيو تـ اتخاذه سنة 
كاضح عمى عدـ جدية االستدعاء، يضاؼ إلى ذلؾ أف تغيب ككيل المستدعية عف مكعد الجمسة 

 .(3)كعدـ تقديـ معذرة مشركعة تبرر غيابو عف ىذه الجمسة، يستكجب رد الدعكػ  ،التي تبمغيا

 ضده: عدم حضور المستدعى ثانيا  

( لسنة 2مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ ) 2( الفقرة 85ت المادة )نص  
كراؽ القضائية "إذا حضر نو عند نظر الدعكػ مراعاة القكاعد المتعمقة بتبميغ األأـ، عمى 2016

المدعى كلـ يحضر المدعى عميو، ككانت الئحة الدعكػ قد بمغت لشخصو حكمت المحكمة في 
                                                           

مى في الدعاكػ اإلدارية ) المستدعى(، كالمدعى عميو ىك ) المستدعى ضده(، لكنو المدعى كىك الطرؼ الذؼ يقكـ برفع الدعكػ كيس (1)
 ككف أف باب حضكر الخصـك كغيابيـ  مطبق في لمقضاء العادؼ كليس لمقضاء اإلدارؼ لذلؾ يطمق عميو المدعى، كالمدعى عميو

ـ، نصت الفقرة الراعبة عمى أنو "إذا شطب 1116( لسنة 3مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ ) 4( الفقرة 14انظر المادة ) (2)
االستدعاء فيجكز تقديـ طمب لتجديده خبلؿ ثبلثيف يكما  مف تاريخ قرار الشطب بعد دفع نصف الرسـ المقرر لبلستدعاء أما اذا قدـ 

 ر ىذا الطمب تدقيقا .طمب التجديد بعد انتياء ىذه المادة فتدفع الرسـك كاممة إال إذا قررت المحمة بخبلؼ ذلؾ ينظ
ـ، غير منشكر. كقراراىا رقـ 17/13/1117ـ، بتاريخ 1999( لسنة 48قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)
ـ 11/15/1999كقضت في حكـ آخر بعد تقدـ المستدعى بدعكة بتاريخ ـ، غير منشكر. 17/13/1117ـ، بتاريخ 1999( لسنة 11)

 إجراءاتـ لـ تتخذ أية 16/17/1999ـ كتقدـ المستدعى ضده ببلئحة جكابية بتاريخ 16/15/1999ر القرار المؤقت بتاريخ كبعد صدك 
ف دؿ ذلؾ عمى شيء فإنما يدؿ عمى عدـ جدية االستدعاء، كبما اف المستدعى قد تبمغ بالذات مكعد الجمسة األ خيرة في ىذه الدعكػ كا 

 .نو في ىذه الدعكػ يؤكد عدـ جدية االستدعاء مما يستكجب رد الدعكػ كلـ يعمل عمى تككيل محاـ ينكب ع
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ب عمى المحكمة في غير الدعاكػ المستعجمة تأجيل كػ، فإذا لـ يكف قد بمغ لشخصو كجالدع
كيعتبر الحكـ في  ،نظر الدعكػ إلى جمسة تالية يبمغ بيا المدعى عميو لمحضكر كتقديـ دفاعو

 الدعكػ حضكريا .

( لسنة 3مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ ) 3( الفقرة 14فيما نصت المادة )
ككانت الئحة  ،ستدعى ضده أؼ جمسة مف جمسات المحاكمةـ، عمى أنو "إذا لـ يحضر الم2016

كيعتبر الحكـ حضكريا   ،المحاكمة إجراءاتالدعكػ قد بمغت لو، فيجكز لممحكمة اإلدارية أف تقرر 
 في حق المستدعى ضده.

أؼ تقرر  ،في حالة غياب المستدعى ضده الذؼ تبمغ المكعد المعيف لجمسة المحاكمة
ذا حضر بعد ذلؾ كقدـ عذرا  مشركعا، فعمى محاكمتو غيابيا ، بناء عم ى طمب المستدعى، كا 

التي جرت في غيابو، كليا أف تكرر ىذه  جراءاتاإلف تعممو بأك  ،المحكمة أف تقبمو في الجمسة
 .(1)لتحقيق العدالة في حضكره إذا رأت أف ذلؾ ضركرؼ   جراءاتاإل

 الفرع الثاني: التدخل واإلدخال في المنازعات اإلدارية

اإلدارؼ ف إلغاء القرار مبدعكة اآلخريف الذؼ قد يتأثركف  يـز المشرع المستدعلـ يم 
كمستدعية ضدىـ في دعكػ اإللغاء، فبلئحة الدعكػ تككف صحيحة بمجرد أف تكجو إلى مصدر 

أؼ  (2)تممؾ صبلحية دعكة عيتو، غير أف محكمة العدؿ العمياالمطعكف في شر اإلدارؼ القرار 
. كينقسـ التدخل إلى نكعيف (3)صل في الدعكػ عند إصدار القرار المؤقتشخص يتأثر مف الف

 التدخل االختيارؼ، كالتدخل اإلجبارؼ.

                                                           
 71د. عدناف عمرك، ابطاؿ القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص (1)
ـ، غير منشكر. تجد المحكمة 14/11/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 187قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)

، أنو يجكز لمف لو مصمحة في دعكػ قائمة 1111( الفقرة الثانية مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية لسنة 96حسب المادة )
بيف طرفيف أف يطمب تدخمو فييا بكصفة شخصا  ثالثا  منضما  أك مخاصما ، كيتضح مف ذلؾ التدخل في الدعكػ قد يككف اختياريا كأف 

في دعكػ قائمة بقصد المحافظة عمى حقكقو التي يمكف أف يتأثر مف الحكـ الذؼ قد يصدر  يطمب شخص ليس طرفا  الخصكمة دخكلو
 فييا.

 .58د. عدناف عمرك، القضاء اإلدارؼ، قضاء اإللغاء، مرجع سابق، ص (3)
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 التدخل في الخصومةأوال : 

كيخضع  ،إلى دعكػ مرفكعة أصبل الغيريعتبر التدخل ىك التصرؼ الذؼ ينظـ مف  
فالنكع األكؿ  ،ختيارؼ إلى نكعيف، كينقسـ التدخل اال(1)عامة لنظاـ الطمبات اإلضافية في الدعكػ 

ىك التدخل االنضمامي كيقصد المتدخل في التدخل إلى الحفاظ عمى حقكقو عف طريق االنضماـ 
ف المتدخل يرػ حقا  لنفسو أ ، أؼالثاني فيك التدخل االختصامي النكعحد األطراؼ، أما أإلى 

 .(2)كيطمب الحكـ لو بو الحكـ دكف غيره

الفقرة األكلى مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية عمى أنو ( 12نصت المادة )كقد  
"يجكز لمف لو عبلقة باستدعاء قائـ لدػ المحكمة اإلدارية كيتأثر مف نتيجة الحكـ الذؼ سيصدر 

 .(3)منضما  أك مخاصما   دارية في االستدعاء شخصا  ثالثا  فيو أف يطمب مف المحكمة اإل

صمحة المشركعة المبررة لتدخمو في الدعكػ، فبل يقبل كيجب أف تتكافر في المتدخل الم 
التدخل في غير ذؼ صفة، ألف التدخل كسيمة لمدفاع عف الحق أك المصمحة عف طريق مساعدة 

 .(4)أحد طرفي الخصكمة

                                                           
 .81أ. أسامة نسيـ زيداف، الخصكمة في دعكػ اإللغاء، مرجع سابق، ص (1)
. د. السيد خميل 457الخصكمة اإلدارية كمستقبل القضاء اإلدارؼ في فمسطيف، مرجع سابق،  د. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، (2)

، حيث إف التدخل في الدعكػ أما أف يككف تدخبل انضمامي أك 441ىيكل، رقابة القضاء اإلدارؼ عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابق، ص
دة أحد الخصـك كالدفاع مف حقو في الدعكػ كمتدخل كمثاؿ تدخبل خصامي كيقصد بو محافظة المتدخل عمى حقكقو مف طريق مساع

ـِ يحق  ذلؾ "المديف عمى الدفاع مف حقكقو حتى ال يخسر المديف القضية كيتأثر بذلؾ الضماف العاـ المقرر لو، كيقصل بالتدخل الخصا
تحقاؽ مدعيا ممكية العيف المتنازع لنفسو كيطمب الحكـ بو في مكاجية كل مف المستدعى كالمستدعى ضده كتدخل المشترػ في دعكػ اس

 عمييا كطالبا الحكـ لو بيا في مكاجية الخصـ األكؿ كالثاني.
 ـ. 1116( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )11انظر المادة ) (3)

يو أف يطمب مف المحكمة يجكز لمف لو عبلقة باستدعاء قائـ لدػ المحكمة اإلدارية كيتأثر مف نتيجة الحكـ الذؼ سيصدر ف -1
 اإلدارية في االستدعاء شخصا  ثالثا  منضما  أك مخاصما .

 دخاؿ أؼ شخص ثالث في االستدعاء.إيجكز لممحكمة اإلدارية مف تمقاء نفسيا  -1

مف الحكـ ذا اقتنعت المحكمة اإلدارية مف األسباب التي أبداىا مف لو عبلقة باالستدعاء القائـ كالبينة التي قدميا بأنو يتأثر إ -3
 عمى ذلؾ الكجو فتقرر ادخالو في االستدعاء بتمؾ الصفة.

 ةيترتب عمى مف يتقرر إدخالو في االستدعاء كفقا  ألحكاـ ىذه المادة أف يقدـ إلى المحكمة اإلدارية استدعاء خبلؿ خمس -4
التي تسرؼ عمى  األحكاـبلئحة عشر يكما  مف اليـك التالي لتاريخ تبميغو القرار بإدخالو في االستدعاء، كتسرؼ عمى ىذه ال

 الئحة االستدعاء كالمكائح الجكابية المقررة في ىذا القانكف حسب مقتضي الحاؿ.

تبمغ الئحة الشخص الثالث إلى أطراؼ االستدعاء كلكل منيـ الرد عمييا خبلؿ عشرة أياـ مف اليـك التالي لتاريخ تبميغيا إليو  -5
 يدة لجكابو.كلو خبلؿ المدة ذاتيا تقديـ البينة المؤ 

 المحاكمة المنصكص عمييا في ىذا القانكف. إجراءاتتسرؼ عمى الشخص الثالث جميع  -6
 .81أ. أسامة نسيـ زيداف، الخصكمة في دعكػ اإللغاء، مرجع سابق، ص (4)
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ا استقر عميو الفقو كالقضاء قد معرفت محكمة العدؿ العميا التدخل االختيارؼ حسبلقد ك 
ففي التدخل التبعي أك التحفظي ييدؼ  ،قد يككف تدخبل  أصميا  أـ ىجكميا  ك  ،ا  أك تحفظيا  يككف تبيع  

أك عف طريق  جراءاتاإلالمتدخل مف تدخمو المحافظة عمى حقكقو عف طريق مراقبة سير 
 .(1)كدعـ كجية نظره في الدعكػ  ،االنضماـ ألحد الخصكـ

عدـ انضماـ فريق كمف تطبيقات محكمة العدؿ العميا أف دعكػ اإللغاء ال تبطل بسبب  
لييا ما داـ أنيا أ قيمت ابتداء ضد إلييا أك بسبب عدـ انضماـ أؼ فريق إكاف ينبغي انضمامو 

 .(2)الخصـ الحقيقي

 الخصومةاإلدخال في : ثانيا  

ميو إدخاؿ شخص خارج عف الخصكمة، كذلؾ بقصد عكيترتب  اإلدخاؿ في الخصكمة، 
كرقة تحت يده تككف مؤثرة في الدعكػ األصمية،  يموبطمبات معينة، أك إلزامو بتقد الحكـ عميو

كيحدث ذلؾ إما عف طريق ىيئة مفكضي الدكلة ذاتيا أك عف طريق الخصـك األصمييف في 
 .(3)الدعكػ 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية "أنو يجكز 286لقد بينت المادة ) 
إدخاؿ أؼ شخص يتأثر مف الفصل في  لممحكمة أثناء نظرىا الدعكػ، في الجمسة التمييدية

دعكػ اإللغاء، كيتضح ذلؾ جميا  مف الفقرة الثانية كالتي نصت عمى أنو "يبمغ القرار المؤقت إلى 
لى كل شخص ترػ المحكمة تبميغو.  المستدعى كا 

المشرع الفمسطيني في قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية عمى أنو "يجكز  نص  كلقد 
مف تمقاء نفسيا إدخاؿ أؼ شخص ثالث في االستدعاء، كتبميغ الئحة الشخص  لممحكمة اإلدارية

ياـ مف اليـك التالي لتاريخ تبميغيا إليو، أالثالث إلى اطراؼ االستدعاء كلكل منيـ الرد خبلؿ عشرة 
 . (4)المحاكمة المنصكص عمييا إجراءاتفيما تسرػ عمى الشخص الثالث جميع 

                                                           
( لسنة 6ا رقـ )ـ، غير منشكر. كقراراى31/16/1114ـ، بتاريخ 1114( لسنة 13قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الطمب رقـ ) (1)

محكمة العدؿ العميا التدخل االنضمامي ىك االنضماـ ألحد الخصـك لدعـ ـ، غير منشكر. حيث عرفت 18/16/1116، بتاريخ 1114
ف كاف اليدؼ مف تدخمو حماية مصالحة عمى المدعى البعيد، كحيث  ف إكجية نظره في الدعكػ دكف أف يطالب بشي خاص لنفسو كا 

 ف إما بمساعدة الطرؼ المنضـ إليو في أكجو دفاعو أك بمراقبة دفاعو بقصد تجنب إىمالو أك غشوالتدخل االنضمامي يكك 
 ـ، غير منشكر.19/16/1111ـ، بتاريخ 1999( لسنة 66قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)
 .461 -459في فمسطيف، مرجع سابق، صد. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، مستقبل الفضاء اإلدارؼ  (3)
 ـ.1116( لسنة 3مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ ) 6-5-1( الفقرة 11انظر المادة ) (4)
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( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 286أنو بالرجكع لممادة )قضت محكمة العدؿ العميا لقد 
ـ، نجد أف محكمة العدؿ العميا تممؾ صبلحية دعكػ أؼ شخص 2001المدنية كالتجارية لسنة 
مستدعى ضده، كما أنو يحق لؤلفراد الذؼ يتأثركف مف إلغاء القرار اإلدارؼ يتأثر مف إلغاء القرار 

كأشخاص ثكالث في دعكػ اإللغاء، كما أف لممحكمة أف  دخاليـإأف يطمبكا مف المحكمة اإلدارؼ 
كذلؾ كما جاء في الفقرة  ،ت دخل في الدعكػ مف ترػ إدخالو إلظيار الحقيقية أك لمصمحة العدالة

 .(1)( مف القانكف المذككر82الثانية مف المادة )

  

                                                           
 ـ، غير منشكر.18/11/1111ـ، بتاريخ 1997( لسنة 48قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
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 المطمب الثالث

 عوارض الخصومة

 تمييد وتقسيم:

ترض الخصكمة أثناء سيرىا مف حكادث أك عكائق يقصد بعكارض الخصكمة ىي "ما يع
أف عكارض ىك تؤدؼ إلى كقفيا أك انقضائيا بغير حكـ في مكضكعيا، كما يجب التأكيد عميو 

دكنما التغيير في مكضكع  جراءاتالخصكمة ىي عكارض إجرائية تحكؿ دكف السير العادؼ لئل
 .(1)الدعكػ 

تحدث بعض كأف كمة كالحكـ فييا، كتككف عكارض الخصكمة في الفترة بيف سير الخص
معينة،  إجراءاتاالعتيادية، كالتي ينتج عنيا اتخاذ  جراءاتاإلاألحداث التي تؤثر عمى سيرىا ب

 المدنية كالتجارية البلحق ذكرىا. جراءاتاإلتتمثل في الحاالت المنصكص عمييا كفق قانكف 

بعكارض الخصكمة خاصة  قانكنية في نصكصع الفمسطيني المشر   لـ يحدد أك يخصص
األمر الذؼ يتكجب معو تناكؿ القكاعد العامة المتعمقة بعكارض الخصكمة كالتي نص  اإلدارية،
 المشرع في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كىي القكاعد العامة لرفع الدعكػ.عمييا 

ف الفصل المشرع الفمسطيني مكضع عكارض الخصكمة اإلدارية في قانك  كأيضا  لـ يتناكؿ
( منو عمى أنو "في غير 28المادة )أحاؿ ك  ،ـ2016( لسنة 3في المنازعات اإلدارية رقـ )

الحاالت المنصكص عمييا في ىذا القانكف، تسرؼ أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية 
 كالتجارية كبما يتبلءـ مع طبيعة المنازعات اإلدارية.

قف سير الدعكػ، كانقطاع السير في فركع كىي ك  ةكسنتناكؿ في ىذا المطمب أربع
 رفع الدعكػ، كسقكط الدعكػ، كترؾ الدعكػ. إجراءات

 .الفرع األكؿ: كقف سير الدعكػ 

 .رفع الدعكػ اإلدارية إجراءاتالفرع الثاني: انقطاع السير في 

  .الفرع الثالث: سقكط الخصكمة اإلدارية

                                                           
المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، دراسة محكمة، مركز  9-8ض الخصكمة في ظل القانكف رقـ د. عباسة الطاىر، عكار  (1)

 .141ـ، ص1111، 9الصيرة لمبحكث كاالستشارات كالخدمات التعميمة، الجزائر، العدد 
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 .الفرع الرابع: ترؾ الدعكػ 

 وى الفرع األول: وقف سير الدع

إف قانكف أصكؿ  ، حيثأك قضائي يب قانكنبكقف الدعكػ يعني عدـ السير فييا لس
المحاكمات المدنية كالتجارية بيف عكارض الخصكمة في الدعكػ بشكل عاـ كلكف لـ يناكؿ في 

التقاضي أماـ محكمة العدؿ العميا عكارض خاصة  إجراءاتالفصل الرابع عشر الخاص بأصكؿ 
 بالخصكمة اإلدارية.

"لممحكمة  حاكمات المدنية كالتجارية عمى أفف المشرع الفمسطيني في قانكف أصكؿ المبي   
أك بناء  عمى طمب الخصـك كقف السير في الدعكػ إذا رأت أف الحكـ  (1)أف تقرر مف تمقاء نفسيا

، كيحق ألؼ مف الخصكـ طمب تعجيل (2)في مكضكعيا يتكقف عمى الفصل في مسألة أخرػ 
 .(3)بمجرد زكاؿ سبب الكقف السير في الدعكػ 

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية عمى أنو"127ت المادة )فيما نص  

سنة  عفيجكز لممحكمة تأجيل الدعكػ تأجيبل  عاما  بناء  عمى اتفاؽ الخصكـ مدة ال تزد  -1
 أشير مف تاريخ قرار المحكمة بذلؾ.

 لقانكف بسبب ىذا التأجيل.ال تتأثر المكاعيد الحتمية التي ينص عمييا ا -2
 ال يجكز ألؼ مف الخصكـ تعجيل الدعكػ خبلؿ المدة المذككرة إال باتفاقيـ. -3
إذا لـ يتقدـ أحد الخصكـ بطمب إعادة السير في الدعكػ خبلؿ أسبكعيف مف تاريخ انتياء  -4

 .مدة الستة أشير اعتبر المدعى تاركا  لدعكاه كالمستأنف تاركا  الستئنافو
 التأجيل العاـ إال لمرة كاحدة فقط.ال بجكز طمب  -5

ع الفمسطيني أخذ بكقف السير في البياف أف المشر   السابقيف أفويتضح من النصين 
الدعكػ في حاؿ كاف الحكـ في مكضكع الدعكػ يتكقف عمى الفصل في مسألة أخرػ،  إجراءات

                                                           
نحيا ليا القانكف في عدة حاالت كىذا ال في ىذا النكع مف أنكاع الكقف يككف بناء  عمى  قرار المحكمة مف سمطتيا التقديرية التي م (1)

 يككف إال بقكة القانكف كالبد مف تكافر أسباب، كيمكف القكؿ بأنو ال يمكف اف تعتبر الخصكمة مكقكفة إال بعد إصدار حكـ.
بلؿ مدة معينو يتـ كيتضح أف ىذا الكقف بطمب المحكمة أـ اتفاؽ بيف أطراؼ الدعكػ أماـ المحكمة المرفعة إلييا بعدـ السير فييا خ (2)

 االتفاؽ عمييا لحيف الفصل في مسألة أخرػ يككف ىذا الكقف اتفاقيا.
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )116انظر المادة ) (3)



                                                     

215 

 

كال تممؾ  ،سببوالدعكػ قد يككف كقفا  قانكنيا  كيتحقق بمجرد تكافر  إجراءاتكأف كقف سير 
 .(1)المحكمة سمطة تقديرية بشأنو

فيترتب عمى تقديـ طمب الرد  ،كمف حاالت كقف الخصكمة بحكـ القانكف حالة رد القضاة  
كيصبح الحكـ الصادر فييا  ،لممحكمة كقف الخصكمة كتبقى مكقكفة لحيف الفصل في ىذا الطمب

كذلؾ في حالة  ،القاضي الذؼ طمب رده خر بدال مفآ، كيجكز لرئيس المحكمة ندب قاضي ا  نيائي
 .(2)االستعجاؿ كبناء عمى طمب أحد الخصكـ ندب قاض أخر

المتتابعة، لذلؾ إذا بدأت الخصكمة يتكجب  جراءاتاإلكككف الخصكمة مجمكعة مف 
متابعة السير فييا كصكال  لنيايتيا، مع كجكد اتجاىيف يتنازعاف تسيير الخصكمة ىما: تسيير 

، كالراجح أنيا تسير مف كمييماالخصكمة مف ال كيتـ  ،قضاء كأعكانو، كتسييرىا مف قبل الخصـك
الكقت  تصحيح اإلجراء المعيب مالـ ينقضِ  تسيير الخصكمة مف طرفي الخصكمة حقو في

. كالحق في تعجيميا إذا كانت مكقكفة أك (3)المحدد لذلؾ، كحقو في تقديـ أؼ طمب أك دفع فييا
 .(4)مؤجمة تأجيبل  عاما  

يؤثر كقف الخصكمة عمى سيرىا كليس عمى قياميا، فالخصكمة رغـ الكقف تعتبر قائمة ك 
ىا كما يبقى صحيحا  كل ما تـ مف ثار ماـ القضاء، فتبقى عريضة افتتاح الدعكػ منتجة آلأ

لكنيا تبقى راكدة كمتكقفة أماـ الجية  ،في الخصكمة قبل تقرير كقف السير فييا إجراءات
 .(5)جراء فييا خبلؿ مدة الكقفإت عمييا، فبل يجكز اتخاذ أؼ القضائية التي عرض

حكاـ كقف الخصكمة اإلدارية، أأف  -كبحق–نتفق كرأؼ الفقو الذؼ يرػ وفي ىذا الجانب 
المنصكص عمييا في قانكف المرافعات ال تطبق إال بالقدر الذؼ ال يتعارض مع الخصكمة 

كالمرافعات اإلدارية، ألف الفصل في  جراءاتإلااإلدارية، فبل يجكز الكقف االتفاقي في مجاؿ 
في حيف أف المصمحة العامة  ،الخصكمة اإلدارية ال يمكف أف يترؾ إلرادة أطراؼ الخصكمة

 .(6)كاستقرار األكضاع القانكنية تكجب سرعة الفصل فييا

                                                           
 .163د. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص (1)
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )15انظر المادة ) (2)
د. عبد هللا خميل الفرا، المعالجة التشريعية لمركز الخصـ في القكانيف الفمسطينية، دراسة محكمة، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات  (3)

 .611-611ـ، ص1111ة، ، العدد الثاني، غز 11االقتصادية كاإلدارية، مجمد 
 ـ1111( لسنة 1( الفقرة الرابعة مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )117راجع المادة ) (4)
 .658-657ـ، ص1115د. أحمد السيد صاكؼ، شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، دار النيضة العربية، القاىرة، (5)
 . 164ات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق،صد. شريف أحمد بعمكشة، إجراء (6)
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أف عكارض الخصكمة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ليي ويرى الباحث 
النص في التشريعات السارية عمى كافة الدعاكػ المنظكرة أماـ القضاء، كبالتالي البد عامة ل

أنو تـ اقرار بتتعمق بعكارض الخصكمة اإلدارية، عمما   عكارض الخصكمة في الدعكػ اإلدارية 
ـ لكنو لـ يتـ التطرؽ فيو لمكضكع 2016( لسنة 3قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )

 صكمة اإلدارية. عكارض الخ

 الفرع الثاني: انقطاع السير في الدعوى 

الخصكمة بقكة القانكف كذلؾ نظرا  لتصدع  انقطاعيعرفيا الفقياء انقطاع الخصكمة بأنو  
ركف الخصكمة الشخصي لكفاة أحد الخصكـ األصمييف أك زكاؿ صفتو كخصـ في الدعكػ أك 

 .(1)كىك مبدأ المكاجية بيف الخصكـ ،كمةفقداف أىميتو مما يعطل مبدأ أصيبل مف مبادغ الخص

قفاؿ باب المرافعة فييا إاف انقطاع الخصكمة ىك كقفيا بقكة القانكف بعد انعقادىا كقبل 
ت الدعكػ مييأة كفاة أحد الخصـك أك فقداف أىميتو أك بزكاؿ صفة مف كاف يمثمو إال إذا كانبسبب 

في مكضكعيا متى كاف الخصكـ قد أبدكا ، كتعتبر الدعكػ مييأة لمحكـ (2)لمحكـ في مكضكعيا
رافعاتيـ كطمباتيـ الختامية في جمسة المرافعة قبل الكفاة، أك فقداف أىمية الخصكمة أك زكاؿ م

 .(3)الصفة

كأساس انقطاع الخصكمة في الحبلت التي أكردىا المشرع عمى سبيل الحصر تمثل في 
مكاجية شخص غير ممثل فييا ألف الة مكاصمة السير في نظر الدعكػ كالفصل فييا في حاست

ا نزاع تنظر الجية القضائية فيما يبديو يمالدعكػ تفترض بالضركرة كجكد خصميف يقكـ بين
كتفند ما يقدمانو مف أدلة كأسانيد كترجح حجة كل طرؼ عمى الرؼ  ،مف طمبات أك دفكع كبلىما

 .(4)اآلخر ثـ تقضي لـ كاف لديو الدليل األقكػ 

                                                           
 .13ـ، ص1114أ. فرج اسمعيل عفانة، اعتراض سير الخصكمة بالكقف كاإلسقاط، الجامعة األردنية، رسالة ماجستير، عماف،  (1)
ينقطع  -1الذؼ نصت عمى أنو " . ـ. ك 1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )118انظر المادة ) (2)

الدعكػ مييأة لمحكـ في  السير في الدعكػ بحكـ القانكف بكفاة أحد الخصـك أك فقداف أىميتو أك بزكاؿ صفة مف كاف يمثمو إال إذا كانت
المحكمة قبل حد الخصـك أجبل  لتبميغ مف يقـك مقاـ الخصـ الذؼ تحقق في شأنو سبب االنقطاع، كجب عمى أإذا طمب  -1مكضكعيا. 

ف تقضي بانقطاع سير الخصكمة أف تكمفو بالتبميغ خبلؿ أجل تحديده لو، فإذا لـ يقـ بالتبميغ خبلؿ األجل دكف عذر قضت المحكمة أ
، عمى أف يبمغ أحد الخصميف، أك بتنحيو أك بعزلو ال ينقطع السير في الدعكػ بكفاة محامي-3 بانقطاع سير الخصكمة منذ تحقق سببو.

 في حالتي الكفاة كالتنحي.المككل 
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )119انظر المادة ) (3)
 .669د. أحمد السيد صاكؼ، شرح قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، مرجع سابق، ص (4)
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العميا "أف المستدعى قد تكفي كبما أف قضاء محكمة العدؿ العميا كقضت محكمة العدؿ  
ىك قضاء إلغاء، كالمستدعى طعف بقرار مجمس نقابة القاضي برفض تسجيمو في سجبلت 
المحاميف المزاكليف، كبما أف ىذه المينة مف الميف التي ال يمكف تكريثيا إلى أؼ مف كرثة 

شخصية كمباشرة ألؼ مف كرثة المستدعى لمتابعة  المستدعى مما يترتب عميو عدـ كجكد مصمحة
 .(1)الطعف أماـ محكمة العدؿ العميا مما يستكجب رد الدعكػ شكبل

يترتب عمى انقطاع السير في الدعكػ كقف جميع المكاعيد التي كانت جارية في حق 
إذا  ، كتستأنف الدعكػ سيرىا(2)التي تحصل أثناء االنقطاع جراءاتاإلكبطبلف جميع  ،الخصكـ

حضر الجمسة أحد كرثة الخصـ المتكفى، أك مف يقـك مقاـ فاقد األىمية، أك مف زالت عنو الصفة، 
 .(3)كباشر السير فييا

، كمتى اإلثباتثباتيا بكل كسائل إكمما ينبغي اإلشارة إليو أف الكفاة ككاقعة مادية يجكز  
ماشى مع مبدأ حماية حق كىك اتجاه يت ،تثبت فإف انقطاع سير الدعكػ كاقع بحكـ القانكف 

 . (4)األطراؼ بمبدأ المكاجية

أف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كقانكف  ويتضح من النصوص السابقة 
القانكنية التي تترتب عمى انقطاع الخصكمة،  ثارالفصل في المنازعات اإلدارية لـ يتضمف اآل

نما قضت كحتى أف أحكاـ محكمة العدؿ العميا لـ تذكر في مبا دئيا حاالت انقضاء الخصكمة، كا 
ع في أحكاميا في حالة كاحدة مف حاالت انقطاع الخصكمة أال كىي حالة الكفاة، كأدعك المشر  

جراءاتالفمسطيني إلصدار قانكف يتبلءـ ك   الدعكػ اإلدارية في انقطاع سيرىا. ا 

 الفرع الثالث: سقوط الخصومة اإلدارية

الخصكمة أطراؼ تبارىا كأف لـ تكف نتيجة تخمف أحد سقكط الخصكمة ىك زكاليا كاع 
جزاء يكقع عمى المستدعى أـ الخصـ عقابا لو نتيجة تخمفو  فيي إذا   ،عف القياـ بالمساعي البلزمة

                                                           
 ـ، غير منشكر.18/11/1111ـ، بتاريخ 1111ة ( لسن16قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )131انظر المادة ) (2)
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )131انظر المادة ) (3)
في ظل القانكف الفمسطيني "دراسة مقارنة"، جامعة النجاح الكطنية، رسالة ماجستير،  ا. سائد كحيد حمد هللا، انقطاع الدعكػ المدنية (4)

 .11، ص1119نابمس، 
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عف تنفيذ األمر أك الحكـ أك القرار بالقياـ بالمسعي كأىمل القياـ بو خبلؿ المدة المقررة لمقياـ بيذا 
 .(1)بل الفصل في المكضكع بتعييف خبيرالمسعى كالحكـ القاضي ق

لكل ذؼ مصمحة مف الخصكـ في  ع الفمسطيني لسقكط الخصكمة أف "لقد اشترط المشر   
حالة عد السير في الدعكػ بفعل المدعى أك امتناعو أف يطمب الحكـ بسقكط الخصكمة إذا 

 .(2)خر إجراء اتخذ فيياآانقضت ستة أشير اعتبارا  مف 

ـ لخصكمة في حاالت االنقطاع مف اليكـ الذؼ قاـ فيو مف يطمب الحكتبدأ مدة سقكط ا 
الذؼ تكفي أك مف قاـ مقاـ مف فقد أىميتو لمخصكمة، أك مف  بسقكط الخصكمة بتبميغ كرثة خصمو

يقدـ طمب الحكـ بسقكط الخصكمة ضد جميع المدعيف في الدعكػ أك  ، ك(3)مقاـ مف زالت صفتو
ال  .(4)كاف غير مقبكؿ المستأنفيف في االستئناؼ كا 

يترتب عمى الحكـ بسقكط الخصكمة سقكط القرارات التمييدية الصادرة فييا، كال يسقط ك 
السابقة لتمؾ  جراءاتاإلكال في  ،القطعية الصادرة فييا األحكاـالحق في أصل الدعكػ كال في 

 .(5)حمفكىا يأك القرارات الصادرة مف الخصـك أك األيماف الت األحكاـ

بسقكط الخصكمة في االستئناؼ اعتبر الحكـ المستأنف نيائيا في جميع  كمتى حكـ
، كتنقضي في جميع األحكاؿ تنقضي الخصكمة بمضي سنتيف عمى آخر إجراء صحيح (6)األحكؿ
 .(7)تـ فييا

في المحاكمة الجارية كبعد عدة تأجيبلت طمب ككيل  محكمة العدل العمياكقضت 
استنادا  إلى ما صرح بو في  ةك مصاريف أك أتعاب محاماسقاط الدعكػ دكف رسكـ أإالمستدعى 

استدعائو المقدـ منو بذات التاريخ كما جاء في أقكالو أماـ المحكمة مف أف المستدعى قد تصالح 
                                                           

د. عمر سعيد، عكارض الخصكمة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرؼ، منشكرات مجمة الحقكؽ، سمسة فقو المنازعات  (1)
 .117ـ، ص1113اإلدارية، المغرب، العدد الثالث، 

 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )131انظر المادة ) (2)
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )133انظر المادة ) (3)
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )134انظر المادة ) (4)
يترتب   -1ـ، حيث نصت المادة عمى أنو "1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )135انظر المادة ) (5)

الصادرة ل الدعكػ كال في األحكاـ القطعية عمى الحكـ بسقكط الخصكمة سقكط القرارات التمييدية الصادرة فييا، كال يسقط الحق في أص
ال يمنع الحكـ بالسقكط مف  -1حمفكىا. يأك القرارات الصادرة مف الخصكـ أك األيماف الت األحكاـالسابقة لتمؾ  ءاتاإلجرافييا كال في 

 التحقيق كأعماؿ الخبرة التي تمت ما لـ تكف باطمة في ذاتيا. إجراءاتالتمسؾ ب
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )136انظر المادة ) (6)
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )137انظر المادة ) (7)
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ف المحكمة  قررت رد إكعميو كاستنادا  لما طمبو ككيل المستدعى ف ،مع المستدعى ضدىا
 .(1)الدعكػ 

 الفرع الرابع: ترك الخصومة 

ترؾ الخصكمة يعنى تنازؿ المدعى عف دعكاه القائمة أماـ المحكمة مع احتفاظو بالحق  
المدعى بو، بحيث يجكز لو تجديد المطالبة بو في أؼ كقت، كيترتب عمى ترؾ الخصكمة إلغاء 

 . (2)المترتبة عمى قياميا ثاركافة اآل

ف الحكـ في كقد يجد مصمحتو في إنيائيا دك  ،فالمستدعى ىك الذؼ بدأ الخصكمة 
 إجراءاتفرفع الدعكػ ب ،اؿ أف يككف قد أخطأألسباب مختمفة منيا عمى سبيل المثالدعكػ، كذلؾ 

صارا  لمكقت كالمصاريف أف يترؾ الخصكمة ليبدأ خصكمة جديدة معينة فيككف مف مصمحتو اخت
ة، فيترؾ الكافي اإلثباتعد أدلة يف يككف قد تسرع في رفع الدعكػ قبل أف أصحيحة أك  إجراءاتب

 .(3)الخصكمة حتي يتسنى لو رفع الدعكػ مف جديد بعد أف يككف قد أعد أدلتو

( لسنة 2( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )138أرست المادة )كقد  
ـ أحكاـ ترؾ الخصكمة في الدعكػ حينما ذىبت إلى أنو "يحق لممدعى في غياب المدعى 2001

اه في أؼ مرحمة تككف عمييا الدعكػ، فإذا كاف المدعى عميو حاضرا  فبل عميو أف يطمب ترؾ دعك 
يجكز لممدعى طمب ترؾ دعكاه إال بمكافقة المدعى عميو، كمع ذلؾ ال يمتفت العتراضو إذا كاف 

 قد تقدـ بطمب أك دفع مما يككف الغرض منو منع المحكمة مف نظر الدعكػ".

عف إدارة حقيقية لممستدعى بصكرة كاضحة ال كإلعماؿ أثر ترؾ الخصكمة فيتعيف صدكره  
يشكبيا شؾ أك لبس في حقيقة انصراؼ نيتو إلى ترؾ الخصكمة في الدعكػ التي أقاميا، كمف ثـ 

لـ يتأكد لدييا صدكره عف إرادة  أنو فإف عمى المحكمة طرح االدعاء بترؾ الخصكمة جانبا طالما
 .(4)عمى أساس سميـ ا  ي ىذه الحالة قائمصحيحة قاطعة، كيككف الحكـ بإثبات ترؾ الخصكمة ف

                                                           
ـ، بتاريخ 1999( لسنة 18ـ، غير منشكر. كقراراىا رقـ )1997( لسنة 15قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)

 ـ، غير منشكر.13/19/1111ـ، بتاريخ 1999لسنة ( 86ـ، غير منشكر. كقرارىا رقـ )13/14/1113
أ. إبراىيـ، صالح الزغيبي، العكارض التي يترتب عمييا انقطاع الخصكمة مف غير حكـ في مكضكعيا في نظاـ المرافعات، بحث  (2)

 .133، ص1117، 36، عدد 9محكـ، مجمة العدؿ السعكدية،  مجمد 
 .131راءات التقاضي أماـ محكمة العدؿ العميا، مرجع سابق، صد. عبد الناصر عبد هللا أبك سميدانة، إج (3)
د. عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، المكسكعة اإلدارية الشاممة في الدعاكػ كالمرافعات اإلدارية، منشأة دار المعارؼ، االسكندرية،  (4)

 .156-155الكتاب الثاني، لـ تذكر طبعة، ص
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ف الترؾ ال يككف إال مف إ"ىما ف ترؾ الخصكمة يخضع لقاعدتيف إ :ويمكن القول
ف يستمر بالدعكػ، ، ألنو ممـز أ(1)المستدعى ضده، فبل يتصكر أف يككف الترؾ مف يالمستدع

 .(2)كػ خر أف الترؾ يككف في أؼ مرحمة أك أؼ حالة تككف عمييا الدعكاألمر اآل

( لسنة 2كالتجارية رقـ )( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية 139نت المادة )كبي  
الخصكمة بما في ذلؾ إقامة الدعكػ، كيحكـ  إجراءاتأنو "يترتب عمى الترؾ إلغاء جميع  ـ2001

عمى التارؾ بالمصاريف، كأف ترؾ الخصكمة ال يمنع مف إقامة دعكػ جديدة مالـ يكف الترؾ 
 .(3)ف الحق المدعى بومبرئا  م

ة حضر رئيس النيابة ممثل الجي 06/10/2003كقضت محكمة العدؿ العميا في جمسة 
المستدعى ضدىا كلـ يحضر أؼ مف ككبلء المستدعي ككرد استدعاء مكقع مف ككيميو المحامييف 

رئيس  في حيف ترؾ ،سقاط الدعكػ كاعتبارىما تاركيف لمخصكمة فييا تركا  نيائيا  بإيطالباف فيو 
كبناء  عمى  ،النيابة األمر في ذلؾ لممحكمة، كباالستناد إلى ما جاء في االستدعاء المشار إليو

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات  139( كالماد )138طمب الككيميف كعمبل  بأحكاـ المادتيف )
لغاء2001( لسنة 2المدنية كالتجارية رقـ ) كافة  ـ، قررت الحكـ بترؾ الدعكػ تركا  نيائيا  كا 

كما قررت إلغاء القرار المؤقت  ،الخصكمة التي تمت فييا كشطبيا مف جدكؿ القضايا إجراءات

                                                           
ـ، غير منشكر. كقضت في 13/14/1113ـ، بتاريخ 1998( لسنة 65، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا (1)

ـ المتضمف إلزاـ المستدعى بإزالة 16/17/1998ـ لمطعف في قرار المستدعى ضده الصادر بتاريخ 13/19/1998دعكػ مقدمة بتاريخ 
تند الطعف إلى القكؿ بأف القرار المطعكف فيو مشكب بسكء البناء كالسكر المقاـ عمى الشارع الرئيس كالمعبد عمي قطعة أرض، كيس

استعماؿ السمطة، كبالمحاكمة الجارية احتصل المستدعى عمى قرار يتضمف تكقيف القرار المطعكف فيو لحيف البت في الدعكػ، كما 
ضة بذلؾ ببلئحة جكابية خبلؿ المدة تقرر المستدعى ضده بياف األسباب التي تحكؿ دكف إلغاء القرار المذككر كالتقدـ في حالة المعار 

القانكنية، كبعد أف بقيت الدعكػ دكف مراجعة مف قبل المستدعي طكاؿ مدة تقارب الخمس سنكات، كفي الجمسة المنعقدة بتاريخ 
ـ لـ يحضر مف يمثل الجية المستدعى ضدىا المتبمغ حسب األصكؿ في خيف حضر ككيل المستدعي كطمب ترؾ 13/14/1113

( مف 138كف الحكـ بأية رسكـ أك مصاريف أك أتعاب محاماه، كعميو بناء  عمى طمب ككيل المستدعى كعمبل بأحكاـ المادة )الخصكمة د
لغاء جميع إجراءات الخصكمة فييا بما في ذلؾ إلغاء األمر  قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية قررت الحكـ بترؾ الدعكػ، كا 

ببلغ ىذا القرار 14/19/1998دريف فييا بتاريخ المستعجل كالقرار المؤقت الصا ـ دكف الحكـ بأية رسـك أك مصاريف أك أتعاب محاماة كا 
 لمطرفيف حسب األصكؿ

د. جكرجي شفيق سارؼ، قكاعد كأحاكـ القضاء اإلدارؼ "دراسة مقارنة ألحدث النظريات كالمبادغ في قضاء مجمس الدكلة  في فرنسا  (2)
 .614ـ، ص 1997-1996كمصر"، الطبعة الثالثة، 

ـ، كقضت في مبادئيا عمى أنو 17/11/1119ـ، بتاريخ 1118( لسنة 171حكـ محكمة النقض، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية رقـ ) (3)
"يترتب عمى ترؾ الخصكمة إلغاء جميع إجراءات الخصكمة بما في ذلؾ إقامة الدعكػ، كليس لمدعكػ المترككة أؼ آثر عمى التقادـ فبل 

 بيا التقادـ.ينقطع 
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كاألمر المستعجل المتضمف تكقيف تنفيذ القرار المطعكف فيو الصادريف في ىذه الدعكػ 
 .(1)كاعتبارىما كأف لـ يككنا

ػ أضحت غير تجد أف الدعك حيث كقضت محكمة العدؿ العميا في حكـ آخر بالمداكلة 
سيما أف الكرثة المذككريف يطمبكف إسقاطيا لعدـ رغبتيـ السير فييا، كال ذؼ مكضكع ككاجبة الترؾ 

( مف 138ف المحكمة كاستنادا  لما كرد في طمب كرثة المستدعى كعمبل  بأحكاـ المادة )إكعميو ف
 ،مف الحق المدعى بو كقررت بترؾ الدعكػ تركا  مبرئا   ،قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالجارية

 .(2)( مف ذات القانكف 139كذلؾ كفقا ألحاكـ المادة )

حكـ المحكمة السابقة عدـ كجكد رؤية كاضحة لدػ القضاء بيف التفرقة  من لنا ويتضح 
ف ككيل المستدعي طمب مف المحكمة بإسقاط الدعكػ كليس إسقاط كالترؾ حيث بيف مفيكـ اإل

 مى أنو ترؾ الخصكمة. ف الطمب عتركيا فإف القاضي كي  

كقضت محكمة العدؿ العميا بناء  عمى طمب المستدعى ترؾ الخصكمة بسبب أف جية 
كقررت "كبعد االستماع إلى أقكاؿ المستدعيف مف أف  ،قامت بسحب قرارىا محل الطعف اإلدارة

نو أف االجتياد القضائي قد استقر عمى إطعكف فييما، كحيث مالمستدعى ضدىا سحبا القراريف ال
يتكجب  ضده سحب القرار مكضكع الطعفف المستدعى أل ،في حالة طمب المستدعى رد الدعكػ 

 .(3)عمى المحكمة رد الدعكػ كتضمينيـ رسكـ كمصاريف الدعكػ 

كقضت محكمة العدؿ العميا بناء  عمى ما صرح بو ككيل المستدعى بأف الجية المطعكف 
الذؼ لـ يعد لممستدعى مصمحة في االستمرار في ضدىا قامت بإلغاء القرار المطعكف فيو، األمر 

ف مف شركط دعكػ اإللغاء تكافر المصمحة كأف تبقى قائمة إكحيث  ،الدعكػ، طالبا  ترؾ الدعكػ 
 .(4)بصدكر الحكـ جراءاتاإللحيف انتياء 

                                                           
( 79ـ، غير منشكر. كقرارىا رقـ )16/11/1113، بتاريخ 1999( لسنة 71قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)

 ـ.13/14/1113ـ، بتاريخ 1999لسنة 
 ـ، غير منشكر.19/11/1113ـ، بتاريخ 1999( لسنة 37قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)
 ـ، غير منشكر.31/11/1113ـ، بتاريخ 1111( لسنة 44قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)
ـ، غير منشكر. كأف المحكمة في 11/11/1116، بتاريخ 1115( لسنة 171قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)

( 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )191ار خالفت األكثرية المحترمة بردىا الدعكػ استنادا  ألحكاـ المادة )ىذا القر 
، كذلؾ أف المادة المذككرة تنص عمى "تصدر المحكمة حكميا عمى كجو السرعة في الطمب كذلؾ إما برفضو أك بإلغاء 1111لسنة 

ديمو مع ما يترتب عمى حكميا مف آثار قانكنية، كيستفاد مف منطكؽ النص أنو يعالج حالة كصكؿ الدعكػ القرار المطعكف فيو أك بتع
مف القانكف المذككر  3( الفقرة 3إلى مرحمتيا النيائية إلصدار الحكـ فييا، األمر الذؼ ال يتكافر في ىذه المرحمة،  ككما أف المادة )
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يتنازؿ  أكفي تحديد الكقت التي يحق لممستدعى أف يترؾ دعكاه  جانب مف الفقواختمف 
نب مف الفقو أنو يمكف لممستدعى الحق في التنازؿ عف الخصكمة في أؼ حالة ب جاىعنيا، فذ

خر أنو ال يكجد آقبل إصدار الحكـ ما دامت المحكمة لـ تقرر اختتاـ المحاكمة، كذىب جانب 
فالمجاؿ مفتكح لممستدعى التنازؿ عف دعكاه في أؼ مرحمة  ،كقت محدد لمتنازؿ عف الخصكمة

ك بعد اختتاـ المحاكمة باعتبار أف الخصكمة قبل مرحمة صدكر حكـ كصمت إلييا الدعكػ، حتى ل
 .(1)يجكز التنازؿ عنيا إجراءاتفييا ما ىي إال مجرد 

ألنو يمكف أف يرػ  ،ىك األفضل بالنسبة لممستدعى ن الرأي الثانيإويمكننا القول 
دكر قرار مصمحتو في التنازؿ عف الخصكمة في أؼ مرحمة قبل الفصل فييا، في حيف لك تـ ص

تحصل عمييا نتيجة إلغاء القرار فسو أضرار أكثر مف المنفعة التي الحكـ قد يمحق بالمستدعى ن
نو لف يحقق منفعة أكلك أنو قاـ برفع دعكػ كراجع نفسو كجد أف األدلة غير كافية أك  اإلدارؼ،

 نو سيخسرىا.إكلك نظر القضاء بيا ف

رؼ إلى طعكف اإللغاء إذا قدمت عدة طعكف ف التنازؿ عف دعكػ اإللغاء ال ينصإف وأخيرا
، كما أف التنازؿ عف دعكػ اإللغاء ال يتصرؼ اإلدارةمتتالية لمطعف بقرارات متبلحقة أصدرتيا 

لغاء، كما أف تنازؿ أيضا إلى التنازؿ عف دعكػ التعكيض إذا قدمت ىذه األخيرة تبعا  لدعكػ اإل
 .(2)ة ال ينصرؼ اثره إلى األخريفعيافي الئحة دعكػ اإللغاء الجم أحد المستدعيف

                                                                                                                                                                       
نما كرد فييا إصبلح عدـ قبكؿ الدعكػ، كمما ال شؾ فيو أف األثار القانكنية كالمتعمقة بشرط المصمحة لـ تستعمل اصطبل ح رد الدعكػ كا 

المترتبة عمى استعماؿ كل مف المصطمحيف يختمف اختبلفا  بينا  بعضيا عف بعض لككف رد الدعكػ يتضمف الحكـ في أساسيا أـ عدـ 
كبالرجكع إلى الباب الرابع عشر مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية قبكليا فيتضمف رفضيا ابتدأ بدكف التعرض لمكضكعيا كأساسيا، 

ـ الكاجب التطبيق كالمتعمق بأصكؿ المحاكمات المتبعة أماـ محكمة العدؿ العميا نجده أف قد كرد خاليا  مف 1111( لسنة 1كالتجارية رقـ )
مرحمة الحكـ في طمب إلغاء القرار اإلدارؼ المطعكف فيو تنظيـ عكارض الخصكمة التي تطرأ أثناء السير في الدعكػ كقبل كصكليا إلى 

كالمنصكص عمييا في الباب الثامف مف ذلؾ القانكف كمنيا ترؾ الخصكمة، كطالما أف األمر كذلؾ فبل بد مف الرجكع لمقكاعد العامة في 
لخصكمة ككافق عمى ذلؾ رئيس قانكف أصكؿ المحاكمات المتعمق بعكارض الخصكمة كأعماليا، كحيث إف المستدعى قد طمب ترؾ ا

النيابة لككف القرار المطعكف فيو قد تـ إلغاؤه، كحيث إف المسألة الكاجب الفصل فييا في ىذه المرحمة ىك طمب ترؾ الخصكمة كليس 
لغاء الفصل في الدعكػ برمتيا كردىا، كاعماال لمقاعدة القانكنية  )المدعى إذا ترؾ ترؾ( فإف القاضي يرػ أف الحكـ بترؾ الخص كمة كا 

لزاـ التارؾ بالمصاريف عمبل  بالمادة ) ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية 139جميع إجراءاتيا بما في ذلؾ إقامة الدعكػ كا 
 ـ.1111( لسنة 1رقـ )

، الجزء الثاني، المجمد د. أحمد عكدة الغكيرؼ، التنازؿ عف الخصكمة في الدعكػ اإلدارية "دراسة مقارنة"، مجمة المنارة، المغرب (1)
 .493ـ، ص1111الخامس، 

 .596أ. د. عمى خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص (2)
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 المبحث الثالث

 لحكم في الدعوى اإلدارية وحجييا وتنفيذىاا

 تمييد وتقسم:

ذا كجتبيف عدـ مشرك  إذااإلدارؼ لحكـ بإلغاء القرار ا د اختبلؿ عية القرار المطعكف فيو، كا 
كمنسجـ مع أحاكـ غير مشركع اإلدارؼ ، فإذا كاف القرار مف الناحية الشكمية ترد الدعكػ شكبل  

الصادرة عف  األحكاـتنفيذ  اإلدارةالحاالت كجب عمى  انكف ترد الدعكػ مكضكعا ، كفي ىذهالق
الفصل في دعكػ اإللغاء بتطمب النظر فييا مف خبلؿ عرض كل الدالئل  السيما أفك القضاء، 

ينتيى ثباتات، كىنا ا  بحيث يمكف لكل خصـ عرض ما لديو مف أدلة ك  ،مف الخصكـ في الدعكػ 
القاضي مف تككيف فكرة كاممة حكؿ الدعكػ إلصدار الحكـ النيائي، كيصبح ىذا الحكـ قضائيا، 

عمى درجة كاحدة، كىذا ما ىك معمكؿ بو في قانكف اإلدارؼ ال يمكف االستئناؼ فيو ككف القضاء 
فصل في بينما في قانكف الالمحافظات الشمالية، أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية المطبق في 

كالتي ىك عمى درجتيف بحيث تككف  المحافظات الجنكبيةق حاليا  في المنازعات اإلدارية المطب  
كمحكمة العدؿ العميا محكمة الدرجة الثانية، كعميو يحدث  ،المحكمة اإلدارية محكمة أكؿ درجة

 ةثبلث أثر قانكني يتمثل في حجية األمر المقضي فيو، كبناء  عمى ذلؾ سندرس في ىذا المبحث
كالثانية حجية الحكـ الصادر في الدعكػ  اإلدارؼ،الحكـ في الدعكػ  إجراءاتمطالب أكليا 

 الصادرة. األحكاـاإلدارية، كأخرىا تنفيذ 

 .الحكـ في الدعكػ اإلدارية إجراءاتالمطمب األكؿ: 

 .المطمب الثاني: حجية الحكـ الصادر في الدعكػ اإلدارية

 .الصادرة في لمدعكػ اإلدارية اـاألحكالمطمب الثالث: تنفيذ 
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 المطمب األول

 الحكم في الدعوى اإلدارية إجراءات

ع الفمسطيني لـ يتناكؿ النصكص المتعمقة بإصدار الحكـ القضائي في الدعاكػ المشر  إف 
( كالتي نصت عمى أنو 186اإلدارية في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية في المادة )

تعاب المحاماة عند إصدارىا الحكـ ألممحكـك لو بمصاريف الدعكػ كرسكميا ك  "تحكـ المحكمة
ت عمى أنو "تصدر المحكمة حكميا عمى ( نص  291الذؼ تنتيي بو الخصكمة أماميا، كالمادة )

كذلؾ إما برفضو أك بإلغاء القرار المطعكف فيو أك بتعديمو مع ما يرتب  ،كجو السرعة في الطمب
 . (1)انكنيةق آثار مف عمى حكميا

أف المجمس البمدؼ قرر تكقيف المستدعي عف العمل كقضت محكمة العدؿ العميا عمى 
كعدـ صرؼ أؼ ركاتب لو لتكقيفو عمى ذمة التحقيق بتيمة القتل، فإف قراراه بتكقيفو عف العمل 

أما عدـ صرؼ أؼ ركاتب لو فإنو يخالف  ،مف نظاـ مكظفي البمديات (22)المادة  يتفق كنص  
مف النظاـ المذككر التي تنص عمى أنو إذا كف يد المكظف عف العمل بمقتضى  (24)دة الما

أحكاـ ىذا النظاـ، فيتقاضى نصف مرتبو فقط عف المدة التي بقي فييا مكفكؼ اليد مما تقرر 
مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية لسنة  (291)كسندا  ألحكاـ المادة  ،معو المحكمة

المدة المكفكفة ل القرار المطعكف فيو بحيث يصرؼ لممستدعي نصف راتبو فقط عف تعدي ـ2001
 .(2)لفييا يده عف العم

كال يقبل الطعف فيو  ا  كقطعي ا  نيائي ا  كيعتبر الحكـ الصادر عف محكمة العدؿ العميا حكم
 تقبل الذؼ يككف عمى درجة كاحدة الاإلدارؼ القضاء "معو أف  االجتيادستقر احيث  ،بأؼ طريقة

أحكامو المراجعة بأؼ طريق مف طرؽ الطعف، فضبل  عمى أف حكـ اإللغاء لو حجية عامة كاممة 
برمة بما يجعمو غير قابل كيكتسب الدرجة القطعية الم ،شاممة مانعة مف أؼ نزاع أك دعكػ 

 .(3)ة"لممراجع

                                                           
ـ، كيستنبط مف نصكص المكاد أف 1111( لسنة 1(مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية  رقـ )191-186انظر المكاد ) (1)

 يي بإصدار الحكـ فقط.الحكـ الخصكمة تنت
 ـ، غير منشكر.17/13/1116ـ، بتاريخ 1115( لسنة 85قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)
 ـ، غير منشكر.14/11/1115، بتاريخ 1115( لسنة 43قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)
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الغير،  اعتراضفي فمسطيف عمى درجة كاحدة ال تقبل فيو دعكػ اإلدارؼ كما أف القضاء 
يتميز باإليجابية في استقصاء الكاقع كالحقيقة كالكصكؿ  اإلثباتفي اإلدارؼ ف دكر القضاء إإذ 

 .(1)يعة الدعكػ اإلداريةالتي تفرضيا طب جراءاتاإلإلييما مف خبلؿ المركنة في 

الطمبات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس  في تختص محكمة العدؿ العميا بنظر
 .(2)إصدار أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع التي يطمب فييا

المحافظات كىذا الحكـ كفقا  لقانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية المعمكؿ بو في 
، في حيف أف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية أجاز أف يقبل اعتراض الغير كالطعف الشمالية

 .(3)ت اإلداريةبإعادة المحاكمة في المنازعا

كىذا الحكـ الصادر عف محكمة العدؿ العميا بأف أحكاميا ال يمكف الطعف فييا بأؼ 
حسب قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية، في حيف أف قانكف  ا  كبات بل يعتبر قطعيا  كسيمة 

طعكف ، عمى أف اختصاص محكمة العدؿ العميا بالنظر في ال(4)الفصل في المنازعات اإلدارية
 الصادرة عف المحكمة اإلدارية. األحكاـالتي ترفع إلييا في 

 إصدار الحكم إجراءات: الفرع األول

الحكـ القضائي ىك النتيجة الفاصمة في الخصكمة المعركضة أماـ المحكمة كالذؼ يصدر 
 .(5)كفقا  لممقتضيات كاألصكؿ القانكنية المقررة، كيغل يدىا عف نظره مرة أخرػ 

                                                           
 ـ، غير منشكر.14/11/1115، بتاريخ 1115( لسنة 43لعميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ ا (1)
 ـ، غير منشكر.16/19/1113ـ، بتاريخ 1113( لسنة 84قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (2)
ي قبل اعتراض الغير  -1ـ، كالذؼ نص عمى أنو "1116لسنة  (3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )14انظر المادة ) (3)

تسرؼ أحكاـ اعتراض الغير كالطعف بطريق اعادة المحاكمة المنصكص  -1كالطعف بطريق إعادة المحاكمة في المنازعات اإلدارية. 
يعتريو بحجة إلى إلماـ كافة جكانب  عمييا في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية عمى المنازعات اإلدارية، في أف ىذا القانكف 

 المنازعات اإلدارية بدال  مف إحالتيا لقانكف أخر.
ـ. "تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر في الطعكف 1116( لسنة 3( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ )17انظر المادة ) (4)

ت المادة  التي ترفع إلييا في األحكاـ الصادرة عف المحكمة اإلدارية كتنظر في الطعكف مف الناحيتيف المكضكعية كالقانكنية. فيما نص 
محكمة العدؿ العميا،  -1المحكمة اإلدارية.  -1( مف ذات القانكف عمى أف "تنظر المنازعات اإلدارية في فمسطيف عمى درجتيف: 1)

 ة، كىذا ما ىك معمكؿ بو في قطاع غزة فقط.كيعني ذلؾ أف محكمة العدؿ العميا يمكف الطعف فييا بأحكاـ المحكمة اإلداري
 .15ـ، ص1991أ. أحمد المكمني، الحكـ، عماف، جمعية عماؿ المطابع التعاكنية،  (5)
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صحيحا  في  عض الفقو بأنو "القرار الصادر مف محكمة مشكمة تشكيبل  فو بكقد عر  
أكاف صادرا  في مكضكع الخصكمة أـ في شق  خصكمة رفعت إلييا كفق قكاعد المرافعات سكاء

 .(1)مسألة متفرعة عنو منو

ع لقياـ الحكـ القضائي قانكنا  أف حكمت المحكمة اإلدارية العميا عمى أنو "أكجب المشر  
تمت المداكلة أحكـ فيو مف الييئة المشكمة كفقا  ألحكاـ القانكف كالتي سمعت المرافعة ك يصدر ال

 .(2)ا  ككقعت مسكدة الحكـ المشتممة عمى أسبابو"نقانك 

 ،خبلؿ أحد الشركط الكاجب تكافرىا تبطل القضيةإفي حاؿ  وكيفيـ مف الحكـ السابق أن
فإذا كجد عضك محكمة عند  ،ئة المشكمةنو ال بد مف أف يصدر الحكـ مف القضاة أك الييأك 

خل بالشركط أالفصل في الدعكػ كلـ يستمع لدالئل المستدعى كاف ىذا الحكـ باطبل ، فإذا 
 األخرػ مف كجكد نقص في مسكدة الحكـ أك المداكلة كاف ليا نفس الحكـ بالبطبلف.

الحكـ، كالتي خاصة  إلصدار  إجراءاتحكـ تأتي لمالعامة  جراءاتاإلبعد استنفاذ كافة 
مسكدة  ػ لمحكـ، كثانيا المداكلة، كثالثمراحمة أكليا بإقفاؿ باب المرافعة كحجز الدعك  ءتمر بد
 خرىا جمسة إصدار الحكـ.آالحكـ ك 

 إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى أوال : 

عقب إجراء التحقيقات كتككيف اقتناع القاضي يعمف عف قفل باب المرافقة كىذا اإلعبلف  
عادة فتح إ كف حت في حالة صالحة لمفصل فييا، كيمنب القاضي يعني أف القضية أصبمف جا

باب التحقيق مف جديد، إذا ما طرأ دليل جديد تقدر المحكمة جديتو، كأف مف شأنو أف يؤثر عمى 
مجرػ الخصكمة، كيشترط أف تسمح ألطراؼ الخصكمة بإبداء المبلحظات أك تقديـ المذكرات 

 .(3)حكؿ الدليل

( لسنة 2( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )166ت المادة )نص  د كق 
ـ عمى أنو "يجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناء  عمى طمب أحد الخصـك أف تقرر فتح 2001

 ية كضركرية الفصل في الدعكػ.باب المرافعة ألسباب جد  

                                                           
 .531ـ، ص1995، 1د. فتحي كالي: مبادغ قانكف القضاء المدني، دار النيضة العربية، القاىرة، ط. (1)
"، 17ـ، سنة المكتب الفني "11/14/1981ؽ. ع، جمسة  16( لسنة 1481-1191حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (2)

 .493(، ص71القاعدة رقـ )
 .161د. حسف السيد بسيكني، دكر القضاء في المنازعة اإلدارية، القسـ الثاني، عالـ الكتب لمنشر، القاىرة، بدكف سنة اصدار، ص (3)
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( مف األصكؿ المدنية 166مادة )كقضت محكمة النقض في مبادئيا القانكنية "كفقا  لم
يجكز لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناء  عمى طمب الخصكمة أف تقرر فتح باب  بأنو 2001 لسنة

كىذه الصبلحية منكطة بالسمطة التقديرية  ،المرافعة ألسباب جدية كضركرية لمفصل في الدعكػ 
 .(1)ية لذلؾلممحكمة شريطة تكافر أسباب جد  

( لسنة 3الفقرة األكلى مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية رقـ ) (16ت المادة )كنص   
ـ في التحضير إلصدار الحكـ عمى أنو "تعمف المحكمة اإلدارية إقفاؿ باب المرافعة بعد 2016

 االنتياء مف سماع البينات كالمرافعات. 

 ثانيا: المداولة

( الذيف اشترككا في ةمئة المحكىي)يقصد بالمداكلة المناقشة التي تتـ بيف جميع القضاة  
كسماع المرافعات لبلتفاؽ حكؿ إصدار القرار في الدعكػ، فيشترؾ جميع القضاة في  نظر الدعكػ 

 .(2)نزاؿ حكـ القانكف عميوإتكييف كقائع الدعكة كاستخبلص حقيقة النزاع، كمف ثـ 

( لسنة 2قـ )( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ر 167ت المادة )نص  كقد  
ى المرافعة سرية بيف القضاة الذؼ استمعكا إل األحكاــ عمى أنو "تككف المداكلة في 2001

ال كاف الحك  ـ باطبل .الختامية كا 

 ت آراءفإذا اختمف ،غمبية مف ىيئة الحكـبإجماع اآلراء أك األ األحكاـ رال بد أف تصدك  
ل عددا ، أك الذؼ يضـ أحدث القضاة ألخد كجب أف ينقسـ الفريق األق الييئة عمى أكثر مف رأيي

يضـ عدد القضاة األقل الرأييف الصادريف مف الفريق األكثر عددا  كذلؾ بعد أخذ اآلراء مرة أخرػ. 
 .(3)بعد سماع اآلراءكذلؾ لمعدد األكثر أؼ األغمبية بعد أخذ اآلراء مرة أخرػ 

لت ىيئة المحكمة، لمحكـ كتبد  ع الفمسطيني بيف أنو اذا حجزت القضية في حيف أف المشر   
تقكـ الييئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية لمخصكمة ثـ تصدر حكميا. كذلؾ بغية كشف 

                                                           
 ـ17/15/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 1ـ )قرار محكمة النقض، راـ هللا، الدعكػ الحقكقي رق (1)
. مشار إليو عند د. 79ـ، ص1111المستشار أنكر طمبة، المطكؿ في شرح المرافعات المدنية كالتجارية، الجزء الرابع، نادؼ القضاة،  (2)

 .319شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، ص
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )168ة )راجع الماد (3)
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اختبلؼ كجيات نظر الييئة الجديدة، كككف أف القضاء ىك الذؼ يحقق العدؿ لممتقاضيف البد أف 
 .(1)تفاصيلعمى كافة ال ا  حتى يككف القاضي مطمع ،يتـ سماع األقكاؿ مرة أخرػ 

كقضت محكمة النقض بأنو "لما كانت الييئة التي أصدرت الحكـ ليست ىي الييئة التي  
( مف قانكف 170استمعت لممرافعات الختامية لمخصكمة، األمر الذؼ شكل مخالفة لنص المادة )

أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية التي أكجبت عمى الييئة الجديدة لممحكمة أف تستمع 
كمة كتبدلت ىيئة المح ،في قضية حجزت لمحكـ فعات الختامية لمخصكـ قبل أف تصدر حكما  لممرا

( مف ذات القانكف البطبلف في حاؿ لـ تتـ المداكلة  167المادة ) التي كانت تنظرىا.، كحيث رتبت
السرية بيف القضاة الذيف استمعكا لممرافعات الختامية، كحيث صدر الحكـ الطعيف خبلفا  لذلؾ، 

 .(2)إنو يككف كقع باطبل  كمستكجبا  النقضف

 : مسودة الحكمثالثا  

يقصد بمسكدة الحكـ الكرقة التي تكقع مف قبل ىيئة المحكمة كخبلصة لما تكصمت إليو 
قفاؿ باب المرافقة كالمداكلة، كتحفع ىذه الكرقة في ممف الدعكػ، كمف ثـ إالمحكمة بعد مرحمة 

 .(3)نطكؽ الحكـ أساب كتكقيع ىيئة المحكمةتنطق المحكمة بما تتضمنو، كيشمل م

ع الفمسطيني أكجب بعض البيانات أف تتكفر في يتضح مف النص السابق أف المشر  
جماليا في التالي، أسباب الحكـ، منطكقو، تكقيع إكيمكف  ،مسكدة الحكـ بشكل عاـ كمجمل

كدة سع عمى ىذه المالقاضي ىيئة المحكمة الذيف أصدركا الحكـ، كيككف مف حق الخصكـ االطبل
تماـ النسخة األصمية إإال بعد  ـ عمى صكر منيا ألنيا مبدئيةف يككف ليـ حق الخصك أدكف 
 ، كذلؾ لعدـ كجكد كافة البيانات في المسكدة المكجكدة في النسخة األصمية.(4)لمحكـ

إذا تغير تشكيل ىيئة المحكمة أثناء محكمة النقض في مبادئيا عمى أنو "كقد قضت 
، التي كصمت إلييا الييئة السابقة كمة تكاصل الييئة الجديدة النظر في الدعكػ مف النقطةالمحا
يتكجب عمى القاضي أف يمتنع عف نظر الدعكػ كلك لـ يطمب أحد مف الخصكـ رده إذا حيث 

ال كاف الحكـ باطبلكاف قد سبق لو نظرىا بصفتو قاضيا أك خبيرا أك محكم  لقد ،ا أك كسيطا كا 

                                                           
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )171راجع المادة ) (1)
 ـ.11/11/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 491قرار محكمة النقض ، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية، رقـ ) (2)
ـ، كالتي نصت عمى أف "تكدع مسكدة الحكـ 1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )171لمادة )انظر ا (3)

 في ممف الدعكػ عند النطق بو مشتممة عمى منطكقو كأسباب كمكقعة مف ىيئة المحكمة.
 ـ1111لسنة  (1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )173انظر المادة ) (4)
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مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية إيداع مسكدة الحكـ في ممف  (172)دة أكجبت الما
 .(1)"الدعكػ عند النطق بو مشتممة عمى منطكقة كأسبابو دكف أف ترتب البطبلف عمى إغفاؿ ذلؾ

إف المشرع الفمسطيني ساير النظاـ القانكني المقارف كاكتفى بإيراد أسباب الحكـ كمنطكقو 
 المشرع المصرؼ. شأفضافات، شأنو في ذلؾ إقبل ىيئة المحكمة دكف أية كالتكقيع مف 

إف عدـ اشتماؿ مسكدة الحكـ عمى األسباب التي بني عمييا كاقتصار المسكدة عمى 
اإلحالة إلى أسباب الحكـ الصادر في دعكػ أخرػ، بطبلف الحكـ أساس ذلؾ األصل المسمـ في 

بحيث ال تصمح اإلحالة في  ،فيا  في ذاتو جميع أسبابةأف يككف كل حكـ مستك  عمى فقو المرافعات
ال ع د باطبل    .(2)سببو عمى ما جاء في كرقة أخرػ كا 

 : جمسة إصدار الحكم والنطق بو.رابعا  

بيف المشرع الفمسطيني في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية عمى أف القاضي 
الحكـ، كيككف الحكـ في بد أف تشمل التبلكة أسباب كال  ،أثناء الجمسة ينطق بالحكـ بتبلكة منطكقة

 . (3)، كفي حاؿ تخمفت الييئة بأحد الشركط كاف الحكـ باطبلجمسة عمنية

األصل أف جميع القضاة الذيف اشترككا في المداكلة أف يحضركا جمسة النطق بالحكـ،  
دة الحكـ مكقعة في حاؿ كانت مسك ك كفي حاؿ غياب أحدىـ فيجكز تبلكتو مف قبل ىيئة أخرػ، 

، أما إذا كانت مسكدة (4)في المحضر ا  مف الييئة التي شاركت في المداكلة، كيككف ذلؾ مثبت
تككف باطمة لمخالفتيا القانكف، كقد أشرنا إلييا في بند مسكدة  جراءاتاإلالحكـ غير مكقعة فإف 

 الحكـ.

ا  بحضكر ككيل النيابة إذا كاف الحكـ جزئيا، تتـ تبلكتو عمن أنو شرع الفمسطينيمبيف الك 
العامة، كالمتيـ، بحيث يقـك رئيس ىيئة المحكمة بإفياـ المحكمة عميو بحقو في استئناؼ الحكـ 

                                                           
 ـ.11/15/1113ـ، بتاريخ 1113( لسنة 131قرار محكمة النقد، غزة، الدعكػ الحقكقية رقـ ) (1)
"، القاعدة 17ـ، سنة المكتب الفني "13/16/1981ؽ. ع، جمسة  14( لسنة 518-517حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (2)

 .681(، ص97رقـ )
ـ كالتي نصت عمى أنو "ينطق القاضي 1111( لسنة 1نكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )( مف قا171انظر المادة ) (3)

ال كاف الحكـ باطبل.  بالحكـ بتبلكة منطكقة، أك بتبلكة منطكقة مع أسبابو، كيككف النطق بالحكـ في جمسة عمنية كا 
ـ. كالتي نصت عمى أنو "يحضر جمية 1111( لسنة 1رقـ )( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية 169انظر المادة ) (4)

النطق بالحكـ القضاة الذيف اشترككا في المداكلة فإذا كانت مسكدة الحكـ مكقعة مف ىيئة المداكلة كتغيب بعضيـ فيجكز تبلكتو مف ىيئة 
 أخرؼ عمى أف يثبت ذلؾ في محضر الجمسة.
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، كما أف الحكـ البد أف يشمل منطكؽ الحكـ كأسبابو كتكقيع ىيئة (1)خبلؿ المدة المقررة قانكنا  
 المحكمة، ككذلؾ أف يككف الحؾ حاز رأؼ األغمية مف الييئة.

ت محكمة االستئناؼ عمى أف القرار معد كمكقع مف قبل الييئة التي استمعت إلى كقض
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية فقد 169المرافعات كاعدتو كعمبل بأحكاـ المادة )
 . (2)تمي القرار مف قبل الييئة المكقعة أدناه

الحكـ في ممف الدعكػ عند كقد استقر القضاء الفمسطيني عمى أنو يجب إيداع مسكدة 
ال كاف الحكـ  النطق بو مشتممة عمى منطكؽ الحكـ بتبلكة منطكقة مع أسبابة بتبلكة عمنية كا 
باطبل ، األمر الذؼ يدؿ عمى أف مسكدة الحكـ ىي اجراء جكىرؼ عند صدكر الحكـ ككرقة مف 

 .(3)أكراؽ المرافعات تكتب عند االنتياء مف المداكلة كقبل النطق بالحكـ

 خامسا : لغة الحكم القضائي

كل دكلة حسب لغتيا الرسمية  ، كذلؾالقضائية في الدكؿ األحكاـغالبا ما تحرر 
القضائية بالمغة العربية، كأف  األحكاـالمعتمدة، كفق ما يحدده دستكر الدكلة، كتحرر فمسطيف لغة 

، كبالتالي في حاؿ كردت (4)الرسمية كالمعتمدة، كلغة التقاضي كذلؾ ىي المغة العربية في فمسطيف
 ة المطبقة في المحاكـ. األساسيأؼ مستندات بمغة أجنبية في أكراؽ القضية يتـ ترجمتيا لمغة 

 بيانات الحكم: الفرع الثاني

يعتبر الحكـ الفاصل في الدعكػ كرقة رسمية مستقمة عف ممف الدعكػ، لذا فإنو يجب أف 
 .(5)القكؿ بأنيا كرقة رسمية كتحمل مقكمات كجكدىالكي يمكف  ،يتكافر فييا بيانات معينة كمحددة

                                                           
 ـ.1111( لسنة 3ئية رقـ )( مف قانكف اإلجراءات الجزا177انظر المادة ) (1)
 ـ.19/11/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 189قرار محكمة االستئناؼ، القدس، الدعكػ الحقكقية رقـ ) (2)
ـ. كالمقصكد مف ايداعيا ممف القضية 11/11/1113ـ، بتاريخ 1111( لسنة 177قرار محكمة القض، غزػ، الدعكػ الحقكقية رقـ ) (3)

ى الحكـ فكر النطق بو كاالطبلع عمى أسبابو استعدادا  لمطعف فيو إذا رغب أؼ منيـ في ذلؾ، كبالتالي تمكيف الخصـك مف االطبلع عم
 فإف عدـ ايداعيا في ممف الدعكػ كفقا  لمقانكف يرتب البطبلف لكجكد عيب لـ تتحقق بسببو الغاية مف االجراء.

ـ، نصت عمى أف "اإلسبلـ ىك الديف الرسمي في فمسطيف 1113( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 4انظر المادة ) (4)
 كلسائر الديانات السماكية احتراميا كقدسيتيا. الشريعة االسبلمية مصدر رئيسي لمتشريع. العربية ىي المغة الرسمية.

(5) Georges vedel, Droit administrative, tom2, dalloz,1994, p.207  
 313عمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع سابق، صمشار إليو عند د. شريف أحمد ب
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 ا  أف األصكؿ المطبقة أماـ محكمة العدؿ العميا أـ المحكمة اإلدارية لـ تتضمف نصكص
ال  األحكاـقانكنية معينة بخصكص تكضح العناصر الكاجب تكافرىا في أحكاـ المحكمة، كأف 

القضائية بقالب خاص،  األحكاـمى أف تككف ف القكانيف لـ تنص عفي شكميا، أل ا  كاحد ا  تأخذ قالب
. كسندرس في ىذا الفرع أىـ العناصر الكاجب األحكاـمع ضركرة كجكد عناصر محددة في كافة 

ا  الكقائع يالديباجة، كثالث أكليا اسـ السمطة التي يصدر عنيا الحكـ، ثانيا   األحكاـتكافرىا في كافة 
 رىا منطكؽ الحكـ.كأسماء الخصكـ، رابعا  أسباب الحكـ، كأخ

 السمطة التي يصدر الحكم باسمياأوال : 

( مف 97في فمسطيف باسـ الشعب العربي الفمسطيني، تطبيقا  لنص المادة ) األحكاـتصدر 
"السمطة القضائية مستقمة، كتتكالىا حيث إف ـ كتعديبلتو 2003لسنة  األساسيالقانكف الفمسطيني 

، كيحدد القانكف طريقة تشكيميا كاختصاصاتيا كتصدر المحاكـ عمى اختبلؼ أنكاعيا كدرجاتيا
 كتنفذ باسـ الشعب العربي الفمسطيني. األحكاـأحكاميا كفقا  لمقانكف، كتعمق 

يذىب جانب مف الفقو بالقكؿ إذا لـ يصدر الحكـ باسـ السمطة العميا في الببلد يفقد شكمو  
 .(1)كحكـ

، كال يؤثر في ىيبة الدكلة كال انتقاص ا  بف غياب ىذا البند ال يجعمو معيإ :ويمكن القول
ربما يككف غير مقصكد كال يعنى إنكاره، فإذا  ف عدـ ذكره،مف ىيبة الشعب في حاؿ عدـ ذكرة، أل

خالفا  لمنصكص الدستكرية، منو يككف معيبا ك إصدر باسـ شخص معيف خبلفا  لنص الدستكر ف
 يكرية كىذا حسب الدستكر.ففي جميكرية مصر العربية يصدر الحكـ باسـ رئيس الجم

 ثانيا : الديباجة

لمحكـ، كيجب أف فيي الجزء الشكمي  ،يجب أف تشمل الديباجة عناصر الحكـ القضائي
سـ المحكمة التي أصدرتو كرقـ الدعكػ كتاريخ إصدار الحكـ كأسماء القضاة يشتمل الحكـ عمى ا

 . (2)الكامل كحضكرىـ أك غيابيـالذيف اشترككا في إصداره كحضركا النطق بو، كأسماء الخصـك ب

                                                           
 .111ـ، ص1981، 4د. أحمد أبك الكفا، نظرية األحكاـ في قانكف المرافعات، منشأة دار المعارؼ، اإلسكندرية، ط  (1)
يجب أف يشتمل  ـ. كالتي نصت عمى  أنو "1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )174انظر المادة ) (2)

الحكـ عمى اسـ المحكمة التي أصدرتو كرقـ الدعكػ كتاريخ إصدار الحكـ كأسماء القضاء الذيف اشترككا في إصداره كحضركا النطق بو 
خصكـ كأسماء الخصـك بالكامل كحضكرىـ أك غيابيـ كأف يشتمل عمى عرض مجمل لكقائع الدعكػ كخبلصة مكجزة لطمبات ال

 ".ىرؼ مع بياف أسباب الحكـ كمنطكقوكمستنداتيـ كدفكعيـ كدفاعيـ الجك 
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 حتكػ عمى الشكميات العامةيالقضائية السابقة كالحالية غالبيا  األحكاـكمف خبلؿ االطبلع عمى 
)السمطة الكطنية الفمسطينية( في  اركس كل حكـ منيت القضائية في فمسطيف األحكاـكاف  ،نفسيا

، كبعد االعتراؼ بدكلة فمسطيف غير مراقب ا  السابقة قبل االعتراؼ بفمسطيف عضك  األحكاـ
ة )دكلة فمسطيف(، ثـ يذكر فييا )القضاء األعمى( كأخرىا اسـ المحكمة األساسيأصبحت التركيسة 

كيذكر فييا رئاسة القاضي..(  ،(1)التي صدر عنيا الحكـ مكضكع الخصكمة، ثـ )الييئة الحاكمة(
، جراءاتاإلنيـ، ثـ كيكبلئيـ كعناـ العاـ، كاسماء ك يككف فييا أسماء الخصكـ كعناكيني ككذلؾ

كقرار المحكمة كأخيرا  أسباب الحكـ كمكقعة في نيايتيا باسـ الكاتب عمى اليميف كالرئيس النيائي 
 عمى اليسار.

 : الوقائع وأسماء الخصومثالثا  

المحكمة فترة  إلييااستندت عمى عرض مكجز لمكقائع التي  (حكـلا)يحتكؼ ىذا الجزء 
كالحجج القانكنية كذلؾ  (2)كخبلصة ما استند إليو الخصكـ مف األدلة الكاقعية ،لخصكمةامراحل 

لمسائل المعركضة لمفصل ا اء بو الخصكـ دكف تعديل أك تحريف، كما يتضمف بيافكفق ما ج
 كما آلت إليو. المتخذة كالمراحل التي مرت بيا القضية جراءاتاإلكتذكر فيو مختمف  ،فييا

عدد مف البيانات السابق ذكرىا باإلضافة ال بد أف يشمل  ف يشتمل الحكـ عمىأيجب 
لكقائع الدعكػ  مجمبل   ا  ككذلؾ يشمل عرض ،عمى أسماء الخصكـ بالكامل كحضكرىـ أك غيابيـ

 .(3)كخبلصة مكجزة لطمبات كمستنداتيـ

عمق في خطأ المحكمة تكؿ كالمنو بالتدقيق في البند األأقضت محكمة االستئناؼ 
لييا كجاء القرار مخالفا إل لمبينة المقدمة مف المستأنفة في الدعكػ كعدـ التطرؽ بالتجاىل الكام

                                                           
ـ كالتي قضت فيو عمى أف "القرار 18/11/1114، بتاريخ 1114( لسنة 51قرار محكمة النقض، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية رقـ ) (1)

النطق بو كلـ يشتمل عمى عرض مجمل لكقائع الدعكػ، المطعكف فيو، لـ يشتمل عمى أسماء القضاة الذيف اشترككا في إصداره كحضركا 
ـ، كال 1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )174كخبلصة مكجزة لطمبات الخصـك كما تشترط المادة )

( مف 175كفقا  ألحكاـ المادة )اسـ المحكمة التي أصدرتو، كحيث إف عدـ بياف أسماء القضاة الذيف أصدركا الحكـ يترتب عميو البطبلف 
 القانكف المذككر.

كقائع الحكـ ىي ما تكصمت اليو المحكمة مف سرد البيانات كالدالئل مف أطراؼ الخصكمة كالحجج التي يستندكف إلييا في أثبات  (2)
االطبلع عمى األحكاـ حقكقيـ، ككل خصـ مف الخصكـ يحاكؿ أف يثبت لييئة المحكمة أنو صاحب الحق المتنازع عميو، كمف خبلؿ 

.  غالبا ما تككف عمى شكل نقاط لما تكصل إليو الخصـك
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )174انظر المادة ) (3)
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كاف الحادث ليس  ،( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية175-174) المادتيفلنص 
 .(1)كانما ىك مرتبط بعمل المصاب ،حادث طرؽ 

صرا  أشد القصكر في كقضت بذلؾ محكمة النقد أنو "لما كاف الحكـ الطعيف قد جاء قا
كلـ يتضمف أسماء الخصكـ كصفاتيـ فضبل عمى أنو لـ يشمل عمى أؼ  ،أسباب الحكـ الكاقعية

ف أفإنو يغدك كالحالة ىذه معيبا  ك  ،عرض لكقائع الدعكػ كخبلصة طمبات الخصكمة كدفكعيـ
 .(2)عيبو ىذا ينحدر بو إلى درجة البطبلف حريا  النقض

الجية المستأنفة  عتناقضا  كاضحا  فيما جاء في اسـ مكققضت المحكمة عمى أف ىناؾ 
كذلؾ بذكر اسـ )الداغتاني( في مقدمة البلئحة كالطمب كأف االسـ الحقيقي ىك  ،حة الدعكػ ئفي ال

ضافة لذلؾ كباستعراض المحكمة لحجة حصر اإلرث تجد المحكمة أف مف بيف إ)الداغستاني( 
األرض،  هفي الدعكػ البيانات المقدمة ما آلت إليو ىذالكرثة مف يدعى أف المدعييف لـ يبينكا 

ف المحكمة يجب أف تتقيد بما يطمب الخصكـ كذلؾ في عدـ تجاكز الطمبات الكاردة في إكحيث 
ال أدػ بيا األمر إلى   .(3)حداث تناقض بيف الطمبات كاألسماء في الحقيقةإالبلئحة كا 

 : تسبيب وتعميل الحكمرابعا  

ككف مصدرىا القانكف، ياب التي يركز القاضي عمييا في الحكـ ك ال بد مف ذكر األسب
، كىك ما تعارؼ عميو باسـ (4)الحكـ مف أسباب الحكـعمى كذكر المشرع عمى كجكب ما يشتمل 

 دلة التي بنت عمييا المحكمة الحكـ.الحجج القانكنية كاأل ي)حيثيات الحكـ( كى

كبقراءة  ،في أسباب االستئناؼ ثقضت محكمة االستئناؼ أنو "بالتدقيق كقبل البح
المحكمة لمحكـ المستأنف فإنيا تجد أف قاضي الدرجة األكلى قد أسيب في ذكر كقائع الدعكػ 

جراءاتكحيثياتيا ك  في حيف أف الحكـ قد افتقد إلى التسبيب كالتعميل كالربط القانكني  ،المحاكمة ا 

                                                           
أكراؽ الدعكػ ـ،  كبالرجكع إلى 18/13/1111، بتاريخ 1111( لسنة 383حكـ محكمة االستئناؼ، القدس، الدعكػ الحقكقية رقـ ) (1)

نجد أف البند األكؿ مف الئحة الدعكػ تشير إلى أف المصاب أصيب عندما فتح غطاء السيارة حيث كاف يتفقد حرارة السيارة اقتربت يده 
بشكل ال ارادؼ مف إلى حزاـ الدينامك كقطعت أصابع يده اليسرػ، كأف بينة المدعى الشفكية المؤلفة مف الشيكد أثبتت ذلؾ كقضت 

ة أنو بخصكص كزف البينة جاء كفق أحكاـ المكاد المذككرة مف االصكؿ ككنو قد استمل عمى اسـ المحكمة كاسماء الخصكـ المحكم
كاسماء القضاة الذيف اشترككا في إصداره كعمى عرض مجمل لكقائع الدعكػ كطمبات الخصـك كمستنداتيـ إلى أخر ما جاء في نص 

 ذا البند مف االستئناؼ.( لذا فاف المحكمة تقرر رد ى174االجة )
 ـ.11/19/1116ـ، بتاريخ 1116( لسنة 134قرار محكمة النقد، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية رقـ ) (2)
 ـ.19/13/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 79قرار محكمة االستئناؼ، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية رقـ ) (3)
 ـ.1111( لسنة 1نية كالتجارية رقـ )( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المد174راجع المادة ) (4)
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لى عند كتابة المنطكؽ تحت بند لمبيانات عمى الحقائق التي تكصل إلييا قاضي الدرجة األك 
األمر الذؼ يجعل مف الحكـ الصادر باطبل  بطبلنا  مطمقا  لعمة عدـ التسبيب سندا   ،)المحكمة(

 .(1)( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية175ألحكاـ المادة )

يف خر "أخالف األكثرية المحترمة فيما ذىب إليو كبآكقضت محكمة االستئناؼ في حكـ 
كيرػ أنو كاف عمى المحكمة ابتداء  معالجة تكفر سبب الحق المدعى بو مف عدمو كفي  حكميا،

 .(2)حاؿ رد المحكمة عمى سبب الطعف األكؿ بأف المستأنف محق في دعكاه مف عدمو"

مف مشتمبلت الحكـ التي  ا  ف حكـ محكمة نابمس كاف خاليأكقضت محكمة االستئناؼ 
مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية النافذ كالحكـ معيب ( 174نصت عمييا المادة )

نو مخالف إ( مف ذات القانكف بل 175بعيب القصكر في التسبيب كالتعميل خبلفا  لممادة )
ف مكضكع الدعكػ ىك المطالبة بمبمغ إ( مف ذات القانكف حيث 179-177لنصكص المكاد )

دد المبمغ، كاكتفى بذكر عبارة بصر ما يستحق محدد مف الماؿ إال أف قرار المحكمة لـ يح
 .(3)المدعى مف ركاتب

أكجب المشرع أف يشتمل الحكـ عمى األسباب التي بني عمييا كرتب جزاء البطبلف عمى 
صدكر الحكـ غير مشتمل عمى األسباب التي أقاـ عمييا قضاءه كأف تتضمف أسباب الحكـ 

تندت إلييا المحكمة في إصدار حكميا حتى يتضح كجو ية كالحجج القانكنية التي اسعباألدلة الكاق
كلكي تتمكف محكمة الطعف مف مراقبة تطبيقو تطبيقا  صحيحا  دكف أف يكفي ىذا  ،استداللو بيا

 .(4)يككف مشكبا  بعيب يبطمو وذلؾ في الحكـ فإنشأف سرد الكقائع، فإذا لـ يتحقق ال

 ا : منطوق الحكمخامس

لقضاة في مداكلتيـ في الخصكمة باإلجابة الكمية أك الجزئية لطمبات ىك الرأؼ الذؼ انتيى إليو ا
إنو الجزء الذؼ يتحدد عمى أساسو مراكز الحكـ حيث  ـالمدعى أك رفضيا، كيعد أىـ أقسا

 .(5)متنازعا فييا الخصـك التي كاف

                                                           
 ـ.11/18/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 583قرار محكمة االستئناؼ، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية رقـ ) (1)
 ـ.19/13/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 496قرار محكمة االستئناؼ، راـ هللا، الدعكػ الحقكقية رقـ ) (2)
 ـ.19/13/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 611، الدعكػ الحقكقية رقـ )قرار محكمة االستئناؼ، راـ هللا (3)
"، الجزء الثالث، 46ـ، سنة المكتب الفني "15/17/1111ؽ. ع، جمسة  43( لسنة 1971حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (4)

 .3415(، ص184القاعدة رقـ )
 .166دارية، مرجع سابق، صد. حسف السيد بسيكني، دكر القضاء في المنازعة اإل (5)
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يعتبر القرار الفاصل في الخصكمة القضائية بعد إعماؿ النصكص القانكنية عمى مكضكع 
ال أ   (1)كػ محل النزاع، كيجب أف يرتبط منطكؽ الدع تبر عالحكـ بأسبابو كأال يتناقض معيا كا 

 .(2)الحكـ معيبا

كىك النتيجة التي انتيت إليا المحكمة كىك القسـ الرئيس الذؼ يقبل التنفيذ كيتمتع بقكة 
كىريا  في ف خمك القرار المميز مف منطكقو يشكل عيبا  جأمما يبنى عميو  ،القضية المقضي بيا

 .(3)يترتب عميو بطبلف الحكـ بالجانب المذككر كيتعيف معو نقضومما الحكـ يتصل بالنظاـ العاـ 

أف منطكؽ الحكـ ىك ما تـ النطق بو في القرار، كىك الجزء الفاصل  من وجية نظرنا 
 كيككف بقبكؿ الطمب أك رفضو. ،في الخصكمة، ككذلؾ ىك الحكـ الذؼ ينطق بو القاضي صراحة

  

                                                           
 ـ.1111( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )174انظر المادة ) (1)
. مشار إليو عند د. شريف أحمد بعمكشة، 591-589د. نبيل إسماعيل عمر، الكسيط في قانكف المرافعات المدنية كالتجارية، ص (2)

 .319رؼ الفمسطيني، مرجع سابق،إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدا
أ. منصر عمكاف كريـ، منطكؽ الحكـ القضائي في القانكف األردني" دراسة مقارنة" مع القانكف العراقي كالمصرؼ،  مجمة ديالي،  (3)

 563ـ، ص1115، 66العراؽ، العدد 
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 المطمب الثاني

 حجية الحكم الصادر في الدعوى اإلدارية

حكـ اإللغاء حكـ مكضكعي ينصب عمى القرار المطعكف فيو كيجعمو كأف لـ يكف في 
فالحكـ يحكز حجية الشي المقضي فيو  ،طراؼ الدعكػ أمكاجية الكافة، كليس فقط في مكاجية 

نسبية، يستفيد منيا  تحجيتيا مطمقة كليس القضائية، إال أنيا تزيد عمييا أف األحكاـأسكة بسائر 
 .(1)كل مف لو مصمحة بالقرار المطعكف فيو

 ثارف القرار الذؼ يقضى بإلغائو يعتر كأف لـ يكف كتسمى اآل، ألا  رجعي ا  لحكـ اإللغاء أثر ك  
القانكنية التي ترتبت عميو، كتعكد الحالة إلى ما كانت عميو قبل صدكر القرار، كلبياف حجية 

الحكـ  فركع نتناكؿ في األكؿ ةالصادرة في الدعاكػ اإلدارية نقسـ ىذا المطمب إلى ثبلث اـاألحك
يتمتع  ، الذؼتتمتع بقكة الشي المقضي بو ،كالثاني الحكـ باإللغاءإذ الصادر في دعكػ اإللغاء 

 بحجية مطمقة، كالثالث اإللغاء الكمي كاإللغاء الجزئي.

 ػ اإللغاء تتمتع بقكة الشي المقضي بو.الفرع األكؿ: الحكـ الصادر في دعك 

 .الفرع الثاني: الحكـ باإللغاء يتمتع بحجية مطمقة

 .الفرع الثالث: اإللغاء الكمي كاإللغاء الجزئي

 المقضي بو. بحجية األمرالصادرة في دعوى اإللغاء تتمتع  األحكامالفرع األول: 

ىذا القرار كاعتباره كأف لـ يكف منذ يترتب عميو إعداـ اإلدارؼ الحكـ الصادر بإلغاء القرار 
. كيترتب عمى النطق بالحكـ تمتعو بحجة الشي المقضي بو، (2)صدكر ىذا القرار ككأنو لـ يصدر

 كبمقتضى ىذه الحجة يغدك الحكـ متضمنا  قرينة قانكنية ال تقبل الدليل العكسي عمى أنو صحيح
 .(3)و كأنو عنكاف الحقيقة فيما قضي بوإجراءاتمف حيث 

القضائية القطعية بقكة  األحكاـالصادرة مف مجمس الدكلة تتمتع كغيرىا مف  األحكاـ
الشيء المقضي بو، بحيث تككف حجة قيما قضت بو، كقكة الشيء المقضي تنطكؼ عمى نتيجتيف 

                                                           
 .117د. محمكد خمف الجبكرؼ، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (1)
 338د الكىاب، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،صد. دمحم رفعت عب (2)
 .163د. محمكد عبد الحميد أبك زيد، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
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: بأصل ة التي أصدرت الحكـ القطعي، كثانيياف المحكمأكمف مقتضاىا  جراءاتاإلأحدىما ب
 .(1)جاء بو الحكـ مف قضاء يعتبر صحيحا كعنكانا  لمحقيقة الدعكػ كىك يعني ما

قكة األمر المقضي فيو  التي حازت األحكاـرية العميا أف "كبذلؾ قضت المحكمة اإلدا
تككف حجية بما فصمت فيو، يعتبر الحكـ عنكانا لمحقيقة فيما قضي بو، الذؼ يحكز الحجية مف 

 .(2)لوالحكـ المنطكؽ كاألسباب الجكىرية المكممة 

"لئف كاف كذلؾ إال أف الحجية ال تثبت إال آخر كقضت المحكمة اإلدارية في حكـ 
صدد الفصل لمنطكؽ الحكـ دكف أسبابو المشار إلييا، ذلؾ أف المحكمة لـ تكف في حاجة كىي ب

لية الخصـ المنضـ عف المخالفة أكؿ دعكػ المدعى لمتعرض في الدعكػ لمتعرض لمسؤك 
 ظـ عف المخالفة، فما عرضت لو مف ذلؾ في بعض أسباب حكميا مما أللمسئكلية الخصـ المن

ثر لو عمى دعكػ المدعى ال تككف لو حجية األمر المقضي لعدـ تعمقو بالطمب المرفكع بو في أ
 .(3)تمؾ الدعكػ كلعدـ اتصالو بالمنطكؽ 

كقضت محكمة العميا في مبادئيا "إذا صدر الحكـ عف المحكمة العميا أصبح بصدكره 
 .(4)كال يجكز ألؼ جية أف تعيد النظر فيو مطمقا   ،نيائيا  مكتسبا  لحجية األمر المقضي بو

 فف ىذه الدعكػ ىي تكرار لذات الطعإكقضت محكمة العدؿ العميا عمى أف "كحيث 
ـ، كحيث 1995( لسنة 7في دعكػ العدؿ العميا رقـ ) كذات الطمبات التي كانت مكضكع بحث

مبات قد تـ رفضيا مف قبل محكمة العدؿ بمكجب القرار المشار إليو فإف ف ذلؾ الطعف كتمؾ الطإ
سب الفصل في مكضكعيا بقرار بدعكػ الجية المستدعية تغدك كالحالة ىذه غير مقبكلة قانكنا  

 .(5)نيائي حاز قكة الشيء المحكـك فيو كأصبح حجة قاطعة بما كرد فيو

الجتياد القضائي في الدكؿ التي يككف فييا استقر اجتياد محكمة العدؿ العميا كما استقر ا
بأؼ طريق مف طرؽ الطعف  ةعمى درجة كاحدة بأف أحكامة ال تقبل المراجعاإلدارؼ القضاء 

                                                           
 .319-318، ص1984د. طعيمو الجرؼ، قضاء اإللغاء، دار النيضة العربية، القاىرة،  (1)

"، القاعدة رقـ 31ـ، سنة المكتب الفني "11/11/1985ؽ. ع، جمسة  17( لسنة 554حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (2) 
 .665(، ص89)
"، القاعدة رقـ 11ـ، سنة المكتب الفني "11/16/1996ؽ. ع، جمسة  8( لسنة 1314حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (3)
 .691(، ص85)
 ـ، غير منشكر.19/11/1115ـ، بتاريخ 1114( لسنة 131قرار محكمة العدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (4)
 ـ، غير منشكر.11/16/1111ـ، بتاريخ 1998( لسنة 51قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (5)
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فضبل عف أف أؼ حكـ بإلغاء القرارات محل الطعف لو حجية عاممة كاممة شاممة مانعة مف أؼ 
 .(1)يجعميا غير قابمة لممراجعةكيكتسب الحكـ الدرجة القطعية المبرمة بما  ،نزاع أك دعكػ 

اإلدارؼ ككف القضاء المحافظات الشمالية كفي ىذا الحكـ األخير حيث ىك المطبق في 
مطبق عمى درجتيف المحافظات الجنكبية في اإلدارؼ في حيف أف القضاء  ،عمى درجة كاحدة

تنظر ـ، 2016( لسنة 3( مف قانكف أصكؿ المنازعات اإلدارية رقـ )1حسب نص المادة )
المنازعات اإلدارية في فمسطيف عمى درجتيف المحكمة اإلدارية لمنظر في المنازعات، كمحكمة 

 العدؿ العميا محكمة الدرجة الثانية.

 الفرع الثاني: الحكم باإللغاء يتمتع بحجية مطمقة

إف لحكـ اإللغاء حجية مطمقة أؼ يحتج بو في مكاجية الكافة، كليس في مكاجية طرفي 
ف دعكػ اإللغاء دعكػ مكضكعية يختصـ كاء تعمق األمر بقرارات تنظيمية أـ فردية، ألالدعكػ، س

لغائو  فييا الطاعف مكضكع القرار، فإذا قضت المحاكـ بإلغائو فمعنى ذلؾ أنيا حكمت بزكالو كا 
مف الكجكد، فميس مف الطبيعي أف يككف مكجكدا  ألشخاص كغير مكجكد لغيرىـ، فبل يتجزأ ىذا 

 .(2)منعدـ بالنسبة لمكافة الزكاؿ فيك

كحجيتيا مطمقة، كبيف تمؾ اإلدارؼ الصادرة بإلغاء القرار  األحكاـبيف  يجدر التفريقكىنا 
الصادرة برفض  األحكاـف ،الصادرة برفض إلغاء القرار كحجيتيا نسبية ال تتجاكز أطراؼ النزاع

س عيكب أخرػ غير تمؾ التي ال تمنع مف إعادة رفع دعكػ إلغاء عمى أسااإلدارؼ إلغاء القرار 
 .(3)كلى كرفض طمب اإللغاء بناء  عميياأثيرت في المرة األ

في ذاتو لعدـ اإلدارؼ ف دعكػ اإللغاء دعكػ عينية مكضكعية تخاصـ القرار إ
مشركعيتو، كمف ثـ فمتى أ لغي القرار لعدـ مشركعيتو، فميس مف المعقكؿ أف يمغي بالنسبة لبعض 

بالنسبة لغيرىـ بل المنطقي أف إلغاء كىدـ القرار في ذاتو يككف بالنسبة  األشخاص، كيبقى قائما  
 .(4)لمجميع كالكافة في مكاجيتيـ

                                                           
 ـ، غير منشكر.14/11/1115ـ، بتاريخ 1115( لسنة 43قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
 194بيمة عبد الحميـ كامل، الدعاكػ اإلدارية كالدستكرية، مرجع سابق، صد. ن (2)
 .351د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
كيمكف القكؿ أنو في ىذه الحجية المطمقة لمحكـ باإللغاء، يحق . 339د. دمحم رفعت عبد الكىاب، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،ص (4)

ة التسمؾ بإلغاء القرار كلـ لـ يكف طرؼ في الدعكػ، كذلؾ يمتنع نظر أؼ دعكػ ترفع عمى ىذا القرار الذؼ حكـ لكل صاحب مصمح
 بإلغائو.
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ف "الحكـ بإلغاء القرار المطعكف فيو في أعمى المصرية كقضت بذلؾ المحكمة اإلدارية  
لغاء يتمتع دعكػ أخرػ، صيركرة ىذا الحكـ نيائيا  حائزا  لقكة الشي المقضي بو، فيككف حكـ اإل

بحجية مطمقة كيسرػ في مكاجية الكافة طمب إلغاء ىذا القرار في المنازعة الماثمة بعد أف أنتفى 
 .(1)عنصر النزاع فيو، كاعتبر الخصكمة منتيية

الممغي كالقانكف المعمكؿ بو حاليا  قد كقضت محكمة العدؿ العميا أف "القانكف الفمسطيني 
لنظر بعد النطق بالحكـ مف المحكمة إذ يصدر الحكـ مف مف حق طمب إعادة ا جاءا خالييف

 .(2)يائيا  حكـ حجية األمر المقضي بو كيصبح نيكتسب ذلؾ الك  ،المحكمة العميا

الصادرة باإللغاء  األحكاـكأف  ،كقضت محكمة العدؿ العميا بإلغاء القرار المطعكف فيو
طعف كمف لـ يطعف كافة في كمؤدػ ىذه الحجية تسرؼ عمى مف  ،تتمتع بحجية عامة كمطمقة

في الدعكػ أف لـ يمثل فييا كيحق لكل صاحب مصمحة التمسؾ بو كحيث  اإلدارةمكاجية جيات 
ألنو يترتب عمى صدكر حكـ اإللغاء  ،ف المحكمة قامت بإلغاء القرار المطعكف فيو في الدعكػ إ

 .(3)إعداـ القرار المطعكف بو تمقائيا  

 اإللغاء الجزئيالفرع الثالث: اإللغاء الكمي و 

إف حكـ اإللغاء قد يككف جزئيا  أـ كميا، فقد يصدر حكـ بإلغاء جزء مف القرار مع بقاء  
ىا آثار فستستمر األجزاء األخرػ بترتيب  ،األجزاء األخرػ منو، إذا كاف القرار قاببل  لمتجزئة

ألخرػ سميمة القانكنية، كحالة إلغاء نص أك فقرة مف القرار مع بقاء الفقرات أك النصكص ا
كصحيحة، كقد يككف اإللغاء كميا  كيتحقق ىذا اإللغاء حينما يرد عمى مجمل عناصر القرار لعدـ 

 .(4)مشركعيتيا بكامميا أك برمتيا

                                                           
"، القاعدة رقـ 19ـ ، سنة المكتب الفني "19/16/1984ؽ. ع، جمسة  17( لسنة 333حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (1)
 3415(، ص194)
 ، غير منشكر.19/11/1115ـ، بتاريخ 1115( لسنة 131لعدؿ العميا، غزة، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة ا (2)
قرار محكمة  ـ، غير منشكر. ك18/11/1111ـ، بتاريخ 1111( لسنة 361قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (3)

النيائية  األحكاـقضت أف "ـ، غير منشكر. ك 13/11/1111ـ، بتاريخ 1111لسنة  (663العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )
كتقضي  ،التي سبق كأف صدرت في الدعكييف رقـ )...( تككف حجة فيما فصمت فيو مف الحقكؽ كال يجكز قبكؿ دليل ينقض ىذه الحجية

الصادرة  األحكاـمف ألف 1111( لسنة 4البنات رقـ ) ( مف قانكف 111المحكمة بيذه الحجية مف تمقاء نفسيا حسب ما تقضي بو المادة )
عف محكمة العدؿ العميا تككف ليا الحجية المطمقة عمى الكافة بالنسبة لجميع المحاكـ كالسمطات اإلدارية كبالتالي فإف دعكػ المستدعى 

 .غير مقبكلة شكبل  
 .1111د. إعاد عمى القيس، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (4)
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ه كيعتبر كأف لـ يكف ثار آباإلعداـ في مجمكعو كبكل اإلدارؼ يتناكؿ اإللغاء الكمي القرار  
يو في حالة عكف فطلجزء المعيب مف القرار الممنذ تريخ صدكره، بينما ينصب اإللغاء عمى ا

ـ باإللغاء الجزئي إذا كاف ذلؾ ممكنا ، فإذا استحاؿ الحكـ باإللغاء يككف الحكـ بإلغاء جزئي كيحك
 .(1)كميا  

لتعييف كتعتبر حاالت اإللغاء الجزئي ليا مجاؿ كاسع في قرارات الكظيفة العامة مف ا
يككف ىنا اإللغاء في ىذه فيكجد مكظف أكلى بالترقية،  بينماكالترقية، ففي حاؿ ترقية مكظف 

الحالة جزئيا  ألنو اقتصر عمى جزء مف القرار كىك إلغاء قرار التجاكز في التعييف أك الترقية، كىذا 
 .(2)كليس القرار بالكامل ا  الحكـ يشمل جزء

يع أجزاء عمى أف "اإللغاء قد يككف شامبل لجمالمصرية قضت المحكمة اإلدارية العميا ك 
كقد يككف جزئيا ، مدػ اإللغاء أمر يتحدد بطمبات الخصكـ كما تنتيي  ،كقد يككف كامبل   ،القرار

لحكـ يككف حجة عمى افإف ىذا  ،إليو المحكمة في قضائيا إذا صدر الحكـ باإللغاء كميا أك جزئيا  
 .(3)الكافة في الخصكص كبالمدػ الذؼ حدده الحكـ

ء التي تقدـ لدػ محكمة العدؿ ف "اليدؼ مف دعكػ اإللغاكقضت محكمة العدؿ العميا أ
كىذا ال يعني أف كل دعكػ تقدـ لدػ محكمة  ،ا ىك إلغاء القرار المطعكف بو كميا  أك جزئيا  العمي

ذا إرد الدعكػ شكبل  اإلدارؼ فكثيرا  مف الحاالت يقرر القضاء  ،نيا مقبكلة شكبل  أالعدؿ العميا 
حكاـ أف القرار الطعيف متفق ك أذا تبيف إأك ردىا مكضكعا   ،لقبكلياتخمف أحد الشركط الشكمية 

 .(4)القانكف أك الحكـ بإلغائو كميا  أك جزئيا  إذا تبيف لمقاضي مخالفة القرار لمقانكف 

  

                                                           
 .711د الغني بسيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، صد. عب (1)
 385، بدكف سنة نشر، ص1د. نكاؼ كنعاف، القضاء اإلدارؼ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمار، ط (2)
لقاعدة رقـ "، ا19ـ ، سنة المكتب الفني "16/16/1984ؽ. ع، جمسة  14( لسنة 684حكـ المحكمة اإلدارية العميا، الطعف رقـ ) (3)
 .1156(، ص111)
 ـ، غير منشكر.31/11/1113ـ، بتاريخ 1113( لسنة 48قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارؼ رقـ ) (4)
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 المطمب الثالث

 الصادرة في لمدعوى اإلدارية األحكامتنفيذ 

لاره كأف لـ يكف ك كاعتب ،يترتب عمى حكـ اإللغاء إعداـ القرار المطعكف فيو  ثارغاء اآلا 
كأف القانكف رسـ كيفية تنفيذ حكـ دعكػ اإللغاء  اإلدارؼ،القانكنية التي نتجت عف اتخاذ القرار 

، كنص (1)ككاجب التنفيذ اإلدارةكىذا االلتزاـ ممقى عمى عاتق  ،متتالية إجراءاتكحدد كيفية تنفيذه ب
كحدد الكسائل التي يتـ تنفيذ القرار بيا،  (2)ضائيةالق األحكاـالمشرع الفمسطيني عمى كجكب تنفيذ 

غالبا  ما تقكـ  بالتباطؤ في التنفيذ كأحياننا ال يتـ تنفيذه، كسندرس في ىذا  اإلدارةكاذا تعمق األمر ب
بتنفيذ  اإلدارةفركع أكليا التزاـ  ةالمطمب كيفية تنفيذ حكـ اإللغاء. كسندرس في ىذا المطمب ثبلث

 .تنفيذ الحكـ اإلدارةنييا مخالفة حكـ اإللغاء، كثا

 بتنفيذ حكـ اإللغاء اإلدارةالفرع األكؿ: التزاـ 

 لبللتزاـ بالتنفيذ اإلدارةالفرع الثاني: مخالفة 

 بتنفيذ حكم اإللغاء اإلدارةالفرع األول: التزام 

االلتزاـ بتنفيذ حكـ اإللغاء الصادر عف المحكمة المختصة بكامل  اإلدارةيجب عمى 
كسنبيف في ىذا الجزء األكؿ  ،و دكف التباطؤ في تنفيذ قرار المحكمة أك االلتفاؼ عميوتفاصيم

 إعادة الحاؿ لما كاف عميو كالثاني االمتناع عف تنفيذ الحكـ الممغي.

 إعادة الحال لما كان عميوأوال : 

نو يجب عمى الجية اإلدارية إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبل إصدار القرار الممغي ككأ 
لـ يصدر عمى اإلطبلؽ كبالتالي يجب عمييا أف تزيل القرار الممغي مف الكجكد كما ترتب عميو 

 مف آثار سكاء  أكانت قانكنية أـ مادية كىدـ األعماؿ القانكنية التي بنيت عميو.

                                                           
ـ كتعديبلتو حيث نصت المادة عمى أف "األحكاـ القضائية كاجبة التنفيذ 1113( مف القانكف األساسي الفمسطيني 116انظر المادة ) (1)

متناع عف تنفيذىا أك تعطيل تنفيذىا عمى أؼ نحك جريمة يعاقب عمييا بالحبس، كالعزؿ مف الكظيفة إذا كاف المتيـ مكظفا  عاما  أك كاال
 كاف مكمفا  بخدمة عامة، كلممحكـك لو الحق في رفع الدعكػ مباشرة إلى المحكمة المختصة، كتضمف السمطة الكطنية تعكيضا  كامبل  لو".

ـ، غير منشكر. قد استقر فقو 31/11/1115ـ، بتاريخ 1115( لسنة 119ة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )قرار محكم (2)
القانكف بأف االمتناع عف تنفيذ القرارات القضائية يشكل اعتداء عمى الدستكر، كذلؾ الستقبلؿ السمطة القضائية عف السمطة التنفيذية، 

عف تنفيذ القرار القضائي ىك اعتداء عمى مبدأ الفصل بيف السمطات، كىذا االمتناع بمثابة مناقشة لمقرار  كامتناع السمطة التنفيذية
 القضائي يفقده حجيتو التي فرضيا القانكف، فاحتراـ قرارات المحاكـ يتطمب تنفييا حتى لك كانت خاطئة.
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المطعكف فيو، يعتبر القرار ممغي ككأف لـ يكف، اإلدارؼ إذا صدر حكـ إلغاء القرار 
 .(1)تنفيذه دكف ابطاء أك تراخ   ةاإلدار ككجب عمى 

البلزمة إلعادة الحاؿ لما كاف عميو قبل  جراءاتاإلاف تتخذ جميع  اإلدارةيتعيف عمى 
ه كتعيد بناء ؤ المطعكف فيو، فتمغي ما ترتب عمى القرار الباطل الذؼ تـ إلغااإلدارؼ صدكر القرار 

 .(2)الكضع الصحيح مف جيد

المطعكف فيو إذا كاف اإلدارؼ لسمطة أف يمغي القرار في دعكػ تجاكز ااإلدارؼ لمقاضي 
ف القرار الممغى يمثل عممية إلذلؾ، كبالتالي يمكف القكؿ  آثارمخالفا  لمقانكف مف غير أف قرر 

، كعميو ليس اإلدارةال يممؾ سمطة رئاسية عمى اإلدارؼ ، فالقاضي (3)ىدـ ال تعقبيا عممية بناء
ال اإلدارةبإمكانو الحمكؿ محل  اإلدارؼ  خالف ذلؾ مبدأ الفصل بيف السمطات، ألنو بإلغاء القرار كا 
 .(4)تنتيي سمطة القاضي

 اإلدارةالذؼ تصدره اإلدارؼ القرار  كقضت محكمة العدؿ العميا في مبادئيا عمى أف "
في حيف أف القرار القضائي كاجب التنفيذ في جميع األحكاؿ ميما  ،يجب أف يككف قاببل  لمتنفيذ

لو حجية اإلدارؼ بإلغاء القرار اإلدارؼ و، فالقرار القضائي الذؼ تصدره محكمة القضاء كاف شكم
 اإلدارةمف يكـ صدكره كاعتباره كأف لـ يكف، كعمى اإلدارؼ كيترتب عميو انعداـ القرار  ،مطمقة

إلدارؼ اتنفيذه كا عادة الحاؿ إلى ما كاف عميو ميما كانت النتائج، كما أنو يترتب عمى إلغاء القرار 
 (5).إبطاؿ جميع القرارات التي استندت إليو

                                                           
ـ، 1111، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1راسة مقارنة"، طد. ببلؿ أميف زيف الديف، دعكػ اإللغاء في قضاء مجمس الدكلة "د (1)

 .518ص
ـ كمثاؿ  ذلؾ إصدار الئحة تنفيذية بقانكف بدال مف 518د. جكرج شفيق سارؼ، قكاعد كأحكاـ القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)

 التي تـ إلغاؤىا، أك اعداد قائمة ترقيات جديدة بدال مف التي تـ الحكـ بإلغائيا.
ـ، 1991د. سامي جماؿ الديف، الدعاكػ اإلدارية كاإلجراءات أماـ القضاء اإلدارؼ "دعكػ اإللغاء" مشنأ المعارؼ، اإلسكندرية،  (3)

 .396ص
، 1116، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر، 1أ. حسيف بف الشيخ آث ممكيا، دركس في المنازعات اإلدارية "كسائل المشركعية" ط (4)

 .434ص
 ـ، غير منشكر.16/11/1113ـ، بتاريخ 1998( لسنة 11ار محكمة العدؿ العبل، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )قر  (5)
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كاعتبار القرار  ،تنفيذ التزاميا اإليجابي بإعادة الكضع لما كاف عميوِ  اإلدارةيتعيف عمى 
 ذا كافإالمفصكؿ إلى كظيفتو  إعادة المكظف اإلدارةكأف لـ يكف، كلذلؾ يتكجب عمى اإلدارؼ 

 . (1)ر قرار إدارؼ جديدعادة صدك القرار ىك أنياء خدمة المكظف، كا  

 اإلدارةقضت محكمة العدؿ العميا أف "صدكر حكـ قضائي باإللغاء فاف القانكف يمـز 
 .(2)بتنفيذه دكف مناقشة، باعتبار أف الحكـ القضائي عنكاف لمحقيقة بجب تنفيذه بحسف نيتو

المحكـك اإلدارؼ  جراء يمكف اعتباره تنفيذا لمقرارإأف تمتنع عف اتخاذ أؼ  اإلدارةيجب عمى حيث 
في عدـ قياميا بتنفيذ القرار الممغي مف  اإلدارةبإلغائو، كيتمثل ذلؾ االمتناع السمبي مف جانب 

 .(3)ف إصداره مف جديدكامتناعيا ع ،ناحية

 الممغياإلداري بعدم تنفيذ القرار  اإلدارةالتزام  -1

كانت  إذارد صدكر الحكـ القرار المحكـك بإلغائو بمج تنفيذأف تتكقف عف  اإلدارةيتعيف عمى 
تبدأ في التنفيذ إذا لـ تكف قد بدأت فيو قبل صدكر  أالكيجب عمييا  ،مستمرة في عممية التنفيذ

ا إذكف مف تاريخ صدكره، أما يعداـ القرار كاعتباره كأف لـ إ ف الحكـ باإللغاء يعني الحكـ، كذلؾ أل
ف الحكـ األخير إقبل الحكـ بإلغائو، ف طعكف فيومالاإلدارؼ كاف قد صدر حكـ بكقف تنفيذ القرار 

 .(4)يعتبر مؤكدا لمحكـ األكؿ

 عدم إصدار القرار الممغي من جديد -2

كيحظر  ،باالمتناع عف إعادة إصدار القرار المقضي بإلغائو بنفس منطكقو القديـ اإلدارة ـتمتز 
 .(5)ـ اإللغاءعمييا إصدار قرار جديد مشتمبل  عمى مضمكف القرار القديـ تحايبل منيا عمى حك

 

                                                           
 .518ـ،  ص1118، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، 1د. دمحم كليد العبادؼ، القضاء اإلدارؼ "الجزء الثاني"، ط (1)
 ـ، غير منشكر.17/1/1118ـ، بتاريخ 1115( لسنة 139ػ اإلدارية رقـ )قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعك  (2)
 .718د. عبد الغني بسيكني عبد هللا، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (3)
 .719د. عبد الغني بسيكني، المرجع السابق، ص (4)
 .341ق، صد. شريف أحمد بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارؼ الفمسطيني، مرجع ساب (5)
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 لاللتزام بالتنفيذ اإلدارةالفرع الثاني: مخالفة 

سندرس لتنفيذ القرارات الصادرة عف المحاكـ المختصة لو عدة صكر،  اإلدارةف مخالفة إ
اللتزاميا بالتنفيذ، كالثاني الجزاء المترتب عمى عدـ التزاـ  اإلدارةفي الجزء األكؿ مظاىر مخالفة 

 لغاء.بتنفيذ حكـ اإل اإلدارة

 اللتزاميا بالتنفيذ اإلدارةمظاىر مخالفة أوال : 

امتناع جية كىك في التنفيذ عدة أكجو نتحدث في الكجو األكؿ منيا  اإلدارةإف لمخالفة 
 عف تنفيذ الحكـ، كالثاني إعادة إصدار القرار الممغي. اإلدارة

 االمتناع عن تنفيذ حكم اإللغاء -1

كىدـ القرار الممغي كذلؾ كتنفيذ أحكاـ إلغاء القرارات إذا كاف حكـ اإللغاء يتطمب تنفيذه 
المعيبة كعيب الشكل أك االختصاص، فإف ىذا اليدـ ال يتـ تمقائيا ، أك بقكة الحكـ، بل ال بد مف 

صدار األكضاع إزالة إصدكر قرار سحب القرار المحككـ بإلغائو، كذلؾ احتفاظا ليا بتقديرىا في 
كىك أف  ،تمس بعض المراكز المحيطة بيا كتماشيا مع األصل نشأىا بتحصينيا دكف أفأالتي 

 .(1)نما يتـ بقرار إدارؼ إاإلدارؼ سحب القرار 

اإلدارية سكاء كاف بالتراخي كاالىماؿ في التنفيذ، بحيث  األحكاـتجريـ االمتناع عف تنفيذ 
ابة الجية اإلدارية إذا لـ تسفر االتصاالت بيف قاضي التنفيذ كالييئات اإلدارية المختمفة عف استج

كنزكليا عمى مقتضى الحكـ المطمكب تنفيذه، يككف لقاضي التنفيذ سمطات تحريؾ الدعكػ 
الممتنعة لدػ النيابة العامة لمباشرة الدعكػ الجنائية  اإلدارةالجنائية قبل الممثل القانكني لجية 
 .(2)قبمو، كذلؾ بخبلؼ مساءلتو تأديبيا  

االمتناع عف اتخاذ أؼ اجراء يعرقل أك يعطل ذاتو الكقت كقضت محكمة العدؿ العميا في 
كلية الجزائية يذ حكـ قضائي يقع تحت طائمة المسؤ ، ككل مكظف يمتنع عف تنف(3)تنفيذه

 .(1)كالتأديبية

                                                           
 154ـ، ص1978،الناشر، القاىرة، 1د. مصطفى كماؿ كصفي" أصكؿ إجراءات القضاء اإلدارؼ "األحكاـ كتنفيذىا"،ط (1)
 .451د. حسف السيد بسيكني، دكر القضاء في المنازعة اإلدارية، مرجع سابق، ص (2)
كاف السبب في تأخير تنفيذ األحكاـ يرجع إلى تبادؿ قرر القضاء المصرؼ استثنائييف جكىرييف عمى ىذه القكاعد أكليما: إذا  (3)

يا المكاتبات بيف الكزارة ككزارة المالية كديكاف المكظفيف كلـ يكف التأخير نتيجة تقصير مف الكزارة، خصكصا بعد أف قررت في مذكراتيا أن
كمصمحتو أف يثبت لمقاضي أف جية اإلدارة لـ صرفت إلى المدعى الفركؽ المالية التي يستحقيا بالكامل نفاذا  لمحكـ الصادر لصالحة، 
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 إعادة إصدار القرار الممغي -2

كـ المطعكف بو تمقائيا ، كبذا ي عد ىذا القرار بحالقرار يترتب عمى صدكر حكـ اإللغاء، إعداـ 
تنفذ حكـ اإللغاء كلكف التطبيق المحمي  اإلدارة، فالمطمكب مف اإلدارةالعدـ دكف حاجة لتدخل 

عبلنو بالكسيمة كلكف غي كبيتـ نشر القرار الساحب، أك إ بسحب القرار المم اإلدارةجرػ عمى قياـ 
 .(2)قانكنية آثارينتج نما ىك عمل مادؼ ال ا  جراء ال يعد مف الناحية القانكنية قرارا  إداريا ، ك ىذا اإل

عداـ لمقرار مف إ الممغي، فالحكـ الصادر ىك اإلدارؼ االلتزاـ باالمتناع عف تنفيذ القرار 
بتنفيذ اإللغاء كامبل كال تتحايل عمى الحكـ تحت أؼ ظركؼ  اإلدارةتاريخ صدكره، ككذلؾ تمتـز 

 .(3)أف تعيد القرار الممغي مف جديد

 بتنفيذ حكم اإللغاء اإلدارةم التزام الجزاء المترتب عمى عدثانيا : 

كلية المدنية )تعكيض( ؤ كلى المسمف المسئكلية: األ نكعيفيترتب عمى عدـ تنفيذ الحكـ بإلغاء 
 كالثانية مسئكلية جزائية، كنبيف ذلؾ في التالي:

 ولية المدنيةالمسؤ  -1

ادرة في مكاجيتو الص األحكاـعف تنفيذ  اإلدارةعمى أف امتناع اإلدارؼ استقرت أحكاـ القضاء 
الحصكؿ عمى بالتالي حقا  لممحكمة لو في  كينشئسمبيا  خاطئا ،  ا  يعتبر عمبل  غير مشركع أك قرار 

 .(4)كمف المكظف المسئكؿ أصبل عف تنفيذ الحكـ اإلدارةكل مف  تعكيض يمتـز بدفع قيمة

ماع أركانيا كىي لية مدنية تنعقد باجتؤك عف تنفيذ حكـ اإللغاء مس اإلدارةيترتب عمى امتناع 
الخطأ كالضرر كعبلقة السببية، فاالمتناع ىك الخطأ الذؼ يترتب عميو تعكيض مف صدر حكـ 
اإللغاء لصالحة عف الضرر المادة كاألدبي الذؼ لحق بو، كفي ىذا قضت المحكمة المصرية 

                                                                                                                                                                       
سو تتراخ في تنفيذ الحكـ أكثر مف الكقت المبلئـ، كلكنيا تككف بادرت إلى تنفيذه جزئيا  عقب اعبلنيا بو بفترة كجيزة كاتخذت في الكقت نف

يا: حالة ما إذا كاف يترتب عمى تنفيذ الحكـ اإلجراءات البلزمة الستكماؿ التنفيذ مما ينفي منيا مظنة التمرد أك الرغبة في التيرب، كثاني
فكرا  اخبل  خطيرا بالصالح العاـ يتعذر تداركو كحدكث فتنة أك تعطيل سير مرفق عاـ، فيرجح حينيا الصالح العاـ الفرد الخاص، كلكف 

لجرؼ، قضاء اإللغاء، مرجع بمراعاة أف تقدر الضركرة بقدرىا كأف يعكض صاحب الشأف أف كاف لذلؾ محل. مشار إليو عند د. طعيمو ا
 .367-366سابق، ص

 ـ، غير منشكر.17/1/1118ـ، بتاريخ 1115( لسنة 139قرار محكمة العدؿ العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ ) (1)
 .964د. عمى خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص (2)
 .364اء، مرجع سابق، صد. طعيمو الجرؼ، قضاء اإللغ (3)
 .347د. دمحم رفعت عبد الكىاب، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،ص (4)
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لقكة بقكليا "يجب عمى الجيات اإلدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضدىا مف أحكاـ حائرة 
فإذا امتنعت دكف حق عف التنفيذ في كقت مناسب أك تعمدت تعطيل ىذا  ،الشيء المقضي بو

 . (1)التنفيذ اعتبر ذلؾ بمثابة قرار إدارؼ سمبي يكجب ألصحاب الشأف الحق في التعكيض

 ولية الجزائيةالمسؤ  -2

أ المشركعية كاالمتناع الصادرة بإلغاء القرارات اإلدارية المخالفة لمبد األحكاـتعتبر مخالفة تنفيذ 
 .(2)عف تنفيذىا جريمة يعاقب عمييا القانكف الفمسطيني

 األحكاــ عمى أنو "تصدر 2014( مف الدستكر المصرؼ لسنة 100ت المادة )نص  كقد 
كتكفل الدلة كسائل تنفيذىا عمى النحك الذؼ ينظمو القانكف، كيككف االمتناع  ،باسـ الشعب كتنفذ

نفيذىا مف جانب المكظفيف العمكمييف المختصيف، جريمة يعاقب عمييا عف تنفيذىا أك تعطيل ت
 .(3)إلى المحكمة المختصة القانكف، كلممحككـ لو في ىذه الحالة حق رفع الدعكػ الجنائية مباشرة

( مف قانكف العقكبات بقكليا "يعاقب 123ت عميو المادة )أما الجزاء الجنائي فيك ما نص   
مر الصادر مف الحككمة أك مكمي استعماؿ كظيفتو في كقف األبالحبس كالعزؿ كل مكظف ع

أحكاـ القكانيف كالمكائح أك تأخير تحصيل األمكاؿ كالرسـك أك بكقف تنفيذ حكـ صادر مف المحكمة 
أك مف أية جية مختصة، كذلؾ يعاقب بالحبس كالعزؿ كل مكظف عمكمي امتنع عمدا عف تنفيذ 

                                                           
، مشار إليو 973ؽ، مجمكعة المبادغ القانكنية التي قررتيا، ص11، 1474حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرؼ في القضية رقـ  (1)

، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،   .111صعند د. منصكر ابراىيـ العتـك
 .169د. شريف أحمد بعمكشة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق، ص (2)
بيف المشرع عمى أف االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية جريمة يعاقب عمييا القانكف، كىك في سبيل ذلؾ يقرر صكرتيف مف صكر  (3)

كقف تنفيذ القكانيف كاألكامر كاألحكاـ القضائية، كلكي تتحقق  االمتناع تتمثل الصكرة األكلى: في استعماؿ المكظف سمطة كظيفتو في
تمؾ الجريمة فبل بد مف تكافر أركانيا كىي الركف المادؼ كيتمثل في استعماؿ المكظف سمطتو الكظيفية في كقف تنفيذ األحكاـ أك األكامر 

تبة الكظيفية يطمب مف خبللو تنفيذ ذلؾ الحكـ. الصادرة عف المحكمة كذلؾ مف خبلؿ أمر يصدر لمكظف أدنى منو درجة مف حيث المر 
كالركف المادؼ: يتمثل في القصد الجنائي أؼ اف يستعمل المكظف سمطتو بشكل متعب لمتأثير عمى مكظف أخر إليقاؼ تنفيذ الحكـ 

تي يدخل تنفذىا في القضائي مع عممو بأف ذلؾ مخالف لمقانكف، لكنو يشترط كبشكل عمدؼ عف تنفيذ األحكاـ كاألكامر القضائية ال
اختصاصو، كتتحدث ىذه الجريمة بتكافر ركنييا المادؼ كيتحقق ذلؾ مف خبلؿ عنصريف األكؿ مفترض في فاعل الجريمة كىك صفة 
المكظف العمكمي، كالعنصر الثاني: ىك امتناع ذلؾ المكظف عف تنفيذ الحكـ أك األمر القضائي بشكل مباشر، لكنو يشترط أف يدخل 

المباشر تنفيذ ذلؾ الحكـ، كأف يككف قد تـ إعبلنو بالسند التنفيذؼ حسب األصكؿ، كأف يمضي ثمانية اياـ عمى تاريخ ذلؾ في اختصاصو 
اإلنذار. الركف المعنكؼ: كيتمثل في القصد الجنائي، أؼ يستعمل المكظف سمطتو بشكل متعمد لمتأثير عمى مكظف آخر إليقاؼ تنفيذ 

مخالف لمقانكف، لكنو يشترط أف يككف الحكـ نيائي صالح لمتنفيذ، د. عبد الفتاح مراد، جراـ االمتناع  الحكـ القضائي مع عممو بأف ذلؾ
كما بعدىا، مشار إليو عند د. شريف أحمد  79، ص1عف تنفيذ األحكاـ كغيرىا مف جرائـ االمتناع، غير مكثق دار النشر كالسنة، ط

. د. عمي خطار شطناكؼ، مكسكعة القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق، 169ص بعمكشة، دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ، مرجع سابق،
 .1111-999ص
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يد محضر، إذا كاف تنفيذ الحكـ أك  إنذاره عمىة أياـ مف مما ذكر بعد مضي ثماني ،حكـ أك أمر
 .(1)األمر داخبل في اختصاص المكظف

 األحكاـ"ـ عمى أف 2002( لسنة 1( مف قانكف أصكؿ السمطة القضائية رقـ )82كنصت المادة )
 أؼ نحك جريمة يعاقب عميياالقضائية كاجبة النفيذ كاالمتناع عف تنفيذىا أك تعطيل تنفيذىا عمى 

إذا كاف المتيـ مكظفا  عاما  أك كاف مكمفا  بخدمة عامة، كلممحككـ  ،(2)كالعزؿ مف الكظيفة بالحبس
كمة المختصة، كتضمف السمطة الكطنية تعكيضا  كامبل  ق في رفع الدعكػ مباشرة إلى المحلو الح

 لو.

أف المشرع الفمسطيني اتفق مع المشرع المصرؼ عمى تشديد العقكبات عمى  حيث نرى 
عف تنفيذ  ،اإلدارةفي حاؿ عدـ االلتزاـ بقرارات كأحكاـ المحاكـ، كأف امتناع جية  اإلدارةجية 

كلية عمى ؤ الحكـ الصادر عف المحكمة المختصة بأؼ كسيمة مف الكسائل يشكل خطأ كبيرا  كمس
ض عف بالتعكي اإلدارةكقد تصل العقكبة لمحبس كربما العزؿ مف الكظيفة العامة، مع إلزاـ  اإلدارة

 الضرر في حاؿ عدـ التنفيذ.

  

                                                           
 .351-351د. ماجد راغب الحمك، القضاء اإلدارؼ، مرجع سابق،  (1)
كقد استقر الفقو كالقضاء اإلدارييف بأف االمتناع عف تنفيذ القرارات القضائية يشكل اعتداء عمى الدستكر كذلؾ الستقبلؿ السمطة  (2)
 لقضائية عف التنفيذية، كامتناع السمطة التنفيذية عف تنفيذ القرار القضائي ىك اعتداء عمى مبدأ الفصل بيف السمطات، كىذا االمتناع ىكا

ال بمثابة مناقشة لمقرار القضائي يفقده حجيتو التي فرضيا القانكف، فاحتراـ قرارات المحاكـ يتطمب تنفيذىا حتى لك كانت خاطئة، كما أنو 
كز لمسمطة التنفيذية فرض رقابتيا عمى إجراءات المحاكـ كقراراتيا، كلقد اجمع فقيا القانكف بأف غل يد السمطة التنفيذية عف التدخل يج

في الدعاكػ المنظكرة أماـ المحاكـ كىك مف أىـ عكامل إرساء مبدأ استقبلؿ القضاء كفرض احترامو عمى الجميع، كيجب أف تبقى يد 
مغمكلة حتى لك كاف ىناؾ خطأ في تطبيق القانكف ارتكبو القاضي أثناء سير الدعكػ، ألف الكسيمة الصحيحة لتدارؾ  السمطة التنفيذية

صبلحو تتـ بالطعف في تمؾ األحكاـ بالطرؽ المقررة قانكنا ، كليس عف طريق تدخل السمطة التنفيذية في إجراءات  مثل ىذا الخطأ كا 
 ـ، غير منشكر.31/11/1115ـ، بتاريخ 1115( لسنة 111العميا، راـ هللا، الدعكػ اإلدارية رقـ )كقرارات المحاكـ. قرار محكمة العدؿ 
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 :الخاتمة

النبي  كره عمى نعمائو، كأصمي كأسمـ عمىشأكفي نياية دراستي أحمد  هللا العمى العظيـ ك 
 كصحبو كمف اىتدػ بيديو إلى يـك الديف. آلوكعمى  ،األطير صاحب الكجو األنكر

يكمو كتابا  إال قاؿ  كأستذكر مقكلة العماد األصفياني "إني رأيت أنو ما كتب أحدىـ في
ر ىذا لكاف أخسف، كلك زيد ذاؾ لكاف يستحسف، كلك قدـ ىذا لكاف أفضل، كلك في غده، لك غي  

إف استيبلء النفص عمى جممة البشر"، فترؾ ذاؾ لكاف أجمل كىذا مف أعظـ العبر كىك دليل عمى 
ف أخطأنا   مف أنفسنا.فأصبنا فمف هللا كا 

جراءاتكمة اإلدارية ك في نياية دراستي في مكضكع الخص يا في القانكف الفمسطيني سكاء في قانكف ا 
أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية أـ في ظل قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية كصمنا لعدد 

 نذكرىا عمى النحك التالي: ،مف النتائج كالتكصيات

 :النتائجأوال : 

ضائية، كما يحيميا مف مجرد حق ق إجراءاتالدعكػ ىي فكرة مكضكعية تسبق اتخاذ أية  .1
أنو يجسد حق  ىساكف إلى كاقع عممي ىك الطمب، فإف ليذا الطمب داللتيف، األكل

 .إلعادة حق قائـ جراء تبدأ بو الخصكمة سيرىاإالدعكػ كاقعيا، كالثانية أنو أكؿ 
، كيقتصر كالنظرية قضاء محكمة العدؿ العميا عمى درجة كاحدة فقط مف الناحية العممية .2

 .مف الناحية العممية قضاء محكمة العدؿ العميا عمى اإللغاء فقط دكف دعكػ التعكيض
بينما في  ،ىك نظاـ قضائي مكحد المحافظات الشماليةطبيعة النظاـ القضائي في  .3

 كالنظاـ المزدكج السابقفيك نظاـ قضائي مختمط يجمع بيف النظاـ  المحافظات الجنكبية
 .لمقضاء المزدكج ائي المكحد كلـ يرتقِ النظاـ القض ألنو لـ يبقى عمى

يسرؼ القرار اإلدارؼ في مكاجية األفراد المخاطبيف بو مف اليكـ التالي لمعمـ كيتحقق العمـ  .4
 .اليقينيبالنشر كالتبميغ كالعمـ 

يمكف اإلخذ بالمصمحة المحتممة لقبكؿ الطعف باإللغاء، كىذا يتفق مع مكضكعية طبيعة  .5
، كالذؼ ينظر في مشركعية القرار اإلدارؼ كفي فمسطيف يتحقق إلغاء القرارات اإلدارية

 .ذلؾ في حالة دفع ضرر محدؽ أك االستيثاؽ مف حق يخشى زكاؿ دليمو
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نما يكثر عمى صحة ا  ك  ،شرط األىمية ال يؤثر في صحة قبكؿ الخصكمة اإلدارية .6
 األىمية.يدفع بعدـ قبكؿ الدعكػ لعدـ تحقق شرط أف كال يحق لممدعى عميو  اإلجراءات،

كقف ميعاد الطعف، كيعني ذلؾ كقف احتساب مدة الطعف  يترتب عمى القكة القاىرة  .7
الذؼ مف شأنو أف  السابقة عمى تحقيق السبب القاىر باإللغاء، بأف يتـ احتساب المدة

 المدة المتبقية.يكقف احتساب مدة الطعف القضائي، كبعد زكاؿ السبب القاىر يتـ تكممة 
ف يتقدـ صاحب الشأف، الذؼ أ ،باإللغاءسبب لقطع ميعاد الطعف دارؼ اإليعتبر التظمـ  .8

إلى م صدر القرار أك رئيسو أك أؼ جية  ار إدارؼ صدر في مكاجيتو، بطمبعمـ بقر 
 .أخرػ يحددىا القانكف 

ذا لـ تكقع البلئحة مف محاـ مزاكؿ ترد إحسب قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية  .9
أف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية أكجب عمى أف يقدـ مف  الدعكػ شكبل، في حيف

صدار إالمعارضة في الحبس التي تطمب  فيمحاـ مزاكؿ، مع استثناء االستدعاءات 
مشركع أف تقدـ الدعكػ مف الغير متضرر في الحبس كامر االفراج، كىذا يخفف عمى الأ

 غير محاـ.
إلى ما كانت عميو قبل إصدار  الحكـ بإصدار قرار مؤقت يعنى إعادة األمكر .10

ف الحكـ المستعجل مرتبط بمصير دعكػ اإللغاء فإذا القرار المطعكف فيو، كيرجع ذلؾ أل
الحكـ بكقف التنفيذ  آثاربرفض الدعكػ فإف  المحكمة لنتائج ككانت نتيجة الحكـ تكصمت

 يى.تنت
اب كأف غي األصل في منطكؽ الحكـ أف يصدر القرار باسـ الشعب الفمسطيني .11

، كال يؤثر في ىيبة الدكلة كال انتقاص مف ىيبة الشعب ا  بالحكـ ال يجعمو معي في ىذا البند
ف عدـ ذكرة ربما يككف غير مقصكد كال يعنى إنكاره، فإذا صدر في حاؿ عدـ ذكرة، أل

 خالفا  لمنصكص الدستكرية.مك  نو يككف معيبا  إف ،باسـ شخص معيف خبلفا  لنص الدستكر
التكجو لمقضاء رأسا  دكف التقدـ يمكنو في فمسطيف اإلدارؼ رار المتضرر مف الق .12

 بكافة المنازعات باستثناء منازعات الكظيفة العامة. اإلدارةبالتظمـ الكجكبي لجية 
قرارات التكقيف مف قبل السمطة اإلدارية دكف أف يككف ىناؾ أمر قضائي يدخل  .13

ؼ قرار إدارؼ منعدـ ضمف اغتصاب السمطة، حيث يمثل عيب عدـ اختصاص جسيـ أ
 ىك قرار إدارؼ مستمر كمف ثـ ال يتقيد بمدة الطعف باإللغاء.نفسو كفي الكقت 

كاف في القاعدة القانكنية المباشرة، أـ في أ لمقكاعد القانكنية، سكاء   اإلدارةمخالفة  .14
 التفسير أـ التطبيق، فإنيا ينتج عنيا بطبلف القرارات.
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دارية بنظر المنازعات اإل افظات الشماليةالمحفي تختص محكمة العدؿ العميا  .15
نشاء قانكف مستقل عف قانكف أصكؿ المحاكمات إع المشر   بصكرة مؤقتو كىذا رغبة مف

المدنية كالتجارية كبقيت محكمة العدؿ العميا ىي المختصة بالنظر في المنازعات اإلدارية 
 ة.في كاقتصرت  كاليتيا عمى إلغاء القرارات اإلدارية غير المشركع

المشرع الفمسطيني اتفق مع المشرع المصرؼ عمى تشديد العقكبات عمى جية  .16
عف تنفيذ  اإلدارةفي حاؿ عدـ االلتزاـ بقرارات كأحكاـ المحاكـ، كأف امتناع جية  اإلدارة

مف الكسائل يشكل خطأ كبيرا   الحكـ الصادر عف المحكمة المختصة بأؼ كسيمة
 بة لمحبس كربما العزؿ مف الكظيفة العامة.كقد تصل العقك  اإلدارةلية عمى كمسؤك 
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 ثانيا : التوصيات

صدار قانكف مجمس الدكلة الفمسطيني كذلؾ إعماال   .1 ندعك المشرع الفمسطيني لسف كا 
 لنصكص القانكف األساسي الفمسطيني.

الفمسطيني  األساسي( مف القانكف 102المادة ) عميو  تنص  نكصي المشرع أف يأخذ بما  .2
ف المشرع أنشأ محكمة إدارية حسب القانكف أ ، فيماكـ إدارية كتأديبيةنشاء محاإعمى 

 .كلكنو لـ ينشئ محكمة تأديبية
تطبيق قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية عمى شطرؼ الكطف حتى يتـ تبلفي نكصى ب .3

عيكب النظاـ المكحد السيما في فمسطيف كالمتمثمة في أف قضاء محكمة العدؿ العميا 
 حدة.عمى درجة كا

المشرع الفمسطيني بأف يعطى الحق لصاحب المصمحة الذؼ ليس لديو القدرة عمى  ندعك .4
دفع الرسكـ القضائية، بأف ينص صراحة عمى إمكانية اإلعفاء مف الرسـك القضائية في 

ليس لديو القدرة عمى دفع الرسـك القضائية كفي ذلؾ اعبلء لمبدأ  فدعكػ اإللغاء لم
 المشركعية.

في سائر  (كف دينارا  عشر بسيط )أف تككف رسـك دعكػ اإللغاء بمبمغ  نكصي المشرع .5
المنازعات اإلدارية، باستثناء الدعاكػ التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس غير 

أف يتـ اعفاء االستدعاءات الخاصة بتقدير ك كذلؾ لمتخفيف عمى المكاطنيف.  ،المشركع
مف تخفيف عف ىذه الفئة مف أتعاب  قيمة المعاشات مف تطمب تككيل محاـ لما في ذلؾ

 .المحاماة
إف منازعات العقكد اإلدارية كالتعكيض ال تدخل ضمف اختصاص محكمة العدؿ العميا  .6

، فإننا نكصي باف تككف ضمف القضاء اإلدارؼ لحيف تكحيد المحافظات الشماليةفي 
 النظاـ القضائي.

اإلدارية أف ينص صراحة عمى المشرع الفمسطيني في قانكف الفصل في المنازعات  اندعك  .7
ف القاضي الذؼ يحكـ أل، المدني قضاة المحكمة اإلدارية مستقميف عف القضاءأف يككف 

في المحكمة اإلدارية ىك ذات القاضي الذؼ يحكـ في محاكـ االستئناؼ كبالتالي أف 
 .مفة مما يؤثر عمى قراراتو كسرعة انجازهالقاضي يككف أماـ حاالت مخت

صكص قانكنية لقانكف الفصل في المنازعات اإلدارية تشمل كافة نكصي بإضافة ن .8
قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كمثاؿ ذلؾ  اإلحالة إلى أصكؿ القكانيف دكف 

 ف الخصكمة المدنية تختمف عف الخصكمة اإلدارية.أل ،في فصل عكارض الخصكمة
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عف األضرار المتعمقة نص قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية بطمب التعكيض  .9
بالمنازعات اإلدارية سكاء  كقعت بصكرة أصمية أـ تبعية، إال أف المحكمة ال تقبل طمبات 
التعكيض الناتجة عف الفعل المادؼ لئلدارة، كعميو فإف ذلؾ مخالفة صريحة لمقانكف، 

 كلذلؾ نكصي المحكمة بأف تطبق صريح النص كأف تعدؿ عف اجتياداتيا السابقة.
ت ال .10 ( مف قانكف الفصل في المنازعات اإلدارية عمى أنو "لممستدعى 9مادة )نص 

ـ الئحة جكابية عمى االستدعاء خبلؿ خمسة عشر يكما  مف اليكـ التالي  ضده أف يقد 
لتاريخ تبميغو االستدعاء"، كتعتبر ىذه المدة طكيمة بالنسبة إلى الحبس غير المشركع، 

( ساعة فقط لما في ذلؾ مف مساس 48كز )كعميو نكصي المشرع بقصرىا بما ال يتجا
بحرية األفراد المكقكفيف يكجو غير مشركع، كال يما أف المشرع كاف في حسباف ىذا األمر 

صدر مدة خمسة أياـ لممحكمة اإلدارية لمنظر في أكامر اإلفراج عف المكقكفيف عندما 
 (.13بكجو غير مشركع كما في المادة )

جراءات الدعكػ اإلدارية في ر قانكف يتبلءـ ك المشرع الفمسطيني إلصدا نكصي .11 ا 
أف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية كقانكف انقطاع سير الدعكػ، السيما 

القانكنية التي تترتب عمى انقطاع  ثارالفصل في المنازعات اإلدارية لـ يتضمف اآل
االت انقضاء الخصكمة، كحتى أف أحكاـ محكمة العدؿ العميا لـ تذكر في مبادئيا ح

نما قضت في أحكاميا في حالة كاحدة مف حاالت انق طاع الخصكمة أال الخصكمة، كا 
كىي حالة الكفاة كأدعك المشرع الفمسطيني لمنص عمى ذلؾ في قانكف الفصل في 

 المنازعات اإلدارية.
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النظاـ القانكني لعقد التكريد اإلدارؼ "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة،  -

 ـ.1111اإلسكندرية، 
  مبدأ المشركعية كالمنازعة اإلدارية، السكداف، بدكف دار حسين البشيرد. يوسف ،

 .ـ2009نشر،

 رابعا : الرسائل العممية

  .لة ، الخصكمة في دعكػ اإللغاء، جامعة النجاح الكطنية، رساأسامة نسيم زيدانأ
 ـ،2014ماجستير، نابمس، 
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  .ـ 2010كحتى  2006يف المجمس التشريعي الفمسطيني في الفترة ما ب إياد البرديني،أ
كمدػ فاعميتو، رسالة ماجستير، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، 

 .ـ2010/2011

  .جامعة  اإلدارؼ،السمطة كأثره عمى القرار اؿ ، االنحراؼ في استعمحسن خالد الفميتأ
 ـ.2014، رسالة ماجستير، غزة، األزىر

 كف الفمسطيني "دراسة مقارنة"، رسالة ، نظرية الضركرة في القاند. رائد صالح قنديل
 .ـ2015دكتكراه، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، 

 .انقطاع الدعكػ المدنية في ظل القانكف الفمسطيني "دراسة  سائد وحيد حمد هللا، أ
 ـ.2009مقارنة"، جامعة النجاح الكطنية، رسالة ماجستير، نابمس، 

 بعموشة أحمد د. شريف 

الفمسطيني، رسالة دكتكراه، جامعة اإلدارؼ التقاضي أماـ القضاء  إجراءات  -
 ـ.2015اإلسكندرية، مصر، 

دعكػ إلغاء القرار اإلدارؼ" دراسة تحميمية مقارنة"، جامعة األزىر، رسالة ماجستير،  -
 ـ2010غزة، 

  .في الخصكمة اإلدارية، المكتب الجامعي الجديد،  اإلثباتخصكصية  عايدة الشامي،أ
 ـ.2008 اليمف،

 في اإلدارؼ ، الخصكمة اإلدارية كمستقبل القضاء د. عبد الناصر عبد هللا أبو سميدانة
 .ـ2009فمسطيف، رسالة دكتكراه، جامعة عيف شمس، 

 الفمسطيني، جامعة الدكؿ اإلدارؼ ، دعكػ اإللغاء في القضاء د. عمى سالم صادق
 .ـ2008ه، العربية، معيد البحكث كالدراسات العربية، رسالة دكتكرا 

  .نية، اعتراض سير الخصكمة بالكقف كاإلسقاط، الجامعة األرد عيل عفانة،اسمإفرج أ
 ـ.2014رسالة ماجستير، عماف، 

 مكقع النظاـ السياسي الفمسطيني مف النظـ النيابية في العالـ، أ. دمحم عصام عيسى ،
 ـ.2012نابمس، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، 
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  .الفصل بيف السمطات كاستقبلؿ القضاء في فمسطيف، رسالة صوي محمود أبو أ ،
 .ـ2015قكؽ، جامعة بيرزيت، فمسطيف ماجستير، كمية الح

 الدوريات واألبحاث والمؤتمراتخامسا : 

  .العكارض التي يترتب عمييا انقطاع الخصكمة مف غير حكـ إبراىيم، صالح الزغيبيأ ،
، عدد 9كـ، مجمة العدؿ السعكدية،  مجمد في مكضكعيا في نظاـ المرافعات، بحث مح

 ـ.2007، 36

  التنازؿ عف الخصكمة في الدعكػ اإلدارية "دراسة مقارنة"، مجمة د. أحمد عودة الغويري ،
 ـ.2000اني، المجمد الخامس، المنارة، المغرب، الجزء الث

 ،42عكارض الخصكمة في ظل القانكف، مجمة المفكر، العدد الثامف، ص د. بركات دمحم. 

 القرارات  اإلدارؼ،مؤتمر القضاء  اإلدارؼ،، أكجو إلغاء القرار د. رمضان دمحم بطيخ
 .ـ2005اإلدارية كمبدأ المشركعية، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، السعكدية، 

  .المتضمف قانكف  09-08، عكارض الخصكمة في ظل القانكف رقـ عباسة الطاىرأ
مركز البصير لمبحكث كاالستشارات كالخدمات التعميمية، المدنية كاإلدارية،  اإلجراءات

 .ـ2010، 9الجزائر، العدد 
 المعالجة التشريعية لمركز الخصـ في القكانيف الفمسطينية، دراسة د. عبد هللا خميل الفرا ،

، العدد 20محكمة، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات االقتصادية كاإلدارية، مجمد 
 .ـ2012الثاني، غزة، 

 ،مجمة الممحق القضائي، المعيد العالي  اإلدارؼ،قراءة في تاريخ القضاء  د. دمحم السفريو
 ـ.1993، 26ء، المغرب، العدد لمقضا

 ،منطكؽ الحكـ القضائي في القانكف األردني" دراسة مقارنة" مع  أ. منصر عموان كريم
 ـ.2015، 66،  مجمة ديالي، العراؽ، العدد القانكف العراقي كالمصرؼ 

 ،المدنية كاإلدارية الجزائرؼ،  جراءاتاإلعكارض الخصكمة في قانكف  د. عمر سعيد
 .ـ2013منشكرات مجمة الحقكؽ، سمسة فقو المنازعات اإلدارية، المغرب، العدد الثالث، 
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 إلغاء القرارات اإلدارية المنفصمة عف العقد اإلدارية "دراسة د. ىاني عبد الرحمن غانم ،
القدس لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية، العدد الثامف، سبتمبر  مقارنة"، مجمة جمعية

 كما بعدىا. 91ـ، ص1115

 القضائية. األحكامموسوعة سادسا : 

  ـ، 2013-2006، مبادغ محكمة العدؿ العميا مف خرينآالمستشار. أشرف نصرهللا و
 ـ2005غزة ، 

 اإلدارية، الييئة  ، مكسكعة المبادغ القانكنية لممنازعاتالمستشار. حمدي ياسين عكاشة
 ـ1983المصرية العامة لمكتاب، 

 ،مجمكعة مختارة مف مبادغ محكمة العدؿ العميا، غزة،  المحامي. ناظم عويضة
 ـ.1995-2005

 ،مف 4مجمكعة مختارة مف قرارات محكمة العدؿ العميا، غزة، ج القاضي. وليد الحايك ،
 ـ.1964-1966

 في" اإللكتركنية.منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف "المقت 
 .مجمكعة أحكاـ محكمة العدؿ العميا غزة 
 .مجمكعة أحكاـ المحكمة اإلدارية غزة 

 : القوانينسابعا  

  العدلية األحكاـمجمة 
  ـ كتعديبلتو.2013الفمسطيني لسنة  األساسيالقانكف 
 ( لسنة 2قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )ـ.2001 
 ـ.2001( لسنة 5دارية الفمسطيني رقـ )قانكف تشكيل المحاكـ اال 
 ( لسنة 4قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ )ـ.2005ـ المعدؿ 1998 
 ( لسنة 1قانكف رسكـ المحاكـ النظامية الفمسطينية رقـ )ـ.2003 
 (  لسنة 74قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )ـ.1936 
  ـ.2001( لسنة 3الجزائية ) اإلجراءاتقانكف 
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 ـ.2001( لسنة 1سمطة القضائية الفمسطيني رقـ)قانكف ال 
 ( لسنة 47قانكف مجمس الدكلة المصرؼ رقـ )ـ.1972 
 ( لسنة 3قانكف الفصل في المنازعات االدارية الفمسطيني رقـ )ـ.2016 
  ـ1922مرسـك دستكر فمسطيف لسنة 
 ( لسنة 255القانكف األساسي لقطاع غزة رقـ )ـ.1955 
  ـ1962ة لسنة اإلعبلف الدستكرؼ لقطاع غز 
 ( لسنة 71قانكف تشكيل المحاكـ النظامية رقـ )ـ1951 
 ( لسنة 26قانكف تشكيل المحاكـ األردنية رقـ )ـ1952 
 ( لسنة 172األكامر العسكرية رقـ )ـ1967 

 ثامنا : المواقع اإللكترونية

 ،)مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني )كفا 
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3810 

 ـ الساعة15/11/1117اريخ الزيارة: التطكر التاريخي لنظاـ التقاضي الفمسطيني، ت  ،
 ص13:15

 ،مكقع المحاميف العرب 
  montada.com/default.aspx?action=Display&id=1019-http://www.mohamoon، 
 .ص11:15ـ، الساعة 16/13/1117تاريخ الزيارة  

  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3810
http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx?action=Display&id=1019
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